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 Η σχέση εκπαίδευσης και υγείας είναι µια σχέση αµοιβαίας συνεισφοράς. Το 
σχολείο κατέχει µια σηµαντική θέση στην επίλυση προβληµάτων υγείας που 
αντιµετωπίζει η κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί επιφορτίζονται µε το διπλό ρόλο του 
παιδαγωγού αλλά και του φορέα στάσεων και συµπεριφορών υγείας, είτε 
µεµονωµένα και µε προσωπική τους πρωτοβουλία, είτε µέσω οργανωµένων 
προγραµµάτων αγωγής υγείας. 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση της εθελούσιας 
συνεισφοράς των καθηγητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην προαγωγή 
συµπεριφορών υγείας στους µαθητές τους δρώντας ως πρότυπα για αυτούς, χωρίς 
οποιαδήποτε τυπική υποχρέωση ή οποιαδήποτε επιπρόσθετη αµοιβή. Το ενδιαφέρον 
εστιάστηκε ιδιαίτερα στον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής των εκπαιδευτικών καθώς έχει 
υποστηριχτεί ότι η θρησκευτικότητα παίζει σηµαντικό ρόλο στην υιοθέτηση υγιών 
συµπεριφορών. 

Η ερευνητική εργασία διεξήχθη κατά το χρονικό διάστηµα τριών µηνών στην 
αρχή του σχολικού έτους 2004-2005. Το αρχικό δείγµα των 299 εκπαιδευτικών 
(13,8% του συνόλου ), που επιλέχθηκε µε τη µέθοδο της κατά συστάδες τυχαίας 
δειγµατοληψίας, είναι µόνιµοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλων 
των βαθµίδων στο Νοµό Ηρακλείου. Το τελικό δείγµα αποτελείται από 202 
εκπαιδευτικούς (εξαιρέθηκαν 23 άτοµα και το ποσοστό συµµετοχής ήταν 73,2%). Το 
όργανο µέτρησης είναι ερωτηµατολόγιο αυτοσυµπληρούµενο αποτελούµενο από 
πέντε µέρη, του οποίου η εγκυρότητα έχει ελεγχθεί. 

Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι οι επιδόσεις των καθηγητών στην κλίµακα 
θρησκευτικότητας (από 0 έως 9) είχαν µέση τιµή 4,3. Το 39% των ερωτώµενων 
δήλωσαν ότι καπνίζουν ενώ το 74,7% καταναλώνουν χαµηλής περιεκτικότητας 
οινοπνευµατώδη ποτά και το 32% οινοπνευµατώδη ποτά υψηλής περιεκτικότητας. Οι 
µισοί περίπου καθηγητές δεν γυµνάζονται καθόλου. Μόνο το 25% των 
συµµετεχόντων υιοθετούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Οι 3 στους 10  δήλωσαν 
ότι είχαν παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο Προαγωγής Υγείας και περίπου οι 6 
στους 10 ότι είχαν µελετήσει κάποιο εγχειρίδιο Προαγωγής Υγείας κατά τη διάρκεια 
των τριών τελευταίων ετών. Ποσοστό 82,5% των εκπαιδευτικών συµφωνούν ότι ο 
χρόνος τους είναι πιεσµένος για να ασχοληθούν µε δραστηριότητες προαγωγής 
υγείας. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ο βαθµός θρησκευτικότητας, η 
κοινωνιολογική και παιδαγωγική εικόνα των εκπαιδευτικών καθώς και ορισµένες 
συµπεριφορές υγείας, όπως οι διατροφικές τους συνήθειες, το κάπνισµα και η 
σωµατική άσκηση µπορούν να αποτελέσουν προγνωστικούς δείκτες για την 
εθελούσια από µέρους των καθηγητών διδασκαλία θεµάτων αγωγής υγείας στο 
σχολείο. 
 
Λέξεις κλειδιά: 
Αγωγή υγείας, εκπαιδευτικοί, συµπεριφορές υγείας, υγιεινή διατροφή, στάσεις υγείας 
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 The relationship between education and health is one of mutual contribution. 
School possesses an important role in solving health problems faced by community. 
Teachers are commissioned with a double role, this of the educator and that of the carrier 
of health related behaviours and health attitudes, either alone and with personal initiative 
or through organised health education programmes. 
 The objective of the present study is to investigate the voluntary contribution of 
secondary school teachers in promoting health-related behaviours to students, acting as 
models for them, without any typical obligation or any additional payment. Interest was 
focused especially on the religious lifestyle of the teachers as it has been showed that 
religiousness plays an important role in adapting health attitudes. 
 The research has taken place during three months at the beginning of the 2004-
2005 year school. The initial sample of 299 teachers (13,4% of total), selected by cluster 
random sampling, are teachers of secondary education with permanent position, at all 
school types of any level in Heraklion county. The final sample consisted of 202 teachers 
(23 subjects were excluded and the participation rate was 73,2%). The monitoring 
instrument used is a self-completed validated questionnaire composed of five sections. 
 The results suggest that the teachers’ score in the scale of religiousness (range 
from 0 to 9) had a mean of 4,3. Thirty-nine per cent of the respondents were smokers, 
whereas 74,7% used to consume low alcohol beverages and 32% high alcohol beverages. 
Almost half of the teachers reported no physical activity at all. Only 25% of the 
participants adopted healthy nutrition. Three out of ten mentioned participation in any 
Health Promoting seminar and six out of ten have read any Health Promotion manual 
during the last three years. A rate of 82,5% of the teachers agree that their time is limited 
to involve in health promoting procedures. 
 In conclusion, it could be said that the adoption of the religious lifestyle by the 
teachers, the teachers’ social and educational profile, as well as some of their health-
related behaviours, such as dietary habits, smoking and physical activity, could be used as 
prognostic factors of the educators’ voluntary teaching of health education patterns at 
school. 
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Health education, teachers, health related behaviors, healthy nutrition, healthy attitudes 
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Συνήθειες υγείας και στάσεις των καθηγητών µέσης εκπαίδευσης σε 
θέµατα αγωγής υγείας 

 

 

 

Η ανάπτυξη προγραµµάτων αγωγής και προαγωγής υγείας συµβάλλει στην 

αφύπνιση και ενίσχυση των δυνατοτήτων του ανθρώπου για την ανάληψη υπεύθυνης 

στάσης στη διαχείριση της προσωπικής του υγείας όπως εκτιµάται από τον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πολλούς διεθνείς οργανισµούς. Τα 

προγράµµατα είναι πιο αποτελεσµατικά όταν διεξάγονται στο χώρο όπου ζει και 

εργάζεται ο άνθρωπος, προκειµένου να είναι µέρος της καθηµερινής του ζωής. 

