ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
1. Σκοπός και γενικοί στόχοι
Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι µία κατεξοχήν διαθεµατική δραστηριότητα, η οποία συµβάλλει
στην αναβάθµιση της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνική πραγµατικότητα.
Σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής και σωµατικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των µαθητών, αφενός µε την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης, αφετέρου µε την αναβάθµιση του κοινωνικού και φυσικού
περιβάλλοντός τους.
Γενικοί στόχοι της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση και η προαγωγή της ψυχικής και σωµατικής
υγείας και της κοινωνικής ευεξίας. Η πρόληψη του αποκλεισµού των νεαρών ατόµων από την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η διαµόρφωση ατόµων µε κριτική στάση. Η
µείωση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
2. Βασικοί άξονες γνωστικού περιεχοµένου
Άξονες περιεχοµένου

Περιεχόµενο

∆ιαπροσωπικές
σχέσειςΨυχική υγεία (θεµατολογία
κορµού)

Ο εαυτός µου. Η σχέση µου µε τους άλλους.
Η σχέση µου µε το περιβάλλον.
Αυτοεκτίµηση, ατοµική ταυτότητα, συναισθήµατα, επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση, κοινωνικός αποκλεισµός-ίσες ευκαιρίες, ισότητα
των δύο φύλων, ρατσισµός, βία, αντιµετώπιση πένθους, αντιµετώπιση άγχους (σχολικού-εργασιακού).
Ναρκωτικά, αλκοόλ, τσιγάρο.

Πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών
Κατανάλωση και υγεία
Σεξουαλική
Αγωγήδιαφυλικές σχέσεις
Φυσική άσκηση και υγεία
Κυκλοφοριακή
Αγωγήατυχήµατα

Περιβάλλον και υγεία
Εθελοντισµός
Αντιµετώπιση
έκτακτων
καταστάσεων
(ανάπτυξη
δεξιοτήτων για την αντιµετώπιση του άγχους, του
φόβου κλπ.)

∆ιατροφή και διατροφικές συνήθειες, παχυσαρκία, καρδιαγγειακά
νοσήµατα, στοµατική υγιεινή, γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα.
Σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα ( λ.χ. AIDS, Ηπατίτιδα Β),
πρόληψη παιδικής κακοποίησης.
Ελεύθερος χρόνος.
Οδική συµπεριφορά των µαθητών-πεζών. Κράνος και ζώνη ασφαλείας. Αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης αλκοόλ πριν και κατά την
οδήγηση. Παιδιά στο αυτοκίνητο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι µαθητές
ως οδηγοί µοτοποδηλάτων, ως επιβάτες σχολικών λεωφορείων, αεροπλάνων, πλοίων και άλλων µέσων.
Έκθεση σε τοξικές ουσίες και στην υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία,
µόλυνση του περιβάλλοντος (συνέπειες π.χ. καρκίνος).
Εθελοντική αιµοδοσία (λ.χ. για την αντιµετώπιση της Μεσογειακής
Αναιµίας). Προσφορά ιστών και οργάνων. Πρώτες βοήθειες, εθελοντική εργασία, εθελοντής σχολικός τροχονόµος.
Σεισµοί, πληµµύρες, πυρκαγιές, ναυάγια.

3. Παράδειγµα ανάπτυξης προγράµµατος Αγωγής Υγείας στο ∆ΕΠΠΣ µε θέµα: ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Η εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης στην Αγωγή Υγείας επιβάλλεται από τη φύση και το
περιεχόµενο της υγείας και από την ψυχοσύνθεση του µαθητή.
Τα διάφορα θέµατα της Αγωγής Υγείας πρέπει να ερευνώνται, να εξετάζονται και να αναλύονται
µε ολιστικό τρόπο και σε συνάρτηση µε άλλα θέµατα, κοινωνικά, οικονοµικά κ.ά.. Ο µαθητής µελετά
ένα θέµα υγείας µέσα από τις επιµέρους πτυχές που το συνθέτουν. Κινείται από το όλον προς το µέρος και κατά τη µελέτη του κάθε µέρους προχωρεί στην ανασύνθεση του όλου.
Οι υγιεινές συνήθειες που αποκτά ο µαθητής ενισχύονται συνεχώς µε τα στοιχεία που ανακαλύπτει σε άλλα µαθήµατα.
Όταν σχεδιάζεται ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας µε βάση τη διαθεµατική προσέγγιση, καλό είναι
να αποφεύγεται η τεχνική ένταξής του σε όλα τα µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών. Κάθε θέµα
µελετάται µέσα από τα µαθήµατα που προσφέρονται καλύτερα για την έρευνα και ανάπτυξη, καθώς
και µέσα από δραστηριότητες και εκδηλώσεις της µαθητικής ζωής.
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Έτσι ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας, στο πλαίσιο της βιωµατικής προσέγγισης, θα εξετάζεται
διαθεµατικά.
Τίτλος προγράµµατος : ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Σκοπός του προγράµµατος είναι η προαγωγή της ψυχικής και σωµατικής υγείας των µαθητών µε
την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών.

