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Abstract: The present article investigates the content of the approved school programs of
health education in secondary education and the specialities of the teachers carrying them out,
using the content analysis method. The approved health education school programs carried
out in secondary education schools in the 1st Department of Secondary Education of Athens
and in the regional units of Heraklion, Kozani and Evros for the school years 2012 to 2017
were classified under the criteria of title and relevant ministerial degree. These particular
regions were selected by virtue of their size: they are the largest within their educational
districts, containing 27.9% of the total student population and 38.33% of the total secondary
education teachers. Therefore, the research may be considered to be representative.
The statistical analysis, carried out using the SPSS 24 statistical package, yielded the
conclusion that health education programs in secondary education focus on matters of health,
mental health and socioemotional development, while their subject range displays a
satisfactory diversity and their number is gradually waning. An additional conclusion is that a
limited number of teachers carrying out health education programs have the corresponding
qualifications (teachers of biology, chemistry, physical education and home economics,
doctors, nurses etc), while the majority are not directly related to health education.
Keywords: health education, school programmes, secondary education

Πεξίιεςε: θνπό ηεο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεύλεζε ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ πξνγξακκάησλ
αγσγήο πγείαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ησλ εηδηθνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ
ηα πινπνηνύλ. Με θξηηήξην ηνλ ηίηιν θαη ηε ζρεηηθή ππνπξγηθή εγθύθιην πξαγκαηνπνηήζεθε,
κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ηαμηλόκεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρνιηθώλ
πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο, ηα νπνία πινπνηήζεθαλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο δηεύζπλζεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Α΄ Αζήλαο θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ ηνπ
Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ηεο Κνδάλεο θαη ηνπ Έβξνπ γηα ηα ζρνιηθά έηε από ην 2012 έσο ην
2017. ηηο ππό κειέηε πεξηνρέο θνηηά ην 27.9% ηνπ ζπλνιηθνύ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δηδάζθεη ην 38.33% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηδαζθόλησλ ζηε
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δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο
αλάιπζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 24, πξνέθπςε σο θύξην
ζπκπέξαζκα όηη ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε εζηηάδνπλ
θπξίσο ζε δεηήκαηα όπσο: ε δηαηξνθή, ε ςπρηθή πγεία θαη ε θνηλσληθό - ζπλαηζζεκαηηθή
αλάπηπμε, ελώ ειάρηζηα θαηαπηάλνληαη κε θξίζηκα δεηήκαηα όπσο: ε θπθινθνξηαθή αγσγή,
ε ρξήζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ, ε αζθάιεηα θαη ν εζηζκόο ζην δηαδίθηπν, ν ζρνιηθόο
εθθνβηζκόο θαη ε ζεμνπαιηθή αγσγή. Παξάιιεια, ζπκπεξαίλεηαη όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πνπ πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο έρνπλ ζε πεξηνξηζκέλν βαζκό
αληίζηνηρν γλσζηηθό ππόβαζξν. Η ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηνπ άξζξνπ έγθεηηαη ζην όηη απνηειεί
ηελ πξώηε αληηπξνζσπεπηηθή έξεπλα κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν ζηνλ ειιαδηθό ρώξν,
ε νπνία δύλαηαη λα απνηειέζεη αξσγό ζηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε ηα
πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Λέμεηο θιεηδηά: αγσγή πγείαο, ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Δηζαγσγή
Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο πθίζηαληαη πεξίπνπ ηξεηο δεθαεηίεο ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε ζηνλ ειιαδηθό ρώξν ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη επηδηώθνπλ ηε δηάρπζε ζεκαληηθώλ ελλνηώλ θαη αμηώλ ηεο αγσγήο πγείαο (Βαζηιεηάδνπ
& Ισαλλίδε, 2007), θαζώο θαη ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη
θνηλσληθήο πγείαο ησλ καζεηώλ.
Χο αγσγή πγείαο ζηελ εθπαίδεπζε θαινύληαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο
δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί από ηνπο καζεηέο ν
ζπλδπαζκόο γλσζηηθώλ θαη εκπεηξηθώλ παξακέηξσλ, ώζηε λα δύλαληαη λα απνθαζίδνπλ κε
ππεπζπλόηεηα θαη ζπλείδεζε γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ηνπο (Γθνύβξα θ.ά.,
2001).
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζρεηηθή εγθύθιηό ηνπ (ΤΠ.Π.Δ.Θ,
2016) δηέθξηλε ηε ζεκαηνινγία ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο ζε δύν θύξηεο θαηεγνξίεο
θαη ζε επηκέξνπο ππνθαηεγνξίεο (Πίλαθαο 1). Η επηινγή ηνπ ζπλόινπ ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ
πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα απνηειέζκαηα πιεζώξαο
επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ, ζην καζεηηθό θαη ζην γεληθό πιεζπζκό, νη νπνίεο θαηαδεηθλύνπλ
ηελ ύπαξμε ζεκαληηθώλ πξνβιεκάησλ ζε ηνκείο πνπ έιθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο αγσγήο
πγείαο.
Πίλαθαο 1. Καηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ Αγσγήο Υγείαο
Καηεγνξίεο πξνγξακκάησλ
Αγσγήο Υγείαο
Μαζαίλσ γηα ηε δσή

Δπηκέξνπο ππνθαηεγνξίεο
Η πγεία (ε πγεία σο πνιηηηζκηθό θαη θνηλσληθό αγαζό, νη
δηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ πγεία θαη ζηελ αζζέλεηα, νη
εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο όπσο: θαπλόο, αιθνόι, λαξθσηηθά, νη
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Αγσγή ηνπ ελεξγνύ πνιίηε

