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Η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ  ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 

 
 

Σοφία Βασιλειάδου137, Βασιλική Ιωαννίδη138 
 
 

Εισαγωγή  
 
 Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, «για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, 

λειτουργικά αποδοτικού και ανθρώπινου σχολείου, το οποίο θα αναδεικνύει την 
προσωπικότητα και θα αναπτύσσει τις δεξιότητες του προσωπικού και των μαθητών, 
απαραίτητη είναι η ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης πολιτικής και ο προγραμματισμός 
κάποιων αλλαγών. Οι αλλαγές αυτές έχουν σχέση με το ήθος του σχολικού 
περιβάλλοντος, τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, την ποιότητα της επικοινωνίας 
ανάμεσα σε όλα τα μέλη του οργανισμού, το άνοιγμα και την πρόσβαση του σχολείου 
στην κοινότητα, την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων, την αναγνώριση της σημασίας 
της ψυχικής, συναισθηματικής, κοινωνικής και σωματικής υγείας, το σεβασμό στη 
διαφορετικότητα, την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη 
δικαιοσύνη»139.  

 Η θέση αυτή του Υπουργείου, απόλυτα εναρμονισμένη με τις προτάσεις και 
τις απαιτήσεις διεθνών οργανισμών για την Υγεία και την Εκπαίδευση140, συνοψίζει 
τους ίδιους τους σκοπούς της Αγωγής Υγείας και προβάλλει με αυτόν τον τρόπο την 
παιδαγωγική της αξία ως δημιουργικής δραστηριότητας στο χώρο του σχολείου. Η 
Αγωγή Υγείας στο σχολείο θεωρείται καινοτόμος δράση, η οποία συμβάλλει «στην 
αναβάθμιση της εκπαίδευσης και στη σύνδεσή της με την κοινωνική πραγματικότητα» 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 2001) αποτελώντας την πρώτη προσέγγιση 
για τον περιορισμό των φαινομένων εκείνων που απειλούν τη σωματική και 
ψυχική υγεία των νεαρών ατόμων και συντελούν στον κοινωνικό τους 
αποκλεισμό (Ιωαννίδη: 2000).  

 
 
Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών; 
 
 Η Αγωγή Υγείας μπορεί να είναι ένα από τα αγαπημένα μαθήματα των 

παιδιών, καθώς η θεματολογία της ανήκει στα ενδιαφέροντά τους, η μεθοδολογία της 
τα εμπλέκει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και ζητάει από αυτά να εκδιπλώσουν 
τις ικανότητές τους με το δικό τους ρυθμό και τρόπο, ενώ η απουσία βαθμολόγησης 
τα απαλλάσσει από ένα μεγάλο άγχος και μία σημαντική αιτία ανταγωνισμού μεταξύ 
τους. Από την άλλη μεριά, η Αγωγή Υγείας είναι μια δραστηριότητα που δίνει στον 
εκπαιδευτικό τη δυνατότητα και την ευκαιρία να εκφράσει τη δημιουργικότητά του, 
να αποδείξει τις παιδαγωγικές του γνώσεις, να αναδείξει ικανότητες και ιδιότητες που 
                                                           
137 Νοσηλεύτρια, MSc ‘Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου’, Φιλοσοφική 
Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. 
138 Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάσκουσα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
139 Το κείμενο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. www.ypepth.gr (20/10/06) 
140 Βλέπε αναλυτικότερα στα: 'Health Promotion in Our Schools’ (1997), Child to Child Trust and 
UNICEF, London και ‘Promoting Health through Schools, Report of a WHO Expert Committee on 
Comprehensive School Health Education and Promotion’ (1997a), WHO Technical Report Series 870, 
Geneva: WHO. 
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άλλα μαθήματα, εξαιτίας του αυστηρού αναλυτικού τους προγράμματος και της 
βαθμολόγησης τού αρνούνται. Τέλος, η Αγωγή Υγείας, όπως και η Περιβαλλοντική ή 
η Θεατρική Αγωγή, η Αισθητική Αγωγή κ.ά., επιτρέπουν στον δάσκαλο να 
διατυπώσει, μέσα από τη διδακτική του πράξη, την «προσωπική του θεωρία» 
(Ματσαγγούρας: 1999) αλλά και να ενισχύσει τον επαγγελματισμό του. Έτσι, μέσα 
από ανάλογες δραστηριότητες ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ασκήσει την 
κοινωνική αντίληψη του παιδιού με ποικίλους τρόπους και μαθησιακές διαδικασίες.  

