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Πεξίιεςε 
 
Τα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ν άλζξσπνο κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ηνλ αζιεηηζκφ είλαη 

πνιιά θαη πνιπζχλζεηα. Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηνλ Παλεπηζηεκηαθφ Αζιεηηζκφ σο κέζν 

αλαςπρήο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηνο, απνηειεί πξψηηζην ζηφρν ηνπ 

Αζιεηηθνχ Κέληξνπ  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ.   Σθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα αμηνινγήζεη ηηο 

απφςεηο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηα νθέιε πνπ πηζηεχνπλ φηη απνθνκίδνπλ κέζα απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο κε ηνλ Παλεπηζηεκηαθφ Αζιεηηζκφ. Γφζεθε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην 

ζηνπο θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα επηιεγφκελα καζήκαηα αζιεηηζκνχ (ρεηκεξηλνχ, εαξηλνχ 

θαη ζεξηλνχ εμακήλνπ 2011-2012) κία εβδνκάδα πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ. 

Εεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο λα θαηαγξάςνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά νθέιε 

πνπ απνθνκίδνπλ φζνλ αθνξά ηελ ελεξγή ελαζρφιεζε ηνπο κε ηνλ Παλεπηζηεκηαθφ Αζιεηηζκφ 

θαζψο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ ησλ επηιεγνκέλσλ καζεκάησλ 

αζιεηηζκνχ. Έγηλε αλάιπζε ζπρλνηήησλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSSv19. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη φλησο ν παλεπηζηεκηαθφο αζιεηηζκφο πξνζθέξεη πάξα 

πνιιά νθέιε, αλεθηίκεηεο αμίαο θαη βνεζάεη πάξα πνιχ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο, ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρνζχλζεζεο ησλ θνηηεηψλ. Δπίζεο, επεξεάδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο λννηξνπίεο φπσο είλαη ν πεξηνξηζκφο ή ην ζηακάηεκα απφ ην θάπληζκα, ή ε 

ηδέα ηεο δηά βίνπ άζθεζεο. Τα επηιεγφκελα καζήκαηα αζιεηηζκνχ, απνηεινχλ κεγάιε επθαηξία 

γηα ηνπο θνηηεηέο, λα γλσξίζνπλ λέα αζιήκαηα, λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε 

εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα αζιεηηζκνχ θαη λα απνθηήζνπλ λέεο επθαηξίεο άζιεζεο θαη κάζεζεο. 

Σχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ δηεμάγνληαη είλαη πάξα πνιχ επραξηζηεκέλνη, ηφζν σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ αιιά θαη σο πξνο ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ. Δηζεγήζεηο πνπ 

έρνπλ γίλεη θαη ρξήδνπλ ζπδήηεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ είλαη α) λα γίλνπλ ππνρξεσηηθά ηα 

καζήκαηα αζιεηηζκνχ, β) ηα καζήκαηα λα πηζηψλνληαη κε 5 αληί 3 πηζησηηθέο κνλάδεο, γ) λα 

πξνζθέξεηαη θαη 2ν επίπεδν γηα πξνρσξεκέλνπο, δ) λα αλνηρζνχλ πεξηζζφηεξα ηκήκαηα, ε) λα 

πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξα αζιήκαηα θαη θαηά ην ζεξηλφ εμάκελν νη ψξεο δηδαζθαιίαο λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλεο κε βάζε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, εηδηθφηεξα γηα ηα αζιήκαηα πνπ γίλνληαη ζηηο 

εμσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ 

 

Λέμεηο θιεηδηά: παλεπηζηεκηαθφο αζιεηηζκφο, καζήκαηα επηινγήο.  
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1. Δηζαγσγή 
 

Με ηελ ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ην 1989, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ρψξν 

ηνπ αζιεηηζκνχ, θαζψο ζεσξεί φηη ε ζσκαηηθή αγσγή απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

πλεπκαηηθήο αγσγήο θαη θαιιηέξγεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Με δεδνκέλε ηε ζεκαζία ηνπ αζιεηηζκνχ 

ζε πνιπδηάζηαηνπο ηνκείο φπσο είλαη ε θνηλσλία, ν πνιηηηζκφο, νη αλζξψπηλεο αμίεο, ν 

νιπκπηζκφο θαη πνιιά άιια, ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ζηα 23 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη 

θαζηεξσζεί κε αμηψζεηο ζηα δξψκελα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ αζιεηηζκνχ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία 

θαη νξγάλσζε εζσηεξηθψλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπκκεηνρή ζε ηνπηθνχο θαη δηεζλείο 

παλεπηζηεκηαθνχο αγψλεο, θαζψο θαη δεκηνπξγία ηνπ Αζιεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Οκίινπ 

Κχπξνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζε Κππξηαθά Πξσηαζιήκαηα.  

Σίγνπξα νη ζχγρξνλεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ην πνηνηηθφ θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, έρνπλ εληζρχζεη αξθεηά ηελ έληνλε 

αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο θαη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ηδέαο γηα Γηά Βίνπ Άζθεζε. Δληζρπκέλν απφ ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ππνδείμεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, κέζσ ηεο Λεπθήο Βίβινπ ηνπ Αζιεηηζκνχ, πξνζπαζεί θαη ελζαξξχλεη ηελ 

πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ αζιεηηζκνχ κέζσ ηεο πνηφηεηαο ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

Σχκθσλα κε ηνπο Belch, Gebel & Mach, (2001) ηα εζσηεξηθά αζιεηηθά παλεπηζηεκηαθά 

πξνγξάκκαηα, παξέρνπλ έλα ηζρπξφ κέζν γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θνηηεηψλ ζε θνηλσληθφ 

θαη πξνζσπηθφ επίπεδν. Τν παλεπηζηεκηαθφ αζιεηηθφ πξφγξακκα ρξήδεη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, 

ελψ κία απφ ηηο κειέηεο πνπ έγηλε απφ ηνπο Artinger, et al., (2006) θαηέδεημε ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ αθνχ αμηνιφγεζαλ ηελ 

επίδξαζε πνπ είρε ζηνπο  θνηηεηέο κέζσ ησλ έλδν-παλεπηζηεκηαθψλ θαη έμσ-παλεπηζηεκηαθψλ 

αζιεηηθψλ ςπραγσγηθψλ πξνγξακκάησλ ζε δηάθνξα θνηλσληθά νθέιε φπσο είλαη ε δεκηνπξγία 

θαιχηεξσλ ζρέζεσλ θαη θηιίαο, αιιεινθαηαλφεζεο, ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, θαιιηέξγεηα 

εγεηηθνχ ξφινπ, επ-αγσλίδεζζε  θαη άιια. Δπηπξφζζεηα, κία άιιε κειέηε απφ ηνπο Lindsey & 

Sessoms (2006) βξήθε φηη νη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε δηάθνξα παλεπηζηεκηαθά αζιεηηθά 

πξνγξάκκαηα, δελ έκεηλαλ κφλν θαηελζνπζηαζκέλνη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη απφ ηηο ζρέζεηο 

πνπ αλάπηπμαλ κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο αιιά θαηάθεξαλ λα πεηχρνπλ θαιχηεξεο βαζκνινγίεο 

ζηα καζήκαηα ηνπο, έρνληαο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα πεηχρνπλ ηνπο αθαδεκατθνχο θαη 

επαγγεικαηηθνχο ηνπο ζηφρνπο. Σηεξηδφκελν κέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ην Παλεπηζηήκην 

Κχπξνπ, εθκεηαιιεπφκελν πιήξσο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ, πξνζθέξεη έλα 

νινθιεξσκέλν αζιεηηθφ πξφγξακκα πνπ δηαρσξίδεηαη ζε αγσληζηηθφ, ςπραγσγηθφ θαη 

θνηλσληθφ αζιεηηζκφ. Δπίζεο, ζηεξηδφκελν απφ ηε ζρνιή θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη επηζηεκψλ 
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αγσγήο, πξνζθέξεη επηιεγφκελα καζήκαηα αζιεηηζκνχ ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο, ζε κηα 

πιεζψξα νκαδηθψλ θαη αηνκηθψλ αζιεκάησλ.  

Σθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ήηαλ λα αμηνινγήζεη ηηο αηνκηθέο ζπλήζεηεο ησλ 

θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα επηιεγφκελα καζήκαηα αζιεηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ αζιεηηζκφ 

θαη ηελ πγεία, ηα πηζαλά νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηνλ 

παλεπηζηεκηαθφ αζιεηηζκφ θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα καζήκαηα αζιεηηζκνχ.  

 

2. Μεζνδνινγία 

Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ εζεινληηθά 443 θνηηεηέο απφ δηάθνξεο ζρνιέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ειηθίαο M=21.5 εηψλ (SD=2.05) νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ ηα 

πξνζθεξφκελα καζήκαηα αζιεηηζκνχ θαηά ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 2011-2012 (ρεηκεξηλφ, 

εαξηλφ θαη ζεξηλφ εμάκελν). Μέζα απφ έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ 

ηχπνπ, δεηήζεθε λα θαηαγξάςνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη ηα 

νθέιε πνπ απνθφκηζαλ κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο ηνπο κε ηνλ Παλεπηζηεκηαθφ Αζιεηηζκφ.  

 
2.1. Δγθπξόηεηα θαη Αμηνπηζηία Δξσηεκαηνινγίνπ 

Γηα ηελ εχξεζε ηνπ δείθηε εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε αλάιπζε t-test 

independent sample κεηαμχ πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ ζηελ νπνία ηα άηνκα δελ 

αζρνινχληαλ θαζφινπ κε ηνλ παλεπηζηεκηαθφ αζιεηηζκφ. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ (t(1,98)= 6.754, p=0.016*) ζηνηρείν ην νπνίν 

ππνδεηθλχεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Γηα ηελ εχξεζε ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε αλάιπζε ζπζρέηηζεο 

κέηξεζεο – επαλακέηξεζεο κε δείθηε ην Pearson correlation. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν 

δείθηεο εγθπξφηεηαο  Pearson correlation θπκάλζεθε ζην r=0.591, κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

p=0.001**, ζηνηρείν ην νπνίν ππνδεηθλχεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φζνλ αθνξά ηηο 

κεηξήζεηο ηηο νπνίεο έγηλαλ.  

 

2.2. ηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 
 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS (v.19). 

Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη αλάιπζεο ζπρλνηήησλ γηα ηελ 

εχξεζε ησλ πνζνζηψλ (%) θαη ησλ κέζσλ φξσλ (Means±SD) ησλ κεηαβιεηψλ, αληίζηνηρα.  
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3. Απνηειέζκαηα 
 

3.1. ρνιέο θαη Σκήκαηα  

Τα πην πνιιά άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηα επηιεγφκελα καζήκαηα αζιεηηζκνχ γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012, πξνέξρνληαη απφ ηε ζρνιή νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ θαη δηνίθεζεο, 

κε 130 θνηηεηέο θαη αθνινχζεζε ε ζρνιή ζεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ κε 114 άηνκα. 

Τα ιηγφηεξα άηνκα ηα είρε ε ζρνιή αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ κε 29 άηνκα. Σηνλ πίλαθα 1 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φιεο νη ζρνιέο κε άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ. 

 

Πίλαθαο 1. Παξνπζίαζε αξηζκνχ θνηηεηψλ αλά Σρνιή 

 

 

3.2. Ηιηθία 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ήηαλ ειηθίαο 21 εηψλ, φπσο 

θαη αλακελφηαλε, αθνχ νη πιείζηνη θνηηεηέο πξνέξρνληαη απφ ην 4ν θαη 3ν έηνο ζπνπδψλ. 

ρνιέο Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ 

Αξηζκόο 

Φνηηεηώλ 

Πνζνζηό 

(%) 

Σρνιή Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ 29 6,7 

Σρνιή Θεηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκψλ 114 26,2 

Σρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δπηζηεκψλ Αγσγήο 61 14,0 

Σρνιή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηνίθεζεο 130 29,9 

Πνιπηερληθή Σρνιή 68 15,6 

Φηινζνθηθή Σρνιή 33 7,6 

Σχλνιν 435 100 
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Δηδηθφηεξα νη ειηθίεο 21 θαη 22 εηψλ, απνηέιεζαλ ην 51% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ηεο κειέηεο. 

Αλαιπηηθά νη ειηθίεο παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα 1. 

 

Γξάθεκα 1. Αλάιπζε ζπρλφηεηαο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο θνηηεηψλ  γηα ηα καζήκαηα επηινγήο 

αζιεκάησλ 

 

 

 

 

3.3. Έηνο ζπνπδώλ 

 Τν 68% ησλ θνηηεηψλ πνπ επέιεμαλ ηα επηιεγφκελα καζήκαηα αζιεηηζκνχ απνηειείην 

απφ 4εηνχο θνηηεηέο. Απηφ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, γηαηί δείρλεη ην κεγάιν 

ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ λα παξαθνινπζνχλ ηα επηιεγφκελα καζήκαηα αζιεηηζκνχ. Σχκθσλα 

κε ην ζχζηεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ην δηθαίσκα εγγξαθήο ζηα πξνζθεξφκελα 

καζήκαηα είλαη ηεξαξρηθφ κε πξψηνπο ηνπο 4εηνίο θνηηεηέο, κεηά ηνπο 3εηνίο, κεηά ηνπο 2εηνίο 

θαη ηέινο ηνπο 1εηνίο. Έηζη, παξαηεξείηαη πνιιέο θνξέο ην θαηλφκελν, νη ζέζεηο εγγξαθήο πνπ 

ππνιείπνληαη γηα λα θιείζνπλ ηα αθξναηήξηα ησλ καζεκάησλ αζιεηηζκνχ ζηνπο ππφινηπνπο 

θνηηεηέο εθηφο απφ ηνπο 4εηνίο λα είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ην πην πηζαλφλ ην δηθαίσκα εγγξαθήο 

ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα λα έρεη θιείζεη. Σην γξάθεκα 2, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην % 

θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα καζήκαηα επηινγήο αζιεηηζκνχ, αλά έηνο ζπνπδψλ. 
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Γξάθεκα 2. Αλάιπζε έηνπο ζπνπδψλ θνηηεηψλ αλαθνξηθά κε ηα καζήκαηα επηινγήο 

αζιεκάησλ 

2% 6%

15%

68%

8% 1%

1ο Έτοσ

2ο Έτοσ

3ο Έτοσ

4ο Έτοσ

5ο Έτοσ

6ο Έτοσ

 

3.4. Φύιν 

 Όζνλ αθνξά ην θχιν ησλ θνηηεηψλ, ην 60% πξνέξρνληαλ απφ γπλαίθεο θαη ην 40% απφ 

άλδξεο. Τν ζηνηρείν απηφ καο δειψλεη φηη ππάξρεη εμίζνπ ελδηαθέξνλ απφ ηα δχν θχια γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα αζιεηηζκνχ. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δε θαίλεηαη λα 

ππάξρεη θάπνην ηακπνχ φηη ηα αζιήκαηα είλαη αλδξηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηα θνξίηζηα λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζε άιια καζήκαηα θαη ελδηαθέξνληα. Τν % θχιν ζπκκεηνρήο ζηα καζήκαηα 

αζιεηηζκνχ παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα 3. 

Γξάθεκα 3.  Γηαρσξηζκφο θχινπ θνηηεηψλ αλαθνξηθά κε ηα καζήκαηα επηινγήο αζιεκάησλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41%

59%

Άνδρεσ

Γυναίκεσ
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3.5. πρλόηεηα επηινγήο εμακήλνπ 

 Όπσο ήηαλ ινγηθφ, ην ζεξηλφ εμάκελν παξαηεξήζεθε δηπιάζηνο αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ 

ζπκκεηείρε ζηα καζήκαηα αζιεηηζκνχ, ιφγσ ηνπ φηη δφζεθαλ δχν αθξναηήξηα θαη ζε κεξηθά 

αθφκε θαη ηξία. Αλαιπηηθά ην επί ηνηο εθαηφλ πνζνζηφ (%) παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα 4. 