αζζέλεηεο όπσο: AIDS, επαηίηηδα Β, κεζνγεηαθή αλαηκία,
θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, αζζέλεηεο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ,
ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα, θαξθίλνο, ζηνκαηηθή
πγηεηλή, ηα αηπρήκαηα θαη ε αζθάιεηα, νη πξώηεο βνήζεηεο, ν
εζεινληηζκόο θαη ε πγεία όπσο: αηκνδνζία, πξνζθνξά ηζηώλ θαη
νξγάλσλ)
Η θνηλσληθή ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε (ζπλαηζζεκαηηθή θαη
ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε – αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ,
απηνεθηίκεζε, απηνζπλαίζζεκα – αλάπηπμε δεμηνηήησλ,
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα αληηκεηώπηζε
ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θόβνπ, αληηκεηώπηζε πέλζνπο, εθεβεία,
ζπκπεξηθνξέο θαη αληηιήςεηο, νη εμαξηήζεηο όπσο: λαξθσηηθά,
αιθνόι, θάπληζκα, ειεθηξνληθά κέζα, ηπρεξά παηρλίδηα θ.ά)
Η πγεία, ε ηζηνξία θαη ε ηέρλε (κπζνινγία, ηζηνξηθέο αληηιήςεηο
γηα ηελ πγεία, έζηκα, δνμαζίεο θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία, κλεκεία,
έξγα θαη αξραηνινγηθνί ρώξνη όπσο: πξνζσπνπνηήζεηο πγείαο,
αζθιεπηεία, ακθηαξάεηα θ.ά)
Η πγεία θαη ινγνηερλία (δεηήκαηα ζσκαηηθήο / ςπρηθήο πγείαο
θαη πνηόηεηαο δσήο ζηε κπζηζηνξηνγξαθία θαη ζηελ πνίεζε)
Σα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα – δεκνθξαηία (πξνβιήκαηα θηώρεηαο,
αλαιθαβεηηζκνύ, δεκνθξαηηθά δηθαηώκαηα, δηθαηώκαηα ηνπ
πνιίηε, θνηλσληθόο απνθιεηζκόο, ηζόηεηα επθαηξηώλ, ηζόηεηα
θύισλ, ξαηζηζκόο, μελνθνβία)
Η πνηόηεηα δσήο (θαηνηθία, πγηεηλή θαη αζθάιεηα, πνηόηεηα δσήο
ζην εξγαζηαθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ - έθζεζε ζε ηνμηθέο
νπζίεο, θπζηθή δσή, άζθεζε θαη πγηεηλόο ηξόπνο δηαβίσζεο,
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη κεηαιιαγκέλα ηξόθηκα, εζεινληηζκόο,
πνιηηηθή πξνζηαζία όπσο: πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε έθηαθησλ
θαηαζηάζεσλ / ζεηζκνί, πιεκκύξεο, ππξθαγηέο)
Η θπθινθνξηαθή αγσγή (ε νδηθή ζπκπεξηθνξά πεδώλ θαη
νδεγώλ, ε νδηθή ζπκπεξηθνξά καζεηώλ: νη καζεηέο σο νδεγνί
θαη σο επηβάηεο – δηακόξθσζε θπθινθνξηαθήο ζπλείδεζεο, νδηθή
αζθάιεηα)
Η αγσγή ηνπ θαηαλαισηή (αγσγή ηνπ θαηαλαισηή θαη νηθνλνκία,
αγσγή ηνπ θαηαλαισηή θαη θνηλσλία, πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο
θαη θαηαλάισζε, πγεία θαη θαηαλάισζε, αλάιπζε πξνηύπσλ
θαηαλάισζεο θ.ά)