Υποενότητες

Στόχοι

Η προέλευση των τροφών.
Ποια είναι η θρεπτική αξία των
τροφών σήµερα.
Τι επιπτώσεις έχει η διατροφή
στην υγεία.

Να κατανοήσουν την προέλευση
των τροφών, την αξία τους και τις
επιδράσεις τους στην υγεία.

Ποιες τροφές καταναλώνει ο
άνθρωπος σήµερα.
Ποια ήταν η διατροφή του σε
άλλες εποχές.

Να ερευνήσουν τη σχέση της διατροφής µε τον τόπο, το χρόνο,
την οικονοµία, τη θρησκεία και
τον πολιτισµό. Να αξιολογήσουν
τις πληροφορίες και να υιοθετούν
θετικές στάσεις και συµπεριφορές.
Να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε
να κατατάσσουν , να επεξεργάζονται και να αξιολογούν τις πληροφορίες και να συνειδητοποιούν
τους κινδύνους που απειλούν την
υγεία τους.

Πόσο υγιεινή είναι η διατροφή
σήµερα.
Πώς θα εξασφαλιστεί η σωστή
διατροφή.

Πόσα ξοδεύει ο άνθρωπος σήµερα για την διατροφή.
Η πείνα στον τρίτο κόσµο
Μεταλλαγµένα προϊόντα
Οικονοµία και διατροφή

Να ερευνήσουν πόσο καθορίζει η
οικονοµική κατάσταση το επίπεδο
ζωής και την διατροφή.

∆ιαφήµιση και διατροφή

Να αναγνωρίζουν τη δύναµη της
διαφήµισης στην κατανάλωση
των τροφών, και να αντιστέκονται
αναπτύσσοντας κριτική σκέψη.

Θεµελιώδεις
έννοιες
διαθεµατικής
προσέγγισης
Χώρος, Μεταβολή
Παράδοση, Εξάρτηση
Αλληλεπίδραση
Ισορροπία, Γνώση
Οργάνωση, Εξέλιξη
Άτοµο, Κοινωνία
Αγωγή Υγείας
Άγχος, Αυτοεκτίµηση
Οµοιότητα – διαφορά
Εξέλιξη, Ανάπτυξη
Επικοινωνία
Χώρος, Χρόνος
Παράδοση, Πολιτισµός
Μεταβολή, Σύστηµα
Εξάρτηση
Μεταβολή, Ισορροπία
Ενέργεια
Υπευθυνότητα
Αυτοπροστασία
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
Ταξινόµηση, Οργάνωση
Επικοινωνία, Αυτογνωσία
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
Οικονοµία, Εξέλιξη
Υπευθυνότητα
Αυτογνωσία, Αλληλεγγύη
Εξάρτηση, Χώρος
Ανισορροπία
Άτοµο, Κοινωνία
Επικοινωνία, Αυτονόµηση
Ενηµέρωση, Αλληλεπίδραση
Σύγκρουση, Αυτοπροστασία
Ιδιοτέλεια, Οργάνωση
Ενηµέρωση, Σύγκρουση
Προστασία, Άτοµο
Κοινωνία, Αυτοπροστασία

Αυτό το θέµα µπορεί να ερευνηθεί διαθεµατικά µε προεκτάσεις στο µάθηµα της Χηµείας, Ιστορίας, Γεωγραφίας, Βιολογίας, Πολιτικής και Κοινωνικής Αγωγής, Οικιακής Οικονοµίας, Φυσικής Αγωγής,
των Θρησκευτικών, Μαθηµατικών κ.λ.π.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ι. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Στόχοι
Οι µαθητές να αντιληφθούν ορισµένες αξίες
που αφορούν τα ζητήµατα υγείας και να εφαρµόσουν τις σχετικές αρχές.
Να αναπτύξουν αυτοεκτίµηση.
Να καλλιεργήσουν τις
σχέσεις τους µε τους
άλλους και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους
επιτρέψουν να ακολουθούν τους βασικούς
κανόνες υγιεινής.