Γξάθεκα 4.  Αλάιπζε ζπρλφηεηαο επηινγήο εμακήλνπ απφ ηνπο θνηηεηέο  γηα ηα καζήκαηα 

επηινγήο αζιεκάησλ 

26%

25%

49%
Χειμερινό 2011

Εαρινό 2012

Θερινό 2012

 

3.6. Υξόλην πξόβιεκα πγείαο 

Σην εξψηεκα θαηά πφζν ππάξρνπλ άηνκα ηα νπνία ππνθέξνπλ κε θάπνην ρξφλην πξφβιεκα 

πγείαο ην 96% (417 άηνκα) απάληεζαλ φρη θαη ην 4% (18 άηνκα) λαη. Σπγθεθξηκέλα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα 19 άηνκα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2. 

Πίλαθαο 2. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ ρξφλησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ θνηηεηψλ 

Άζζκα 6 άηνκα 

Σαθραξψδεο Γηαβήηεο ηχπνπ Α 1 άηνκν 

Σπνλδπινιπζία 3 άηνκα 

Καξδηαθφ πξφβιεκα 2 άηνκα 

Σθνιίσζε 1 άηνκν 

Μελίζθνο 1 άηνκν 

Σπαζηηθή θνιίηηδα 1 άηνκν 

Καηά πιάθα ζθιήξπλζε 1 άηνκν 

Δθθχιηζε νρξάο θειίδαο ζην αξηζηεξφ κάηη 1 άηνκν 

Τεηξαινγία ηνπ θάινπ 1 άηνκν 
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Γξάθεκα 6.  Απαληήζεηο θνηηεηψλ ζην εξψηεκα «Έρεηε θάπνην ρξφλην πξφβιεκα πγείαο;» 

 

4%

96%

Ναι

Όχι

 

3.7. πζηεκαηηθή ελαζρόιεζε κε ηνλ αζιεηηζκό 

Όζνλ αθνξά ην εξψηεκα αλ νη θνηηεηέο είραλ ή δηαηεξνχλ λα έρνπλ ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε 

κε ηνλ αζιεηηζκφ ην 43% απάληεζε ζεηηθά, ην 27% αξλεηηθά θαη ην 30% λαη θαηά δηαζηήκαηα. 

Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα 7. 

 

Γξάθεκα 7.  Καηαγξαθή πξνεγνχκελεο ζπζηεκαηηθήο ελαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ 

αζιεηηζκφ πνπ ζπκκεηείραλ ζηα καζήκαηα επηινγήο αζιεκάησλ 

43%

27%

30%

Ναι

Όχι

Ναι, κατά διαςτήματα

 

3.8. Δπηζπκία ελαζρόιεζεο κε θάπνην άζιεκα ζην κέιινλ 

Σην εξψηεκα θαηά πφζν ζα ήζεια λα αζρνιεζνχλ ζην κέιινλ κε θάπνην άζιεκα 138 άηνκα 

απάληεζαλ φηη ζα ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ γηαηί ηνπο αξέζεη, 51 άηνκα γηα βειηίσζε ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο θαη 2 άηνκα γηα λα ράζνπλ βάξνο. Έλαο άιινο φκσο ζεκαληηθφο αξηζκφο θνηηεηψλ 
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8%

42%41%

9%

Καθόλου

1-2 φορζσ

3-4 φορζσ

5-6 φορζσ

(31 άηνκα) δήισζαλ φηη δε ζα ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ. Τν  επί ηνηο 

εθαηφλ πνζνζηφ (%) ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα 8. 

Γξάθεκα 8.  Απαληήζεηο θνηηεηψλ ζην εξψηεκα «Αλ δελ αζρνιείζαη, ζα ήζειεο ζην κέιινλ λα 

αζρνιεζείο κε θάπνην άζιεκα πην ελεξγά;» 

 

 

3.9. Σξέρνπζα θαηάζηαζε θνηηεηώλ ζε ζρέζε κε ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηνλ αζιεηηζκό 

Όζνλ αθνξά ην εξψηεκα πφζν ζπρλά γπκλάδνληαη νη θνηηεηέο ηελ εβδνκάδα ζην παξφλ ζηάδην 

35 άηνκα δελ γπκλάδνληαη θαζφινπ, 185 άηνκα γπκλάδνληαη 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, 178 

άηνκα γπκλάδνληαη 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη 41 άηνκα γπκλάδνληαη 5-6 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Τα πνζνζηά απηά είλαη πνιχ πςειά, θαη δίλνπλ πνιχ ζεηηθά κελχκαηα ζηελ θνηλσλία φζνλ 

αθνξά ηελ αζιεηηθή ζπλείδεζε ησλ θνηηεηψλ καο. 

Γξάθεκα 9.  Καηαγξαθή ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ θνηηεηψλ, ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα πνπ 

γπκλάδνληαη ηελ εβδνκάδα  
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3.10. Κάπληζκα θαη θνηηεηέο 

Πνιχ ελζαξξπληηθά είλαη ηα κελχκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ εάλ 

είλαη θαπληζηέο ή φρη. Έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο (362 άηνκα) απάληεζαλ αξλεηηθά, 

ζηέιλνληαο έλα ερεξφ κήλπκα ζηελ θνηλσλία γηα πην επζπλείδεηνπο πγηείο πνιίηεο, 

απνκαθξπζκέλνη απφ θαηαρξήζεηο, εζηζκνχο θαη αδπλακίεο. Τν επί ηνηο εθαηφλ (%) πνζνζηφ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα 10.  

Γξάθεκα 10.  Απαληήζεηο θνηηεηψλ ζην εξψηεκα «Δίζηε θαπληζηήο;» 

 

18%

82%

Ναι

Όχι

 

 

 

 

3.11. Αζιεηηζκόο θαη θάπληζκα 

Αλαθνξηθά γηα ηελ επίδξαζε πνπ ελδερνκέλσο λα έρεη ν αζιεηηζκφο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ 

θαπλίζκαηνο, ηα απνηειέζκαηα είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθά. Τν 41% ησλ θνηηεηψλ είπαλ φηη ηνπο 

βνήζεζε λα ην πεξηνξίζνπλ, ην 10% ησλ θαπληζηψλ ην ζηακάηεζαλ κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ, ην 

1% ην ζηακάηεζαλ θαηά δηαζηήκαηα,  ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ (48% ) παξέκεηλαλ λα είλαη 

θαπληζηέο θαη δελ επεξεάζηεθαλ ζεηηθά κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο ηνπο. Τα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα 11. 
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Γξάθεκα 11.  Απαληήζεηο θνηηεηψλ ζην εξψηεκα «Αλ είζηε θαπληζηήο, ν αζιεηηζκφο ζαο 

βνήζεζε λα πεξηνξίζεηε ή λα ζηακαηήζεηε ην θάπληζκα;» 

10%

48%

41%

1%

Ναι

Όχι

Ναι, το περιόριςα

Ναι, ςταμάτηςα κατά
διαςτήματα

 

3.12. Δπηιεγόκελα Μαζήκαηα Αζιεηηζκνύ – Βαζκόο Ιθαλνπνίεζεο  

Δμαηξεηηθφ βαζκφ επηηπρίαο παξνπζηάδνπλ ηα επηιεγφκελα καζήκαηα αζιεηηζκνχ φπνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο, αλεμαξηήησο ζρνιήο, λα επηιέμνπλ θάπνην κάζεκα αζιεηηζκνχ εθ 

ησλ νπνίσλ πηζηψλνληαη κε 3 πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο. 

Σπγθεθξηκέλα 426 θνηηεηέο απφ ηνπο 435, πνπ παξαθνινχζεζαλ επηιεγφκελα καζήκαηα 

αζιεηηζκνχ, έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη θαη ηηο γλψζεηο πνπ 

απνθνκίδνπλ. Τν επί ηνηο εθαηφλ (%) πνζνζηφ παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα 12. 