πγθεθξηκέλα, ζεκαληηθόο αξηζκόο επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ ζε εθήβνπο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν
δηαπίζησζε όηη πςειό πνζνζηό ηνπο δύλαληαη λα ραξαθηεξηζηνύλ σο παρύζαξθνη ή
ππέξβαξνη (Krassas et al., 2001; Κνθθέβε θ.ά., 2012α; Grammatikopoulou et al., 2014),
θαζώο έρνπλ πηνζεηήζεη ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο επηινγέο θαη ηελ θαζηζηηθή δσή
(Krekoukia et al., 2007; Kourlaba et al., 2009; Κνθθέβε θ.ά, 2012β), ελώ επηιέγνπλ λα
αζθεζνύλ ζε πεξηνξηζκέλν βαζκό (Kiess et al, 2008; Παπάο & Καξγηάλλεο, 2011).
Παξάιιεια κε ηα απμεκέλα επίπεδα βάξνπο ηδηαίηεξε αλεζπρία εγείξνπλ θαη ηα ηδηαίηεξα
κεησκέλα επίπεδα βάξνπο. Πην αλαιπηηθά εζληθή αληηπξνζσπεπηηθή έξεπλα ζε έιιελεο
εθήβνπο, ειηθίαο 12-19 εηώλ, ηε δηεηία 2010-2012, δηαπίζησζε όηη ην 3,3% ησλ αγνξηώλ θαη
ην 5,8% ησλ θνξηηζηώλ ήηαλ ειιεηπνβαξή (Grammatikopoulou et al., 2014). Η ύπαξμε
εθήβσλ πνπ ζπλεηδεηά επηιέγνπλ λα είλαη ειιεηπνβαξείο ελδερνκέλσο λα ππνθξύπηεη ηνλ
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άκεζν θίλδπλν ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο, ελώ ειινρεύεη θαη επξύηεξνπο θηλδύλνπο γηα ηελ
πγεία ηνπο.
Δπηπξνζζέησο, παλειιήληα έξεπλα ζην ζρνιηθό πιεζπζκό γηα ηε ρξήζε εμαξηεζηνγόλσλ
νπζηώλ θαηέγξαςε ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ καζεηώλ ζπζηεκαηηθά λα θαπλίδνπλ, λα
θαηαλαιώλνπλ αιθνόι ή λα θάλνπλ ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ (Κνθθέβε θ.ά., 2012α).
Αλαθνξηθά κε ην αιθνόι ζεκεηώλεηαη όηη ζεκαληηθό πνζνζηό εθήβσλ θάλεη όρη κόλν ρξήζε,
αιιά θαη θαηάρξεζε, εηδηθόηεξα ζηηο εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο (Σξηαληαθπιιίδνπ &
Σζνπκάθαο, 2006), ελώ σο πξνο ην θάπληζκα αλαθύεηαη κεηαμύ άιισλ ε αλάγθε
νξγαλσκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πξόιεςεο (Vardavas & Connolly, 2010).
Αμηνζεκείσηε είλαη, επίζεο, ε δηαπίζησζε ηεο ύπαξμεο ζπλεθηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ
θαηαλάισζε ηζηγάξνπ, αιθνόι θαη θαγεηνύ (Papadopoulou et al., 2016).
Κξίζηκα δεηήκαηα γηα ηελ αγσγή πγείαο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν απνηεινύλ ε θπθινθνξηαθή
αγσγή θαη ε ζεμνπαιηθή αγσγή, θαζώο νη έιιελεο έθεβνη εκθαλίδνληαη, ηδηαίηεξα επηξξεπείο
ζηελ πξόθιεζε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ (σηεξηάδνπ θ.ά., 2011), ζηελ απόθηεζε ζεμνπαιηθώο
κεηαδηδόκελσλ λνζεκάησλ θαη ζηελ πινπνίεζε εθηξώζεσλ (Σζαξκαθιήο, 2007).
Δπίζεο, απμεκέλν ελδηαθέξνλ θαη ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζε εθπαηδεπηηθό θαη θνηλσληθό
επίπεδν πθίζηαηαη γηα ηα δεηήκαηα ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ εζηζκνύ ζην δηαδίθηπν
(θαθηαλάθεο θ.ά., 2012), θαζώο θαη γηα ηα θαηλόκελα ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ
(Γηνβαδνιηάο θ.ά., 2008), ηα νπνία έρνπλ απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηα ειιεληθά ζρνιεία.
Σελ ίδηα ζηηγκή ε αγσγή πγείαο δε ζα κπνξνύζε λα κελ επηθεληξώλεηαη ηδηαηηέξσο ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ λέσλ αλαγθώλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί παγθνζκίσο ζην θνηλσληθό ζύλνιν
εμαηηίαο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ ξεύκαηνο, ησλ λέσλ κνξθώλ παξαβαηηθόηεηαο (Βαζηιεηάδνπ
& Ισαλλίδε, 2007; Παπιόπνπινο θ.ά., 2009) θαη ηεο ξαγδαίαο νηθνλνκηθήο επηδείλσζεο ιόγσ
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Petersen et al., 2016).
ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ παξαπάλσ ζεκαληηθώλ πξνβιεκάησλ θνκβηθό
ξόιν δύλαληαη λα επηηειέζνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ
άκβιπλζε ή εμάιεηςή ηνπο, θαζώο ζέηνπλ επζέσο ζε απεηιή ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία
ησλ καζεηώλ θαη ελ ηέιεη νδεγνύλ ζηνλ θνηλσληθό ηνπο απνθιεηζκό.

1.Θεσξεηηθό πιαίζην
1.1 Σθνπόο ηεο έξεπλαο
Σν παξόλ άξζξν απνζθνπεί λα εξεπλήζεη ηε ζεκαηνινγία ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρνιηθώλ
πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηηο εηδηθόηεηεο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πνπ ηα πινπνηνύλ, θαζώο θαη λα απαληήζεη ζε ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηα
πνξίζκαηα ησλ ζρεηηθώλ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ. Η εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί θαηά πόζν ε επηινγή
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ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο βξίζθεηαη ζε αθνινπζία κε ηελ
πξόζθαηε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηηο εμειίμεηο ζε θνηλσληθό επίπεδν ζην ρώξν ηεο αγσγήο
πγείαο ή πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηα από απηέο.

1.2Δξσηήκαηα ηεο έξεπλαο
ην πιαίζην ηεο έξεπλαο ηέζεθαλ νξηζκέλα εξσηήκαηα, ηα νπνία πξνέθπςαλ θαηά θύξην ιόγν
από ηε κειέηε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πξόζθαησλ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ ζε ζεκαηηθέο ηεο
αγσγήο πγείαο. πγθεθξηκέλα, θύξην εξεπλεηηθό εξώηεκα απνηειεί κε πνηεο ζεκαηηθέο
επηιέγνπλ λα αζρνιεζνύλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί ζηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο,
θαζώο δελ πθίζηαηαη κέρξη ζηηγκήο αληίζηνηρε έξεπλα ζηνλ ειιαδηθό ρώξν.
πγρξόλσο, πξνθαιεί ηδηαίηεξν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνζηνύ ησλ
πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο πνπ αζρνινύληαη κε θξίζηκα δεηήκαηα γηα ηνπο εθήβνπο όπσο:
ε δηαηξνθή (Krassas et al., 2001), νη εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο (Κνθθέβε θ.ά., 2012α), ε
αζθάιεηα θαη ν εζηζκόο ζην δηαδίθηπν (θαθηαλάθεο θ.ά., 2012), ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο
(Γηνβαδνιηάο θ.ά., 2008), ε ζεμνπαιηθή αγσγή (Σζαξκαθιήο, 2007) θαη ε θπθινθνξηαθή
αγσγή (σηεξηάδνπ θ.ά., 2011).
Παξάιιεια, θξίζηκν εξεπλεηηθό εξώηεκα ζπληζηά πνηεο εηδηθόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ
επηιέγνπλ λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, θαζώο θαη θαηά πόζν απηέο έρνπλ
ην αληίζηνηρν γλσζηηθό ππόβαζξν πνπ απαηηείηαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην αλάινγν
πξόγξακκα.