Θεµατικές Ενότητες
(χρόνος)
Ο εαυτός µου
Α) Φροντίδα του εαυτού µου
Παρατηρώ τον εαυτό µου.
Πώς είµαι.
Πώς ξέρω τι συµβαίνει γύρω µου.
Περιποιούµαι και φροντίζω το σώµα
µου (πώς πλένοµαι, πώς ντύνοµαι,
πώς τρώω).
Πώς ήρθα στον κόσµο.
Τα µωρά µεγαλώνουν µέσα στη µητέρα πριν γεννηθούν.
Πώς δηµιουργούνται τα παιδιά.
Πώς φροντίζουµε τα µωρά.
Σύνδεση µε ειδικότερα θέµατα όπως:
διατροφή, φυσική άσκηση και υγεία,
υγιεινή σώµατος, στοµατική υγιεινή,
Σεξουαλική Αγωγή.

Ενδεικτικές
∆ραστηριότητες
Ανάπτυξη της δυναµικής της
οµάδας
Παιχνίδια ρόλων (δραµατοποίηση, κουκλοθέατρο, θέατρο
σκιών)
Καλλιτεχνική δηµιουργία (ζωγραφική, πλαστελίνη, επικόλληση εικόνων (κολλάζ), πλαστική, κατασκευές)
∆ουλειά σε µικρές οµάδες
Μιµητικά παιχνίδια
Ασκήσεις ελεύθερου συνειρµού:
Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον
εαυτό τους, τους φίλους τους,
την οικογένειά τους.
Τα παιδιά λένε όλα µε τη σειρά
το όνοµά τους και ποιο παιχνίδι
τους αρέσει.
Φτιάχνουν από πλαστελίνη τα
φρούτα που τους αρέσουν να
τρώνε.

Β) Η σχέση µου µε το περιβάλλον
Προσαρµογή στο σχολικό περιβάλλον.
Αποδοχή καινούριων όρων συµβίωσης.
Γνωριµία των παιδιών µεταξύ τους,
για να αποτελέσουν οµάδα.
Σύνδεση µε ειδικότερα θέµατα όπως:
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου,
σωµατική άσκηση, ανάπαυση, διασκέδαση.

ΙΙ. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΑΞΗ Α΄ και Β΄
Στόχοι
Οι µαθητές να αντιληφθούν ορισµένες αξίες
που αφορούν τα ζητήµατα υγείας και να εφαρµόσουν τις σχετικές αρχές.
Να αναπτύξουν αυτοεκτίµηση.
Να καλλιεργήσουν τις
σχέσεις τους µε τους
άλλους και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ακολου-

Θεµατικές Ενότητες
(χρόνος)
Α) Ο εαυτός µου
Τι σηµαίνει «µεγαλώνω».
Πώς αλλάζει η σωµατική µου διάπλαση.
Τι χρειαζόµαστε για την ανάπτυξη.
Πώς φροντίζω τον εαυτό µου, οι ευθύνες µου.
Σύνδεση µε ειδικότερα θέµατα όπως:
διατροφή, στοµατική υγιεινή, άσκηση, ανάπαυση, αγάπη και φροντίδα,
Σεξουαλική Αγωγή.

Ενδεικτικές
∆ραστηριότητες
Ανάπτυξη της δυναµικής της οµάδας
Παιχνίδια ρόλων
Ερωτηµατολόγια
Καλλιτεχνική δηµιουργία
∆ουλειά σε µικρές οµάδες
Μιµητικά Παιχνίδια
Ασκήσεις ελεύθερου συνειρµού:
Οι µαθητές γράφουν το όνοµά
τους σε µια µεγάλη κόλλα χαρτί
που βρίσκεται τοποθετηµένη
κάτω στον κύκλο που σχηµατίζουν τα παιδιά και αναφέρονται
στο τι τους αρέσει να κάνουν.
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θούν τους βασικούς
κανόνες υγιεινής.

Ζωγραφίζουν τους φίλους τους.
Χωρίζονται σε οµάδες των 5 ατόµων. Η κάθε οµάδα παίρνει µία
κάρτα για καθένα από τα 5 θέµατα (φαγητό, καθαριότητα, ασφάλεια, άσκηση, ξεκούραση και χαλάρωση). Σκέφτονται και γράφουν τρόπους µε τους οποίους
µπορούν να διατηρήσουν το
σώµα τους υγιές.
Β) Η σχέση µου µε τους άλλους
Κοινωνική υγεία
Με ποιους θέλω να είµαι παρέα.
Ποιοι µε θέλουν να παίζω µαζί τους,
γιατί δε µε θέλουν µαζί τους.
Οι φίλοι µου.
Σύνδεση µε ειδικότερα θέµατα όπως:
διαφυλικές σχέσεις,
κίνδυνοι ατυχηµάτων, Κυκλοφοριακή
Αγωγή.
ΤΑΞΗ Γ΄ και ∆΄

Στόχοι
Οι µαθητές να αντιληφθούν ορισµένες αξίες
που αφορούν τα ζητήµατα υγείας και να εφαρµόσουν τις σχετικές
αρχές.
Να αναπτύξουν αυτοεκτίµηση.
Να καλλιεργήσουν τις
σχέσεις τους µε τους
άλλους και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ακολουθούν τους βασικούς
κανόνες υγιεινής.