 

Γξάθεκα 12.  Απαληήζεηο θνηηεηψλ ζην εξψηεκα «Δίζαη επραξηζηεκέλνο απφ ηε δηαδηθαζία 

ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη;» 

98%

2%

Ναι

Όχι
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3.13. Κύξηεο επηδξάζεηο ησλ καζεκάησλ επηινγήο 

Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ καζεκάησλ 

αζιεηηζκνχ ζε ζέκαηα επζπλεηδεζίαο θαη πεξηζζφηεξεο ελαζρφιεζεο κε ηνλ αζιεηηζκφ. Τν 

92% αλάθεξε φηη επεξεάζηεθε ζεηηθά κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζρεηηθψλ καζεκάησλ θαη 

έγηλαλ πην επζπλείδεηνη ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζρέζε κε ηελ πγεία θαη ηνλ αζιεηηζκφ. 

Γξαζηεξηνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ θαη έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

πεξηζζφηεξε ελαζρφιεζε. Τα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα 13.  

 

Γξάθεκα 13. Απαληήζεηο θνηηεηψλ ζην εξψηεκα « Πηζηεχεηο φηη ην κάζεκα ζε βνήζεζε λα 

αγαπήζεηο θαη λα αζρνιεζείο πεξηζζφηεξν κε ηνλ Αζιεηηζκφ;» 

92%

5% 3%

Ναι

Όχι

Πάντα αγαποφςα τον
αθλητιςμό

 

 

 

 

Σρεηηθά κε ηελ εξψηεζε γηα ην πνηεο ήηαλ νη ζσκαηηθέο, ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο αξεηέο πνπ 

αλάπηπμαλ νη θνηηεηέο κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο ηνπο κε ηνλ παλεπηζηεκηαθφ αζιεηηζκφ, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο επηβεβαίσζαλ ηνλ πνιπδηάζηαην ξφιν ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ηελ 

ηεξάζηηα επίδξαζε πνπ κπνξεί λα δερηεί θάπνηνο ζπκκεηέρνληαο ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ 

αζιεηηζκφ. Σχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ θνηηεηψλ ε θαιιηέξγεηα ηεο ζσκαηηθήο πγείαο θαη ε 

αλάπηπμε ηεο νκαδηθφηεηαο ήηαλ ηα δχν πην ζεκαληηθά νθέιε πνπ απνθφκηζαλ. Αθνινχζσο 

ήηαλ ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ, ελψ ηδηαίηεξε βειηίσζε έλησζαλ σο 

πξνο ηελ ςπρνινγηθή ηνπο πγεία θαη εξεκία φπνπ ηνπο βνήζεζε λα ραιαξψζνπλ θαη λα ληψζνπλ 
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πνιχ θαιχηεξα. Πην θάησ, αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθά ήηαλ ε βειηίσζε ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζηάζεο δσήο απέλαληη ζηνλ αζιεηηζκφ, ε θαιιηέξγεηα ηεο ηδέαο γηα δηά βίνπ κάζεζε θαη άζθεζε 

θαζψο θαη νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζαλ. Αξθεηνί αλαθέξζεθαλ θαη 

ζην θάπληζκα θαη είπαλ φηη ηνπο βνήζεζε λα ην πεξηνξίζνπλ ή αθφκε θαη λα ην θφςνπλ. 

Αλαιπηηθά ε ζπρλφηεηα ησλ απαληήζεσλ θαζψο θαη νη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ παξνπζηάδνληαη 

ζην γξάθεκα 14, γξάθεκα 15 θαη γξάθεκα 16 κέζα απφ ζχλνιν 443 θνηηεηψλ. 

 

Γξάθεκα 14.  Καηαγξαθή απαληήζεσλ θνηηεηψλ ζην εξψηεκα «Πνηεο είλαη νη ζσκαηηθέο, 

ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο αξεηέο πνπ ζαο έρεη βνεζήζεη λα αλαπηχμεηε ην αζιεηηθφ πξφγξακκα 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ;»  
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Γξάθεκα 15.  Καηαγξαθή απαληήζεσλ θνηηεηψλ ζην εξψηεκα «Πνηά είλαη ηα νθέιε πνπ έρεηο 

απνθνκίζεη απφ ηε γεληθή ελαζρφιεζή ζνπ κε ηνλ Παλεπηζηεκηαθφ Αζιεηηζκφ;» 

 

 

Γξάθεκα 16.  Καηαγξαθή απαληήζεσλ θνηηεηψλ ζην εξψηεκα «Πνηά είλαη ηα πξνζσπηθά ζνπ 

νθέιε κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή ζνπ κε ηα καζήκαηα Αζιεηηζκνχ;» 
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3.14. Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ Αλνηθηνύ ηύπνπ εξσηήζεσλ ζρεηηθά  κε ηα 
επηιεγόκελα καζήκαηα αζιεηηζκνύ   
 
Τα πην επηθξαηέζηεξα ζρφιηα ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηηο εληππψζεηο θαη απφςεηο ηνπο φζνλ 
αθνξά ηα επηιεγφκελα καζήκαηα αζιεηηζκνχ, αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά πην θάησ ζχκθσλα 
κε ηελ εξψηεζε πνπ ηνπο είρε δνζεί: 
 

Δξώηεζε 1: Πηζηεύεηο όηη ν Παλεπηζηεκηαθόο Αζιεηηζκόο ζε βνήζεζε λα θαιιηεξγήζεηο 

ηελ ηδέα γηα δηα βίνπ άζθεζε; 

Θεηηθέο Απαληήζεηο 

Ναη, δηφηη πιένλ γίλεηαη ζπλήζεηα ε θαζεκεξηλή άζθεζε. Δπίζεο πιένλ απνιακβάλεηο λα 

γπκλάδεζαη 

Ναη, γηαηί ζνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα ζπλερίζεηο ηνλ αζιεηηζκφ ζην ρψξν πνπ δξαζηεξηνπνηείζαη  

Ναη, γηαηί κνπ έδσζε λα θαηαιάβσ πσο αλ πξαγκαηηθά ην ζέισ κπνξψ λα βάισ ηνλ αζιεηηζκφ 

ζηε δσή κνπ θαη κε έλα ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ λα αζινχκαη γηα θαιχηεξε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

πγεία    

Ναη, κνπ θαιιηέξγεζε ηελ αλάγθε λα αζθνχκε   

Ναη, γηαηί ζε βνεζά λα δηαηεξείο ηε ζσκαηηθή ζνπ πγεία 

Ννκίδσ ήηαλ είδε θαιιηεξγεκέλε απηή ε ηδέα. Απιά ζίγνπξα εληζρχζεθε 

Ναη, γηαηί θαιιηέξγεζα ηελ ηδέα ηεο δηα βίνπ άζθεζεο, έκαζα πηπρέο ηνπ αζιεηηζκνχ πνπ δε 

γλψξηδα θαη θαηάιαβα φηη ν αζιεηηζκφο είλαη γηα φινπο 

Ναη, γηαηί κέζσ ηεο άζθεζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο εληνπίδεηο πνιιέο πηπρέο ηεο δσήο 

Ναη, γηαηί αλαπηχμακε θιίκα νκαδηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο θαη γεληθά έλα πνιχ σξαίν 

πεξηβάιινλ κε έκπεηξνπο θαζεγεηέο 

Ναη, γηαηί έκαζα πνιιέο αζθήζεηο πνπ δελ ήμεξα πξηλ 

Ναη, γηαηί αξρίδεηο λα ζπλεηδεηνπνηείο πφζα ζεηηθά απνηειέζκαηα κπνξείο λα έρεηο κέζα απφ ηνλ 