2.Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
2.1Τν δείγκα ηεο έξεπλαο
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη από πξσηνγελή ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζε πξνγξάκκαηα
αγσγήο πγείαο, ηα νπνία εγθξίζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζηελ Α΄ Αζήλαο θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ηεο
Κνδάλεο θαη ηνπ Έβξνπ γηα ηα ζρνιηθά έηε από ην 2012 έσο ην 2017.
Οη ζπγθεθξηκέλεο δηεπζύλζεηο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επηιέρζεθαλ κε θξηηήξην όηη: α)
απνηεινύλ ηηο κεγαιύηεξεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο πεξηθέξεηεο (Αηηηθήο, Κξήηεο, Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο, Θξάθεο), β) νη καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζηηο ππό κειέηε πεξηνρέο, ζύκθσλα κε ηα
ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2014-2015 αληηπξνζσπεύνπλ
ην 27,9% ηνπ ζπλνιηθνύ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη γ)
εξγάδνληαη ζε απηέο ην 38,33% ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα δύλαηαη λα
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ππνζηεξηρζεί όηη πθίζηαληαη νη απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο, ώζηε ε έξεπλα λα ζεσξεζεί
αληηπξνζσπεπηηθή.
Δπηπξνζζέησο, νη ππό κειέηε πεξηνρέο δηαθέξνπλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηηθνύ
θαη ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή ηεο Α΄ Αζήλαο θνηηά πςειό
πνζνζηό αιινδαπώλ καζεηώλ, ελώ ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ηεο
Κνδάλεο θαη ηνπ Έβξνπ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη ρακειόηεξα. Παξάιιεια, ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ζηελ πεξηνρή ηεο δηεύζπλζεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηεο Α΄ Αζήλαο είλαη ακηγώο αζηηθά, ελώ ν πιεζπζκόο ζηηο πεξηθεξεηαθέο
ελόηεηεο ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ηεο Κνδάλεο θαη ηνπ Έβξνπ εκθαλίδεη αζηηθά, εκηαζηηθά
θαη αγξνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
2.2Τξόπνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
Η έξεπλα αλαθνξηθά κε ηε ζεκαηνινγία ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαη ηηο
εηδηθόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ηα πινπνηνύλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο
αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ζηνπο ηίηινπο ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ. πγθεθξηκέλα, κε
θξηηήξην ηνλ ηίηιν πξαγκαηνπνηήζεθε ηαμηλόκεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρνιηθώλ
πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο ζύκθσλα κε ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ
αληίζηνηρε ππνπξγηθή εγθύθιην, θαζώο θαη κε γλώκνλα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ
ηέζεθαλ. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε πινπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 24.

3.Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο
3.1Θεκαηνινγία ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο
Από ηε κειέηε ηνπ Πίλαθα 2 πξνθύπηεη όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ
αγσγήο πγείαο ζηηο ππό κειέηε πεξηνρέο εζηηάδεη ζε δεηήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηελ
θαηεγνξία «Μαζαίλσ γηα ηε δσή» θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ππνθαηεγνξίεο ηεο όπσο: ε πγεία, ε
ςπρηθή πγεία θαη ε θνηλσληθό - ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε. Δλδερνκέλσο, ε πςειή
πξνηίκεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηα δεηήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη θνηλσληθό-ζπλαηζζεκαηηθήο
αλάπηπμεο λα νθείιεηαη ζηελ αληίζηνηρε ζεκαληηθή πξνβνιή πνπ απηά έρνπλ ηύρεη θπξίσο
ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα.

Πίλαθαο 2. Πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο ζηε δηεύζπλζε δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Α΄ Αζήλαο θαη
ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο Ηξαθιείνπ Κξήηεο, Κνδάλεο θαη Έβξνπ
Θεκαηνινγία / Σρνιηθό
έηνο
Μαθαίνω για τη ζωή

Τγεία

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

90 (90,9%)
24 (82,7%)
27 (90%)
7 (87,5%)
60 (60,6%)

64 (65,9%)
26 (68,4%)
22 (64,7%)
15 (78,9%)
45 (46,4%)

72 (76,6%)
24 (88,9%)
14 (51,85%)
24 (88,9%)
44 (46,8%)

62 (76,54%)
24 (85,6%)
12 (42,85%)
25 (73,5%)
39 (48,1%)

42 (82,3%)
19 (82,6%)
14 (93,3%)
16 (80%)
18 (35,3%)
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Φπρηθή πγεία – Κνηλσληθή
ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε

Τγεία – Ιζηνξία – Σέρλε

Τγεία – Λνγνηερλία

Αγωγή του ενεργού πολίτη

Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα δεκνθξαηία

Πνηόηεηα δσήο

Κπθινθνξηαθή αγσγή

Αγσγή ηνπ θαηαλαισηή

Σύλνιν

10 (34,5%)
16 (53,3%)
2 (25%)
28 (28,28%)
12 (41,4%)
10 (33,3%)
5 (62,5%)
2 (2,02%)
1 (3,4%)
1 (3,3%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (3,4%)
0 (0%)
0 (0%)
9 (9,1%)
5 (17,2%)
3 (10%)
9 (26,5%)
3 (3,03%)
0 (0%)
1 (3,3%)
5 (14,7%)
2 (2,02%)
2 (6,8%)
1 (3,3%)
4 (11,8%)
4 (4,04%)
2 (6,8%)
1 (3,3%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (3,4%)
0 (0%)
0 (0%)
99
29
30
8

15 (39,5%)
7 (20,58%)
10 (52,6%)
15 (15,46%)
8 (21%)
14 (41,17%)
5 (26,3%)
4 (4,12%)
3 (7,9%)
1 (2,94%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
33 (34,1%)
12 (31,6%)
12 (35,3%)
4 (20,1%)
18 (18,5%)
0 (0%)
2 (5,88%)
0 (0%)
8 (8,24%)
7 (18,4%)
3 (8,8%)
4 (20,1%)
4 (4,12%)
2 (5,3%)
3 (8,8%)
0 (0%)
3 (3,1%)
3 (7,9%)
4 (11,76%)
0 (0%)
97
38
34
19

11 (40,74%)
44 (46,8%)
14 (51,8%)
25 (26,6%)
11 (40,74%)
10 (37%)
10 (37,1%)
2 (2,12%)
2 (7,4%)
1 (0,37%)
0 (0%)
1 (1,06%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
22 (23,4%)
3 (11,1%)
13 (48,15%)
3 (11,1%)
14 (14,9%)
1 (3,7%)
3 (3,18%)
1 (3,7%)
4 (4,28%)
1 (3,7%)
5 (18,5%)
2 (7,4%)
2 (2,12%)
1 (3,7%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (2,12%)
0 (0%)
5 (18,5%)
0 (0%)
94
27
27
27

