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Η υγεία ορίζεται ως «η κατάσταση της πλήρους 
σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι 

απλά η απουσία της αρρώστιας ή της αναπηρίας» 

WHO 1948 



Η προστασία της υγείας πάντα αποτελούσε αίτημα όλων 
των εποχών.  

Ο Ιπποκράτης δίνοντας το ηθικό έρεισμα για τη 
διατήρηση της υγείας αναφέρει «Καλό είναι να 

φροντίζετε τους ασθενείς ώστε να ξαναβρίσκουν την 
υγεία τους, αλλά να βοηθάτε και τους υγιείς να τη 

διατηρούν, γιατί η φροντίδα τους είναι πράξη ευπρέπειας» 

Ιπποκράτης «Παραγγελίαι» 



Στη σύγχρονη εποχή, η διατήρηση της υγείας των ατόμων 
αφενός αποτελεί δικαίωμα του κάθε ατόμου και από την 

άλλη υποχρέωση της πολιτείας. 

 Η υποχρέωση αυτή πηγάζει όχι μόνο από ηθικά και 
νομικά αλλά και από οικονομικά ερείσματα δεδομένου 

ότι η διασφάλιση της υγείας και η αποτροπή της 
ασθένειας σε πολιτειακό επίπεδο έχει σχέση με την 

οικονομική ανάπτυξη 



Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία «του ανθρώπινου 
κεφαλαίου», η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας δεν 
εξαρτάται μόνο από τις γνωστές πηγές πλούτου (γή, 

υπέδαφος, πρώτες ύλες κλπ) αλλά και από το ανθρώπινο 
κεφάλαιο που το αποτελούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες 

των εργαζομένων. 



«Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ακόμα πιο σημαντικό από 
το υλικό κεφάλαιο, γιατί η οικονομική ανάπτυξη αλλά και 

η ίδια η επιβίωση των εθνών στο σύγχρονο κόσμο 
εξαρτάται από την ορθή και αποτελεσματική χρήση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτουν οι χώρες» 

Θέοντορ Σούλτς 



Κάθε χώρα για να διατηρήσει το 
ανθρώπινο κεφάλαιό της πρέπει να 

κάνει επενδύσεις σε τρείς τομείς: 

1. Δημόσια Υγεία 

2. Εκπαίδευση 

3. Εργασιακή κινητικότητα 



Η εξασφάλιση της καλής υγείας αποτελεί προϋπόθεση 
για την παραγωγική ικανότητα του ατόμου.  

Ένας άρρωστος αφενός παύει να είναι παραγωγικός 
εφόσον δεν εργάζεται ή εργάζεται λιγότερο και αφετέρου 
είναι αντιοικονομικός γιατί η θεραπεία του έχει κόστος 

για την πολιτεία. 

 



Σύμφωνα με εκτιμήσεις ερευνητών η υγεία ενός 
πληθυσμού εξαρτάται από 

Βιολογικούς Παράγοντες (20%) 

Φυσικό και Κοινωνικό Περιβάλλον (20-30%) 

Υπηρεσίες Υγείας (10-20%) 

Ανθρώπινη Συμπεριφορά (40-50%) 

Τούντας 2002 



Σκοπός της παιδείας είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του 
ατόμου (φυσική, νοητική, πνευματική, συναισθηματική, 
κοινωνική, δημιουργική) προς όφελος της προσωπικής, 

οικογενειακής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής του. 

Ελληνική Νομοθεσία 



 

Σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η απελευθέρωση του 
ατόμου από την άγνοια, τις ανθυγιεινές συνήθειες και 
τη μεροληψία και ως τέτοια έχει τους ίδιους στόχους 

με την εκπαίδευση αφ’εαυτή. 

Επιδιώκει την ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
ατόμου για να είναι σε θέση να παίρνει υπεύθυνες 
αποφάσεις για τη ζωή τη δική του και των άλλων. 