 Η Αγωγή Υγείας αποτελεί εκπαιδευτική παρέμβαση που στοχεύει στη 
διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών. Η παρέμβαση αυτή που υλοποιείται στο 
χώρο του σχολείου έχει ως αποτέλεσμα να απευθύνεται στα παιδιά όλων των 
κοινωνικών τάξεων, ανεξάρτητα από το πνευματικό, οικονομικό και κοινωνικό 
επίπεδο των γονιών τους. Είναι, επομένως, μια διαδικασία που μπορεί να διαχυθεί 
σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους 
που διέπουν την καθημερινότητά τους.  

Ακόμη, το αναλυτικό πρόγραμμα, που προτείνεται για την Αγωγή Υγείας από 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας, διατυπώνει πέντε επιμέρους 
στόχους, οι οποίοι είναι οι εξής (ΦΕΚ 543/Τ.Β./01/05/2002): 

1. Η προάσπιση και προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της  
κοινωνικής ευεξίας. 

2. Η αναβάθμιση της σχολικής ζωής και η σύνδεσή της με την κοινωνική 
πραγματικότητα. 

3. Η πρόληψη του αποκλεισμού νεαρών ατόμων από την κοινωνία κια την αγορά 
εργασίας. 

4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η διαμόρφωση ατόμων με κριτική στάση. 

5. Η μείωση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Όπως είναι φανερό, λοιπόν, η στοχοθεσία της Αγωγής Υγείας οριοθετεί μια 
δραστηριότητα, η οποία έχει ως πρωτεύοντα σκοπό την άμβλυνση των 
ανισοτήτων και τη διατήρηση των ίσων ευκαιριών τόσο μέσα στη σχολική τάξη 
όσο και έξω από αυτή, καθώς θα έχει χαλκεύσει τους μαθητές της με τις αξίες 
εκείνες που διασφαλίζουν έναν δίκαιο και ισότιμο τρόπο ζωής. 

Η θεματική των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων της Αγωγής Υγείας 
περιλαμβάνει, όπως αναφέρεται στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα για την 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 
2001), την αγωγή για τις διαπροσωπικές σχέσεις και την ψυχική υγεία, τις διαφυλικές 
σχέσεις, τη βία, το ρατσισμό και την ξενοφοβία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την 
πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, τον εθελοντισμό, την ισότητα των δύο 
φύλων και τις ίσες ευκαιρίες. Μάλιστα, ένας από τους βασικούς άξονες περιεχομένου 
των δραστηριοτήτων της Αγωγής Υγείας, που αποτελεί και τη «θεματολογία κορμού» 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 2001), πραγματεύεται ζητήματα 
διαπροσωπικών σχέσεων («Ο εαυτός μου - Η σχέση με τους άλλους») και 
περιλαμβάνει στους στόχους του την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του παιδιού και 
την αναγνώριση της ατομικής ταυτότητας. Έτσι, μέσα από τα προγράμματα και τις 
δράσεις της Αγωγής Υγείας οι μαθητές έρχονται σε επαφή με σημαντικές έννοιες 
και αξίες, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα, και εκπαιδεύονται 
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στο να κατανοούν τη σημασία τους στην άσκηση του καθημερινού βίου και να 
επιλέγουν και να υιοθετούν έναν τρόπο ζωής που τις συνυπολογίζει.  