Θεµατικές Ενότητες
(χρόνος)
Α) Ο εαυτός µου
Φροντίδα εαυτού µου
Ψυχική Υγεία
Πώς αντιµετωπίζω τη ζήλια, τους
φόβους, τις συγκρούσεις.
Σύνδεση µε ειδικότερα θέµατα όπως:
εικόνα εαυτού και διατροφή.
Η ασφάλειά µου
Ασφάλεια στο δρόµο
Ασφάλεια στο σπίτι και στο σχολείο
Ασφάλεια στο δρόµο -στη περιοχή
µας
Προσέχω στο σπίτι-ατυχήµατα
Σύνδεση µε ειδικότερα θέµατα όπως:
Κίνδυνοι ατυχηµάτων,
Κυκλοφοριακή Αγωγή.

Ενδεικτικές
∆ραστηριότητες
Ανάπτυξη της
δυναµικής της οµάδας
Παιχνίδια Ρόλων
Ερωτηµατολόγια Έρευνα
Καλλιτεχνική δηµιουργία
∆ουλειά σε µικρές οµάδες
Μιµητικά Παιχνίδια
Ασκήσεις ελεύθερου
Συνειρµού:
Οι µαθητές περιγράφουν τη διαδροµή που κάνουν από το σπίτι
τους έως το σχολείο καθώς και τι
µέσο χρησιµοποιούν για τη µετακίνησή τους.
Καταγράφουν τους φωτεινούς
σηµατοδότες, τις διαβάσεις πεζών
κ.ά που συναντούν.
Συζητούν για τους κινδύνους ατυχηµάτων.
Ζωγραφίζουν το σπίτι τους και
την γειτονιά τους.
Ερευνούν πώς ήταν τα σπίτια σε
άλλες εποχές.

Β) Η σχέση µου µε τους άλλους
Κοινωνική Υγεία
Μαζί στο σχολείο
Η «δική µας» τάξη, βοηθάµε ο ένας
τον άλλον.
Οι φίλοι µου, τι ξέρω για αυτούς,
γιατί υπάρχουν φίλοι.
Σπίτια και οικογένειες , πού ζουν οι
άνθρωποι, το σπίτι και η οικογένειά
µου, µοιράζοµαι µε την οικογένεια.
Σύνδεση µε ειδικότερα θέµατα όπως:
Σεξουαλική Αγωγή, διαφυλικές σχέσεις, ανθρώπινες σχέσεις.
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ΤΑΞΗ Ε΄
Στόχοι
Α) Να κατανοήσουν τη
διαφορετικότητα αλλά
και την οµοιότητα τους
µε τους άλλους:
Ο καθένας είναι µοναδικός ως προσωπικότητα αλλά και όµοιος µε
τους άλλους ως µέλος
µιας οµάδας
(π.χ. οικογένεια, οµάδα
συνοµηλίκων, σχολική
τάξη).

Β) Να γνωρίσουν τις
αλλαγές που συµβαίνουν στο σώµα τους,
να µιλήσουν για τα ανάµεικτα πιθανόν συναισθήµατα που συνοδεύουν τις αλλαγές αυτές και να τις εντάξουν
στη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού αναδεικνύοντας την ιδιαιτερότητα του κάθε φύλου,
τόσο ως προς τη βιολογική λειτουργία όσο
και ως προς το ψυχοκοινωνικό ρόλο.
Γ) Να αναγνωρίσουν τις
ικανότητες, τις επιθυµίες, τις δυνατότητές τους
αλλά και τα όρια τους,
έτσι όπως προκύπτουν
από το βαθµό εξάρτησης και αυτονοµίας
τους. Η
ύπαρξη ορίων και οι περιορισµοί
που προκύπτουν από

Θεµατικές Ενότητες
(χρόνος)
Ο εαυτός µου
Α) Ποιος είµαι
Η εξωτερική µου εµφάνιση
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς µου
Τα ενδιαφέροντα και οι συνήθειές
µου
Σύνδεση µε ειδικότερα θέµατα όπως:
η φροντίδα του σώµατος (διατροφή,
άσκηση, υγιεινή σώµατος).