Χρησιμοποιεί την πειθώ γι’αυτό επικεντρώνεται στην 
υποκίνηση των ατόμων και όχι στην υποχρεωτική 

εφαρμογή 

 



 

Έχει ως σκοπό την εθελοντική προσαρμογή της 
συμπεριφοράς στην υγεία ενθαρρύνοντας τα άτομα 
να πάρουν εθελοντικά «ασφαλείς για την υγεία» 

αποφάσεις, να αλλάξουν συμπεριφορά και να 
τροποποιήσουν τις συνθήκες ζωής τους κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να προάγουν την υγεία τους.  

Γι’αυτό αναφέρεται σε νοσήματα που σχετίζονται με 
τη συμπεριφορά (διατροφή, κάπνισμα, αλκοόλ, 
ναρκωτικά, σεξουαλική συμπεριφορά, σωματική 

άσκηση, τροχαία ατυχήματα, άγχος κλπ) 

 



Αγωγή Υγείας είναι η διαδικασία που στηρίζεται σε 
επιστημονικές αρχές και χρησιμοποιεί 

προγραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης που δίνουν τη 
δυνατότητα στα άτομα να αποφασίζουν και να ενεργούν 

συνειδητά και ενημερωμένα για την υγεία τους 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 



Η αποτελεσματική αγωγή υγείας θα μπορούσε να 
επιφέρει αλλαγές στη γνώση και στην κατανόηση ή στον 

τρόπο σκέψης του ατόμου, να επηρεάσει ή να 
αποσαφηνίσει τις αξίες του, να επιφέρει κάποια μεταβολή 
στις πεποιθήσεις ή στάσεις, να διευκολύνει την απόκτηση 

δεξιοτήτων και ακόμα να επηρεάσει αλλαγές στη 
συμπεριφορά ή στον τρόπο ζωής του ατόμου. 

Keith Tones 2001 



 

Η εφαρμογή της διακρίνεται σε τρία επίπεδα: 

1. Πρωτοβάθμιο, που απευθύνεται κυρίως στους νέους και 
επιδιώκει να εμποδίσει μια ανθυγιεινή συμπεριφορά να 

αποκτηθεί από τα άτομα π.χ. το κάπνισμα. 

2. Δευτεροβάθμιο, που απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες και 
επιδιώκει να διακόψει μια συμπεριφορά που έχει ήδη 
αποκτηθεί και να την αντικαταστήσει με μια άλλη πιο 
υγιεινή π.χ. υγιεινή διατροφή, διακοπή καπνίσματος. 

3. Τριτοβάθμιο, που απευθύνεται σε ασθενείς και επιδιώκει 
να προλάβει την υποτροπή, να μειώσει τις περαιτέρω 

συνέπειες της ασθένειας, να προλάβει  τις επιπλοκές και 
τις αναπηρίες μέσα από την εκπαίδευση του ασθενή π.χ. οι 

ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη εκπαιδεύονται στη 
σωστή διαχείριση της ασθένειας και την πρόληψη της 

υποτροπής 

 



Η εκπαίδευση-το σχολείο  έχει ως διαχρονικό σκοπό: 

 

«να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και 
ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 

ψυχοπνευματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, 
ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή να έχουν τη 

δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες 
προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά». 

 

             Ν.1566/85, άρθρο 1, παραγρ. 1 



Το σχολείο βρίσκεται σήμερα περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά σε μια διαλεκτική σχέση με την κοινωνία 

 εκφράζει την εκάστοτε θέση και κατάσταση της 
κοινωνίας,  

 είναι παράγοντας προόδου αυτής.  

 

Σκοπός της σχολικής αγωγής: 

 Είναι ο κριτικός και υπεύθυνος άνθρωπος. 

 



   Αυτό που πρωτίστως πρέπει να μας απασχολεί είναι 
ένα είδος μάθησης που επηρεάζει κατά πολύ την 

συμπεριφορά και όχι μια γνώση που απλώς 
μεταβιβάζεται από τον εκπαιδευτή στον μαθητή.  

 

 Η μόνη μάθηση που επηρεάζει τη συμπεριφορά  
είναι αυτήν που ανακαλύπτει και οικειοποιείται 

κάποιος μόνος του.    

 

 

                                               Rogers, 2006  



Γιατί; 

Γιατί η αύξηση της γνώσης και μόνο για ένα ζήτημα 
συμπεριφοράς δεν αρκεί,  

δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη στην υιοθέτηση θετικής 
συμπεριφοράς ως προς το ζήτημα.  