Κατάλληλοι χώροι για την εφαρµογή και προώθηση τέτοιων προγραµµάτων είναι το 

σπίτι, το σχολείο, ο χώρος εργασίας, η κοινότητα και η πόλη ( WHO,1997). 

Το σχολείο θεωρείται από το χώρο της υγείας αλλά και από την κοινωνία ότι 

κατέχει µια θέση κλειδί στην επίλυση των προβληµάτων υγείας που αντιµετωπίζει η 

κοινωνία. Αυτό ισχύει σε ένα βαθµό τόσο για τις αναπτυγµένες όσο και για τις 

αναπτυσσόµενες χώρες. Το ολοένα και εντονότερο πρόβληµα της παχυσαρκίας στον 

αναπτυγµένο κόσµο και τα προβλήµατα ατοµικής και δηµόσιας υγιεινής στις 

περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες είναι δύο παραδείγµατα θεµάτων που µπορούν να 

βρουν ως ένα βαθµό τη λύση τους µέσα από τη σχολική διδασκαλία. 

Σηµαντικό µέρος της επιτυχίας της προαγωγής της υγείας µέσω του σχολείου 

παίζουν ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των αντίστοιχων προγραµµάτων αγωγής υγείας 

µε την κατάλληλη οργάνωση, όµως εξίσου σηµαντικός αναδεικνύεται και ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία της υλοποίησης (Birch et al, 2001). 

Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης επιφορτίζονται µε δυο 

ρόλους. Μαζί µε το ρόλο του παιδαγωγού έχουν και εκείνον του φορέα στάσεων και 

συνηθειών προαγωγής και διατήρησης της υγείας είτε µεµονωµένα και µε προσωπική 

πρωτοβουλία, είτε συµµετέχοντας στην υλοποίηση οργανωµένων προγραµµάτων αγωγής 

υγείας (Borra et al, 2003). 

Ολοένα και συχνότερα διερευνούνται στη διεθνή βιβλιογραφία τα προσόντα που θα 

πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός που λειτουργεί ως προαγωγός της υγείας των 

µαθητών του (American Association for Health Education, 1996). Παράλληλα δίνεται 
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έµφαση στην οργάνωση προγραµµάτων αγωγής υγείας και στην εκπαίδευση των 

καθηγητών όλων των βαθµίδων ώστε να συµµετέχουν αποτελεσµατικά σε αυτά. Οι 

ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισµό των παραγόντων που µπορούν 

να δράσουν ενισχυτικά ή ανασταλτικά στην επιτυχή εφαρµογή της προαγωγής υγείας. Ως 

τέτοιοι έχουν καταγραφεί, µεταξύ άλλων, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, οι 

συµπεριφορές τους οι σχετιζόµενες µε την υγεία, η υλικοτεχνική υποδοµή αλλά και η 

συνεργασία µεταξύ καθηγητών, µαθητών και γονέων ( Buston et al, 2002; Reid et al, 

1995; Moore et al,1994). 

Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε τις συνήθειες υγείας και τις στάσεις απέναντι σε 

θέµατα υγείας των καθηγητών προκειµένου να αξιοποιηθούν µε τον αποτελεσµατικότερο 

τρόπο στην προαγωγή της υγείας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου γίνονται προσπάθειες τα 

τελευταία χρόνια για την οργάνωση προγραµµάτων αγωγής υγείας µέσα στα σχολεία. 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η συνεισφορά των καθηγητών της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην εθελούσια προαγωγή συµπεριφορών υγείας στους 

µαθητές τους, δρώντας ως πρότυπα σε θέµατα σχετιζόµενα µε την υγεία στα πλαίσια των 

σχολείων που προάγουν την υγεία και σύµφωνα µε τα κριτήρια που προτείνει ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (World Health Organization, 1993). 

Η παρούσα µελέτη προτίθεται να συµπληρώσει την ελλιπή γνώση για το αν και 

κατά πόσο οι καθηγητές ενεργοποιούν το ρόλο του προαγωγού υγείας δίχως οποιαδήποτε 

τυπική υποχρέωση ή δίχως οποιαδήποτε επιπρόσθετη αµοιβή και αν συµβαίνει αυτό ποια 

είναι η δική τους κοινωνιολογική εικόνα και οι δικές τους συµπεριφορές υγείας. Το 

ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάστηκε ιδιαίτερα στον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής των 

εκπαιδευτικών καθώς έχει υποστηριχτεί ότι η θρησκευτικότητα παίζει ένα σπουδαίο ρόλο 

στην υιοθέτηση υγιών συµπεριφορών (Chliaoutakis et al, 2002b; Sarri et al, 2003). 