Ενδεικτικές
∆ραστηριότητες
Ανάπτυξη της
δυναµικής της οµάδας
Παιχνίδια Ρόλων
Ερωτηµατολόγια Έρευνα
Καλλιτεχνική δηµιουργία
∆ουλειά σε µικρές οµάδες
Μιµητικά Παιχνίδια
Ασκήσεις ελεύθερου
Συνειρµού:
Οι µαθητές ζωγραφίζουν τον εαυτό τους, φέρνουν φωτογραφίες
από περιοδικά ή άλλα έντυπα και
λένε σε ποιον θα ήθελαν να µοιάσουν.
Χωρίζονται σε οµάδες των 5 ατόµων. Κάθε οµάδα παίρνει µία
κάρτα για καθένα από τα 5 θέµατα (φαγητό, καθαριότητα, ασφάλεια, άσκηση, ξεκούραση και χαλάρωση). Σκέφτονται και γράφουν
τρόπους µε τους οποίους µπορούν να διατηρήσουν το σώµα
τους υγιές
Παροτρύνονται να σκεφτούν τι
θέλουν να γίνουν όταν µεγαλώσουν
Ο κάθε µαθητής παίρνει ένα φύλλο χαρτί και το χωρίζει σε 4 µέρη
Σε κάθε µέρος του χαρτιού ζωγραφίζει τον εαυτό του έτσι όπως
θα ήθελε να είναι σε 10 χρόνια.

Β) Πώς αλλάζω
Οι αλλαγές στο σώµα µου.
Συναισθήµατα που συνοδεύουν
αυτές τις αλλαγές.
Οµοιότητες και διαφορές µε τους
άλλους (δεν αλλάζουµε όλοι µε τον
ίδιο ρυθµό).
Σε ποιον θα ήθελα να µοιάσω.
Σύνδεση µε ειδικότερα θέµατα όπως:
η εµφάνιση των δευτερογενών
χαρακτηριστικών του φύλου,
η λειτουργία της αναπαραγωγής.

Γ) Τι µπορώ να κάνω
Η πορεία µου προς την αυτονοµία.
Σύγκριση µε τις µικρότερες ηλικίες.
Σε ποιο σηµείο βρίσκοµαι τώρα.
Ποια τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις µου (στο σχολείο, στην οικογένεια, στην κοινότητα κ.λ.π.).
Η σηµασία των κανόνων και των
ορίων.
Το παιχνίδι
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αυτά καθορίζονται τόσο
από το στάδιο ωρίµανσης του παιδιού όσο
και από τους εξωτερικούς παράγοντες όπως
η οικογένεια, το σχολείο, η κοινωνία.

Σύνδεση µε ειδικότερα θέµατα όπως:
Κυκλοφοριακή Αγωγή,
κίνδυνοι ατυχηµάτων,
ριψοκίνδυνα παιχνίδια,
χρήση φαρµάκων κ.λ.π.
ΤΑΞΗ ΣΤ΄

Στόχοι
Α) Να κατανοήσουν το
ρόλο της οικογένειας
ως "χώρου" που παρέχει ασφάλεια και προστασία και η επισήµανση των διαφορετικών
ρόλων του κάθε µέλους
(γονιός, παιδί, παππούς-γιαγιά κλπ.).

Θεµατικές Ενότητες
(χρόνος)
Η σχέση µου µε τους άλλους
Α) Η οικογένειά µου
Ποια η θέση µου στην οικογένεια
µου, ποια η σχέση µου µε τους γονείς, τα αδέρφια µου κ.λ.π.
Τι περιµένω από τους άλλους και
εκείνοι από µένα (προσδοκίες, όρια).
Πώς συµµετέχω στη χαρά, στη θλίψη, στις συγκρούσεις, κ.λ.π.
Πώς αντιµετωπίζω δυσάρεστα γεγονότα (π.χ. απώλεια αγαπηµένου
προσώπου ή ζώου, διαζύγιο
κ.λ.π.).
Σύνδεση µε ειδικότερα θέµατα όπως:
σωµατική κακοποίηση παιδιών

Β) Να συνειδητοποιήσουν πώς αποκτούν
φίλους και να αναδειχθεί η σηµασία της φιλίας στη ζωή τους.

Γ) Να συζητηθούν θέµατα που αφορούν
στον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά αξιοποιούν το περιβάλλον
τους, προκειµένου να
ικανοποιήσουν ορισµένες ανάγκες τους.

