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Πρόλογος

• Η δράση μας µε θέµα «Διατροφή και άσκηση 

στην εφηβική ηλικία» έχει ως στόχο να βοηθήσει 

τους μαθητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες 

που έχουν σχέση με την φυσική δραστηριότητα 

και την διατροφή στην περίοδο της εφηβείας 

καθώς και τις αρνητικές συνέπειες της 

καθιστικής ζωής. 

• Οι μαθητές χωρίστηκαν σε υποοµάδες, η κάθε 

μία ανέλαβε να συλλέξει και να καταγράψει 

πληροφορίες για ένα θέμα επιλογής της από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία και το διαδίκτυο και 

να το παρουσιάσει στη ολομέλεια. 

• Ακολούθησε αξιολόγηση της φυσικής 

κατάστασης των μαθητών με συγκεκριμένο 

ασκησιολόγιο και τεστ και καταγραφή των 

επιδόσεών τους ώστε να βελτιώσουν το αίσθημα 

της αυτό-αποτελεσματικότητας και να 

αγαπήσουν τη φυσική άσκηση.



Στόχοι

Να κατανοήσουν  τις έννοιες 
φυσική δραστηριότητα, 

σωματική άσκηση, φυσική 
κατάσταση, καθιστικές 
συνήθειες, διατροφή 

ανάλογα με το είδος της 
άσκησης.

Να αξιολογήσουν κατά πόσο 
ο τρόπος ζωής που κάνουν 

περιέχει περισσότερες 
φυσικές δραστηριότητες ή 

καθιστικές συνήθειες.

Να έρθουν σε επαφή με το 
θέμα των αναβολικών ουσιών 
και τι παρακινεί τους νέους 

στην χρήση τους.

Να έρθουν σε επαφή με το 
θέμα της επιρροής των ΜΜΕ 
στην ψυχολογία των εφήβων.

Να αναγνωρίσουν τους 
διάφορους  ρυθμούς 

ανάπτυξης και να 
αποδεχτούν την ύπαρξη 

διαφορετικών μεγεθών και 
σχημάτων σώματος.

Να βελτιώσουν το αίσθημα 
της αυτό-

αποτελεσματικότητας και να 
αγαπήσουν τη φυσική 

άσκηση.

Η παρούσα δράση στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές:



ΟΦΕΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α3 

Συντάκτες

Κων/νος, Αναστασία, 
Μάνος, Νικόλαος, 
Κατερίνα



Τι είναι υγεία; 
Αναστασία



Η υγεία είναι ο παράγοντας που μετράει την φυσική, ψυχολογική και πνευματική

κατάσταση ενός ζώντος οργανισμού.

Ο ορισμός «υγεία» όμως δεν είναι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας άλλα και

η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας όνο η απουσία

ασθένειας ή αναπηρίας. Έτσι λοιπόν, η έννοια της υγείας, δεν αποδίδεται μόνο από την

ιατρική, αλλά και από άλλους παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η οικονομία, η

εργασία και άλλα πολλά.



Τι εννοούμε με τον όρο
«εικόνα σώματος»;

Αναστασία



Η εικόνα σώματος αναφέρεται
στην πεποίθηση που έχει το
άτομο για το σώμα του και στα
συναισθήματα, στις σκέψεις αλλά
και στις αξιολογήσεις γύρω από
αυτή. Είναι επιπλέον η αντίληψη
που έχουμε για το μέγεθος, το
σχήμα και το βάρος του ακόμα
κι όταν αυτά δεν ανταποκρίνονται
πάντα στην πραγματικότητα. Με
λίγα λόγια, είναι η εικόνα που
διαμορφώνουμε εμείς οι ίδιοι για
το σώμα μας.



Ποιά τα οφέλη της τακτικής φυσικής 
δραστηριότητας για παιδιά και εφήβους;

Κωνσταντίνος 



❖ Βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας,

ενδυνάμωση της καρδιάς και των πνευμόνων στην

προσπάθειά τους να μεταφέρουν οξυγόνο σε όλα τα

όργανα του σώματος έτσι ώστε να παραχθεί η

απαιτούμενη ενέργεια.

❖ Καλύτερος μεταβολισμός, για την γρηγορότερη και

καλύτερη παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα του

οργανισμού μας.

❖ Βελτίωση της αυτο-εικόνας, περισσότερος

ενθουσιασμός και αισιοδοξία .

❖ Ενδυνάμωση των μυών και οστών.

❖ Κοινωνική, ψυχολογική και συναισθηματική ευεξία,

ενώ επίσης μέσω της άσκησης ενισχύεται η

επικοινωνία με την οικογένεια και τους φίλους.

Τα οφέλη της άσκησης στα παιδιά και τους εφήβους είναι:



❖ Αποτρέπει την παχυσαρκία (καθώς η άσκηση βοηθάει 

στον έλεγχο του σωματικού λίπους) . 

❖ Βοηθά στη διατήρηση της καλής στάσης του σώματος 

και στην πρόληψη της οσφυαλγίας.