Ακόµα διερευνούνται τα εµπόδια που οι καθηγητές αντιλαµβάνονται ως ανασταλτικά για 

τη διδασκαλία θεµάτων υγείας, αλλά και παράγοντες που θα µπορούσαν να συµβάλλουν 

θετικά ή αρνητικά στην ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών στη µετάδοση συµπεριφορών 

υγείας στους µαθητές τους, όπως είναι τα παιδαγωγικά τους ενδιαφέροντα, η εξω-

διδακτική τους µελέτη και η προηγούµενη τους επιστηµονική κατάρτιση και εκπαίδευση 

(Macri &Mullet, 2003; Anson et al, 1991; Oleckno & Blacconiere1991). 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

Ιστορική ανασκόπηση 

  

 Η υποχρεωτική φοίτηση στο σχολείο καθιερώθηκε στην πλειονότητα των χωρών 

στο δεύτερο µισό του δεκάτου ενάτου αιώνα. Αυτή ήταν και η εποχή που ξεκίνησε η 

επιχειρηµατολογία πάνω στο ότι µεταβάλλοντας το βιοτικό επίπεδο µέσω πολιτικών 

αλλαγής των κοινωνικών συνθηκών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος µπορεί να 

επέλθει σηµαντική βελτίωση του επιπέδου υγείας. Τα νεοσυσταµένα σχολεία ανέλαβαν 

το ρόλο της µετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέµατα υγείας στους µαθητές. Σε 

αρκετές χώρες η σχολική διδασκαλία στηρίχτηκε στο έργο του Clement Duke «Σχολική 

Υγιεινή» (Dukes,1885). Η έµφαση που δινόταν αφορούσε στην απόκτηση δεξιοτήτων 

όπως το σωστό πλύσιµο των χεριών, τις συνθήκες υγιεινής στην τουαλέτα και τη χρήση 

κατάλληλου προς κατανάλωση νερού. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι εάν οι µαθητές 

αναπτύξουν βασικές συνήθειες υγιεινής δεν διατρέχουν κίνδυνο νόσησης από µια 

συγκεκριµένη κατηγορία νοσηµάτων. Η σχολική διδασκαλία στις αναπτυσσόµενες χώρες 

ακόµη περιλαµβάνει ή και περιορίζεται σε αυτές τις απλές πρακτικές. 

Τα σχολεία βαθµιαία άρχισαν να περιλαµβάνουν περισσότερα θέµατα στα 

προγράµµατα αγωγής υγείας. Στο πρώτο µισό του εικοστού αιώνα η βασικότερη 

θεµατολογία τους αφορούσε την εκπαίδευση σε σχέση µε τα οινοπνευµατώδη ποτά. Η 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ήταν σχετικά περιορισµένη και γινόταν κυρίως µέσω της 

χρήσης των βιβλιοθηκών. Ακόµα συµµετείχαν και επισκέπτες γιατροί καθώς και 

νοσηλευτές. 

Με την πάροδο των ετών γνώσεις για αρκετά ιατρικά θέµατα βρήκαν το δρόµο 

τους προς την σχολική τάξη. Στο τελευταίο µισό του εικοστού αιώνα τα σχολεία ήταν 

αναµενόµενο να ασχοληθούν µε ποικίλα θέµατα όπως η στοµατική υγιεινή, η διατροφή, η 

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τα ναρκωτικά, η οδική ασφάλεια, η φυσική δραστηριότητα, 

το AIDS και η ψυχική υγιεινή. 

Το εκπαιδευτικό υλικό συνήθως προερχόταν από µη Κυβερνητικούς Οργανισµούς 

(NGOs) και εστίαζε στους σηµαντικότερους παράγοντες νοσηρότητας και θνησιµότητας. 

Το συνοδευτικό υλικό έφτανε στους εκπαιδευτικούς χωρίς να προηγείται κάποιου είδους 

εκπαίδευση και θεωρείτο δεδοµένη η γνώση της σωστής χρήσης του. Η αντίληψη που 

κυριαρχούσε ήταν ότι η παροχή πληροφοριών στους µαθητές πάνω σε θέµατα υγείας θα 
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οδηγούσε στην αλλαγή της συµπεριφοράς τους και εποµένως στη µείωση των δεικτών 

νοσηρότητας και θνησιµότητας. 

Περαιτέρω εξέλιξη στις θεωρίες του συµπεριφορισµού και στην παιδαγωγική 

κατέδειξαν τις τελευταίες δυο δεκαετίες ότι η υπεραπλουστευµένη συσχέτιση γνώσης-

συµπεριφοράς δεν ισχύει και πιθανότατα δεν φέρνει και το επιθυµητό αποτέλεσµα. (St 

Leger, 2004). 

Πριν από 25 χρόνια περίπου οι Hopson και Scally (1981) διατύπωσαν την άποψή 

τους ότι η καλλιέργεια της έννοιας την ενδυνάµωσης θα πρέπει να είναι πρωταρχικός 

στόχος του σχολείου. Λίγο αργότερα, το 1986, στον καταστατικό χάρτη της Οττάβα 

(WHO,1986), στον προσδιορισµό της προαγωγής υγείας ως διαδικασία που επιτρέπει στο 

άτοµο να αυξήσει τον έλεγχο πάνω σε θέµατα υγείας αλλά και να βελτιώσει την υγεία 

του, η ενδυνάµωση έγινε το κυρίαρχο συστατικό και επιδίωξη της προαγωγής υγείας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες η έρευνα εστιάζει στη σχέση µεταξύ θρησκείας και υγείας. 

Φαίνεται ότι η θρησκευτικότητα µπορεί να λειτουργήσει ως ένας ισχυρός καθοριστής 

των συµπεριφορών υγείας (Comstock and Partridge, 1972; Jarvis and Northcott, 1987).Ο 

βαθµός θρησκευτικότητας παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε την κατάσταση υγείας και 

προκύπτει ότι συνδυάζεται µε την υιοθέτηση συµπεριφορών που προάγουν την υγεία. 

(Oleckno and Blacconiere, 1991). 

Σε έρευνα για τον ορθόδοξο εκκλησιαστικό τρόπο ζωής (Chliaoutakis et al., 2002) 

συνοψίζονται τα ακόλουθα: ι)οι χριστιανοί ορθόδοξοι πιστοί έχουν υιοθετήσει θετικές 

συµπεριφορές υγείας. Ακολουθούν επισταµένα πρακτικές ατοµικής υγιεινής και 

καθηµερινές διατροφικές συνήθειες που ενισχύουν τη µεσογειακή διατροφική εικόνα, 

όµως δεν ασχολούνται µε τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης µέσω της αύξησης της 

φυσικής δραστηριότητας. Επίσης φαίνεται να βρίσκονται σε µια πνευµατική ισορροπία 

υιοθετώντας τις αξίες της πίστης τους. ιι) η παρούσα κατάσταση της υγείας τους δεν 

επηρεάστηκε από τον τρόπο ζωής που προτείνεται από την πίστη τους. ιιι) οι κοινωνικο-

δηµογραφικοί παράγοντες (φύλο, ηλικία, µορφωτικό επίπεδο και κοινωνική τάξη) 

φαίνεται να επηρεάζουν την ικανότητα υιοθέτησης συµπεριφορών που προάγουν την 

υγεία. 

