
ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ΚΟΠΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Στθν προςχολικι θλικία το παιδί 
κα πρζπει να ζχει αναπτφξει μια 
υγιι ςτάςθ απζναντι ςτο 
φαγθτό. Ειδικοί τονίηουν, ότι οι 
διατροφικζσ ςυνικειεσ που κα 
αποκτιςει ζνα παιδί κατά τθν 
προςχολικι θλικία, είναι πικανό 
να διαρκζςουν κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ηωισ του.  
 
 
Παράγοντεσ που ενδεχομζνωσ 
μπορεί να επθρεάςουν αρνθτικά 
τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ των 
παιδιών ςιμερα, είναι θ 
τθλεόραςθ και οι διαφθμίςεισ. H 
διαφιμιςθ είναι ο ομφάλιοσ 
λώροσ των Μ.Μ.Ε. και αποτελεί 
ζναν από τουσ πολιτιςτικοφσ 
κυριότερουσ παράγοντεσ που 
πλάκουν τον τρόπο με τον οποίο 
ηοφμε. 

 
  

 

 

Ζνα ομόφωνο ςυμπζραςμα ςτο 
οποίο καταλιγουν οι ερευνθτζσ, 
είναι ότι θ διαφιμιςθ τροφίμων 
ςτθν τθλεόραςθ μπορεί να 
επθρεάςει τισ διατροφικζσ 
επιλογζσ των παιδιών, 
ενκαρρφνοντασ τισ ανκυγιεινζσ 
τροφζσ, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ 
τθσ παιδικισ παχυςαρκίασ. 
 
Οι διαφθμίςεισ τροφίμων, 
κυριαρχοφν ανάμεςα ςτισ παιδικζσ 
διαφθμίςεισ και ςυνεπώσ είναι 
φυςικό να επθρεάηουν τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ των 
παιδιών. Δυςτυχώσ όμωσ, όπωσ 
προκφπτει από τθ βιβλιογραφικι 
αναςκόπθςθ, τα τρόφιμα που 
διαφθμίηονται περιςςότερο είναι 
ανκυγιεινά όπωσ καραμζλεσ, ςνακ 
και γλυκίςματα. 
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Κφριοσ ςτόχοσ τθσ 
μελζτθσ, είναι να 
αναδείξει το ςφγχρονο 
πρόβλθμα τθσ 
παιδικισ παχυςαρκίασ 
και κυρίωσ τθν 
επιρροι τθσ 
τθλεοπτικισ 
διαφιμιςθσ ςε αυτό 
το φαινόμενο. 

Ωσ καταλλθλότερθ 
μζκοδοσ για τθν ανάδειξθ 
του φαινομζνου τθσ 
παιδικισ παχυςαρκίασ ςε 
ςυνάρτθςθ με τθν 
επίδραςθ τθσ 
τθλεοπτικισ διαφιμιςθσ,  
κρίκθκε θ βιβλιογραφικι 
αναςκόπθςθ ςε 
πρόςφατα ερευνθτικά 
δεδομζνα.  

Η πολφωρθ παρακολοφκθςθ τθλεόραςθσ, 
είναι πικανι αιτία παχυςαρκίασ και κακισ 
φυςικισ κατάςταςθσ, αφοφ αυτι φαίνεται να 
εκτοπίηει όλο και περιςςότερο, άλλεσ 
ςωματικζσ δραςτθριότθτεσ των παιδιών 
(Andreyeva T., Kelly I. R. & Harris J. 2011).  

Τα παιδιά που περνούν πάνω από 22 ώρες 
την εβδομάδα μπροστά στην τηλεόραση, 
έχουν τάση για παχυσαρκία. Οι διαφημίσεις 
είναι ένα από τα μέσα που διεγείρει την 
επιθυμία για κατανάλωση ανθυγιεινών 
τροφών (Aktas, 2006), (Strasburger, 2001).  

Μελέτες, αποδεικνύουν μια σχέση αιτίας-
αποτελέσματος. Οι αυξημένες ώρες 
παρακολούθησης τηλεόρασης και κατά 
συνέπεια τθλεοπτικών διαφημίσεων, οδηγούν 
στην αύξηση βάρους (Dennison B., Edmunds 
L. 2008).  

Οι διαφημίσεις που προωθούν τρόφιμα 
υψηλής θρεπτικής αξίας, όπως φρούτα και 
λαχανικά, κατέχουν ποσοστό λιγότερο του 
5%. Αποτέλεσμα αυτού, είναι το παιδί να 
αποκτά μια στρεβλή εικόνα του τι θα πρέπει 
να τρώει. Όσο περισσότερο παρακολουθεί 
διαφημίσεις στην τηλεόραση, τόσο 
περισσότερο θα ζητά να φάει ό,τι βλέπει και 
τόσο λιγότερο θα ενδιαφέρεται να τρώει 
υγιεινές τροφές (Παπαδάτος, 2000). 

Τα παιδιά που εκτίθενται στην τηλεοπτική 
διαφιμιςθ, επιλέγουν τα διαφημιζόμενα 
τρόφιμα σε μεγαλύτερο ποσοστό από εκείνα 
που δεν παρακολουθούν αυτές τις 
διαφημίσεις (Coon Κ., Tucker Κ.  2002). 

• Οι περιςςότεροι εκνικοί 
κανονιςμοί 
αναγνωρίηουν τα 
παιδιά ωσ ειδικι ομάδα 
που ζχει ανάγκθ από 
ιδιαίτερθ προςοχι και θ 
διαφιμιςθ δεν κα 
πρζπει να είναι 
επιβλαβισ και να 
εκμεταλλεφεται τθν 
ευπιςτία των παιδιών. 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

• Οι γονείσ από τθν 
άλλθ, ζχουν τθν 
πρωταρχικι ευκφνθ 
να προφυλάξουν τα 
παιδιά τουσ από τισ 
επιρροζσ που 
δζχονται μζςα από 
το μάρκετινγκ 
τροφίμων.  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

• Σχολικά προγράμματα 
και ςυνειδθτοποιθμζνοι 
εκπαιδευτικοί, είναι 
απαραίτθτοι, ςε αυτι 
τθν εγγενώσ άνιςθ μάχθ, 
με τθν επιρροι των 
διαφθμίςεων, ςτισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ 
και επιλογζσ των 
παιδιών. 
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