8 (28,6%)
8 (28,57%)
15 (44,1%)
19 (23,45%)
15 (53,5%)
2 (7,14%)
10 (29,4%)
4 (4,9%)
0 (0%)
2 (7,14%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (3,6%)
0 (0%)
0 (0%)
19 (23,46%)
4 (14,3%)
16 (57,15%)
9 (26,5%)
8 (9,8%)
0 (0%)
4 (14,28%)
5 (14,7%)
6 (7,4%)
1 (3,6%)
7 (25%)
4 (11,8%)
1 (1,23%)
3 (10,7%)
0 (0%)
0 (0%)
4 (4,9%)
0 (0%)
5 (17,85%)
0 (0%)
81
28
28
34

10 (43,4%)
5 (33,3%)
7 (35%)
19 (37,2%)
6 (26%)
5 (33,3%)
8 (40%)
5 (9,8%)
2 (8,7%)
3 (20%)
1 (5%)
0 (0%)
1 (4,3%)
1 (6,6%)
0 (0%)
9 (17,7%)
4 (17,4%)
4 (17,4%)
4 (20%)
3 (5,8%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (5%)
4 (7,8%)
3 (12,9%)
1 (6,6%)
2 (10%)
2 (3,9%)
1 (4,3%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (5%)
51
23
15
20

Σηελ πξώηε γξακκή αλά έηνο βξίζθνληαη ηα δεδνκέλα γηα ηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Α΄ Αζήλαο, ζηε δεύηεξε
γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ζηελ ηξίηε γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Κνδάλεο θαη ζηελ ηέηαξηε γηα ηελ
πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Έβξνπ

Αλ θαη ζηαδηαθά αξρίδεη λα εληείλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα δεηήκαηα πνηόηεηαο δσήο θαη πγείαο
– ηζηνξίαο – ηέρλεο, δε ζπκβαίλεη ην ίδην γηα δεηήκαηα αγσγήο θαηαλαισηή, ηα νπνία
θαίλεηαη όηη δελ έιθνπλ ην ελδηαθέξνλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. Υξήδεη ηδηαίηεξεο
έξεπλαο θαη αλάιπζεο ην γεγνλόο όηη ζε κία ρώξα πνπ βηώλεη έληνλα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε
αγνξαζηηθή - θαηαλαισηηθή δύλακε έρεη πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά θαη ε αλάγθε γηα αιιαγή ησλ
θαηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ θαη πξνζαξκνγή ζηα λέα νηθνλνκηθά δεδνκέλα είλαη απνιύησο
απαξαίηεηε, παξόια απηά νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ γηα ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρεο ζεκαηηθήο πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο.
Ιζρπξόο πξνβιεκαηηζκόο αλαθύπηεη από ην γεγνλόο όηη κηθξό πνζνζηό ησλ πξνγξακκάησλ
αγσγήο πγείαο αζρνινύληαη κε ηελ θπθινθνξηαθή αγσγή, κνινλόηη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν
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πθίζηαληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε απηό ηνλ ηνκέα, θαζώο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα ηξνραία αηπρήκαηα, ζηα νπνία έρνπλ εκπιαθεί άκεζα έθεβνη. Σν
κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηα δεηήκαηα θπθινθνξηαθήο αγσγήο εληζρύεη ηελ εθηίκεζε όηη
καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί δελ επεξεάδνληαη νπζηαζηηθά νύηε από ηνλ απμεκέλν αξηζκό ησλ
ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, νύηε από ηνπο αληίζηνηρνπο ζαλάηνπο θπξίσο λέσλ αλζξώπσλ, θαζώο
ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα επηδίσθαλ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ αγσγήο
πγείαο ζε πςειόηεξν βαζκό.
Ιδηαίηεξνπ ζρνιηαζκνύ ρξήδεη ε ρακειή ελαζρόιεζε καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ κε
δεηήκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ – δεκνθξαηίαο, κνινλόηη ζηηο ζεκαηηθέο απηήο ηεο
ππνθαηεγνξίαο πεξηιακβάλνληαη δεηήκαηα όπσο: ηα πξνβιήκαηα θηώρεηαο,
αλαιθαβεηηζκνύ, θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, ηζόηεηαο επθαηξηώλ, ξαηζηζκνύ θαη μελνθνβίαο,
ηα νπνία βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην ζε θνηλσληθό θαη εθπαηδεπηηθό επίπεδν ιόγσ ηεο
ζπλερηδόκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα θαη ηνπ ζπλερνύο κεηαλαζηεπηηθνύ
ξεύκαηνο. Λακβάλνληαο ππόςε ην πςειό πνζνζηό αιινδαπώλ καζεηώλ θαη ηελ ππέξνγθε
αύμεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα ηνπ πνζνζηνύ ησλ αλζξώπσλ πνπ δνπλ θάησ από ην νηθνλνκηθό
όξην ηεο θηώρεηαο ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο αλέρεηαο ζπληζηά αξλεηηθή εμέιημε ζε
εθπαηδεπηηθό επίπεδν ε κεησκέλε ελαζρόιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο κε ηα
ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα.
Αξλεηηθή εληύπσζε θαη ζθεπηηθηζκό πξνθαιεί, επίζεο, ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ
πινπνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο, ε νπνία πηζαλόηαηα λα ζπλδέεηαη κε
παξάγνληεο όπσο: ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ γηα απηά ηα ζέκαηα,
ε δπζθνιία επεμεξγαζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, ε απνπζία δπλαηόηεηαο
ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ ή ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε πξνγξάκκαηα
ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θ.ά.
Από ηε κειέηε ηνπ Πίλαθα 3 πξνθύπηνπλ απαληήζεηο ζε νξηζκέλα από ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα πξνθύπηεη όηη ζεκαληηθό
πνζνζηό ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο εζηηάδεη ζηα δεηήκαηα δηαηξνθήο, γεγνλόο πνπ
αλακθίβνια είλαη ζεηηθό ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία γηα ηε δηαηξνθή
ησλ εθήβσλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν.
Σελ ίδηα ζηηγκή κε θξηηήξην ηηο ππάξρνπζεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο, νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ
πςειά πνζνζηά ησλ εθήβσλ λα θάλνπλ ρξήζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ πξνθαιεί
αλακθίβνια αξλεηηθή εληύπσζε θαη πξνβιεκαηηζκό ε κεησκέλε ή κεδεληθή ελαζρόιεζε κε
ζέκαηα ρξήζεο νπζηώλ όπσο: ην θάπληζκα, ηα λαξθσηηθά θαη ην αιθνόι (Πίλαθαο 3).