 

 Aν θέλουμε να αλλάξουμε μια 
συμπεριφορά  (διατροφική συνήθεια, καταναλωτική ή 

περιβαλλοντική στάση) δεν αρκεί η διδασκαλία των 
ωφελειών και των κινδύνων.  

 

Πρέπει  

να διδάξουμε τη διαφορετική συμπεριφορά  

και να εξασκήσουμε τα άτομα σε αυτήν. 



Βιωματική Μάθηση  
 

«Βιωματική είναι  η εμπειρία  εκείνη που 
βιώνεται  

ως κάτι που αφορά και συν-κινεί» 

 

 

 

      Μπακιρτζής 2008 

 

 



Οι μαθητές εμπλέκονται 
ατομικά και ομαδικά σε 

δραστηριότητες  
 

 Αναγνωρίζουν  κίνητρα.  

 Αναζητούν  αιτίες.  

 Αναλαμβάνουν  δεσμεύσεις. 

 Αναλύουν  προβλήματα στα δεδομένα τους. 

 Αναφέρουν  χαρακτηριστικά.  

 Αντιδιαστέλλουν  ανάγκες από επιθυμίες.  

 Αντιλαμβάνονται  αξίες (ηθικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, οικονομικές, 
πολιτισμικές).  

 Αξιολογούν  προϊόντα, στάσεις, συμπεριφορές, σχέσεις.  

 Διατυπώνουν  ενστάσεις. 

 Διερευνούν  αντιθέσεις, αντιλήψεις, επιπτώσεις, φαινόμενα.  

 Εντοπίζουν  διλήμματα, κενά, προκαταλήψεις, συνέπειες. 

 



 Εξηγούν  διαγράμματα, διαδικασίες, κείμενα 

 Επανεξετάζουν  στοχαστικά αντιλήψεις τους, αξίες τους, συνήθειές τους.  

 Επιλέγουν  ρόλους, συνεργάτες, τεχνικές.  

 Επιχειρηματολογούν  επικαλούμενοι αξίες, αρχές, οφέλη ατομικά/κοινωνικά. 

 Ερμηνεύουν   σύμβολα, συναισθήματα. 

 Ιεραρχούν  ανάγκες, αξίες, δεδομένα,προτεραιότητες.  

 Κατασκευάζουν  αντικείμενα χρηστικά, εργαλεία, χάρτες.  

 Κοινοποιούν  απόψεις, γνώσεις, διαπιστώσεις, εμπειρίες, προτάσεις, στόχους.  

 



 Μελετούν  εικόνες, ευρήματα, κείμενα, μαθηματικά δεδομένα, μοτίβα, σχέδια.  

 Οριοθετούν  αρμοδιότητες, έννοιες, ευθύνες, ρόλους.  

 Οργανώνουν  δράσεις, έρευνες, ομάδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

 Περιγράφουν  αντιδράσεις, διαδικασίες, καταστάσεις, συμπεριφορές, 
συναισθήματα. 

 Προβλέπουν  αντιδράσεις, αποτελέσματα, κινδύνους, συμπεριφορές.  

 Συγκρίνουν  αποτελέσματα, δεδομένα, δράσεις, έννοιες, μεγέθη, μοντέλα. 

 Συνεργάζονται  ενδο-ομαδικά και δι-ομαδικά.  

 Συσχετίζουν  κοινωνικές και φυσικές παραμέτρους.  

 Συνθέτουν  καλλιτεχνικά έργα (γλυπτικά, θεατρικά, μουσικά, φωτογραφικά). 

 Τεκμηριώνουν  αξίες, απόψεις, γεγονότα, ερμηνείες, προβλέψεις, προτάσεις. 

 



 Ακούω και ξεχνώ, 
Βλέπω και θυμάμαι, 
Κάνω και μαθαίνω 

                     

                                Κομφούκιος, 450 π.χ.                   