∆) Να κατανοήσουν
βασικές παραµέτρους
του τρόπου µε τον οποίο οι κοινωνικές και

Ενδεικτικές
∆ραστηριότητες
Ανάπτυξη της
δυναµικής της οµάδας
Παιχνίδια Ρόλων
Ερωτηµατολόγια Έρευνα
Καλλιτεχνική δηµιουργία
∆ουλειά σε µικρές οµάδες
Μιµητικά Παιχνίδια
Ασκήσεις ελεύθερου
Συνειρµού:
Οι µαθητές φτιάχνουν µια ακροστιχίδα µε τη λέξη «ΦΙΛΙΑ» Με τη
µέθοδο της «ιδεοθύελλας», αφού
σκεφτούν, λένε µία λέξη για κάθε
γράµµα. Οι απαντήσεις τους καταγράφονται σε ένα µεγάλο φύλλο χαρτί και αναρτώνται στον πίνακα.
Καταγράφουν τις διαφορετικές
οµάδες και εθνικότητες υπάρχουν
στην περιοχή όπου ζουν.

Β) Οι φίλοι µου
Τι σηµαίνει για µένα η φιλία
Πώς επιλέγω τους φίλους µου
Πώς µε επηρεάζουν και πώς τους
επηρεάζω εγώ
Πώς συνδυάζονται η συµµετοχή σε
µια παρέα/οµάδα και η διατήρηση
της µοναδικότητας κάθε ατόµου
Γ) Το περιβάλλον µου
Το σπίτι, η γειτονιά, η πόλη
Πώς αντιµετωπίζω τις αλλαγές στη
ζωή µου (π.χ. η αλλαγή σχολείου,
πόλης, κατοικίας), ποια συναισθήµατα τις συνοδεύουν.
Πώς αξιοποιώ τον ελεύθερο χρόνο
µου.
Τι µου αρέσει να κάνω.
Η επαφή µου µε το φυσικό περιβάλλον.
Από ποιον µπορώ να ζητήσω βοήθεια όταν βρεθώ σε κίνδυνο.
Σύνδεση µε ειδικότερα θέµατα όπως:
τι µπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση ατυχήµατος,
πώς µπορώ να προφυλάξω τον
εαυτό µου.
∆) Κοινωνικές και πολιτισµικές αξίες, διαφήµιση, ΜΜΕ
∆ιαφορετικοί τρόποι ζωής, συνήθειες.
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πολιτισµικές συνθήκες
και τα ΜΜΕ επηρεάζουν και διαµορφώνουν
στάσεις και πρότυπα
ταύτισης και συµπεριφοράς.

Παιδιά διαφόρων εθνικοτήτων στο
σχολείο.
Οι διαφορές ως παράγοντας συνύπαρξης.
Η αποδοχή του διαφορετικού γενικότερα.
∆ιαµόρφωση προτύπων και συνηθειών από τα ΜΜΕ (περιοδικά, αφίσες, ραδιόφωνο κλπ.).
Τηλεόραση: αρνητικές και θετικές
επιδράσεις, τηλεοπτική αγωγή.

Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας αποτελούνται κατ’ εξοχήν από διαθεµατικές δραστηριότητες.
Μεθοδολογία
Ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας µπορεί και πρέπει να προσφέρει ένα πλαίσιο στήριξης και αποδοχής για το µαθητή. Έτσι το σχολείο, µε αφετηρία την Αγωγή Υγείας, µπορεί να υιοθετήσει σταδιακά
ένα ρόλο υποστηρικτικό και προληπτικό µειώνοντας τις πιθανότητες εκδήλωσης ακραίων µορφών συµπεριφοράς που θα εµπόδιζαν την προσπάθεια του µαθητή για αυτονοµία και δηµιουργική ζωή.
Για τους παραπάνω λόγους, τόσο το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού υλικού όσο και η µεθοδολογία και η στάση του συντονιστή-εκπαιδευτικού θα πρέπει να ευνοούν τη δηµιουργία ενός κλίµατος εµπιστοσύνης και ασφάλειας στην τάξη. Είναι σηµαντικό ο κάθε µαθητής να αισθάνεται ότι είναι µέλος
της σχολικής τάξης-οµάδας, µέσα στην οποία θα νιώθει άνετα να εκφραστεί χωρίς το φόβο της ειρωνείας ή της απόρριψης.
Το περιεχόµενο ενός προγράµµατος Αγωγής Υγείας θα πρέπει να διαπνέεται από ένα πνεύµα το
οποίο δεν θα εκφοβίζει τους µαθητές ούτε θα κινδυνολογεί, δεν θα απαγορεύει ούτε θα απορρίπτει,
δεν θα διδάσκει αλλά θα διαπαιδαγωγεί. Θα πρέπει να εξοικειώνει το µαθητή µε ποικίλες καταστάσεις
της ζωής και να τον βοηθά να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να αποκτά δεξιότητες έτσι ώστε να
µπορεί να υιοθετεί θετικές στάσεις και συµπεριφορές στη ζωή του.
Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, η παραβατικότητα, η βία, η εφηβική εγκυµοσύνη, η σεξουαλική
εκµετάλλευση και τα ατυχήµατα είναι µερικά από τα φαινόµενα που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία και συνδέονται σε υψηλό ποσοστό µε τη σχολική αποτυχία και διαρροή καθώς επίσης και µε τον
κοινωνικό αποκλεισµό και τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας.
Η αντιµετώπιση αυτών των κοινωνικών προβληµάτων έχει άµεση σχέση µε την ανάπτυξη ατοµικών ικανοτήτων και κοινωνικών δεξιοτήτων.
Η σύγχρονη µεθοδολογία της Αγωγής Υγείας, δεν στηρίζεται πλέον στην απλή ενηµέρωση και µεταφορά γνώσεων σε εξειδικευµένα θέµατα υγείας. Αντίθετα, αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για επιλογές που προασπίζουν και προάγουν την ψυχική και σωµατική υγεία και την κοινωνική ευεξία, µέσα
από την ενεργητική και βιωµατική µάθηση.
Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων βασίζεται στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης του ατόµου, καιι
της δυνατότητας ως συνέπεια της ενδυνάµωσης των ικανοτήτων του να διαπραγµατεύεται και να προβαίνει σε σωστές επιλογές.
Στη µεθοδολογία αυτή προτείνεται,
η προσέγγιση της σχολικής τάξης ως οµάδας
η εστίαση στην παιδαγωγική σχέση
η ενεργητική ακρόαση ως τρόπος επικοινωνίας.
Ως καταλληλότερο µοντέλο προσέγγισης προτείνεται το Ψυχοκοινωνικό, το οποίο εισάγει την έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει:
τρόπους επικοινωνίας
τρόπους επίλυσης συγκρούσεων
τρόπους λήψης αποφάσεων
τρόπους συνειδητής επιλογής κ.ά.
Τα θέµατα της Αγωγής Υγείας µπορούµε να τα κατατάξουµε σε εννέα βασικούς άξονες:
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Ο πρώτος άξονας αποτελεί τη βασική θεµατολογία κορµού, η οποία περιλαµβάνει την ψυχική υγεία–διαπροσωπικές σχέσεις. Οι υπόλοιποι οκτώ αποτελούν τα ειδικά θέµατα όπως στοµατική υγιεινή,
διατροφή, σεξουαλική αγωγή-διαφυλικές σχέσεις, εξαρτησιογόνες ουσίες, κυκλοφοριακή αγωγή, ατυχήµατα κ.ά.
Η θεµατολογία κορµού επικεντρώνεται στην επεξεργασία των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που
διαµορφώνουν τη συµπεριφορά και αναλύεται σε τρεις υποάξονες: ο εαυτός µου, η σχέση µου µε τους
άλλους, η σχέση µου µε το περιβάλλον.
Τα θέµατα που αναπτύσσονται στη βασική θεµατολογία αποτελούν την ενιαία βάση για την επεξεργασία των επιµέρους ειδικών θεµάτων.
Τα ειδικά θέµατα ενσωµατώνονται στη βασική θεµατολογία κορµού του προγράµµατος µε τη µορφή
παραδειγµάτων, η επεξεργασία των οποίων επιτρέπει στο µαθητή να κατανοήσει τον τρόπο µε τον οποίο επηρεάζεται και διαµορφώνεται η συµπεριφορά του σε συγκεκριµένα θέµατα υγείας. Η επιλογή