Πίλαθαο 3. Θεκαηνινγία πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο ζηε δηεύζπλζε δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο
Α΄ Αζήλαο θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο Ηξαθιείνπ Κξήηεο, Κνδάλεο θαη Έβξνπ κε γλώκνλα ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Θεκαηνινγία / Σρνιηθό
έηνο
Γηαηξνθή

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

14 (14,1%)

15 (15,5%)

10 (10,6%)

10 (12,3%)

10 (19,6%)
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1 (3,4%)
6 (15,8%)
4 (14,8%)
2 (7,1%)
2 (8,7%)
3 (10%)
5 (14,7%)
5 (18,5%)
3 (10,7%)
4 (26,7%)
0 (0%)
4 (21,05%)
5 (18,5%)
2 (5,88%)
3 (15%)
Κάπληζκα – Ναξθσηηθά 11 (11,1%)
9 (9,3%)
12 (12,8%)
4 (4,93%)
0 (0%)
Αιθνόι
1 (3,4%)
0 (0%)
2 (7,4%)
0 (0%)
0 (0%)
5 (16,7%)
0 (0%)
1 (3,7%)
1 (3,6%)
0 (0%)
2 (25%)
1 (5,2%)
4 (14,8%)
3 (8,82%)
0 (0%)
Δζηζκόο θαη αζθάιεηα ζην
2 (2,02%)
3 (3,1%)
5 (5,3%)
2 (2,46%)
0 (0%)
δηαδίθηπν
1 (3,4%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (3,6%)
1 (4,3%)
0 (%)
5 (14,7%)
1 (3,7%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (12,5%)
2 (10,52%)
1 (3,7%)
1 (2,94%)
0 (0%)
ρνιηθόο εθθνβηζκόο
5 (5,05%)
5 (5,15%)
5 (5,3%)
3 (3,7%)
1 (1,96%)
0 (%)
1 (2,6%)
2 (7,4%)
1 (3,6%)
0 (0%)
3 (10%)
1 (2,9%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (2,94%)
1 (5%)
εμνπαιηθή αγσγή
2 (2,02%)
1 (1,03%)
8 (8,51%)
1 (1,23%)
4 (7,8%)
3 (6,8%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (4,3%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (3,6%)
0 (0%)
1 (12,5%)
2 (10,52%)
0 (0%)
2 (5,88%)
1 (5%)
Σύλνιν
99
97
94
81
51
29
38
27
28
23
30
34
27
28
15
8
19
27
34
20
Σηελ πξώηε γξακκή αλά έηνο βξίζθνληαη ηα δεδνκέλα γηα ηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Α΄ Αζήλαο, ζηε δεύηεξε
γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ζηελ ηξίηε γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Κνδάλεο θαη ζηελ ηέηαξηε γηα ηελ
πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Έβξνπ