 

Εάν προσέχουμε, συγκρατούμε κατά προσέγγιση: 

 
• 10% από αυτά που διαβάζουμε, 

• 20% από αυτά που ακούμε, 
• 30% από αυτά που βλέπουμε, 

• 50% από αυτά που βλέπουμε και ακούμε 
ταυτόχρονα, 

• 80% από αυτά που λέμε 



«ΠαίΖΟΥΜΕ… με την υγεία;;;» 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος. 

 

Σκοπός  

Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την 

προαγωγή υγείας, παιδιών ηλικίας 9-11 ετών 

και η διαμόρφωση υγιών στάσεων ζωής. 
 

 

Έγκριση  Παρεμβάσεων:  

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  

199327/Γ7/27-12-13  



Ομάδα Εκπαιδευτών 

Εθελοντική Διεπιστημονική Ομάδα 

 

 Γενικοί Ιατροί 

 Νοσηλευτές 

 Κοινωνικοί Λειτουργοί 

 Διατροφολόγοι 

 Φυσικοθεραπευτές 

 Ψυχολόγοι 

 Εκπαιδευτικοί 

 



Στόχοι: 
 Α. Επίπεδο Γνώσεων  

 

 Να αποκτήσουν στοιχειώδεις και πιο 
ειδικές  γνώσεις υγιεινής.  

 Να γνωρίσουν υγιεινο-διαιτητικές συνήθειες 
με βάση τη μεσογειακή διατροφή και την 
άσκηση. 

 Να διερευνήσουν σε βάθος θέματα όπως ο 
αλκοολισμός και το κάπνισμα στην παιδική 
ηλικία, η βία στα σχολεία, η παιδική 
κακοποίηση, οι κίνδυνοι του διαδικτύου.  

 Να μάθουν πώς να προσφέρουν Πρώτες 
Βοήθειες.  

Να ενημερωθούν γύρω από θέματα 



Στόχοι: 

Β. Επίπεδο Ικανοτήτων 

 

 Να μπορούν να φροντίζουν τον εαυτό τους με βάση 
τους κανόνες υγιεινής, τη διατροφή και την άσκηση.  

 Να είναι ικανοί να προσφέρουν Πρώτες Βοήθειες σε 
περίπτωση ατυχήματος.  

 Να αποκτήσουν δεξιότητες σωστής Κυκλοφοριακής 
Αγωγής.  

 Να ενισχύσουν το «εγώ» και να αποκτήσουν 
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.  

 Να είναι ικανοί να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο 
τους δημιουργικά. 

  
  



Στόχοι: 

Γ. Επίπεδο Στάσεων 

  

 Να είναι σε θέση να εκτιμούν την έννοια υγεία και να 
προσπαθούν να τη διατηρήσουν με σωστές 
συνήθειες υγιεινής.  

 Να αποκτήσουν από μικρή ηλικία, θετική στάση για 
το σώμα τους, φροντίζοντας το με σωστή διατροφή 
και άσκηση.  

 Να αποφεύγουν την έκθεσή τους στη σχολική βία 
και σε κινδύνους όπως το αλκοόλ και το κάπνισμα.  

 Να ενισχύσουν την τάση σωστής αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου τους, εντοπίζοντας τους 
κινδύνους που προέρχονται από τη λανθασμένη 
χρήση του διαδικτύου.  

 Να αποκτήσουν σωστή κυκλοφοριακή αγωγή ως 



ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

Α΄βαθμια Εκπαίδευση: Δ΄, Ε’ και ΣΤ΄Δημοτικού 
(παιδιά ηλικίας 9-11 ετών). 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ: 2013-2014 και  2014 -2015. 

 



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 Πρώτες Βοήθειες 

 Ο Αλκοολισμός και το Κάπνισμα στην παιδική 
ηλικία  

 Βία στα σχολεία 

 Ο φόβος της αρρώστιας και του θανάτου   (με 
στοιχεία διαπολιτισμικής αγωγής) 

 Διατροφικές συνήθειες – παχυσαρκία – άσκηση  
(με στοιχεία διαπολιτισμικής αγωγής) 

 Συνήθειες υγιεινής στο σπίτι και στο σχολείο – 
Γρίπη  (με στοιχεία διαπολιτισμικής αγωγής) 

 Τροχαία Ατυχήματα – Κυκλοφοριακή Αγωγή 

 Παιδική κακοποίηση 

 Κίνδυνοι διαδικτύου - Αξιοποίηση ελεύθερου 
χρόνου 



Κύκλοι Προγράμματος 

Α΄ Κύκλος Προγράμματος 

 

Σχολική χρονιά  2013-2014 :  

 Πρώτες βοήθειες (τραύμα, διάστρεμμα, έγκαυμα 
κ.α.) 