Χρειάζεται επιπλέον µελέτη του τρόπου µε τον οποίο η θρησκευτικότητα επηρεάζει 

τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών στην προαγωγή συµπεριφορών υγείας τόσο σε διεθνές 

επίπεδο όσο και στην Ελλάδα όπου εφαρµόζεται ο εκκλησιαστικός τρόπος ζωής των 

Χριστιανών Ορθόδοξων. 
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Η αγωγή υγείας στο σχολικό περιβάλλον 

 

 

Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί εκτενώς πολλοί λόγοι για τους οποίους το 

σχολείο αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της προαγωγής υγείας. Έχει διατυπωθεί 

η άποψη ότι οι επικίνδυνες για την υγεία συµπεριφορές και στάσεις ξεκινούν στα πρώτα 

χρόνια της ζωής του ατόµου και διαµορφώνονται κατά την εφηβεία (Hurrelman et al, 

1995; Hickman and Healey, 1996). Τα σχολεία αναµφίβολα έχουν θέση κλειδί για την 

προαγωγή υγείας αφού τα νεαρά άτοµα βρίσκονται σε σηµαντικά στάδια της ανάπτυξης 

τους και λίγο πριν θεωρητικά υιοθετήσουν µη υγιείς συµπεριφορές. Επιπλέον 

επιτρέποντας µια µακροχρόνια έκθεση στην αγωγή υγείας ή σε άλλες δραστηριότητες 

προαγωγής υγείας, τα σχολεία µπορεί να επιδιώξουν την ανάπτυξη συµπεριφορών αλλά 

και γνώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής ενός µαθητή. Προς αυτή την 

άποψη συµβάλλει και το γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες τα σχολεία είναι δέκτες 

ενός µεγάλου ποσοστού του πληθυσµού, που σηµαίνει ότι οι προσπάθειες προαγωγής 

υγείας µέσω αυτών απευθύνονται σε σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού. (Tones et al., 

1990; Nutbeam, 1995). 

Μεταξύ εκπαίδευσης και υγείας υπάρχουν αµοιβαία οφέλη. Βελτίωση στην 

κατάσταση υγείας των νεαρών ατόµων ως αποτέλεσµα δραστηριοτήτων προαγωγής 

υγείας έχει αποδειχτεί ότι λειτουργεί ως  σηµαντικό εκπαιδευτικό προτέρηµα γι’ αυτά. 

(International Union for Health Promotion and Education, 2000). 

Υπάρχουν τέσσερις κύριες αρχές που θα πρέπει να τηρούνται σε ένα σχολείο που 

εφαρµόζει την ενδυνάµωση: ι)το σχολείο πρέπει να εµπλέξει το µαθητή στη διαδικασία 

της µάθησης, έτσι ώστε να συµµετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων για την περαιτέρω 

εξέλιξή του, ιι)το σχολείο πρέπει να καλλιεργεί και να ενισχύει προσωπικές προσδοκίες 

και αυτοεκτίµηση στηριζόµενες πάνω σε πραγµατική αυτοαξιολόγηση του κάθε ατόµου, 

ιιι) θα πρέπει να παρέχονται ευκαιρίες στα νεαρά άτοµα να λαµβάνουν ευθύνες και να 

συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων, ιν)το σχολείο πρέπει να προάγει ισότητα ευκαιριών 

για όλους. (Scriven and Stiddart, 2003). 
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Η στρατηγική προαγωγής υγείας του ΠΟΥ 

 

Οι αρχές της ενδυνάµωσης αντικατοπτρίζονται σε ένα βαθµό στις βασικές αρχές 

για την προαγωγή υγείας µέσω των σχολείων όπως έχουν διατυπωθεί από τον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Υγείας (WHO,1997). Οι εκπαιδευτικοί που εµπλέκονται στην προαγωγή 

υγείας θα πρέπει να δηµιουργούν ευκαιρίες και εµπειρίες στα νεαρά άτοµα ώστε να 

ασκούν κάποιο έλεγχο στο σχολικό περιβάλλον. Εφόσον το κύριο χαρακτηριστικό της 

ενδυνάµωσης είναι η ικανότητα λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή, τότε χωρίς 

την ατοµική κινητοποίηση είναι δύσκολο για το νεαρό άτοµο µεµονωµένα ή για οµάδες 

νεαρών ατόµων να δραστηριοποιηθούν κα να πραγµατοποιήσουν τις αποφάσεις που 

έλαβαν. (Scriven and Stiddart, 2003). 

Η διακήρυξη της Οττάβα για την Προαγωγή Υγείας (WHO, 1986) επηρέασε σε 

σηµαντικό βαθµό την αγωγή υγείας µέσα στο σχολείο τα τελευταία είκοσι χρόνια. 

Οδήγησε σε έναν ανασχηµατισµό της αγωγής υγείας σε διεθνές επίπεδο. Πρώτον, 

επηρέασε τους τοµείς της υγείας και της παιδείας στον επαναπροσδιορισµό των 

προσδοκιών τους ενισχύοντας θετικά τις συµπεριφορές υγείας των µαθητών και όχι 

µειώνοντας τους δείκτες νοσηρότητάς τους. ∆εύτερον, προώθησε µια ολιστική 

προσέγγιση για την αγωγή υγείας και βοήθησε τα σχολεία στο σχεδιασµό στρατηγικών 

και παρεµβάσεων. 