αζιεηηζκφ   

Ναη, άιιαμα ζηάζε δσήο 

Ναη, βνεζά ζηε ζπλερή ελαζρφιεζε θαη βάδεηο ηνλ αζιεηηζκφ ζην πξφγξακκα ζνπ 

Ναη, δηφηη βνήζεζε λα αληηιεθζψ φηη κε ηελ άζθεζε ραιαξψλεηο ζσκαηηθά θαη ςπρηθά  

Ναη, ζε εκπλέεη λα ζπλερίζεηο ηελ πξνζπάζεηα γηα ζσκαηηθή πγεία 

Ναη, γηαηί είρα ζπκκεηνρή θαη επαθή κε ην άζιεκα πνπ αζρνινχκνπλ ζηελ εθεβεία θαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα είρα ζηακαηήζεη 

Ναη, γηαηί κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ ην αξραίν ξεηφ "λνπο πγηείο ελ ζψκαηη πγεηέο"  

Ναη, γηαηί κνπ έδεημε φηη εθηφο απφ σθέιηκε γηα ηελ πγεία ε άζθεζε είλαη θαη δηαζθεδαζηηθή 

Ναη, γηαηί κε βνήζεζε ζην λα γπκλάδνκαη εθηφο Παλεπηζηεκίνπ κε φξεμε. Δπίζεο ζην λα 

πξνζέρσ ηε δηαηξνθή κνπ 

Ναη, γηαηί κε ηε γπκλαζηηθή ληψζσ ελέξγεηα θαη κνπ κεηψλεη ην άγρνο 

Ναη, γηαηί ζπλεηδεηνπνίεζα φηη δελ πξέπεη λα αθήλνπκε ην ζψκα καο αγχκλαζην. Ζ ζσκαηηθή 

θαη ςπρηθή πγεία είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ 

Αξλεηηθέο απαληήζεηο 

Όρη, γηαηί δελ έρσ ρξφλν 

Όρη γηαηί απηφ εμαξηάηαη απφ ηηο ειεχζεξεο ψξεο πνπ έρεη θάπνηνο θαη απφ ηα ελδηαθέξνληά ηνπ  

Όρη, γηαηί εμαξηάηαη απφ ην ραξαθηήξα ζνπ 
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Δξώηεζε 2: Δίζαη επραξηζηεκέλνο από ηε δηαδηθαζία πνπ γίλνληαη; 

Θεηηθέο Απαληήζεηο 

Ναη, ην θιίκα ήηαλ επράξηζην θαη ην κάζεκα είλαη ςπραγσγηθφ 

Ναη, γηαηί καζαίλεηο πξάγκαηα πνπ δελ γλσξίδεηο αθφκε θαη αλ είζαη ρξφληα αζιεηήο ζε απηά ηα 

αζιήκαηα  

Ναη, γηαηί ππάξρνπλ δηάθνξα είδε αζθήζεσλ, επεμήγεζε ηνπ αζιήκαηνο θηι 

Ναη, γηαηί ν θαζεγεηήο είλαη κεηαδνηηθφο θαη επράξηζηνο. Τν κάζεκα είλαη επίζεο πνιχ 

ελδηαθέξνλ  θαη επράξηζην 

Ναη, γηαηί κε βνήζεζε λα κάζσ θαιχηεξα ην άζιεκα (ζσζηή ηερληθή) ζε ζεκείν πνπ λα ην 

απνιακβάλσ  

Ναη, γηαηί ην κάζεκα δηδάζθεηαη κε κεζνδηθφηεηα θαη ππνκνλή 

Ναη, δηφηη φηη καζαίλνπκε ζην κάζεκα ην εθαξκφδνπκε θαη ζηελ πξάμε ή αθφκε θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

Ναη, γηαηί είλαη ζπγρξνληζκέλα, ζσζηά θαη νη θαζεγεηέο έρνπλ ζσζηή επηξξνή ζηνπο θνηηεηέο 

Ναη, γηαηί ππάξρεη νκαδηθφηεηα, ζπλεξγαζία θαη δηαζθέδαζε 

Ναη, γηαηί είλαη θάηη θαηλνχξγην γηα κέλα θαη ε θαζεγήηξηα καο ελεκεξψλεη ζσζηά κε δηάζεζε θαη 

ππνκνλή 

Ναη, αιιά ζα ήηαλ θαιχηεξα αλ φινη νη θνηηεηέο θφπηαδαλ πεξηζζφηεξν γηα απηφ πνπ επέιεμαλ 

Ναη, γηαηί νη εγθαηαζηάζεηο είλαη θαιέο θαη νη θαζεγεηέο έρνπλ γλψζεηο 

Ναη, γηαηί ην κάζεκα γίλεηαη κε πνιχ επράξηζην ηξφπν θαη κέζα ζε πνιχ θαιφ θιίκα. Δίλαη κηα 

ψξα ραιάξσζεο κεηά απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ   

Ναη, ηα καζήκαηα γίλνληαη πνιχ νξγαλσκέλα θαη εχζηνρα  

Ναη, γηαηί καζαίλσ λέα πξάγκαηα   

Ναη, γηαηί έρνπκε πνιιή πξαθηηθή εμάζθεζε  

Ναη, γηαηί ζπλδπάδεη άζθεζε αιιά θαη ςπραγσγία 

Ναη, γηαηί είλαη αθξηβψο φπσο ην πεξίκελα θαη ην δηαζθεδάδσ 

Ναη, γηαηί νη θαζεγεηέο είλαη θαινί γλψζηεο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο 

Ναη, γηαηί είλαη καζεηνθεληξηθά θαη επράξηζηα 

Ναη, γηαηί γίλνληαη κε νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηνρεπφκελα 

Ναη, γηαηί κνπ αξέζεη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο 

Ναη, γηαηί είλαη επράξηζην θαη κπνξείο λα γπκλάδεζαη φηαλ δελ έρεηο ρξφλν γηα πεξεηαίξσ 

αζιεηηζκφ  

Ναη, γηαηί νη θαζεγεηέο είλαη πνιχ θαινί θαη κε εκπλένπλ λα αγαπήζσ ηα αζιήκαηα 

Ναη, γηαηί είλαη εκπινπηηζκέλν κε θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Κάζε κάζεκα απνθνκίδνπκε 

εκπεηξίεο ζε έλα θηιηθφ πεξηβάιινλ 

Ναη, γηαηί ην κάζεκα είλαη νξγαλσκέλν θαη ν θαζεγεηήο είλαη πνιχ ζπλεξγάζηκνο θαη 

ππνκνλεηηθφο  

Ναη, γηαηί ε ψξα πεξλά επράξηζηα θαη καζαίλσ θαιχηεξα ην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα θαη γίλνκαη 

θαιχηεξνο 

Αξλεηηθέο απαληήζεηο 

Όρη, γηαηί είλαη θνπξαζηηθφ 

Όρη, γηαηί ππάξρεη ην ζέκα ηεο παξνπζίαο ζε ηφζν ζεκαληηθφ βαζκφ 
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Δξώηεζε 3: Πηζηεύεηο όηη ην κάζεκα ζε βνήζεζε λα αγαπήζεηο θαη λα αζρνιεζείο 

πεξηζζόηεξν κε ηνλ Αζιεηηζκό;  

Απαληήζεηο 

Ναη, ην βξήθα πνιχ δηαζθεδαζηηθφ θαη πηζηεχσ φηη ζα ζπλερίζσ λα αζινχκαη. Με βνήζεζε λα 

αζρνιεζψ θαη λα παξαθνινπζήζσ απηφ ην άζιεκα. Αιιηψο δε ζα αζρνινχκνπλ πνηέ 

Ναη, γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν καζαίλεηο πεξηζζφηεξα γηα ηνλ αζιεηηζκφ θαη έηζη ζε βνεζά λα 

ζπλερίζεηο θαη ζην κέιινλ 

Ναη, γηαηί αζρνιήζεθα κε θάηη θαηλνχξγην θαη δηαθνξεηηθφ 

Ναη, γηαηί αγάπεζα πνιχ ην άζιεκα 

Ναη, γηαηί ζε πξνηξέπεη λα αζρνιεζείο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ αθφκα θαη κεηά ηε ιήμε ησλ 