 Διατροφικές συνήθειες – παχυσαρκία – άσκηση  (με 
στοιχεία διαπολιτισμικής αγωγής) 

 Συνήθειες υγιεινής στο σπίτι και στο σχολείο – Γρίπη  
(με στοιχεία διαπολιτισμικής αγωγής) 

 Ο φόβος της αρρώστιας και του θανάτου   (με 
στοιχεία διαπολιτισμικής  αγωγής) 

 

Η επιλογή της θεματικής ενότητας ή των θεματικών 



Α΄ Κύκλος Προγράμματος  -  Β΄ Κύκλος 
Προγράμματος 

 

Σχολική χρονιά  2014-2015  

Α΄ Κύκλος Προγράμματος  σε μαθητές της Ε΄, 
ΣΤ΄ Δημοτικού. 

Β΄ Κύκλος Προγράμματος  σε μαθητές της ΣΤ΄ 
Δημοτικού 

 

Β΄ Κύκλο Προγράμματος:   

  

 Ο Αλκοολισμός και το Κάπνισμα στην παιδική 
ηλικία  

 Βία στα σχολεία 

 Τροχαία Ατυχήματα – Κυκλοφοριακή Αγωγή 



Σεμινάρια Εκπαιδευτικών 

 

2014-2015  

  

 Σκοπός αυτής επιμόρφωσης είναι:  

 να δραστηριοποιηθούν ως «εκπαιδευτές β΄ 
επιπέδου» κάτω από την επίβλεψη - Coaching 
των «εκπαιδευτών α΄ επιπέδου». 

 



Εφαρμογή  

 Η παρουσίαση γίνεται  σε 2 διδακτικές ώρες με 
ενδιάμεσο διάλειμμα. 

 

 Με χρήση διαδραστικών μέσων (πχ. με κάρτες που 
επιλέγουν τα παιδιά), σύντομη προφορική εισήγηση (10 
– 15 λεπτά) από τον εκπαιδευτή και βιωματικές 
δραστηριότητες. 

 

 Χρησιμοποιείται συνδυασμός των τεχνικών όπως της 
συνεργατικής μάθησης, της ενεργητικής διδασκαλίας, 
βιωματικής μάθησης, καλλιτεχνικής δραστηριότητας, 
οπτικοακουστικά μέσα. 

 

Προηγούμενη γνώση σχετική με το θέμα εκ μέρους των 



Ευχαριστώ Πολύ!!! 
Για την προσοχή 

σας 



Ευχαριστώ για την 
υπομονή σας 
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Ενδεικτική Δομή 

 Πριν την παρουσίαση: ανώνυμο Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Γνώσεων και Στάσεων  
 

 Αρχικά δράσεις με στόχο το «σπάσιμο του πάγου». 
 

 Θεωρητικό μέρος : πίνακες με κείμενα και σκίτσα. 
 

 Τα παιδιά (χωρισμένα σε μικρότερες ομάδες)καλούνται να «παίξουν» διάφορα σενάρια ή 
να λύσουν ασκήσεις.  

 

 Χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως: καταιγισμός ιδεών, μελέτη περιπτώσεων, παιχνίδια 
ρόλων, εκπαιδευτικά τραπεζομάντηλα, επιτραπέζια παιχνίδια, ομαδικά παιχνίδια. 

 

 Οι ομάδες των παιδιών συλλέγουν και αξιοποιούν όποια από τα στοιχεία είναι απαραίτητα 
ως πηγή γνώσεων για την κάθε δραστηριότητα από τους πίνακες  γύρω τους. 

 

 Παρουσίαση όλων των ομαδικών δραστηριοτήτων (εστιάζει σε στάσεις και συμπεριφορές 
που θα πρέπει να αλλάξουν και διαδικασίες που γίνονται προς το στόχο αυτό).στην 
ολομέλεια.  