Η στρατηγική προαγωγής υγείας σύµφωνα µε τον ΠΟΥ ακολουθεί µια ολιστική 

προσέγγιση (WHO, 1997). Εξετάζει και κατανοεί την ολότητα της σχολικής ή κοινοτικής 

ζωής, τους κανόνες, ήθη, έθιµα, την υγεία των µαθητών, του προσωπικού και το σχολείο 

ως µέρος της ευρύτερης κοινότητας (οικογένεια, τοπικές υπηρεσίες υγείας, οργανώσεις). 

Έρευνες έδειξαν ότι η πολυεπίπεδη προσέγγιση που κινείται σε διαφορετικά και 

ελεύθερα θέµατα είναι περισσότερο αποτελεσµατική στο να επιτυγχάνει µακροπρόθεσµες 

αλλαγές, από ότι ένα συγκεκριµένο, περιορισµένο και µονοδιάστατο πρόγραµµα. 

Οι λέξεις κλειδιά που περιγράφουν την σχολική ζωή είναι (First Conference of the 

European Network of Health Promoting Schools, 1997):  

ι)Υποστηρικτικό πλαίσιο: Έρευνες αποδεικνύουν  ότι οι µαθητές µαθαίνουν, 

συγκεντρώνονται, απολαµβάνουν την µάθηση όταν οι καθηγητές είναι κατανοητοί, 

βοηθητικοί και φιλικοί. Αντίθετα σε σχολεία µε µη υποστηρικτικές και στείρες σχέσεις, 

αυξάνεται η κατάθλιψη και οι ηµέρες απουσίας τόσο των µαθητών όσο και των 

καθηγητών. 
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ιι) Συµµετοχή: συνδυάζεται µε την ενδυνάµωση. Η ενδυνάµωση εξασφαλίζει ότι η 

δράση ή διαδικασία γίνεται µαζί µε το άτοµο και όχι µόνο προς το άτοµο. Είναι 

αποτελεσµατική στο να επιτυγχάνει αλλαγές στην υγεία και την µάθηση γιατί ξεκινά από 

την βάση, είναι προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Ενδυνάµωση και συµµετοχή 

συνθέτουν δηµοκρατικό πνεύµα και ανοικτή επικοινωνία. Τα µέλη αντιµετωπίζονται ως 

ισότιµα ανεξάρτητα θέσης και ηλικίας. Οπότε µαθητές, γονείς , δάσκαλοι, τοπικές αρχές, 

κοινότητα, µαθητικά συµβούλια, σύλλογοι γονέων & κηδεµόνων, οµάδες νέων, 

αποτελούν ένα δυναµικό σύνολο µέσω των οποίων η ενδυνάµωση και οι δηµοκρατικές 

προθέσεις µπορούν να γίνουν πραγµατικότητα. 

ιιι) Οριοθέτηση, σταθερότητα: Οι µαθητές µαθαίνουν περισσότερα όταν οι καθηγητές 

συµπεριφέρονται ως θετικά ταυτισµένοι ηγέτες, είναι σίγουροι για όσα κάνουν, τα 

µηνύµατα τους είναι οργανωµένα και ξεκάθαρα. Η ανατροφοδότηση και από τα δύο µέρη 

είναι υποστηρικτική και συνδέεται µε ικανοποίηση και αποτελεσµατικότητα.  

ιν) Αυτονοµία: Σηµαίνει αποφασιστικότητα και αυτοέλεγχο στην ζωή, σκεπτικισµό, 

υπευθυνότητα, κριτική ικανότητα και ανεξαρτησία. Οι µαθητές που αναλαµβάνουν 

πρωτοβουλίες και υπευθυνότητες είναι καλύτεροι δέκτες των µηνυµάτων, αρκεί να 

ταιριάζει µε τη νοητική ανάπτυξη και ηλικία των παιδιών. Επίσης ζωτικό θέµα είναι και η 

αυτονοµία που επιθυµούν να απολαµβάνουν οι δάσκαλοι. Έρευνα σε διαφορετικά 

αντικείµενα απασχόλησης έδειξε ότι υψηλά επίπεδα αυτονοµίας στο προσωπικό είναι 

αποτελεσµατικά, µε µείωση του άγχους, των ηµερών απουσίας από την εργασία και 

υψηλή συνείδηση. 

Το κάθε ένα από αυτά τείνουν να υποστηρίζουν το ένα το άλλο και είναι ακόµα πιο 

ισχυρά όταν συνδυάζονται. Η προσέγγιση αναγνωρίζει ότι η υγεία είναι αποτέλεσµα 

πολλαπλών συνδέσεων και αλληλεπιδράσεων φυσικών , κοινωνικών, ψυχολογικών 

παραγόντων. Επίσης προσπαθεί να σχηµατίσει ένα συνολικό περίβληµα που προάγει την 

υγεία και είναι πέρα από το φυσικό περιβάλλον, το ήθος , τις σχέσεις που προάγουν ένα 

υποστηρικτικό κλίµα για θετική υγεία και ποιότητα ζωής. 

Για να είναι η προαγωγή υγείας ανοικτή και αποτελεσµατική θα πρέπει να µην 

αποτελεί µόνο ένα ξεχωριστό µάθηµα αλλά να στηρίζεται στη διασυνδετική διδασκαλία. 

Με αυτόν τον τρόπο θέµατα όπως για παράδειγµα η διατροφή και η άθληση 

συνδυάζονται µε τη διδασκαλία µαθηµάτων όπως ιστορία και µαθηµατικά. Το 

πρόγραµµα για να επιτύχει πρέπει να βασιστεί στο καλύτερο δυνατό εργαλείο, πηγή,  

υλικά και µέσα, συστηµατικό σχεδιασµό που ανατροφοδοτείται µέσα από την 

αξιολόγηση. 
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 Ένα τόσο καλά οργανωµένο πρόγραµµα αγωγής υγείας  εναρµονισµένο µε την 

εκπαίδευση και µε υψηλό υποστηρικτικό πλαίσιο, µπορεί να επιτύχει ένα καλό επίπεδο 

προαγωγής υγείας. 