καζεκάησλ 

Ναη, γηαηί αλ θαη αζρνινχκνπλ κε ηνλ αζιεηηζκφ, έκαζα πηπρέο ηνπ πνπ δελ ήμεξα θαη γχκλαζα 

κέξε ηνπ ζψκαηφο κνπ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

Ναη, γηαηί έηζη κέζσ ηνπ αζιήκαηνο αζθνχκαζηε 

Ναη, γηαηί είρα πην ελεξγή επαθή κε ηνλ αζιεηηζκφ 

Ναη, γηαηί ε ζπλερήο ελαζρφιεζή κνπ κε ηε γπκλαζηηθή κε βνήζεζε λα αγαπήζσ πεξεηαίξσ ηνλ 

αζιεηηζκφ 

Ναη, γηαηί είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ θαη επνηθνδνκεηηθφ  

Ναη, γηαηί έκαζα έλα λέν δηαζθεδαζηηθφ άζιεκα 

Ναη, γηαηί ζα ζπλερίζσ λα αζρνινχκαη 

Ναη, κε βνήζεζε λα αζρνιεζψ πεξηζζφηεξν γηαηί ηελ αγάπε ηελ είρα 

Ναη, γηαηί θαηάιαβα φηη νθείινπκε λα αζινχκαζηε 

Ναη, γηαηί ηψξα αζρνινχκαη κε αζιήκαηα θαη βιέπσ κηαλ άιιε πιεπξά ηνπ αζιεηηζκνχ 

Ναη, γηαηί φζν πεξηζζφηεξα αζιήκαηα καζαίλσ ηφζν ην θαιχηεξν. Δίλαη πψξσζε! 

Ναη, γηαηί ζα ζπλερίζσ λα αζρνινχκαη κε ηα αζιήκαηα πνπ δηδάζθνκαη 

Ναη, γηαηί πξνψζεζε ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ θαη κε βνήζεζε λα ηνλ αγαπήζσ 

Ναη, γηαηί έκαζα αξθεηά πξάγκαηα απφ ην κάζεκα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζσ θαη ζηε 

θαζεκεξηλή κνπ δσή          

Ναη, γηαηί ήξζα ζε επαθή κε λέα αζιήκαηα θαη κνπ άξεζαλ     

Ναη, γηαηί θάλακε γπκλαζηηθή 3 θνξέο ηε βδνκάδα  

Ναη, γηαηί ν θαζεγεηήο ήηαλ πνιχ θαιφο, βνεζνχζε θαη επεμεγνχζε ζηνπο θνηηεηέο ηα πάληα  

Ναη, γηαηί καζαίλνπκε πνιιά πξάγκαηα θαη δηαζθεδάδνπκε     

Ναη, γηαηί ζπλδπάδεη θαη ζεσξία θαη πξαθηηθή       

Ναη, γηαηί ην κάζεκα είλαη θαιά νξγαλσκέλν       

Ναη, γηαηί θαιιηεξγήζεθε ην πλεχκα νκαδηθφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο αιιά θαη ζσκαηηθή πγεία. Οη 

δηδάζθνληεο είλαη πνιχ θαινί        

Ναη, γηαηί πεξλά επράξηζηα ε ψξα 

Ναη, γηαηί ην άζιεκα έγηλε πην θαηαλνεηφ θαη πην δηαζθεδαζηηθφ λα ην παξαθνινπζείο  

Σίγνπξα κε βνήζεζε λα θαιπηεξεχζσ ηε ζσκαηηθή κνπ θαηάζηαζε αιιά θαη λα αγαπήζσ ηνλ 

Αζιεηηζκφ ν νπνίνο καο πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε    

Ναη, κε βνήζεζε λα θαηαλνήζσ έλα άζιεκα πνπ κνπ άξεζε λα παξαθνινπζψ θαη κπνξψ πιένλ 

λα παίμσ γλσξίδνληαο ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο     
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Δξώηεζε 4: Δηζεγήζεηο ή πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ 

Αζιεηηζκνύ; 

Δηζεγήζεηο 

Να γίλνπλ καζήκαηα γηα πξνρσξεκέλνπο 

Καηά ηε γλψκε κνπ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα αζιεηηζκνχ 

Να απμεζνχλ νη ψξεο καζήκαηνο 

Να κε γίλεηαη ηειηθή γξαπηή εμέηαζε ζην κάζεκα αιιά κφλν πξαθηηθή 

Πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζε παηρλίδηα παξά ζε αζθήζεηο  

Τν λα πξνζθέξνπλ 3 Πηζησηηθέο Μνλάδεο κφλν είλαη πνιχ ππνηηκεηηθφ γηα ην κάζεκα. Δπίζεο ε 

χιε θαη ε πξαθηηθή πνπ θάλνπκε είλαη ηζάμηα κε έλα θαλνληθφ κάζεκα 5 Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ 

Να γίλνπλ ππνρξεσηηθά θαη λα δεκηνπξγεζνχλ επίπεδα 2 

Να κεηαθέξεζαη ζε επαγγεικαηηθά γήπεδα, λα γλσξίδεηο θαη λα βιέπεηο επαγγεικαηίεο αζιεηέο 

θαη λα θάλεηο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο 

Σχζηεκα θιηκαηηζκνχ απαξαίηεην 

Καιχηεξε νξγάλσζε  

Δίκαη επραξηζηεκέλε. Οη θαζεγεηέο καο είλαη θνβεξνί 

Να απμεζνχλ ηα δηαζέζηκα ηκήκαηα ψζηε λα κπνξνχλ πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο λα αζρνινχληαη κε 

ηνλ αζιεηηζκφ 

Δπίζεο, νπσζδήπνηε ρξεηάδεηαη κάζεκα ζε  2ν επίπεδν γηαηί δελ είλαη αξθεηφ έλα εμάκελν γηα 

λα ην γλσξίζνπκε αξθεηά  

Πεξηζζφηεξε πξαθηηθή θαη νη απαηηήζεηο λα είλαη αλάινγεο ησλ Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ φρη 

πεξηζζφηεξεο  

Να απμεζνχλ νη ψξεο δηδαζθαιίαο γηα λα κπνξέζνπλ πεξηζζφηεξα άηνκα λα ην επηιέμνπλ θαη λα 

ην δηδαρζνχλ 

Να ππάξρεη θαιχηεξε δηαθήκηζε ησλ καζεκάησλ αζιεηηζκνχ 

Να ππάξρνπλ θαη αζιήκαηα ζε λεξφ 

Να γίλεη θιεηζηφ γήπεδν πνδνζθαίξνπ 

Να ππάξρνπλ φκηινη γηα ηα αζιήκαηα 

Κιηκαηηζκφο ζηε κεγάιε αίζνπζα αζινπαηδηψλ 

Να απμεζνχλ νη ψξεο δηδαζθαιίαο γηα λα κπνξέζνπλ πεξηζζφηεξα άηνκα λα ην επηιέμνπλ θαη λα 

ην δηδαρζνχλ 

Πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο Παλεπηζηεκίνπ 

Να κε γίλνληαη εμεηάζεηο 

Να κελ γίλνληαη καζήκαηα Παξαζθεπή γηα λα έρνπκε ην ηξηήκεξν ειεχζεξν 

Τα καζήκαηα λα γίλνληαη πην αξγά ιφγσ ηεο δέζηεο 

Πεξηζζφηεξε νκαδηθφηεηα θαη ιηγφηεξνο αληαγσληζκφο 

Οη ζεκεηψζεηο λα είλαη ζηα ειιεληθά θαη λα παίδνπκε ζε νιφθιεξν γήπεδν  

Να γίλεη θνιπκβεηήξην, λα απμεζνχλ ηα καζήκαηα θαη νη ψξεο ηνπο θαη λα γίλνπλ καζήκαηα 

δνχκπαο θαη αεξφκπηθ 

Ληγφηεξε ζεσξία θαη πεξηζζφηεξε πξαθηηθή  

Πεξηζζφηεξα ηκήκαηα γηα κεγαιχηεξν εχξνο επηινγήο ζην σξάξην  
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4. πδήηεζε 