❖ Εμποδίζει την ανάπτυξη του διαβήτη τύπου 2.

❖ Βελτιώνει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα.

❖ Με μέτρο, ενισχύει την ανοσοποιητική λειτουργία.

Η τακτική άσκηση επίσης…



Ποιοί οι κίνδυνοι από την έλλειψη 
σωματικής άσκησης;

Κωνσταντίνος 



✓ Οι κίνδυνοι από την έλλειψη σωματικής 

άσκησης είναι:

✓ Παθογόνα παχυσαρκία  =>

✓ Θρομβώσεις  =>

✓ Πνευμονική εμβολή =>

✓ Στεφανιαία νόσος =>

✓Προβλήματα στην λειτουργία του
μεταβολισμού =>



✓Εγκεφαλικά επεισόδια =>

✓Διαβήτης τύπου 2 =>
σχετίζεται με την
παχυσαρκία (το ποσοστό
νόσησης από αυτόν τον
τύπο διαβήτη είναι 1/11
και υπολογίζεται πως
μπορεί μέχρι το 2030 το
ποσοστό αυτό να αυξηθεί).

✓Οστεοπόρωση =>

✓Μείωση μυϊκής μάζας =>

Κανονικό οστό Οστεοπόρωση



Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο 
«καθιστικές συνήθειες»; 

Αναφέρετε παραδείγματα καθιστικών 
συνηθειών

Μάνος  





Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο 
«καθιστικές συνήθειες»;

• Ο σύγχρονος τρόπος ζωής µας δίνει όλο και λιγότερες ευκαιρίες να είμαστε 
φυσικά δραστήριοι. Για παράδειγμα, διανύουμε όλο και λιγότερες αποστάσεις 
περπατώντας γιατί χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα, δεν ανεβαίνουμε τις σκάλες 
γιατί υπάρχουν οι ανελκυστήρες, πλένουμε τα ρούχα και τα πιάτα στα 
πλυντήρια και όχι µε τα χέρια µας. 

• Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές «καθιστικές συνήθειες» που έχουν µπει στη 
ζωή µας και έχουν μειώσει τις ευκαιρίες να είμαστε φυσικά δραστήριοι, όπως 
είναι η τηλεθέαση, η ενασχόληση µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το να 
βλέπουμε βίντεο. Η σύγχρονη ζωή, κυρίως στα αστικά κέντρα, αναπτύσσεται 
σε ένα πλαίσιο αποτρεπτικό για τη φυσική δραστηριότητα.

• Είναι στη φύση, όμως, του ανθρώπου να είναι φυσικά δραστήριος.



Εργαστηριακή άσκηση: 
μέτρηση καρδιακής 

συχνότητας
Μάνος  



Τους καρδιακούς σου παλμούς μπορείς να τους
μετρήσεις με διάφορους τρόπους.

❖Χρησιμοποίησε τον δείκτη και το μέσο δάχτυλο.

❖Τοποθέτησέ τα απαλά στο εσωτερικό του καρπού
σου, ακριβώς κάτω από την άρθρωση ή πλάγια του
λαιμού, δίπλα από το «μήλο του Αδάμ».

❖Μέτρησε για 10 δευτερόλεπτα, ξεκινώντας 5
δευτερόλεπτα μετά το τέλος της άσκησης και
πολλαπλασίασέ το με το 6.

❖Η σύγχρονη τεχνολογία μας βοηθάει να
μετρήσουμε τους καρδιακούς μας παλμούς εύκολα
και γρήγορα αξιοποιώντας τις εφαρμογές που
διαθέτει.



«Ο καθένας μας είναι 
μοναδικός και 

ανεπανάληπτος»
Κατερίνα 



Στις φωτογραφίες, 

βλέπουμε ανθρώπους με 

διαφορετικές ηλικίες και με 

διαφορετικούς τύπους 

σώματος. Κάποιοι είναι 

αδύνατοι άλλοι παχουλοί, 

γυμνασμένοι ή όχι, ψηλοί ή 

πιο κοντοί. 

Όλοι οι τύποι σώματος είναι όμορφοι, από 

τη στιγμή που είναι υγιείς. Η σωστή 

διατροφή, η σωστή η άσκηση κι ο 

απαραίτητος ύπνος είναι το κλειδί για ένα 

υγιές σώμα!



Φυσική 
Δραστηριότητα

Νίκος 



Φυσική δραστηριότητα είναι οποιαδήποτε κίνηση του σώματος παράγεται από τους σκελετικούς μύες 

και αποδίδει μία  σημαντική αύξηση ενεργειακής δαπάνης πάνω από την ενεργειακή δαπάνη ηρεμίας. 

Σε αυτή περιλαμβάνονται όλες οι καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου . 



Σωματική άσκηση 
Νίκος 



Σωματική άσκηση είναι κάθε προγραμματισμένη και δομημένη επαναλαμβανόμενη κίνηση του σώματος του ανθρώπου

στην οποία συμμετέχουν κυρίως μεγάλες μυϊκές ομάδες. Με την άσκηση επιδιώκει κανείς να βελτιώσει την υγεία του

και τη φυσική του κατάσταση.



