
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗ∆ΕΜΟΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 

(Εθνική ∆ράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) 

Αξιότιµε γονέα, 

Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. αναπτύσσει δράσεις αξιολόγησης, επιµόρφωσης και παρέµβασης σχετικές µε την 

υγεία των νέων αλλά και ολόκληρης της οικογένειας. Στον ιστότοπο του προγράµµατος 

(http://eyzin.minedu.gov.gr) µπορείτε να βρείτε πλήθος χρήσιµων πληροφοριών για µαθητές και γονείς.  

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε για να λαµβάνετε το ηλεκτρονικό ενηµερωτικό φυλλάδιο (newsletter) και 

να παρακολουθείτε τις δράσεις του Ε.Υ.ΖΗ.Ν.. 

Μια από τις σηµαντικότερες δράσεις του Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι η ετήσια αξιολόγηση των 

σωµατοµετρικών χαρακτηριστικών, της σωµατικής δραστηριότητας, της φυσικής κατάστασης και των 

διατροφικών συνηθειών όλων των µαθητών. Με βάση τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων δηµιουργείται 

Ατοµική Αναφορά για κάθε µαθητή η οποία παραδίδεται στους γονείς. 

Η αξιολόγηση και η δηµιουργία των αναφορών γίνεται αυτόµατα στη ∆ιαδικτυακή Πλατφόρµα του 

Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων χωρίς να εισάγεται το όνοµα ή ο Αριθµός Μητρώου του µαθητή. 

Σε όλα τα στάδια του προγράµµατος διασφαλίζονται πλήρως τα προσωπικά δεδοµένα του κάθε µαθητή.  

Η αξιολόγηση των σωµατοµετρικών χαρακτηριστικών γίνεται µε µέτρηση του βάρους και ύψους των 

µαθητών, η αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής και σωµατικής δραστηριότητας γίνεται µε 

ερωτηµατολόγιο που συµπληρώνουν οι µαθητές online. Για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης 

χρησιµοποιούνται τα παρακάτω τεστ: α) αναδιπλώσεις σε 30 δευτ/τα, β) άλµα σε µήκος χωρίς φορά, γ) 

ταχύτητα/ευκινησία 10 Χ 5 µέτρα, δ) δίπλωση από καθιστή θέση και ε) παλίνδροµο τεστ αντοχής 20 

µέτρων. Το τελευταίο τεστ προσφέρει πολύτιµες πληροφορίες για την καρδιοαναπνευστική υγεία του 

παιδιού και περιλαµβάνει τρέξιµο µεταξύ δύο γραµµών που απέχουν 20 µέτρα, µε σταδιακά αυξανόµενη 

ταχύτητα µέχρι το παιδί να αισθανθεί κούραση και να σταµατήσει.  

Εάν συµφωνείτε να συµµετέχει το παιδί σας στο πρόγραµµα ΕΥΖΗΝ, παρακαλούµε σηµειώστε µε 

Χ το αντίστοιχο τετραγωνάκι παρακάτω, υπογράψτε τη δήλωση ως συγκατάθεση συµµετοχής του 

παιδιού και επιστρέψτε την στο σχολείο. 

Α) Συµφωνώ να συµµετέχει το παιδί µου σε όλες τις αξιολογήσεις.  

Β) Συµφωνώ να συµµετέχει το παιδί µου σε όλες τις αξιολογήσεις, εκτός 

από το παλίνδροµο τεστ αντοχής 20µ.  

Παρακαλούµε η παρούσα ∆ήλωση Συγκατάθεσης να επιστραφεί στο σχολείο. 

 
Όνοµα Γονέα/ Κηδεµόνα:  __________________________________________________ 

 
Υπογραφή:___________________________________   Ηµεροµηνία:_____________ 