Αλακθηζβήηεηα ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα είλαη πάξα πνιχ 

ελζαξξπληηθά. Απνδεηθλχεηαη πεξίηξαλα φηη ν παλεπηζηεκηαθφο αζιεηηζκφο παξνπζηάδεη κία 

ηδηαίηεξε δπλακηθή πνπ έξρεηαη λα θαιιηεξγήζεη κε έκπξαθην ηξφπν ηηο αμίεο ηνπ νιπκπηζκνχ 

γηα ην επ αγσλίδεζζε, ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία, ην ηίκην παηρλίδη θαη γεληθφηεξα ηε 

ζηάζε δσήο σο πξνο ηνλ αζιεηηζκφ. Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ θάλεθε φηη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ, κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο ηνπο κε ηνλ παλεπηζηεκηαθφ αζιεηηζκφ, 

απνθφκηζαλ ζσκαηηθά νθέιε κέζσ ηεο δηάπιαζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο κείσζεο ηνπ βάξνπο, 

πλεπκαηηθά νθέιε κέζσ ηεο ραιάξσζεο θαη ηεο εξεκίαο θαη ςπρνινγηθά νθέιε κέζσ ηεο 

κείσζεο ηνπ άγρνπο θαη ηεο επεμίαο ελψ επηπξφζζεηα, νη θαπληζηέο πεξηφξηζαλ ή δηέθνςαλ ην 

θάπληζκα.  

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηδέαο γηα δηά βίνπ άζθεζε πνπ πξνσζείηαη έληνλα κέζσ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ δελ έρεη πνιιαπιά νθέιε κφλν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν 

αιιά θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν φπνπ ζε έλα καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ, ην θξάηνο δε 

ρξεηάδεηαη λα δαπαλεί κεγάιν θφζηνο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξίζαιςεο, ιφγσ ηνπ φηη πεξηνξίδνληαη ηα 

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία. Σχκθσλα κε ακεξηθαλνχο επηζηήκνλεο, 

άηνκα ηα νπνία θαζπζηεξνχλ ηε γήξαλζε έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξνζβιεζνχλ απφ 

ζνβαξέο αζζέλεηεο φπσο ν δηαβήηεο ηχπνπ ΗΗ, ε θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ε αζζέλεηα Alzheimer, ε 

νζηενπφξσζε, ε αζζέλεηα Parkinson, δηάθνξα είδε θαξθίλσλ, ζηδεξνπελίαο θαη άιιεο (Butler, 

Miller, Perry, Cames, Williams, Cassel, Brody, Bernard, Partridge, Kirkwood, Martin, Olshansky, 

2008). Αλακθίβνια, ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γήξαλζεο (Hardy & Grogan, 2009). Τν γεγνλφο φηη νη αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηεξίδνληαη ζε αγσληζηηθέο δξάζεηο θαη 

ζπλζήθεο πνπ πξνζβιέπνπλ ζηε ζεηηθή απφθηεζε εκπεηξηψλ κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο ηνπο κε 

ηνλ αζιεηηζκφ, αιιά παξάιιεια δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα πγηέο θαη επράξηζην πεξηβάιινλ, 

ζπλζέηνπλ  φιεο απηέο ηηο πξναπαηηνχκελεο ζπλζήθεο γηα θαιιηέξγεηα ηεο ηδέαο γηα δηά βίνπ 

άζθεζε (Ferguson, Yesalis, Pomrehn, Kirkpatrick, 1989). Ζ θαηλνηφκα ηδέα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κχπξνπ, λα εληάμεη ηα επηιεγφκελα καζήκαηα αζιεηηζκνχ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λα 

δψζεη ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο λα γλσξίζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο δεμηφηεηεο 

αιιά θαη λα απνθηήζνπλ εξεζίζκαηα γηα πην πνηνηηθφ ηξφπν δσήο απνηεινχλ ζεκαληηθά βήκαηα 

βειηίσζεο θαη πξνψζεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ βάδνληαο πνιχ γεξά ζεκέιηα θαζψο 

απνηειεί θαη πξφηππν γηα φια ηα ππφινηπα παλεπηζηήκηα πνπ δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηήζεη 

ηέηνην ζχηεκα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη φινη νη θνηηεηέο είλαη πνιχ επραξηζηεκέλνη 

απφ ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, αιιά είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ θαη ηα νθέιε 
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πνπ απνθνκίδνπλ ζπκκεηέρνληαο ζηα καζήκαηα θαη γεληθφηεξα ζην αζιεηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ.  

 

5. πκπεξάζκαηα 

Τα επηιεγφκελα καζήκαηα αζιεηηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην αζιεηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ζπλζέηνπλ έλα ειθπζηηθφ παθέην ππεξεζηψλ πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηα 

κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο λα έξζνπλ πην θνληά ζηνλ αζιεηηζκφ θαη λα αλαπηχμνπλ 

ηε θπζηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βηψζνπλ φκνξθεο θαη επράξηζηεο 

εκπεηξίεο θαζψο θαη λα αλαγλσξίζνπλ έκπξαθηα ηνλ πνιπδηάζηαην ξφιν ηνπ αζιεηηζκνχ. Οη 

ζχγρξνλεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ην άξηηα θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, ε επράξηζηε 

αηκφζθαηξα, ε πνηνηηθή δηδαζθαιία θαη ε πνιχ θαιή νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ εμαζθαιίδνπλ φιεο 

απηέο ηηο ζπλζήθεο πνπ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ θαη λα δψζνπλ ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ηε 

δπλαηφηεηα λα επελδχζεη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηνπο κειινληηθνχο επηζηήκνλεο πνπ ζα 

πιαηζηψζνπλ ηελ θνηλσλία καο. Ζ αμία θαη ν ξφινο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ αζιεηηζκνχ είλαη 

αλακθίβνια ηεξάζηηνο. Χξεζηκνπνηψληαο ηα εθφδηα πνπ έρεη ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, ηφζν ζε 

έκςπρν φζν θαη ζε άςπρν πιηθφ, θαίλεηαη φηη έρεη ζέζεη ζσζηέο βάζεηο θαη γεξά ζεκέιηα γηα 

εμέιημε θαη βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.  

 

6. Δηζεγήζεηο 

Μεξηθέο εηζεγήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα ζρφιηα ησλ θνηηεηψλ θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 

ζπδήηεζεο, αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ είλαη: 

1. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα επηιεγφκελα καζήκαηα αζιεηηζκνχ πξνζθέξνπλ 40% ζεσξία θαη 

60% πξάμε, πξνυπνζέηνπλ ππνρξεσηηθή παξνπζία ζηα καζήκαηα, γίλνληαη ηειηθέο 

γξαπηέο εμεηάζεηο θαζψο θαη ηειηθή πξαθηηθή εμέηαζε θαη ππάξρνπλ απαηηήζεηο φπσο 

φια ηα άιια καζήκαηα, ελδερνκέλσο ην αίηεκα ησλ θνηηεηψλ νχησο ψζηε ηα καζήκαηα 

απηά λα πηζηψλνληαη κε 5 πηζησηηθέο κνλάδεο αληί κε 3 λα είλαη πξνο ζπδήηεζε. 

2. Τα επηιεγφκελα καζήκαηα αζιεηηζκνχ λα πξνζθέξνπλ θαη δεχηεξν επίπεδν γηα 

πξνρσξεκέλνπο. Δηζήγεζε είλαη ην πξψην επίπεδν λα πξνζθέξεηαη ην 1ν θαη 2ν έηνο 

ελψ ην δεχηεξν επίπεδν λα πξνζθέξεηαη ην 3ν θαη 4ν έηνο.   

3. Τα καζήκαηα πνπ θάλνπλ ζηηο εμσηεξηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηά ην ζεξηλφ 

εμάκελν, λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ψξεο ηνπο γηα λα κελ ππάξρεη θαπηφο ήιηνο. 