Αθλήματα
Νίκος 



Άθλημα είναι η κάθε σωματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει δομημένα ανταγωνιστικά συμβάντα που διέπονται

από κανόνες. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο όρος άθλημα χρησιμοποιείται για να συμπεριλάβει και την άσκηση και

τη σωματική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο.



ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τμήμα Α3

Συντάκτες
Ιωάννης, Ελένη ,  Ιωάννης, Παντελεήμων, Αρετή 



“Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο «φυσική 

κατάσταση”

Φυσική κατάσταση είναι η ικανότητα του

ανθρώπινου σώματος να βρίσκεται σε

ετοιμότητα για να μπορεί οποιαδήποτε

στιγμή να λειτουργεί με δύναμη, χωρίς

υπερβολική κόπωση και με περίσσεια

ενέργεια. Αυτό του επιτρέπει να εμπλακεί σε

οποιαδήποτε δραστηριότητα κατά την

διάρκεια της ημέρας και κάτω από

οποιαδήποτε κατάσταση άγχους - πίεσης.





-Παράγοντες που επηρεάζουν την καλή φυσική

κατάσταση

•Μη σωστή διατροφή

•Ασθένειες παντός τύπου (γρίπη, παχυσαρκία κλπ.)

•Διακοπή τακτικής άσκησης για ένα μεγάλο χρονικό

διάστημα

•Γενετικά προβλήματα

•Κακή ψυχική υγεία (η οποία οδηγεί συνήθως στα

παραπάνω προβλήματα)





-Αξιολόγηση φυσικής κατάστασης

Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης γίνεται

με συγκεκριμένα τεστ πεδίου, δηλαδή

δοκιμασίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με

ασφάλεια είτε σε εξωτερικό είτε σε εσωτερικό

χώρο είτε σε εργαστηριακό περιβάλλον.



1.Τεστ αντοχής 20 μέτρων, για
την εκτίμηση της
καρδιοαναπνευστικής αντοχής.
2. Τεστ δύναμης κορμού:
μετράμε τον αριθμό των
αναδιπλώσεων του κορμού σε 30'‘
για την εκτίμηση της μυϊκής
αντοχής.
5. Τεστ ευλυγισίας:

εκτελούμε
δίπλωση από εδραία θέση με
τεντωμένα γόνατα.

3. Τεστ δύναμης άνω
άκρων: Εκτελούμε κάμψεις των
αγκώνων, για την εκτίμηση
της δύναμης του πάνω μέρους του
σώματος.

4. Τεστ δύναμης κάτω
άκρων: εκτελούμε βαθειά καθίσματα
για την εκτίμηση της δύναμης των
ποδιών και ειδικότερα των
τετρακεφάλων μυών.

Τεστ φυσικής κατάστασης



Κολύμβηση

Φυσικές δραστηριότητες που μας αρέσουν 



Rollers- Πατίνια 



Basket 



Περπάτημα 





ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΟΜΑΔΑ B: ΕΛΕΝΗ, ΑΡΕΤΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ



Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 
ΤΜΗΜΑ Α3

Συντάκτες

Ειρήνη 

Βασίλειος

Νικόλαος

Γεώργιος

Ανθή



ΠΟΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Οι περισσότεροι άνθρωποι μετά την άσκηση προτιμούν ένα πότο, το οποίο θα τους τονώσει. Αυτά τα ποτά

ονομάζονται ποτά αποκατάστασης. Πολλοί πιστεύουν ότι ένα ενεργειακό ποτό είναι το καλύτερο αλλά

αυτό δεν ισχύει. Είναι καλύτερο να προτιμούμε το σοκολατούχο γάλα, τα πρωτεϊνικά smoothie, το νερό και

τον χυμό πορτοκαλιού, καθώς περιέχουν το σωστό συνδυασμό υδατανθράκων και πρωτεϊνών που

χρειάζεται για να επανέλθει το γλυκογόνο στους μύες του σώματός σου. Επίσης περιέχουν ασβέστιο το

οποίο είναι ζωτικής σημασίας για δυνατούς μύες και γερά οστά. Τέλος, είναι καλύτερη πηγή ηλεκτρολυτών.



Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

 Τα ομαδικά αθλήματα είναι πολύ δημοφιλή στον σύγχρονο κόσμο και πολλοί άνθρωποι ασχολούνται ή

αφιερώνουν τη ζωή τους σε αυτά. Τα κυριότερα ομαδικά αθλήματα είναι το Μπάσκετ, το Ποδόσφαιρο,

το Αμερικανικό Ποδόσφαιρο και το Βόλεϊ. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες ερασιτεχνικές και

επαγγελματικές ανά τον κόσμο. Πολλοί αθλητές αυξάνουν την απόδοσή τους κατά την άσκηση απλά

ακολουθώντας μία σωστή διατροφή όταν ασκούνται.

