
Αγαπητοί αναγνώστες του περιοδικού,   

Σε αυτό το τεύχος περιλαμβάνονται τρεις εργασίες οι οποίες καλύπτουν θέματα που σχετίζονται με την 

αθλητική χορηγία, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου σε υπαίθριες 

δραστηριότητες.  

Συγκεκριμένα, στην εργασία του κ. Καράκου και των συνεργατών του σκοπός της έρευνας ήταν να 

διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της χορηγίας, και πιο 

συγκεκριμένα της αθλητικής χορηγίας στην καλαθοσφαίριση. 

Στην εργασία της Κας Ζαφειρούδη και των συνεργατών της διερευνήθηκε η περιβαλλοντική 

υπευθυνότητα και η συσχέτιση με το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας μαθητών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που επισκέφτηκαν το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Παρανέστη.  

Τέλος, στην εργασία του κ. Κουθούρη και των συνεργατών του σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση 

της προδιάθεσης ανάληψης ρίσκου σε σπηλαιολόγους-αθλητές και η σύγκριση με δημογραφικές 

μεταβλητές και διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας. 

 

Καλή Ανάγνωση! 

Ο Υπεύθυνος Έκδοσης 

Κ. Αλεξανδρής 

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ   

  



Αγαπητοί αναγνώστες του περιοδικού,   

Στο πρώτο τεύχος του 2016 περιλαμβάνονται τρεις εργασίες οι οποίες καλύπτουν θέματα που 

σχετίζονται με την αθλητική αναψυχή ατόμων με αναπηρία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, και την 

εκτίμηση της ποιότητας υπηρεσιών. Συγκεκριμένα: 

Στην εργασία της Κας Κέλλη και των συνεργατών της αξιολογήθηκε η συμμετοχή ατόμων με αναπηρία 

σε κινητικές δραστηριότητες αναψυχής, ως μέσου βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους.  

Στην εργασία της Κας Ποτουρίδου και των συνεργατών της σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η συσχέτισή τους με τη 

συχνότητα συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. 

Τέλος στην εργασία της Κας Πολατίδου και των συνεργατών της διερευνήθηκαν θέματα που 

σχετίζονται με την αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών διοργανώσεων ορεινού τρεξίματος.  

Καλή Ανάγνωση! 

Ο Υπεύθυνος Έκδοσης 

Κ. Αλεξανδρής 

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ   

 

  



Αγαπητοί αναγνώστες του περιοδικού,   

Στο δεύτερο τεύχος του 2016 περιλαμβάνονται τέσσερις εργασίες οι οποίες καλύπτουν θέματα που 

σχετίζονται με την ηγεσία σε παιδικές κατασκηνώσεις, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την 

διδασκαλία ενός προγράμματος υπαίθριων κινητικών δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο και την 

επίδραση της οικονομικής κρίσης στα ιδιωτικά γυμναστήρια. Συγκεκριμένα, 

Στην εργασία της Κας Ιωαννίδου σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της 

μετασχηματικής – συναλλακτικής ηγεσίας και της εργασιακής ικανοποίησης των στελεχών μεσαίου 

διοικητικού επιπέδου (κοινοτάρχες) και πρώτης γραμμής (ομαδάρχες) σε ιδιωτικές παιδικές 

κατασκηνώσεις. 

Στην εργασία του κ. Κουθούρη και των συνεργατών τους σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των 

στάσεων των φοιτητών προς την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η εφαρμογή καθημερινών 

ατομικών συνηθειών φιλικών προς το περιβάλλον. 

Στην εργασία της Κας Κοσκολού και κ. Κουθούρη σκοπός της έρευνας ήταν ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή ενός παρεμβατικού προγράμματος υπαίθριων κινητικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία 

στο νηπιαγωγείο της θεματικής ενότητας «Εξοικονόμηση νερού στο σχολείο και στο σπίτι». 

Τέλος, στην εργασία της Κας Μπαλάσκα και των συνεργατών της διερευνήθηκε η επίδραση της 

οικονομικής κρίσης στην βιωσιμότητα ιδιωτικών γυμναστηρίων της Θεσσαλονίκης.  

 

Καλή Ανάγνωση ! 

Ο Υπεύθυνος Έκδοσης 

Κ. Αλεξανδρής 

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ   

 