 

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως πρότυπο συµπεριφορών υγείας 

 

 

Η αντίληψη ότι οι δάσκαλοι επηρεάζουν τις συνήθειες υγείας των µαθητών 

υποστηρίζεται από θεωρίες συµπεριφοράς υγείας, όπως η κοινωνική γνωστική θεωρία 

του Bandura  (1986) και το οικολογικό πρότυπο του Bronfenbrenner (1979). Σύµφωνα µε 

αυτές σηµαντικοί ενήλικες όπως οι εκπαιδευτικοί επηρεάζουν τη νεανική συµπεριφορά 

λειτουργώντας είτε ως πρότυπα, είτε µέσω κανονιστικών πρακτικών και κοινωνικής 

στήριξης. Επίσης οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να επηρεάσουν τις διατροφικές 

συνήθειες των νεαρών ατόµων από τη συνεχή επαφή µαζί τους κατά τη διάρκεια του 

σχολικού ωραρίου. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες από το κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσηµάτων 

(Centers for Disease Control And Prevention, 1997) για Σχολικά προγράµµατα υγείας για 

την προώθηση Υγιεινής διατροφής δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο του σχολείου στην 

προώθηση και στήριξη υγιεινών διατροφικών συνηθειών στους µαθητές. Επιπλέον 

εντοπίστηκαν σηµαντικοί παράγοντες σε αυτή τη διαδικασία όπως το είδος της τροφής 

που προσφέρεται στα σχολεία αλλά και το διατροφικό πρότυπο των εκπαιδευτικών. 

Σε έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των εκπαιδευτικών στις Η.Π.Α. (Kubik et 

al, 2002) σχεδόν όλοι οι καθηγητές (97%) συµφώνησαν ότι είναι πολύ σηµαντική η 

ύπαρξη ενός υγιούς σχολικού περιβάλλοντος και πως οι διατροφικές συνήθειες των 

µαθητών µέσα στο σχολείο επηρεάζουν την υγεία και τη συµπεριφορά τους. Η 

πλειονότητα των καθηγητών (69%) ανέφεραν υψηλή πρόσληψη λίπους µε 27% των 

γυναικών και 52% των ανδρών µε πολύ υψηλά ποσοστά πρόσληψης λίπους. Λιγότεροι 

από τους µισούς (46%) ανέφεραν την κατανάλωση πέντε µερίδων φρούτων και 

λαχανικών τις περισσότερες ηµέρες της εβδοµάδας. Ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός 

ότι 62% των καθηγητών ήταν ικανοποιηµένοι µε τις διατροφικές τους συνήθειες και το 

93% εκτίµησε από καλή έως εξαιρετική την κατάσταση της υγείας τους. 

Τα συµπεράσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι καθηγητές της µέσης εκπαίδευσης δεν 

αποτελούν το υγιές πρότυπο διατροφικών συνηθειών. Αντίθετα υψηλά ποσοστά 
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πρόσληψης λίπους, χαµηλή εκτίµηση προσωπικής υγιεινής και χαµηλή εκτίµηση στο 

διατροφικό σχολικό περιβάλλον είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς των 

καθηγητών. 

Οι εκπαιδευτικοί παίζουν σηµαντικό ρόλο σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης του 

σχολικού περιβάλλοντος. Προκειµένου οι καθηγητές να επιτύχουν ως θετικά πρότυπα 

υγείας και να συµβάλλουν στην ανάπτυξη υγιών συµπεριφορών των µαθητών, θα πρέπει 

τόσο το ίδιο το σχολείο όσο και οι επαγγελµατίες υγείας να συµβάλλουν στην ανάπτυξη 

και στην αποτελεσµατική εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων υγείας που να 

στηρίζουν εξίσου τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

Στη θεωρία των προτύπων του Bandura (1986), η µάθηση µέσω προτύπων 

καλύπτει πιο σύνθετες µορφές συµπεριφοράς. Ήδη από το 1960 ο Bandura υιοθετεί την 

τριαδική αµοιβαιότητα των παραγόντων της µάθησης (άτοµο- περιβάλλον-συµπεριφορά). 

Η µίµηση περνάει από ένα εσωτερικό πλαίσιο διαδικασιών που κρίνει τον τρόπο µε τον 

οποίο θα πραγµατοποιηθεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει ένα ευρύ πλαίσιο ψυχολογικών 

διαδικασιών. Κατά την µάθηση µε βάση τα πρότυπα υπάρχουν ορισµένες εξωτερικές 

προϋποθέσεις που επιδρούν στο είδος και στη διάρκειά της. Αυτές είναι τα 

χαρακτηριστικά του παρατηρητή και του προτύπου και τα κοινά σηµεία προτύπου και 

παρατηρητή. Τα χαρακτηριστικά του παρατηρητή (µαθητή) είναι οι γνωστικές 

ικανότητες για πρόσληψη και συγκράτηση πληροφοριών, το επίπεδο άγχους και 

ανασφάλειας, το επίπεδο αυτοσυναισθήµατος, καθώς και άλλοι ατοµικοί-

ενδοπροσωπικοί παράγοντες. Τα χαρακτηριστικά του προτύπου (εκπαιδευτικού) είναι το 

κοινωνικό γόητρο, η υψηλή κοινωνική θέση, η τεχνογνωσία, η κοινωνική δύναµη, η 

φιλική ή στοργική διάθεση και η µόρφωση. Επίσης σηµαντικό ρόλο µπορεί να παίξουν τα 

ειδικά γνωρίσµατα της συµπεριφοράς του καθώς και η ελκυστικότητά του. Οι τρόποι 

επίδειξης της συµπεριφοράς του προτύπου-εκπαιδευτή µπορεί να είναι: ζωντανά, 

πραγµατικά εικονιστικά, συγκαλυµµένα, πρότυπα που επιδεικνύουν τέλεια ή σε ηµιτελή 

µορφή την προς µίµηση συµπεριφορά, πολλαπλά /µονοµερή, σταδιακή/ κλιµακωτή 

επίδειξη, µε οδηγίες, καθοδήγηση, ερµηνευτικά σχόλια, περιλήψεις, εσωτερική 

επανάληψη και άσκηση, αλλά και µε ελαχιστοποίηση των εξωτερικών ερεθισµάτων που 

διασπούν την προσοχή. 
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Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού που παρέχει Αγωγή Υγείας 

 

 

Το σχολείο παραδοσιακά επικεντρώνεται στις ανάγκες του µαθητή, θεωρώντας 

την υγεία των εκπαιδευτικών ως δεδοµένο αγαθό. Σήµερα γνωρίζουµε ότι µεγάλο 

ποσοστό εκπαιδευτικών υποφέρουν από άγχος, νοιώθουν υποτιµηµένοι από τον 

προϊστάµενο, τους µαθητές , τους γονείς, την κοινωνία. (First Conference of the 

European Network of Health Promoting Schools, 1997). 