Δπηπξνζζέησο, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα κελ εκθαλίδνπλ απμεκέλν ελδηαθέξνλ
γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη εζηζκνύ ζην δηαδίθηπν, θαζώο θαη ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ (Πίλαθαο
3), κνινλόηη ηα ηειεπηαία ρξόληα ηα αληίζηνηρα δεηήκαηα έρνπλ ηύρεη ηδηαίηεξεο πξνβνιήο
από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη έρνπλ πινπνηεζεί ελεκεξσηηθέο δξάζεηο από ην
αξκόδην ππνπξγείν, θαζώο πξνθαινύλ ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκό ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλόηεηαο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. Πηζαλόηαηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί λα ζεσξνύλ όηη νη
ζρεηηθέο πινπνηεζείζεο ελεκεξσηηθέο δξάζεηο από ην ΤΠ.Π.Δ.Θ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο
ζηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή.
Αληίζηνηρα ηδηαηηέξσο ρακειή εκθαλίδεηαη ε ελαζρόιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο
κε δεηήκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο (Πίλαθαο 3), παξόιν πνπ πθίζηαηαη ζεκαληηθό θελό ζηελ
αληίζηνηρε εθπαίδεπζε ησλ εθήβσλ ζηελ Διιάδα, ελώ θαη ηα ζρεηηθά επηδεκηνινγηθά
ζηνηρεία είλαη απνζαξξπληηθά. Η απνπζία νπζηαζηηθήο ελαζρόιεζεο κε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο
αγσγήο πηζαλόηαηα λα ζπλδέεηαη κε ηελ πνιπδηάζηαηε αδπλακία - δπζθνιία ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ λα ζπδεηήζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ απόςεηο αλαθνξηθά κε
ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα.
Καηαιεθηηθά κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί όηη ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε ησλ ππό κειέηε πεξηνρώλ εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ θαηεγνξία «Μαζαίλσ γηα ηε
δσή» θαη εηδηθόηεξα ζε δεηήκαηα πγείαο, ςπρηθήο πγείαο θαη θνηλσληθό - ζπλαηζζεκαηηθήο
αλάπηπμεο, ελώ ν αξηζκόο ησλ πινπνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ εκθαλίδεη ζηαδηαθή κείσζε.
Σελ ίδηα ζηηγκή από ηα δεηήκαηα αηρκήο γηα ηελ αγσγή πγείαο θαίλεηαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί
θαη νη καζεηέο επηιέγνπλ λα αζρνιεζνύλ θπξίσο κε ηε δηαηξνθή θαη ζε ηδηαίηεξα
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πεξηνξηζκέλν βαζκό κε δεηήκαηα όπσο: ε ρξήζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ, ε αζθάιεηα θαη ν
εζηζκόο ζην δηαδίθηπν, ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο θαη ε ζεμνπαιηθή αγσγή.
3.2Δηδηθόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ πνπ πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο
Γηα λα δηεξεπλεζεί πνηεο εηδηθόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο
θαη θαηά πόζν απηέο έρνπλ αληίζηνηρν γλσζηηθό ππόβαζξν γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ
αγσγήο πγείαο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δηάθξηζε ζηηο εηδηθόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
πγθεθξηκέλα, νη εηδηθόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε θξηηήξην ην γλσζηηθό αληηθείκελν
ρσξίζηεθαλ ζε ζρεηηθέο ή κε, κε ηα δεηήκαηα αγσγήο πγείαο. ηελ πξώηε θαηεγνξία
εληάρζεθαλ νη εηδηθόηεηεο ηεο ηαηξηθήο, ηεο λνζειεπηηθήο, ηεο βηνινγίαο, ηεο ρεκείαο, ηεο
θπζηθήο αγσγήο θαη ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο, ελώ ζηε δεύηεξε θαηεγνξία ην ζύλνιν ησλ
ππνινίπσλ εηδηθνηήησλ.
Η παξαπάλσ δηάθξηζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε βάζε κηαο παξαδνρήο, ε νπνία έγηλε γηα ηηο
αλάγθεο ηεο έξεπλαο θαη δελ εδξάδεηαη ζε θάπνηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα. Απηή ε παξαδνρή
ππνζηεξίδεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη έρνπλ γλσζηηθό ππόβαζξν ζρεηηθό κε ηε
ζεκαηνινγία ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο δύλαληαη λα ηα ζρεδηάζνπλ θαη λα ηα
πινπνηήζνπλ πην επηηπρεκέλα.
Μειεηώληαο ηνλ Πίλαθα 4 δηαπηζηώλεηαη όηη πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο πινπνηνύληαη θαηά
θύξην ιόγν από εηδηθόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ ην αληίζηνηρν γλσζηηθό
ππόβαζξν θαη ζπλεπώο δε ζπλδένληαη άκεζα κε ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. Απηό ην εύξεκα
είλαη αλακελόκελν λα πξνθαιεί ζεκαληηθό ζθεπηηθηζκό αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξόηεηα ησλ
κεηαδηδόκελσλ γλώζεσλ θαη ηελ πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πινπνηνύκελσλ
πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο. Με δεδνκέλν όηη δελ πθίζηαηαη νπζηαζηηθή αμηνιόγεζε ησλ
πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ νύηε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, νύηε από ηνπο
καζεηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη θαλείο ηόζν ην βαζκό ηεο εγθπξόηεηαο ησλ
κεηαδηδόκελσλ γλώζεσλ, όζν θαη ηελ πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πινπνηνύκελσλ
πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο.

Πίλαθαο 4. Δηδηθόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ πνπ πινπνίεζαλ πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο ζηε δηεύζπλζε
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Α΄ Αζήλαο θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο Ηξαθιείνπ Κξήηεο,
Κνδάλεο θαη Έβξνπ
Σρνιηθό έηνο

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

ρεηηθέο εηδηθόηεηεο (ηαηξνί,
λνζειεπηέο, βηνιόγνη,
ρεκηθνί, θπζηθήο αγσγήο,
νηθηαθήο νηθνλνκίαο)

64 (24,3%)
20 (28,2%)
Γε δόζεθαλ
αλαιπηηθά ζηνηρεία
8 (61,5%)
199 (75,7%)
51 (71,8%)
Γε δόζεθαλ
αλαιπηηθά ζηνηρεία
5 (38,5%)

62 (29,95%)
27 (32,1%)
15 (16,85%)
12 (41,4%)

52 (26,8%)
13 (19,4%)
11 (15,9%)
21 (42,9%)

62 (38,03%)
15 (21,4%)
15 (21,7%)
27 (45,8%)

28 (26,2%)
19 (35,2%)
10 (24,4%)
18 (52,9%)

145 (70,05%)
57 (67,9%)
74 (83,15%)
17 (58,6%)

142 (73,2%)
54 (80,6%)
58 (84,1%)
28 (57,1%)

101 (61,97%)
55 (78,6%)
54 (78,3%)
32 (54,2%)

79 (73,8%)
35 (64,8%)
31 (75,6%)
16 (47,1%)

Με ζρεηηθέο εηδηθόηεηεο
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Σύλνιν

263
71
13

207
84
89
29

194
67
69
49

163
70
69
59

107
54
41
34

Σηελ πξώηε γξακκή αλά έηνο βξίζθνληαη ηα δεδνκέλα γηα ηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Α΄ Αζήλαο, ζηε δεύηεξε
γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ζηελ ηξίηε γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Κνδάλεο θαη ζηελ ηέηαξηε γηα ηελ
πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Έβξνπ

Αλακθηζβήηεηα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ν εθπαηδεπηηθόο πνπ πινπνηεί έλα πξόγξακκα
ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ λα έρεη ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ην ππνζηεξίμεη.
ε αληίζεηε πεξίπησζε ελδερνκέλσο λα πθίζηαηαη θίλδπλνο γηα ιαλζαζκέλε πιεξνθόξεζε
ησλ καζεηώλ θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηε ιαλζαζκέλε πξνζέγγηζε ησλ ππό κειέηε ζεκάησλ
ζηελ θξίζηκε εθεβηθή ειηθία. ε θάζε πεξίπησζε έλαο εθπαηδεπηηθόο δύλαηαη λα πινπνηήζεη
επηηπρώο έλα πξόγξακκα αγσγήο πγείαο, αθόκα θαη όηαλ ε εηδηθόηεηά ηνπ δε ζπλδέεηαη
άκεζα κε απηό, αξθεί λα ελδηαθεξζεί επηζηακέλσο γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ θαη λα εκπιαθεί
νπζηαζηηθά ζηελ εμέιημή ηνπ.
πλνςίδνληαο ε έξεπλα αλέδεημε σο απνηέιεζκα όηη ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο
πινπνηνύληαη θαηά θύξην ιόγν από εηδηθόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ πνπ ην γλσζηηθό ηνπο
αληηθείκελν δε ζπλδέεηαη άκεζα κε ην πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο κε ό,ηη
απηό κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο.

Σπκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο
Η κειέηε ηεο ζρεηηθήο κε ηελ αγσγή πγείαο ησλ εθήβσλ, ειιεληθήο θαη μελόγισζζεο,
βηβιηνγξαθίαο αλαδεηθλύεη ηελ αλάγθε γηα ηελ πινπνίεζε νπζηαζηηθώλ παξεκβάζεσλ ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηνλ ειιαδηθό ρώξν κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο.
Η κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε ζεσξεηηθό επίπεδν ήξζε λα ζπλδεζεί άκεζα κε ηα
απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εκπεηξηθή έξεπλα πνπ έιαβε
ρώξα ζηα πιαίζηα ηνπ παξόληνο άξζξνπ. πγθεθξηκέλα, από ηελ πινπνηεζείζα έξεπλα ζηα
πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Α΄ Γηεύζπλζε Αζήλαο
θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ηεο Κνδάλεο θαη ηνπ Έβξνπ
ζπκπεξαίλεηαη όηη ζηηο ππό κειέηε πεξηνρέο δελ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηηο
ζεκαηηθέο πνπ επηιέγνπλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί λα αζρνιεζνύλ ζηα πξνγξάκκαηα
αγσγήο πγείαο.
Δηδηθόηεξα παξαηεξείηαη κηα απμεκέλε εζηίαζε ζε δεηήκαηα πγείαο, ςπρηθήο πγείαο θαη
θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, θαζώο θαη κηθξό ή κεδεληθό ελδηαθέξνλ γηα
ζέκαηα αγσγήο θαηαλαισηή, αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ – δεκνθξαηίαο θ.ά. Παξάιιεια από
ηελ έξεπλα ζπκπεξαίλεηαη όηη από ηα δεηήκαηα αηρκήο γηα ηελ αγσγή πγείαο ζηνλ ειιαδηθό
ρώξν, ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα επηιέγνπλ λα αζρνιεζνύλ θαηά θύξην ιόγν κε ζέκαηα
δηαηξνθήο.
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Δπηπξνζζέησο, ζην ζύλνιν ησλ ππό κειέηε πεξηνρώλ ζπκπεξαίλεηαη όηη πξνγξάκκαηα
αγσγήο πγείαο πινπνηνύλ θαηά θύξην ιόγν εθπαηδεπηηθνί, ησλ νπνίσλ ε εηδηθόηεηα θαη ην
γλσζηηθό ππόβαζξν δε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αγσγή πγείαο κε απνηέιεζκα λα γελληνύληαη
πνηθίινη ζρεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί αλαθνξηθά κε ηελ επηηπρία ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε ε
επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ δελ είλαη δπλαηό λα κεηξεζεί
νπζηαζηηθά κε ην ππάξρνλ λνκηθό πιαίζην πνπ ηα δηέπεη, θαζώο δελ πθίζηαηαη έλαο
νπζηαζηηθόο κεραληζκόο αμηνιόγεζήο ηνπο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο θαη
ζπλεπώο δε δύλαληαη λα εμαρζνύλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.
Η εηθόλα πνπ πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο
αλαδεηθλύεη ηελ αδήξηηε αλαγθαηόηεηα λα ππάξμεη παξαίλεζε, κέζσ ησλ εθάζηνηε
ππεπζύλσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο ζηηο δηεπζύλζεηο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα
αγσγήο πγείαο λα εζηηάδνπλ ζε δεηήκαηα αηρκήο γηα ηνλ αληίζηνηρν ηνκέα ζηνλ ειιαδηθό
ρώξν, θαζώο θαη ζηηο ιηγόηεξν δεκνθηιείο ζεκαηηθέο ηεο.
ε θάζε πεξίπησζε, κε δεδνκέλε ηελ πιεζώξα ησλ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ ζε δεηήκαηα
αγσγήο πγείαο θαη ηελ ηαρεία κεηαβνιή ησλ δεδνκέλσλ ζηα αληίζηνηρα ζέκαηα ζηνλ εθεβηθό
θαη γεληθό πιεζπζκό ζηνλ ειιαδηθό ρώξν, θξίλεηαη απνιύησο απαξαίηεηε ε δηαξθήο θαη
ζηνρεπκέλε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζεκαηηθέο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο αγσγήο
πγείαο, νη νπνίεο απαηηνύλ ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθέο γλώζεηο, θαζώο θαη ζε ζεκαηηθέο πνπ δελ
εκθαλίδνληαη δεκνθηιείο κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. ε απηή ηελ
θαηεύζπλζε ζεκαληηθή ζπκβνιή δύλαηαη λα πξνζθέξεη ε ζπγγξαθή αληίζηνηρσλ εγρεηξηδίσλ
γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο, θαζώο αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο ζην παξειζόλ είραλ ηύρεη
ηθαλνπνηεηηθήο απνδνρήο από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα.
Καηαιεθηηθά, ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηνλ ειιαδηθό
ρώξν κεηώλνληαη αξηζκεηηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, εζηηάδνπλ θαηά θύξην ιόγν ζε
δεηήκαηα πγείαο, ςπρηθήο πγείαο θαη θνηλσληθό - ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη
πινπνηνύληαη ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο από εθπαηδεπηηθνύο, ησλ νπνίσλ νη εηδηθόηεηεο θαη ην
γλσζηηθό ππόβαζξν δε ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο ζεκαηηθέο ηεο αγσγήο πγείαο.
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