 Αυτό μπορεί εύκολα να επιτύχει ένας οποιοσδήποτε αθλητής ομαδικών αθλημάτων αν απλά ακολουθήσει

ένα σωστό διατροφολόγιο. Επειδή οι ανάγκες των αθλητών ενός ομαδικού αθλήματος δεν διαφέρουν από

τις ανάγκες ενός οποιουδήποτε άλλου ομαδικού αθλήματος προτείνουμε το παρακάτω διατροφολόγιο για

κάθε αθλητή που ασχολείται με ομαδικό άθλημα.

 Πριν την άσκηση, οι αθλητές πρέπει να καταναλώνουν 3 ώρες πριν την άσκηση ένα γεύμα πλούσιο σε

υδατάνθρακες και χαμηλό σε λίπη και πρωτεΐνες. Αυτό αυξάνει έως και 15% την επίδοσή τους κατά τη

διάρκεια της άσκησης. Επιπλέον οι αθλητές πρέπει να έχουν ένα σνακ πλούσιο σε υδατάνθρακες (π.χ.

μπανάνα, μπάρα δημητριακών, γιαούρτι) περίπου 30-60 λεπτά πριν την έναρξη, ειδικά αν το κυρίως

γεύμα ήταν >3 ώρες πριν το παιχνίδι.
Νίκος 



Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

 Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι αθλητές θα πρέπει να προσλαμβάνουν ενέργεια και

συγκεκριμένα 30–60 gr υδατανθράκων ανά ώρα άσκησης. Αυτή η τροφή εύκολα απορροφούμενη,

δεν δημιουργεί στομαχικές διαταραχές (π.χ, μέλι, μπανάνα, μπάρα δημητριακών). Ακόμη

συνιστάται οι αθλητές να πίνουν ενεργειακά ποτά για αναπλήρωση ενέργειας μέσω των

υδατανθράκων και ηλεκτρολυτικών υγρών. Μετά την άσκηση, είναι απαραίτητο να

αποκατασταθούν οι μύες. Αυτό οι αθλητές θα το επιτύχουν καταναλώνοντας 1-1,5gr πρωτεΐνης

ανά κιλό σωματικού βάρους εντός των πρώτων 30 λεπτών μετά την άσκηση. Αυτό μπορεί να

επιτευχθεί πίνοντας άπαχο γάλα ή ειδικά πρωτεϊνικά συμπληρώματα διατροφής υπό την μορφή

σκόνης ή μπάρας.

Νίκος 



Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΡΑΚΕΤΑΣ

 Η διατροφή ενός τενίστα θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του, παρέχοντάς του
θρεπτικά συστατικά, ενέργεια και υγρά. Περίπου 3-4 ώρες πριν την προπόνηση ή
τον αγώνα μπορεί να λάβει ένα γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες, μέτριο σε
πρωτεΐνη και χαμηλό σε λιπαρά τα οποία ενδέχεται να δημιουργήσουν στομαχική
διάταση και φούσκωμα. Παραδείγματα αντίστοιχων γευμάτων είναι τα μακαρόνια,
το ρύζι ή οι πατάτες με λίγο κοτόπουλο ή γαλοπούλα σε συνδυασμό με φρούτα,
λαχανικά ή/και ψωμί.

 Επίσης, 1-2 ώρες περίπου πριν τον αγώνα ο αθλητής μπορεί να λάβει ένα σνακ με
επαρκή ποσότητα υδατανθράκων και χαμηλό σε λιπαρά, ώστε να είναι εύκολα
απορροφήσιμο από τον οργανισμό και να αποδώσει γρήγορα ενέργεια, το οποίο θα
πρέπει να συνοδεύεται και από επαρκείς ποσότητες υγρών προκειμένου να
εξασφαλιστεί η απαραίτητη ενυδάτωση για τον αγώνα.

 Μέσα στο προηγούμενο δίωρο μια καλή ποσότητα υγρών για τον αθλητή είναι
περίπου μισό λίτρο, ενώ θα πρέπει να αποφευχθούν ροφήματα που περιέχουν
καφεΐνη καθώς και αλκοολούχα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αφυδάτωση.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο αθλητής θα πρέπει να διατηρεί καλή ενυδάτωση,
αναπληρώνοντας τα χαμένα υγρά, καθώς και τα αποθέματα ενέργειας. Έτσι ένα
αθλητικό ποτό με υδατάνθρακες και ηλεκτρολύτες είναι απαραίτητο σε ποσότητα
περίπου 200-300ml κάθε 15-20 λεπτά.

Βασίλης



Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΡΑΚΕΤΑΣ

 Αμέσως μετά τον αγώνα πρώτο μέλημα του αθλητή πρέπει να είναι η αναπλήρωση υγρών

και γλυκογόνου. Επίσης θα πρέπει να καταναλωθεί άμεσα και κάποιο σνακ πλούσιο σε άμεσα

απορροφήσιμους υδατάνθρακες (π.χ. ζελέ) και αργότερα ένα πλήρες γεύμα που θα συνδυάζει

επαρκείς ποσότητες υδατανθράκων και πρωτεϊνών και χαμηλά λιπαρά, όπως για παράδειγμα τα

μακαρόνια και το ψωμί σε συνδυασμό με κάποια σαλάτα με κοτόπουλο ή θαλασσινά.