Η μεθοδολογία στην Αγωγή Υγείας, που πηγάζει από τη φιλοσοφία της και 
εξυπηρετεί τη στρατηγική και τους στόχους της, είναι μια εξαιρετικά σημαντική 
παράμετρος που τη διαφοροποιεί σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα, με τα οποία ο 
μαθητής έρχεται συνήθως σε επαφή μέσα στο περιβάλλον του σχολείου και τα οποία 
διατηρούν αυστηρά καθορισμένους γνωστικούς τομείς παρά τη διαπίστωση ότι η 
γνώση πρέπει να προσεγγίζεται με διαθεματικό και βιωματικό τρόπο. Η μεθοδολογία 
των σχετικών δράσεων βασίζεται στο γεγονός ότι η αλλαγή στάσεων και 
συμπεριφορών, που αποτελεί στόχο, δεν μπορεί να επέλθει με την παροχή γνώσεων 
με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, αλλά βασίζεται στην ανάπτυξη γνωστικών, 
συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (WHO: 2005). Η βιωματική 
προσέγγιση στη διδασκαλία, η μέθοδος project, η εργασία σε ομάδες, η ουσιαστικά 
αυτενεργός δράση του μαθητή και η δυνατότητά του να επιλέγει ο ίδιος το 
αντικείμενο της εργασίας του, η μετακίνησή του εκτός σχολείου, η δυνατότητα 
επικοινωνίας με ειδικούς και η ενεργός εμπλοκή κοινοτικών και άλλων φορέων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία προσδίδει στην Αγωγή Υγείας έναν σαφώς καινοτόμο 
χαρακτήρα. 

Η μεθοδολογία αυτή αίρει τα στεγανά της γνώσης και εκπαιδεύει τους 
μαθητές στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και στην κριτική σκέψη, η οποία 
είναι απολύτως κρίσιμο εφόδιο για τη διαμόρφωση υγιούς κοινωνικής αντίληψης. Οι 
διδακτικές προσεγγίσεις στην Αγωγή Υγείας στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους 
μαθητές να έρθουν σε επαφή με πραγματικά ζητήματα της κοινωνίας και της ζωής, να 
τους ενημερώσουν γι’ αυτά, να τους ευαισθητοποιήσουν και να τους εκπαιδεύσουν 
στην αντιμετώπισή τους. 

Η μεθοδολογία της Αγωγής Υγείας είναι ευρεία και έχει ταξινομηθεί με 
διάφορους τρόπους141. Η UNESCO (1997) προτείνει ένα πλήθος τεχνικών και 
μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Αγωγή Υγείας. Οι τεχνικές αυτές 
είναι: 

• Η εργασία σε ομάδες, όπου μπορούν να αναπτυχθούν δεξιότητες 
επικοινωνίας και συνεργασίας και δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να σκεφτούν 
κριτικά για διάφορα θέματα και να επιλύσουν προβλήματα που παρουσιάζονται στην 
τάξη ή το σχολείο ή να προτείνουν λύσεις για προβλήματα του κόσμου. Επίσης, 
καλλιεργείται η ικανότητά τους να ακούν με ενεργό και ουσιαστικό τρόπο και να 
αποδέχονται το διαφορετικό στην ταυτότητα, την άποψη ή τη ζωή του «άλλου». 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης, η μέθοδος «εργασία σε ομάδες», 
εφόσον εξασφαλίζεται η εξατομίκευση, συνιστά μία κοινωνικής μορφής οργάνωση 
της τάξης (Αγαλιώτης: 2002). Αποτελεί μέθοδο που ενδείκνυται για τη 
συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και κρίνεται 
αναγκαία ως προς την ευκαιρία που δίνει στους μαθητές να καλλιεργήσουν τις 
επικοινωνιακές τους δεξιότητες, διότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών αποτελεί 
βασικό αίτημα της σύγχρονης ζωής. Στη βάση αυτή χρειάζονται σταθερές ομάδες 
παιδιών, ώστε να εργάζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους με συστηματικό 
τρόπο. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ο τρόπος  χωρισμού σε ομάδες με βάση ένα 
τυχαίο κριτήριο είναι πρωτότυπος, προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών και 
                                                           
141 Η βιβλιογραφία είναι ιδιαίτερα εκτενής σε ό,τι αφορά τις μεθόδους της Αγωγής Υγείας. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τα εξής: Γκούβρα και άλ. (2001), Weare & Gray (2000), Child to Child Trust & UNICEF 
(1997), Σώκου (1999), κ.ά. 
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εξασφαλίζει την τυχαία κάθε φορά διασπορά τους στις ομάδες, με αποτέλεσμα να 
βρεθούν και να συνεργαστούν στην ίδια ομάδα και μαθητές που δεν είναι μεταξύ τους 
φίλοι, που έχουν διαφορετικές επιδόσεις και διαφορετικά νοητικά ή κοινωνικά 
χαρακτηριστικά.  

