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Σε αυτό το υπόδειγμα, μετά την περίληψη, την εισαγωγή και το σκοπό, ο
εισηγητής θα κάνει μια περιγραφή της παρουσίασης απαντώντας στα
ερωτήματα που τίθενται ή ότι άλλο αυτός/τη νομίζει αναγκαίο για μια
πληρέστερη παρουσίαση. Το υπόδειγμα με ανάλογες προσαρμογές είναι
κατάλληλο για εργαστήρια και καλές διδακτικές πρακτικές.
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Περίληψη
Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων των δημογραφικών και
κοινωνικών παραγόντων -δηλαδή της ηλικίας, του εισοδήματος, της απασχόλησης και
της οικογενειακής κατάστασης- στη φυσική δραστηριότητα των γυναικών σε μία αστική
περιοχή στην Κύπρο. Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν 240 γυναίκες. Η επιλογή των
συμμετεχουσών έγινε με τη χρήση διαστρωματωμένης δειγματοληψίας με μη-αναλογικό
δείγμα. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας το Διεθνές Ερωτηματολόγιο
Φυσικής Δραστηριότητας (ΔΕΦΔ) (Craig et al., 2003), το οποίο αποτελείται από 27
ερωτήσεις και είναι κατάλληλο για άτομα από 15 μέχρι 69 χρόνων. Για την ανάλυση των
δεδομένων εφαρμόσθηκαν στατιστικοί έλεγχοι ανάλυσης διακύμανσης και περιγραφική
στατιστική. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ηλικία δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα
πρόβλεψης για το συνολικό σκορ φυσικής δραστηριότητας, αν και οι νεότερες γυναίκες
φάνηκε να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη φυσική δραστηριότητα αναψυχής και οι
μεγαλύτερες γυναίκες στη φυσική δραστηριότητα που σχετίζεται με οικιακές εργασίες.
Συμπερασματικά η φυσική δραστηριότητα των γυναικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα
επηρεάζεται από την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και την οικογενειακή κατάσταση,
αλλά δεν επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την εργασιακή κατάσταση.
Λέξεις - κλειδιά: Φυσική δραστηριότητα, γυναίκες, δημογραφικοί παράγοντες,
κοινωνικοί παράγοντες.
Εισαγωγή
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διάφορων ερευνών (Al-Nakeeb et al., 2012; Department of
Health, 2011), οι γυναίκες τείνουν να υιοθετούν έναν πιο καθιστικό τρόπο ζωής σε
σύγκριση με τους άντρες, ενώ επιδεικνύουν λιγότερο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε
φυσικές δραστηριότητες (Hallal et al., 2012). Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 27
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), περιλαμβανομένης και της Κύπρου, έδειξε ότι οι
άντρες συμμετέχουν περισσότερο σε αθλήματα από ότι οι γυναίκες (Ειδικό
Ευρωβαρόμετρο 334, 2010). Με βάση την ίδια έρευνα το 57% των γυναικών δεν
ασκείται καθόλου ή ασκείται λιγότερο από μία φορά τον μήνα.
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Σκοπός και στόχοι
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή της ΦΔ των γυναικών της πόλης της
Λάρνακας και η διερεύνηση των παραγόντων που την επηρεάζουν (ηλικία, μόρφωση,
εισόδημα, εργασία, οικογενειακή κατάσταση).
Περιγραφή του εργαστηρίου
Θέμα / δομή

Δώστε μια σύντομη περιγραφή του σκεπτικού υλοποίησης των δραστηριοτήτων και των
μεθοδολογικών επιλογών. Γενικά περιγράψετε τη δομή αυτού που θα παρουσιάσετε.
………………………………………….
………………………………………..
Χρονική διάρκεια

Καταγράψετε την διάρκειά του, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 45 λεπτά (μία
διδακτική ώρα).
………………………………………………….
……………………………………………………
Προϋποθέσεις συμμέτοχής / Υλικά / χώρος
Αναγράψετε εδώ σε ποιους απευθύνεται το εργαστήριο – καλή διδακτική πρακτική.
 Αν απευθύνεται σε μαθητές αναγράψετε την ηλικία τους και τον αριθμό τους. Αν
αυτό θα γίνει σε αίθουσα του ξενοδοχείου ή αν χρειάζεστε αθλητικό χώρο κλειστό ή
ανοιχτό. Αν απαιτείται οι μαθητές να έχουν πρότερες γνώσεις και δεξιότητες. Τι
αθλητικό υλικό πιθανόν να χρειαστεί, αν οι μαθητές πρέπει να έχουν αθλητική
περιβολή. κλπ.
 Αν θα γίνει με την συμμετοχή των συνέδρων αναγράψετε αριθμό, διαμόρφωση του
χώρου, τυχόν ανάγκες σε υλικό π.χ. προτζέκτορας, πίνακας συνεδρίου, πιθανή χρήση
computer lap top από τους συμμετέχοντες κλπ.
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
Άλλο?????
……………………………….
……………………………….
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Εδώ κάνετε μια ανακεφαλαίωση του σκοπό των στόχων και συζητήσετε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα της παραπάνω παρουσίασης αναφερόμενος/νη σε πιθανές αδυναμίες ή ισχυρά
σημεία της μεθόδου. Σε ποιες ηλικίες ή ομάδες μαθητών πιθανόν να έχει μεγαλύτερη επιτυχία
αυτή η πρακτική κλπ.
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Θεματική Ενότητα συνεδρίου στην οποία εντάσσεται η εργασία.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..

3