Οι εκπαιδευτές δεν µπορούν να είναι ενθουσιασµένοι µε την εφαρµογή 

προγραµµάτων που προάγουν µόνο την υγεία των µαθητών όταν  αισθάνονται ότι η δική 

τους υγεία δεν προάγεται. Έχουν ανάγκη από στήριξη , τόσο από τους υπεύθυνους του 

προγράµµατος, µε µια θετική αξιολόγηση της προσφοράς τους όσο  και από το να έχουν 

συµµετοχή στην οργάνωση και την διαχείριση της οργάνωσης αυτών των προγραµµάτων. 

Η βασική κατάρτιση σε θέµατα υγείας των εκπαιδευτικών µπορεί να οριστεί ως η 

ικανότητα των εκπαιδευτικών να ανακτήσουν, να ερµηνεύσουν και να καταλάβουν 

βασικές πληροφορίες για την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας συνδυάζοντας την ικανότητα 

να χρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες  µε τρόπο που να αυξάνει τις 

γνώσεις και τις αντιλήψεις για θέµατα υγείας των µαθητών. (Peterson FL, 1999). 

Οι βασικές γνώσεις υγείας του εκπαιδευτή είναι εξίσου σηµαντικές µε αυτές του 

µαθητή και η βελτίωση και των δυο πλευρών στη σχέση αυτή εκπαιδευτικού και µαθητή 

µπορεί να βοηθήσει στην προετοιµασία του εκπαιδευτικού για τη συµµετοχή του στην 

προαγωγή υγείας µέσω του σχολείου. 

Τα χαρακτηριστικά  του εκπαιδευτικού που παρέχει αγωγή υγείας  περιγράφονται 

ως τα ακόλουθα (American Association for Health Education, 1996) :  

-να εφαρµόζει στον οδηγό σπουδών τους κανόνες της ∆ιεθνούς Αγωγής Υγείας 

-να έχει βασικές γνώσεις σε θέµατα δηµόσιας υγιεινής , υγείας του καταναλωτή, 

περιβαλλοντικής υγιεινής, οικογενειακής ζωής, ψυχικής υγιεινής και υγείας, ασφάλειας 

και πρόληψης ατυχηµάτων, διατροφής, ατοµικής υγιεινής, πρόληψης και ελέγχου 

νοσηµάτων, καθώς και πρόληψης εθισµού σε οινοπνευµατώδη ποτά και κάπνισµα. 

-να αναγνωρίζει το ρόλο της αγωγής υγείας στο πλαίσιο του σχολείου ως ένα 

συστατικό ενός περιεκτικού σχολικού προγράµµατος 

-να παρέχει ολοκληρωµένη διδασκαλία για υγιεινές στάσεις και συνήθειες µέσα 

στο πρόγραµµα διδασκαλίας 
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-να εφαρµόζει τη µεθοδολογία της αγωγής υγείας ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης 

και την ηλικία του µαθητή 

-να διδάσκει αποτελεσµατικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων πάνω σε θέµατα 

που αφορούν την υγεία 

-να συλλέγει και να αξιολογεί τις πηγές πληροφόρησης πάνω σε θέµατα υγείας 

-να εµπλέκει τις οικογένειες και την κοινότητα στη διαδικασία ανάπτυξης υγιεινών 

συµπεριφορών 

-να κατανοεί το ρόλο που παίζει ο πολιτισµός και τα προσωπικά πιστεύω στη λήψη 

αποφάσεων σε θέµατα υγείας 

-να συνεργάζεται µε πολυσυλλεκτικές οµάδες στα πλαίσια του σχολείου και της 

κοινότητας για την υιοθέτηση πολιτικών σε θέµατα υγείας 

 Τα παραδοσιακά πρότυπα για την εκπαίδευση των καθηγητών δίνουν έµφαση: ι) 

Στις παιδαγωγικές γνώσεις, ιι) Στην ανάκτηση πληροφοριών για θέµατα υγείας από 10 

παραδοσιακούς χώρους (δηµόσια υγεία, υγεία καταναλωτή, περιβαλλοντική υγιεινή, 

οικογενειακή υγιεινή, ψυχική υγιεινή, ασφάλεια και πρόληψη ατυχηµάτων, διατροφή, 

ατοµική υγιεινή, νόσοι και κατάχρηση ουσιών). ιιι) Στην εξέταση των έξι κατηγοριών 

επικίνδυνων συµπεριφορών όπως αναγνωρίζονται από το Centers for Disease Control and 

Prevention (χρήση καπνού, διατροφικές συνήθειες που οδηγούν στην εµφάνιση 

νοσηµάτων, καθιστική ζωή, σεξουαλικές συµπεριφορές που οδηγούν σε HIV λοίµωξη, 

άλλα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα και συµπεριφορές που καταλήγουν σε 

ακούσιο ή εκούσιο σωµατικό τραυµατισµό). ιν) Στην περιγραφή των οκτώ συστατικών 

ενός σχολικού προγράµµατος υγείας (αγωγή υγείας, σωµατική άσκηση, υπηρεσίες υγείας, 

διατροφή, υπηρεσίες ψυχικής και κοινωνικής ιατρικής, υγιεινό σχολικό περιβάλλον, 

προαγωγή υγείας µέσω του σχολείου προς το προσωπικό της εκπαίδευσης και την 

οικογένεια, συµµετοχή της κοινότητας στην σχολική υγιεινή). (Peterson et al, 2001). 