 Ανεξαρτήτως όμως της προπόνησης και των αγώνων, ένας αθλητής του τένις (ρακέτας) θα

πρέπει να ακολουθεί καθημερινά ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής με τακτικά γεύματα

και ποικιλία τροφίμων, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών του

σε ενέργεια και υγρά.

Βασίλης



Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

 Στην ποδηλασία η διατροφή των αθλητών πρέπει να είναι ισορροπημένη. Ανεξάρτητα από αυτό, είναι

παρόμοια με την συνηθισμένη διατροφή ενός ανθρώπου, με κύρια διαφορά την περισσότερη

κατανάλωση νερού και υγρών, λόγω των πολλών ωρών άθλησης. Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι η

αφυδάτωση είναι επιζήμια για τις επιδόσεις στην ποδηλασία, οπότε βεβαιωθείτε ότι είστε καλά

ενυδατωμένοι πριν την βόλτα σας εάν θέλετε να έχετε υψηλές επιδόσεις. Μελέτες έχουν δείξει ότι

η κατανάλωση υδατανθράκων μία ώρα πριν από τη μέτρια έντονη και παρατεταμένη άσκηση μπορεί να

βελτιώσει την απόδοση.

 Η κατάποση πολλών λίτρων νερού δεν συνιστάται. Είναι καλό να μείνει κανείς σε κάτι απλό – δεν

χρειάζεται να καταναλώσει κάποιος ένα τεράστιο πρωινό που μόνο υποτονικό θα τον κάνει. Μελέτες

έχουν δείξει ότι η κατανάλωση υδατανθράκων μία ώρα πριν από τη μέτρια, έντονη και παρατεταμένη

άσκηση μπορεί να βελτιώσει την απόδοση.

Γιώργος 



Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

 Καλό είναι να στοχεύσει κανείς σε δημητριακά με χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη, όπως βρόμη για

βραδεία απελευθέρωση ενέργειας που θα τον προμηθεύσει με ενέργεια για περισσότερο χρόνο. Ο

αθλητής πρέπει να τρώει αρκετά ώστε να είναι ευχάριστα γεμάτος, αλλά όχι φουσκωμένος, καθώς αυτό

μπορεί να οδηγήσει σε υποτονικότητα. Θα πρέπει να είναι καλά ενυδατωμένος από την προηγούμενη

μέρα, ώστε να μην πιει πάρα πολλά λίτρα νερού κατά την διάρκεια της διαδρομής. Μελέτες δείχνουν

ότι στα αθλήματα αντοχής, οι πιθανότεροι λόγοι κόπωσης είναι η αφυδάτωση και η εξάντληση των
υδατανθράκων.

 Αυτό σημαίνει να πίνει αρκετά υγρά, ώστε η δίψα του να παραμένει διαχειρίσιμη. Το ποσό που μπορεί

να πιεί θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε μεταξύ 500-1000ml ανά ώρα ανάλογα με την σωματοδομή

του και τις συνθήκες της διαδρομής. Η ενέργεια πρέπει επίσης να είναι βολική, γι’ αυτό μπορεί να

επιλέξει και ενεργειακές μπάρες ή τζελ για εύκολη πρόσβαση σε θρεπτικές ουσίες. Μελέτες δείχνουν
ότι χρειάζονται περίπου 60g υδατάνθρακα ανά ώρα.

Γιώργος 



Λήψη τροφής (πόσο πριν την 

άσκηση/πόσο μετά)

Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται ενέργεια και ειδικά όταν ασκούνται. Παρόλα αυτά πολλοί δε 

ξέρουν πόσο πριν και πόσο μετά πρέπει να φάνε. Σύμφωνα με μελέτες, αν πρόκειται η 

άσκηση να διεξαχθεί το πρωί, το πρωϊνό πρέπει να καταναλωθεί 1-2 ώρες πριν την άσκηση 

και να είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες. Αν η άσκηση διεξαχθεί τις απογευματινές ώρες, το 

μεσημεριανό πρέπει να καταναλώνεται 3-4 ώρες πριν την άσκηση και έπειτα να υπάρχει 

ένα μικρό γεύμα 1-2 ώρες πριν την άσκηση και να είναι σχετικά ελαφρύ. Όσον αφορά την 

περίοδο μετά την άσκηση το γεύμα αποκατάστασης πρέπει να καταναλωθεί 30 λεπτά μετά 

την άσκηση και να περιέχει κυρίως πρωτεΐνες και υδατάνθρακες. 