• Η διήγηση ιστοριών αλλά και τα τραγούδια ή η ποίηση, επίσης 
αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών και την αλληλοκατανόηση. 
Μπορούν ακόμη να αποτελέσουν και το έναυσμα για πολλές άλλες δραστηριότητες. 
Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να διηγηθεί μία ιστορία από την οποία θα 
μεταδοθεί ένα σαφές μήνυμα, για παράδειγμα, κατά του ρατσισμού, και να 
προκαλέσει το ενδιαφέρον των παιδιών για το φαινόμενο αυτό, για τη μελέτη των 
αιτίων και των επιπτώσεών του. 

• Η ζωγραφική, οι εικόνες βοηθούν στην προώθηση της συζήτησης, 
στην εξάσκηση της παρατηρητικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών, στη 
διερεύνηση των γνώσεών τους. 

• Η έρευνα και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι πολύτιμες μέθοδοι, 
αφού δίνουν την ευκαιρία σε μαθητές που είναι δυνατόν να έχουν διαφορετική 
καταγωγή και κοινωνικοοικονομική προέλευση να λειτουργήσουν αυτόβουλα και 
συνεργατικά και να αποκτήσουν ενεργό συμμετοχή, να καλλιεργήσουν την ικανότητά 
τους για επικοινωνία, να έρθουν σε επαφή με την τοπική κοινότητα και να 
συνειδητοποιήσουν τη σχέση ανάμεσα σε όσα μαθαίνουν στον κλειστό χώρο του 
σχολείου με ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.  

• Τέλος, η δραματοποίηση είναι μια μέθοδος που επιτρέπει στους 
μαθητές να αναπτύξουν ένα πλήθος από δεξιότητες επικοινωνίας, την ενσυναίσθηση 
(δηλαδή την ικανότητα να κατανοούν τους γύρω τους – επομένως και τους 
ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από τους ίδιους), την κριτική σκέψη και την 
επίλυση προβλημάτων. Πολύ σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι μέσα από το 
θεατρικό παιχνίδι και το παίξιμο ρόλων οι μαθητές μπορούν να βιώσουν υποθετικές 
καταστάσεις βίας, ρατσισμού, ανισότητας και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους 
και την ικανότητα να προβάλουν αντιστάσεις, η οποία αναμφίβολα αποτελεί 
πρώτιστο στόχο της αγωγής υγείας, με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ενός πολίτη 
που μπορεί να κάνει συνειδητές και ελεύθερες επιλογές. 

 
 
Εκτιμήσεις και προοπτικές 

 
Με βάση τα παραπάνω, γίνεται φανερό πως η φιλοσοφία που διέπει την 

Αγωγή Υγείας διαμορφώνει ένα τέτοιο πλαίσιο περιεχομένου, στόχων και 
μεθόδων, το οποίο μπορεί να ικανοποιήσει τους σκοπούς που τίθενται για την 
εκπαίδευση στη σύγχρονη εποχή της αβεβαιότητας και των ανισοτήτων. Οι  
ρόλοι που αποδίδονται σε όσους εμπλέκονται στις δραστηριότητές της 
ανταποκρίνονται σε εκείνους που προτείνει η σύγχρονη παιδαγωγική: «Η στάση του 
εκπαιδευτικού θα πρέπει να ευνοεί τη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και 
ασφάλειας στην τάξη. Είναι σημαντικό ο κάθε μαθητής να αισθάνεται πως δημιουργεί 
ως μέλος της σχολικής ομάδας, μέσα στην οποία νιώθει άνετα να εκφραστεί και να 
εκδιπλώσει τις ικανότητές του, χωρίς το φόβο να απορριφθεί» (ΥΠ.Ε.Π.Θ.- 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 2001). Οι προτάσεις αυτές γίνονται πραγματικότητα σε ένα 
σχολείο που προάγει την υγεία μέσα από δραστηριότητες και προγράμματα Αγωγής 
Υγείας αλλά βέβαια και με τη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος και 
παιδαγωγικού κλίματος.  
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 Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι χρέος ενός σύγχρονου και 
δημοκρατικού σχολείου είναι να διαμορφώνει εκπαιδευτικά πλαίσια και δράσεις, 
ώστε να δίνεται μέσα από αυτά η δυνατότητα στο νέο άνθρωπο να αναπτύξει μια 
υγιή και ‘ευέλικτη’ προσωπικότητα. Οι ανάγκες της κοινωνίας αλλά και της 
αγοράς εργασίας στα επόμενα χρόνια θα απαιτούν από τους πολίτες να αναπτύσσουν 
μια ιδιαίτερη δυναμική. Η ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή πρέπει να είναι 
ισόρροπη. Η εκπαίδευση θα δημιουργήσει το περιβάλλον και τα διδακτικά εκείνα 
εργαλεία που εκπαιδεύουν τους μαθητές στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, 
όπως η ενεργός ακρόαση και η ενσυναίσθηση, η συνεργασία και η επίλυση 
συγκρούσεων, η λύση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων, αλλά και στην 
προάσπιση ηθικών αρχών και στην αναγνώριση των κοινωνικών δικαιωμάτων για 
παροχή ίσων ευκαιριών. 

