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Τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται αύξηση της 
παχυσαρκίας στις παιδικές ηλικίες. Στα πλαίσια του 
ερευνητικού Προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, το τμήμα 
Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης ανέλαβε το 
έργο «Αξιολόγηση Διατροφικής Παρέμβασης μέσω 
διαδικτύου σε παιδιά Δημοτικών Σχολείων της 
Κρήτης», στο οποίο εξετάζεται και συγκρίνεται η 
αποτελεσματικότητα δύο μεθόδων παρέμβασης σε 
σχολεία, με στόχο τη βελτιστοποίηση της 
μεθοδολογίας διατροφικής παρέμβασης σε παιδιά 
δημοτικού ηλικίας 8-11 χρονών. 

Στόχος της πράξης είναι ο σχεδιασμός αναλυτικών 
πρωτοκόλλων Διαδικτυακής Διατροφικής Παρέμβασης, 
με σκοπό την προώθηση της Υγιεινής Διατροφής και τη 
μαζικότερη εφαρμογή της παρέμβασης στα Δημοτικά 
Σχολεία. Παρουσίαση και αξιολόγηση των 
προκαταρτικών αποτελεσμάτων της διατροφικής 
παρέμβασης. 

Με την πρώτη μέθοδο, την παραδοσιακή διατροφική 
παρέμβαση, απαιτείται η φυσική παρουσία στη 
σχολική αίθουσα ειδικού διαιτολόγου-εκπαιδευτικού 
που θα παραδώσει το μάθημα. Με τη δεύτερη μέθοδο, 
την διαδραστική εκπαίδευση, τα παιδιά μπορούν με τη 
βοήθεια του δασκάλου τους, να παρακολουθήσουν 
ψηφιακές παρουσιάσεις και να παίξουν διαδραστικά 
παιχνίδια κατανόησης στους υπολογιστές των 
σχολείων. Το υλικό των ψηφιακών μαθημάτων 
στοχεύει στην αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και 
λαχανικών σε πέντε μερίδες την ημέρα, που όπως έχει 
φανεί από σύγχρονες έρευνες στον Ελλαδικό χώρο 
τείνει να είναι μικρότερη από την συνιστώμενη, 
μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο παχυσαρκίας και άλλων 
προβλημάτων υγείας. Το υλικό είναι διαθέσιμο στο 
διαδίκτυο μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης 
ιστοσελίδας. 
(http://www.dd.teicrete.gr/arximidisIII/index.htm) 

Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική μείωση 
στο ποσοστό σωματικού λίπους, καθώς και στην 
δερματοπτυχή του τρικέφαλου των παιδιών που 
συμμετείχαν στα μαθήματα παρέμβασης σε σύγκριση με 
την ομάδα ελέγχου. Δεν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ 
των δύο μεθόδων παρέμβασης ή μεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ένδειξη μιας 
επιτυχημένης παρέμβασης. Παράλληλα, καταγράφηκε μια 
στατιστικά σημαντική βελτίωση της διατροφικής 
συμπεριφοράς. 

Ευχαριστίες: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
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Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στους Νομούς 
Λασιθίου και Ηρακλείου Κρήτης, σε τρεις ομάδες 
τυχαίων δειγμάτων Δημοτικών Σχολείων όπου 
γίνεται εφαρμογή/αξιολόγηση της παραδοσιακής 
παρέμβασης (Ομάδα Α), της προτεινόμενης 
σύγχρονης παρέμβασης μέσω διαδικτύου (Ομάδα 
Β) και σύγκριση/έλεγχος (Ομάδα Γ). Στα πλαίσια 
της αξιολόγησης της παρέμβασης, ως προς τη 
βελτίωση της φυσικής κατάστασης αλλά και της 
διατροφικής συμπεριφοράς των παιδιών, 
πραγματοποιήθηκε ένας αναλυτικός κύκλος 
μετρήσεων της σύστασης σώματος (ποσοστό 
σωματικού λίπους, μυϊκή μάζα σώματος, ποσοστό 
ενδοκυττάριου ύδατος κ.ά.) και σωματομετρήσεων 
(βάρος, ύψος, περιφέρεια μέσης, περίμετρος 
δικεφάλου και δερματοπτυχή τρικέφαλου μυός) 
πριν και μετά την παρέμβαση.  
Επιπρόσθετα, για τη διαιτητική συμπεριφορά των 
παιδιών διανεμήθηκε ένα ευρύ ερωτηματολόγιο. 
Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS. 

Πίνακας 1. πλήθος μετρήσεων και μέσοι όροι σύσταση σώματος, 
σωματομετρήσεων όλων των παιδιών που συμμετέχουν στην έρευνα πριν 
και μετά την διατροφική παρέμβαση. 

Πίνακας 2. Διαφορά μέσων όρων πριν και μετά την διατροφική παρέμβαση των 
ομάδων που συμμετείχαν στην διατροφική παρέμβαση και της ομάδας ελέγχου.  

Πίνακας 3. Στατιστική σημαντικότητα των διαφορών των μέσων όρων των ομάδων με 
την χρήση t-test.  

Μετρήσεις Σύστασης Σώματος και Σωματομετρίας 

  Αρχικές Μετρήσεις Τελικές Μετρήσεις 

  
N Mean St. deviation N Mean St. deviation 

Πλήθος παιδιών 736     736     

MΑΖΑ (Kgr) 724 37,194 9,8364 677 37,913 10,0948 

ΥΨΟΣ (m)  721 1,37633 ,085071 676 1,39057 ,085456 

%BF (Μέσος Όρος)  714 31,1030 6,82449 674 26,4792 7,44184 

%ICF (Μέσος Όρος)  714 54,9941 2,10565 674 55,5341 1,88496 

%BF (NIR)  609 21,8357 4,36383 402 20,9465 4,24223 

Μέσος Όρος Περιμέτρου Μέσης  721 66,1812 9,43394 670 65,9016 9,33526 

Περίμετρος Βραχίονα 723 22,5559 3,56211 677 22,8340 3,59513 

Μέσος Όρος Τρικεφάλου 714 16,9573 8,04924 667 16,2043 6,98384 

Εικόνα 1. Διαδραστική εικόνα για την επιλογή παρουσίασης (επιλογή από 1-8). 

Εικόνα 2. Διαδραστικό παιχνίδι  αναγνώρισης του φρούτου ή λαχανικού 
από το όνομα του, κάνοντας κλικ πάνω στην σωστή εικόνα. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων με 
διατροφική παρέμβαση έναντι της ομάδας ελέγχου είχαμε 
στις παραμέτρους: 
1. %BF, P<0,001, d((%BF)=-1,81% 
2. Triceps, P<0,001, d(triceps)=-1,62mm 
3. %ICF, P=0,002, d(%ICF)=+0,42% 
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