αυτού του τρόπου εισαγωγής των ειδικών θεµάτων γίνεται µε το σκεπτικό ότι η απλή παροχή πληροφοριών δεν επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα εάν δεν συνδέεται µε µια δυνατότητα του παιδιού να
επεξεργαστεί την πληροφορία και να τη συνδέσει µε τη γενικότερη στάση ζωής που έχει. Η αποσπασµατική πληροφόρηση ενέχει τον κίνδυνο να προσεγγίζονται µε γνωστικό και µαθησιακό τρόπο θέµατα
που έχουν άµεση σχέση µε τη συναισθηµατική και διαπροσωπική διάσταση της ζωής του ατόµου.
Η βασική θεµατολογία αναπτύσσεται µε µεθόδους ενεργητικής µάθησης όπως: ασκήσεις ελεύθερου συνειρµού, παίξιµο ρόλων, δουλειά σε µικρές οµάδες, καλλιτεχνική δηµιουργία κ.λ.π.
Τα θέµατα που αναπτύσσονται στη βασική θεµατολογία του 1ου άξονα (Αυτοεκτίµηση, Ατοµική
ταυτότητα, Συναισθήµατα, Επικοινωνία, Ενεργητική ακρόαση) αποτελούν την ενιαία βάση για την επεξεργασία των επιµέρους ειδικών θεµάτων. Τα παραπάνω θέµατα είναι αλληλένδετα µεταξύ τους και
θεωρείται αναγκαία η επαναλαµβανόµενη συσχέτιση ή αναφορά σε αυτά σε όλη τη διάρκεια εφαρµογής ενός προγράµµατος σύµφωνα µε τις ανάγκες των παιδιών κάθε ηλικιακού επιπέδου.
Παραδείγµατα σύνδεσης ειδικών θεµάτων µε τη θεµατολογία κορµού:
Ο εαυτός µου –το σώµα µου-αλλαγές - σεξουαλική ωρίµανση-οι σχέσεις των δυο φύλωνπροφύλαξη από το AIDS.
Η σχέση µου µε τους άλλους-οι σηµαντικοί άνθρωποι στη ζωή µου-η οµάδα των συνοµήλικων-οι
επιρροές που δέχοµαι από την παρέα-χρήση ουσιών.
Η σχέση µου µε το περιβάλλον-η επίδραση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης-πρότυπα και αξίες
που προωθούνται-η διαφήµιση-το αλκοόλ-η βία-τα ατυχήµατα.
Οι εκπαιδευτικοί που αναλαµβάνουν προγράµµατα Αγωγής Υγείας συνεργάζονται µε τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας της ∆/νσης Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης.
Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας έχουν τακτικές µηνιαίες συναντήσεις µε τους εκπαιδευτικούς (συντονιστές των προγραµµάτων) όπου γίνεται συζήτηση και αξιολόγηση της εφαρµογής καθώς και διορθωτικές παρεµβάσεις για την επίλυση προβληµάτων. Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς µε ταχύρυθµα επιµορφωτικά σεµινάρια και προωθούν συνεργασίες των σχολείων µε
φορείς εξειδικευµένους σε θέµατα Αγωγής Υγείας.
Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας στο τέλος της σχολικής χρονιάς αποστέλλουν τις εκθέσεις τους εκτός από την ∆/νση Σπουδών Π/θµιας και ∆/θµιας του ΥΠΕΠΘ και στο Π.Ι.
Για τα προγράµµατα «Αγωγής Υγείας», µέχρι 15 µαθητές αναλαµβάνει ένας (1) εκπαιδευτικός.
Πάνω από 15 µαθητές αναλαµβάνουν δύο (2) εκπαιδευτικοί .
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας γίνεται µε πολλούς τρόπους. Ένα εργαλείο αξιολόγησης είναι τα ερωτηµατολόγια τα οποία απευθύνονται στους µαθητές, τους εκπ/κούς, γονείς κ.ά.
Με τα ερωτηµατολόγια µπορούµε να ελέγξουµε ποσοτικούς δείκτες (π.χ. πόσοι µαθητές συµµετείχαν αρχικά στο πρόγραµµα και πόσοι παρέµειναν ως το τέλος) και ποιοτικούς δείκτες (π.χ. στάσεις ,
συµπεριφορές), σε επίπεδο τάξης – οµάδας και σχολικής µονάδας, συλλέγουµε πληροφορίες από
αυτούς που συµµετέχουν ή δέχονται επιδράσεις από το πρόγραµµα.
Σηµαντική είναι η καταγραφή σχεδίων ή ηµερολογίων εργασίας των ατόµων που παίρνουν µέρος
στο πρόγραµµα και η αξιολόγηση των παραγόµενων προϊόντων του προγράµµατος, τόσο κατά τις επί
µέρους συναντήσεις όσο και κατά την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς
οι ίδιοι οι µαθητές παρουσιάζουν το πρόγραµµά τους σε ολόκληρη την σχολική µονάδα.
∆ιδακτικό υλικό
Προτείνεται το υλικό του ΥΠΕΠΘ, το οποίο αφορά επτά (7) εκπαιδευτικά πακέτα σε αντίστοιχες
θεµατικές ενότητες αγωγής υγείας για τις οποίες έχει τα πνευµατικά δικαιώµατα και έχουν εγκριθεί από
το Π.Ι. Τα εκπαιδευτικά πακέτα περιλαµβάνουν εκτός από το έντυπο υλικό βιντεοκασέτες, ψηφιακοί
δίσκοι δεδοµένης µνήµης (CD-ROM) και Slides και είναι τα παρακάτω:
Ψυχική Υγεία ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις, Πρόληψη Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, ∆ιατροφή –
∆ιατροφικες Συνήθειες, Σεξουαλική Αγωγή- ∆ιαφυλικές Σχέσεις, Κυκλοφοριακή Αγωγή- Ατυχήµατα,
Στοµατική Υγιεινή, Καρδιαγγειακά Νοσήµατα-Φυσική Άσκηση.
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