 Οι παραπάνω δεξιότητες δεν αποτελούν ειδικό αντικείμενο ενός ή μερικών 
σχολικών μαθημάτων. Η ανάπτυξή τους προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ολιστικής 
προσέγγισης, ενός συνόλου συμπεριφορών και λειτουργιών των δασκάλων, των 
μαθητών, του προσωπικού του σχολείου αλλά και τη δημιουργία του κατάλληλου 
σχολικού περιβάλλοντος.  

 Η Αγωγή Υγείας στο σχολείο είναι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που 
θέτει ανάλογους με τους παραπάνω σκοπούς και τείνει στη διαμόρφωση αυτού 
ακριβώς του πλαισίου, αποτελώντας μέσο γνώσεων, αξιών και δεξιοτήτων στην 
εκπαιδευτική πραγματικότητα (Ιωαννίδη: 2003). Οι στόχοι της Αγωγής Υγείας 
εναρμονίζονται απόλυτα και μπορούν να αποτελέσουν τους στόχους του σύγχρονου 
σχολείου στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπου η πρόοδος και ταυτόχρονα οι 
ανισότητες και οι κίνδυνοι εξαπλώνονται ταχύτατα. Ο ρόλος της εκπαίδευσης σήμερα 
είναι να θωρακίσει τους νέους ανθρώπους, όχι με γνώσεις, αλλά με τη γνώση τού πώς 
να χειρίζονται τη γνώση και τις αξίες που προασπίζουν τις ίσες ευκαιρίες στη μάθηση 
και στη ζωή.  

 Μπροστά στο όραμα για παγκόσμια ειρήνη, ειρήνη που δε σημαίνει μόνο την 
απουσία πολέμων, αλλά τη δικαιοσύνη στη διανομή του πλούτου και την ισότητα, την 
προστασία των παιδιών και τις ίσες ευκαιρίες, οι σύγχρονες τάσεις της αγωγής, όπως 
σχηματικά έχουν διαχωριστεί σε δράσεις για την αγωγή υγείας, την 
περιβαλλοντική αγωγή, την διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλα, αποτελούν το 
θεμέλιο για τη θεσμική και ουσιαστική εξέλιξη του ρόλου του σχολείου, ειδικά 
μάλιστα στην ελληνική εκπαιδευση που τα τελευταία χρόνια δέχεται νέα δεδομένα, 
όπως είναι η μετανάστευση και νέες μορφές παραβατικότητας, και συνεπώς υπάρχει 
η ανάγκη να δεχτεί στους κόλπους της και να εκπαιδεύσει ανθρώπους προερχόμενους 
από πολύ διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Τελικά, η ουσιαστική και σε 
μεγαλύτερη έκταση διάχυση των δράσεων της Αγωγής Υγείας στο σχολείο αποτελεί 
ανάγκη και ταυτόχρονα πρόκληση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες απαιτήσεις για ομαλή κοινωνική 
συμβίωση. 
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