Βασίλης 

 Τί είναι ο μεταβολισμός: Μεταβολισμός είναι το ποσό της ενέργειας που απαιτείται για τη
διατήρηση των βασικών λειτουργιών του οργανισμού όπως η αναπνοή, η καρδιακή
συστολή, ο μεταβολισμός των κυττάρων κ.α. Ο μεταβολισμός του κάθε ανθρώπου
εξαρτάται και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, κάποιοι από τους οποίους είναι
τροποποιήσιμοι ενώ άλλοι αμετάβλητοι.

 Μεταβολισμός και άσκηση: Ο μυϊκός ιστός αποτελεί πιο μεταβολικά ενεργό ιστό από το
λιπώδη ιστό. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο αυξημένο είναι το ποσοστό της μυϊκής μάζας στο
σώμα τόσο πιο αυξημένος είναι και ο βασικός μεταβολισμός. Για το λόγο αυτό οι άντρες
έχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο βασικό μεταβολισμό από τις γυναίκες, καθώς
φυσιολογικά έχουν περισσότερο μυϊκό ιστό.

 Η άσκηση ασκεί οξεία επίδραση στον μεταβολισμό, καθώς κατά τη διάρκειά της
καταναλώνονται πολλαπλάσιες θερμίδες από ότι στην ηρεμία, ενώ επηρεάζει διαχρονικά τη
σύσταση/μορφή του σώματος. Αυτό σημαίνει ότι στα οφέλη της άσκησης δεν ανήκουν
μόνο οι θερμίδες που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά πολύ
σημαντικό είναι ότι μετατρέποντάς την σε συνήθεια αυξάνουμε και ενισχύουμε το μυϊκό
μας σύστημα.Κατά αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε στην απόκτηση ενός υψηλότερου
μεταβολισμού είτε είμαστε άνδρες είτε γυναίκες.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!



ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΝΕΦΕΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΣ, ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ



ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΝΤΟΠΙΝΓΚ-ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗ
Ντόπινγκ ή φαρμακοδιέγερση στον αθλητισμό ορίζεται η χορήγηση ή η χρήση 
κάποιας ουσίας, από ένα άτομο, που φυσιολογικά δεν εντοπίζεται στο σώμα και 
χορηγείται σε αντικανονικές επιπρόσθετες ποσότητες με αντικανονικό τρόπο, με 
σκοπό και αποτέλεσμα τη τεχνητή αύξηση της απόδοσης του ατόμου κατά τη 
διάρκεια του αγώνα. 



ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κάποιες από τις κύριες απαγορευμένες ουσίες είναι:

Τα ανδρογόνα στερεοειδή καθώς και μεταξύ των άλλων κλοστεβόλη , 
φλουοξυμεστερόνη , μεθανδιενόνη , Μεθενολόνη , νανδρολόνη. Διουριτικά. (Diuretics).  
βουμετανίδη , χλωρθαλιδόνη , αιθακρυνικό οξύ , φουροσεμίδη , υδροχλωροθειαζίδη , 
μαννιτόλη * , μερσαλύλιο , σπιρονολακτόνη , τριαμτερένη, οι οποίες διακινδυνεύουν την 
υγεία του χρήστη αλλά και τον δίκαιο αγώνα.



ΤΙ ΠΑΡΑΚΕΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ
Πολλοί από τους χρήστες των αναβολικών ουσιών έχουν λανθασμένη αντίληψη για τις επιδράσεις τους στον ανθρώπινο οργανισμό και ειδικότερα 
τα νέα παιδιά.  Λόγοι για τους οποίους οι νέοι παρακινούνται στην χρήση αναβολικών και πιο συγκεκριμένα οι νέοι αθλητές, είναι: 

▪ Ο φόβος για την ήττα.

▪ Η εξ’ ανάγκαση από προπονητές και η πίεση από τον περίγυρο.

▪ Οι υψηλές απαιτήσεις από τον οργανισμό τους.

▪ Η ελλιπής και ανεπαρκής ενημέρωση των αθλητών, η κακή παρεχόμενη παιδεία. 

▪ Η συμμετοχή της πολιτικής στον αθλητισμό. 

▪ Η υπερβολική εμπορευματοποίηση στο χώρο του αθλητισμού. 

▪ Η προβολή ψευδό-ιδανικών :χρήμα ,δύναμη. 

▪ Η προβολή κενών ειδώλων.

▪ ΟΙ διάφοροι οικονομικοί παράγοντες ("παραγωγή’ ’δημοφιλών αθλητών από τα ΜΜΕ<=>αύξηση χαρακτήρα καριέρας αθλητών) . 

▪ Τα συμβόλαια των χορηγών που πριμοδοτούν ανάλογα με τα αποτελέσματα ή τα μετάλλια που θα κατακτήσουν οι αθλητές σε μεγάλες 
αθλητικές διοργανώσεις.

▪ Βούληση βελτίωσης της εμφάνισής τους.                                                                                        

Το ντόπινγκ δυστυχώς λαμβάνει πλέον συστηματική και οργανωμένη κατάχρηση  από αθλητές και ομάδες αθλητών, καθώς οι ίδιοι επηρεάζονται 
κυρίως από το περιβάλλον τους αλλά και από ψευδείς πληροφορίες που οδηγούν σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα για την υγεία τους.