4. Να απμεζνχλ ηα αζιήκαηα φζνλ αθνξά ηα καζήκαηα επηινγήο  

5. Να αλνηρζνχλ πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ζηα πθηζηάκελα καζήκαηα 

6. Τα καζήκαηα αζιεηηζκνχ λα γίλνπλ ππνρξεσηηθά ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο 
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8. Παξαξηήκαηα 
8.1. Δξσηεκαηνιόγην 

 
 

 

 

 

 

 

Αγαπεηνί θνηηεηέο/θνηηήηξηεο, 

Σηα πιαίζηα αμηνιόγεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ 

πνπ πξνζθέξεη, παξαθαινύκε όπσο ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ εξσηεκαηνιόγην. Ζ 

αλαηξνθνδόηεζε ζαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη παξαθαινύκε όπσο ην ζπκπιεξώζεηε κε 

ζπλέπεηα θαη ζνβαξόηεηα. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 

πεξίπνπ 8 ιεπηά. Γηα νπνηεζδήπνηε απνξίεο ζρεηηθά κε ηε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ή ηηο 

εξσηήζεηο, κπνξείηε λα ξσηήζεηε ην δηδάζθσλ θαζεγεηή ησλ καζεκάησλ επηινγήο Αζιεηηζκνύ.  

 

Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε αλ: 

Απνδέρεζηε όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αλσλύκσο γηα 

δηάρπζε θαη πξνβνιή ηνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ.   Ναη   Όρη 
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Αξιολόγηση αντιλήτευν Φςσικήρ Αγυγήρ από υοιτητέρ τος Πανεπιστημίος Κύππος πος 

σςμμετέσοςν στα μαθήματα αθλητισμού 

1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

α) Σρνιή: ............................................................................................................................... 

β) Έηνο Σπνπδώλ: ................, β) Φύιν:......................, γ) Ζιηθία: ........................................ 

Αζιεηήο: .........................,  

ε) Χξόλην Πξόβιεκα Υγείαο: .......... Ναη , .......... Όρη. Αλ Ναη πξνζδηόξηζε:  

.................................................................................................................................. ............ 

2. Καζεκεξηλέο Πξνζσπηθέο Σπλήζεηεο Φνηηεηώλ 

Σεκεηώζηε Χ όπνπ ζαο αληηπξνζσπεύεη: 

α) Δίρεο αζρνιεζεί πξνεγνπκέλσο ζπζηεκαηηθά κε ηνλ αζιεηηζκό;     

    Ναη           Όρη              Ναη θαηά δηαζηήκαηα 

β) Αζρνιείζαη κε θάπνην άζιεκα;    Ναη         Όρη. Αλ Ναη αλάθεξε πνην. 

.................................................................................................................................. 

γ) Αλ δελ αζρνιείζαη ζα ήζειεο ζην κέιινλ λα αζρνιεζείο κε θάπνην άζιεκα πνην ελεξγά; Αλ 

Ναη γηαηί; Αλ Όρη γηαηί; 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

δ)  Κάζε πόζν ζπρλά γπκλάδεζαη ηελ εβδνκάδα; 

                                                                                                       

Καζόινπ              1 - 2 θνξέο                3-4  θνξέο                  5-6 θνξέο 

ε) Δίζηε θαπληζηήο;    Ναη     Όρη  

ζη) Αλ Ναη, ν Αζιεηηζκόο ζαο βνήζεζε λα πεξηνξίζεηε ή λα ζηακαηήζεηε ην θάπληζκα; 

Παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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3. Οθέιε Παλεπηζηεκηαθνύ Αζιεηηζκνύ 

1) Ννκίδεηο όηη ν Παλεπηζηεκηαθόο Αζιεηηζκόο ζε βνήζεζε λα αλαπηύμεηο θαη άιιεο ζσκαηηθέο, 

ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο αξεηέο ; 

                                                   

        Ναη                       Όρη                          Γελ γλσξίδσ 

 

 α) Αλ Ναη Πνηεο;  Σεκεηώζηε √ ζε όπνην λνκίδεηε όηη ζαο έρεη βνεζήζεη ν Παλεπηζηεκηαθόο 

Αζιεηηζκόο. 

Οκαδηθόηεηα  ,  Σσκαηηθή Υγεία , Σπλεξγαζία , Υπνκνλή ,  

Ψπρνινγηθή Υγεία θαη Ψπραγσγία , Χαιαξώλεη ην Πλεύκα – Ζξεκία , 

Βειηίσζε Σπκπεξηθνξάο θαη Σηάζε Εσήο απέλαληη ζηνλ αζιεηηζκό , 

Γηά βίνπ Μάζεζε θαη Άζθεζε , Δμεηδηθεπκέλεο Γλώζεηο θαη Δκπεηξίεο , 

 

β) Αλ  Όρη, γηα πνην ιόγν λνκίδεηε; 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

2) Πηζηεύεηο όηη ν Παλεπηζηεκηαθόο Αζιεηηζκόο ζε βνήζεζε λα θαιιηεξγήζεηο ηελ ηδέα γηα δηά 

βίνπ άζθεζε; Αλ Ναη κε πνην ηξόπν, Αλ Όρη γηαηί; 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

3) Πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ έρεηο απνθνκίζεη από ηελ γεληθή ελαζρόιεζε ζνπ κε ηνλ 

παλεπηζηεκηαθό αζιεηηζκό; Σεκεηώζηε κε √ απηά πνπ πηζηεύεηε όηη έρεηε απνθνκίζεη. 

Οκαδηθόηεηα  ,  Κνηλσληθνπνίεζε , Σσκαηηθή Άζθεζε θαη Υγεία ,  

Ψπρνινγηθή Υγεία θαη Ψπραγσγία , Γηαηήξεζε ή Απώιεηα Βάξνπο , 

Βειηίσζε Σπκπεξηθνξάο θαη Σηάζε Εσήο απέλαληη ζηνλ Αζιεηηζκό , 

Πεξηνξηζκό ή Γηαθνπή Καπλίζκαηνο , Γηεύξπλζε Γλώζεσλ ζε ζέκαηα Αζιεηηζκνύ , 



27 

 

 Μαζήκαηα Αζιεηηζκνύ α) Πνην/ά κάζεκα/ηα Αζιεηηζκνύ δηδάζθεζαη; 

................................................................................................................................................ 

 

β) Δίζαη επραξηζηεκέλνο από ηε δηαδηθαζία ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ γίλνληαη; Αλ Ναη 

γηαηί; Αλ Όρη εμεγήζηε. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

γ) Πηζηεύεηο όηη ην κάζεκα ζε βνήζεζε λα αγαπήζεηο θαη λα αζρνιεζείο  πεξηζζόηεξν κε ηνλ 

Αζιεηηζκό; 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

δ) Πνηα είλαη ηα πξνζσπηθά ζνπ νθέιε κέζα από ηελ ελαζρόιεζε ζνπ κε ηα καζήκαηα 

αζιεηηζκνύ. Σεκεηώζηε κε √ απηά πνπ πηζηεύεηε όηη έρεηε θεξδίζεη. 

Βειηίσζε Σσκαηηθήο Υγείαο  ,  Αλάπηπμε Φπζηθήο Καηάζηαζεο ,  

Βειηίσζε Ψπρνινγηθήο Υγείαο θαη Ψπραγσγία ,  

Απώιεηα Βάξνπο θαη πην Υγηεηλέο Γηαηξνθηθέο Σπλήζεηεο ,  

Κνηλσληθνπνίεζε θαη Γεκηνπξγία Φίισλ , 

Βειηίσζε Σπκπεξηθνξάο θαη Σηάζε Εσήο απέλαληη ζηνλ Αζιεηηζκό , 

 

ε) Έρεηο λα θάλεηο θάπνηεο πξνηάζεηο ή εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ησλ  καζεκάησλ 

Αζιεηηζκνύ;  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

Εςσαπιστούμε πολύ για τη σςμμετοσή σος 