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ
Οι χρήσεις των διαφόρων ουσιών ποικίλλουν και συνήθως 
έχουν ως επιθυμητό αποτέλεσμα τα παρακάτω:

▪ Αύξηση της αγωνιστικής απόδοσης.

▪ Μείωση της αγωνίας. 

▪ Αύξηση της μυϊκής μάζας.

▪ Μείωση του σωματικού βάρους και συγκάλυψη χρήσης 
άλλων ουσιών. 

Παράλληλα κρύβονται και οι ανεπιθύμητα αποτελέσματα πίσω 
από την χρήση των αναβολικών, οι οποίες είναι: 

Οι επιπλοκές στα αγόρια και άνδρες περιλαμβάνουν:

▪ 1 Ανεξέλεγκτη επιθετικότητα.

▪ 2. Μόνιμη αύξηση του μεγέθους των μαστών. 

▪ 3. Μόνιμη απώλεια των μαλλιών.

▪ 4. Προβλήματα στα γεννητικά όργανα.

▪ 5               Αλλαγές στη συμπεριφορά, στην ψυχολογία και   
συναισθηματική κατάσταση.

Στα κορίτσια και στις γυναίκες, οι επιπλοκές περιλαμβάνουν:

▪ 1. Βαθύτερη φωνή που παραμένει. 

▪ 2 Αύξηση της τριχοφυΐας του προσώπου.

▪ 3 Μείωση της συχνότητας της περιόδου.

▪ 4 Μείωση του μεγέθους των μαστών.  

▪ 5                 Αλλαγές στη συμπεριφορά, στην ψυχολογία και 
συναισθηματική κατάσταση.



ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

➢Αντίστοιχα με την πυραμίδα της διατροφής, η πυραμίδα φυσικής δραστηριότητας 
είναι ένας τρόπος απεικόνισης του πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε κάθε άσκηση. 

➢Στην βάση της πυραμίδας βρίσκονται οι δραστηριότητες που πρέπει να γίνονται 
σε καθημερινή βάση, όπως βόλτες με το ποδήλατο, δουλειές σπιτιού, το «πήγαινε» 
και «έλα» στο σχολείο με τα πόδια, βόλτες και παιχνίδι στην παιδική χαρά ή στα 
πάρκα κ.α., οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση από τα 
παιδιά. 

➢Στο δεύτερο επίπεδο, βρίσκονται οι δραστηριότητες, όπως είναι το τρέξιμο, η 
κολύμβηση, καθώς και όλα τα ομαδικά αθλήματα-παιχνίδια, όπως το ποδόσφαιρο, 
η καλαθοσφαίριση, κ.α. Αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να γίνονται 3-5 ημέρες την 
εβδομάδα. 

➢Στο τρίτο επίπεδο βρίσκονται οι  ασκήσεις που αυξάνουν τη δύναμη και την 
ευλυγισία. Για τη μεν δύναμη, οι ασκήσεις (4 με 5 σε αριθμό) θα πρέπει να 
επαναλαμβάνονται 2 με 3 φορές την εβδομάδα, για τη δε ευλυγισία, θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά, λίγο πριν ή αμέσως μετά από το τέλος της 
κυρίως φυσικής δραστηριότητας και η διάρκεια της καθεμιάς να είναι τουλάχιστον 
20 δευτερόλεπτα. 

➢Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονται οι καθιστικές δραστηριότητες, με τις 
οποίες τα παιδιά πρέπει να ασχολούνται 1-2 ώρες ημερησίως.

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ



Πρότυπα των νέων στα Μ.Μ.Ε.
Τμήμα Α3

Συντάκτες: Εύα, Έκτωρ, Πάρης, Αριστείδης



Περιεχόμενα

• Τρόπος ζωής νέων στα ΜΜΕ-
Επιρροή ΜΜΕ στην 
ψυχολογία των εφήβων

• Διατροφικά πρότυπα νέων και 
αθλητισμός

• Ταύτιση με πρότυπα μίμησης

• Τρόποι αντιμετώπισης της 
χρήσης των ΜΜΕ από τους 
νέους



Τρόπος ζωής νέων στα ΜΜΕ-
Επιρροή ΜΜΕ στην ψυχολογία των εφήβων

(Έκτωρ Παπανίκος)
Έρευνες έχουν δείξει ότι η κύρια δραστηριότητα των εφήβων 
στα Μ.Μ.Ε. είναι η επικοινωνία. Ωστόσο, οι έφηβοι 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα Μ.Μ.Ε. και για άλλους 
λόγους, όπως είναι η ενημέρωση, η ταύτιση με σωματικά 
πρότυπα και γενικότερα, η ένταξη στην κοινωνία. 



➢Οι έφηβοι έχουν την ανάγκη να είναι σε μία ομάδα. Σε αντίθεση 
με παλιότερες γενιές, νεότερες έρευνες υποστηρίζουν ότι το 
διαδίκτυο δεν παρεμποδίζει αλλά βοηθάει και κάνει πιο εύκολη 
την κοινωνικοποίηση.

➢Όταν το διαδίκτυο μειώνει το αίσθημα της κοινωνικής 
απομόνωσης αποτελεί πηγή θετικής ανατροφοδότησης για τους 
εφήβους. Σε άλλη περίπτωση, η χρήση του αυξάνει τις ανησυχίες 
των εφήβων.

➢Συνεπώς, το διαδίκτυο 
αποτελεί πηγή σωματικών 
προτύπων μίμησης με τα 
οποία οι έφηβοι 
προσπαθούν να ταυτιστούν.



Ταύτιση με πρότυπα μίμησης-Εύα Προνοΐτη
➢Πρότυπα είναι διάφορες στάσεις που έχουν θετική ή αρνητική επίδραση στην  
συμπεριφορά των νέων. Υπάρχουν δηλαδή πρότυπα προς μίμηση και πρότυπα προς 
αποφυγή, οπότε η επιλογή τους είναι στην κρίση του καθενός.

➢ Τα θετικά πρότυπα είναι πολύ χρήσιμα για τους νέους γιατί διαμορφώνουν τον 
κώδικα αξιών τους, τις πνευματικές τους αναζητήσεις, τα κοινωνικά τους 
ενδιαφέροντα, με μια λέξη δηλαδή την προσωπικότητά τους. 

➢Έτσι οι έφηβοι διαπλάθουν τον χαρακτήρα τους, μπορούν να υιοθετήσουν μια 
αποδεκτή στάση ζωής, να κοινωνικοποιηθούν ομαλά, να θέσουν υψηλούς στόχους και 
να αγωνιστούν για να τους υλοποιήσουν.



Τα αρνητικά πρότυπα και οι επιπτώσεις τους στους νέους:
Τα αρνητικά πρότυπα επιδρούν στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων από

μικρή ηλικία, όταν είναι ακόμη παιδιά ή έφηβοι, υποβάλλουν τη
συμπεριφορά τους, ενώ σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις διαμορφώνουν και
τον χαρακτήρα τους. Οι νέοι υιοθετούν πιο εύκολα αυτά τα πρότυπα γιατί δεν
έχουν την ωριμότητα να τα κρίνουν ορθολογικά, να τα αξιολογήσουν
αρνητικά, ώστε να τα απορρίψουν, οπότε αρκούνται στην εύκολη πρόσληψη
που είναι η μίμησή τους.

Πώς μπορούμε να επιλέξουμε τα σωστά πρότυπα; 
Ένας είναι ο τρόπος να επιλέξουμε τα σωστά πρότυπα στη ζωή μας. Η κρίση

του καθενός. Αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την ιδιαίτερη ικανότητα να κρίνει,
να συγκρίνει, να αξιολογεί, τότε είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για ό,τι
περνάει, για ό,τι κάνει και για ό,τι είναι τελικά Πρότυπα υπάρχουν για όλους,
αρκεί να έχουμε τη σύνεση να το καταλάβουμε και τη θέληση να τα
μιμηθούμε.



Τρόποι αντιμετώπισης της χρήσης των ΜΜΕ 
από τους νέους-Άρης Πλεξίδας

Στις σύγχρονες κοινωνίες έχουμε επιτρέψει στα ΜΜΕ να εισέλθουν 
στην καθημερινότητά. Ως αποτέλεσμα, η ενημέρωση μας για τον 
κόσμο εξαρτάται από την λειτουργία των μέσων.

Tα ΜΜΕ, έχουν δύο βασικά προβλήματα: 

➢ Αρχικά, τα χαμηλής ποιότητας προγράμματα δεν 
αναπτύσσουν πνευματικά ενδιαφέροντα των 
χρηστών, αλλά τους μετατρέπουν σε παθητικούς 
δέκτες των μηνυμάτων τους. 

➢ Επιπλέον, λόγω της έλλειψης λόγου, η 
κωδικοποιημένη χρήση της γλώσσας είναι 
ιδιαίτερα αγαπητή στην νεολαία.



Για να μην πέσουμε θύματα των αρνητικών επιδράσεων των 
ΜΜΕ οφείλουμε:

➢να εφοδιαστούμε πνευματικά κατάλληλα. Η ανάγνωση βιβλίων 
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο ωφέλιμες ασχολίες 
στις οποίες μπορούμε να επενδύσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε 
την ενημέρωσή μας. 

➢να υιοθετήσουμε μία κριτική στάση απέναντι στα μηνύματα των 
ΜΜΕ, καθώς και να αποκτήσουμε μία γενική γνώση των γεγονότων 
τα οποία πραγματεύονται. 

➢να χρήσουμε τους εαυτούς 
μας ερευνητές της αληθινής 
ουσίας των πραγμάτων που 
μας προβάλλονται είτε 
διαστρεβλωμένα, είτε 
ελλιπώς, αλλά είτε και 
καθόλου.