 Οι νεότερες προσεγγίσεις δίνουν έµφαση σε δεξιότητες και γνώσεις διευρύνοντας 

το εκπαιδευτικό πλαίσιο ώστε να εµπλέκει (αντλεί) πληροφορίες από τη βασική έρευνα, 

θεωρία, εφαρµοσµένη έρευνα και αξιολόγηση που χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση 

των µαθητών σε θέµατα υγείας. Στη συνέχεια αυτές οι πληροφορίες χρησιµοποιούνται σε 

θέµατα προαγωγής υγείας και αγωγής υγείας. Η προτεινόµενη προσέγγιση για την 

εκπαίδευση των καθηγητών σε θέµατα αγωγής υγείας ακολουθεί περισσότερο περιεκτικό 

και ολιστικό πρότυπο. (Joint Committee on National Health Education Standards, 1995). 

 Οι εκπαιδευτικοί βλέπουν τη συµµετοχή τους στην προαγωγή της υγείας των 

µαθητών ως έναν ανεπίσηµο ρόλο, καθώς η καθηµερινή επαφή τους µε τα παιδιά τους 
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δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζουν τα προβλήµατα υγείας τους. Συγχρόνως όµως 

παραδέχονται πως η δυνατότητα δράσης από µέρους τους είναι περιορισµένη αφενός 

λόγω έλλειψης γνώσεων σε θέµατα υγείας αφετέρου λόγω των αυξηµένων υποχρεώσεών 

τους ως διδάσκαλοι απέναντι στο σύνολο της τάξης. (Lightfoot and Bines, 2000). 

 Επιπλέον, ενώ οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την εµπλοκή τους στην 

προαγωγή υγείας τόσο οι ίδιοι όσο και οι µαθητές δέχονται πως η φύση της σχέσης 

µαθητή-δασκάλου περιορίζει αυτόν τους το ρόλο. Αναφέρονται θέµατα όπως ο 

περιορισµός λόγω θέσεως εξουσίας των καθηγητών απέναντι προς τους µαθητές καθώς 

και  η έλλειψη εµπιστοσύνης των µαθητών απέναντι στους καθηγητές για ευαίσθητα 

ζητήµατα υγείας. 

 Όσον αφορά την προσπάθεια των εκπαιδευτικών να στηρίξουν την οικογένεια σε 

θέµατα υγείας οι ίδιοι εστιάζουν σε δύο κυρίως προβλήµατα. Πρώτον, οι καθηγητές 

πιστεύουν ότι µερικοί γονείς παρερµηνεύουν τις προσπάθειες τους να προσφέρουν  

βοήθεια ως προσπάθειες άσκησης κριτικής. ∆εύτερον, οι καθηγητές βρίσκονται σε 

ένταση προσπαθώντας να κρατήσουν καλές σχέσεις µε την οικογένεια και συγχρόνως να 

πράξουν µε γνώµονα το συµφέρον του παιδιού. (Lightfoot and Bines, 2000). 

 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή ενός προγράµµατος αγωγής υγείας 

 

 

Σύµφωνα µε τη γνωστική θεωρία του Bandura (1986), η πιθανότητα να αρχίσουν το 

κάπνισµα οι έφηβοι αυξάνει όταν βλέπουν «σηµαντικούς» γι’ αυτούς ενήλικες να 

καπνίζουν. Η συνήθεια του καπνίσµατος παρουσιάζεται ως πρότυπο, παρακινεί προς 

µίµηση και ενισχύει ως κοινωνικά αποδεκτή συµπεριφορά το κάπνισµα. Οι 

εκπαιδευτικοί, µε την ιδιότητα τους ως πρωταρχικοί παράγοντες κοινωνικοποίησης, 

µπορεί να παίξουν το ρόλο του προτύπου. Εποµένως οι καπνιστές εκπαιδευτικοί µπορεί 

να επηρεάσουν τους εφήβους στην υιοθέτηση του καπνίσµατος λειτουργώντας ως άµεσα 

πρότυπα συµπεριφοράς.  

Πολλές µελέτες δείχνουν ότι αρκετοί παράγοντες µπορεί να λειτουργήσουν ως 

ευνοϊκοί για την έναρξη του καπνίσµατος όπως κοινωνικό-περιβαλλοντικοί, η ύπαρξη 

καπνιστών µέσα στην οικογένεια, τους φίλους και το σχολικό περιβάλλον καθώς και η 

αντίληψη ότι το κάπνισµα είναι µια φυσιολογική συµπεριφορά.(Moore et al., 1994; Tyas 

et al., 1998; Reid et al., 1995). 
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Έρευνα που διεξήχθη σε επτά ευρωπαϊκές χώρες (Wold et al, 2004) για τη 

συσχέτιση µεταξύ του ενδοσχολικού περιορισµού του καπνίσµατος στους εκπαιδευτικούς 

και στην έκθεση των µαθητών σε εκπαιδευτικούς που καπνίζουν, έδειξε ότι ο 

συνδυασµός εθνικής πολιτικής κατά του καπνίσµατος και σχολικού κανονισµού 

απαγόρευσης καπνίσµατος είναι αποτελεσµατικότερος. 

Σηµαντικό ρόλο επίσης παίζουν ο βαθµός απαγόρευσης του καπνίσµατος, η 

αυστηρότητα των µέτρων και οι προσπάθειες για την ενίσχυση και εφαρµογή των µέτρων 

αυτών. Στις χώρες όπου εφαρµόζονται αυστηρές πολιτικές κατά του καπνίσµατος είναι 

µικρότερη η πιθανότητα να λειτουργήσουν άµεσα ως πρότυπα οι εκπαιδευτικοί 

καπνιστές. Από την άλλη όµως πλευρά όταν τα µέτρα είναι πολύ αυστηρά τότε αυξάνουν 

οι πιθανότητες οι εκπαιδευτικοί καπνιστές να λειτουργούν ως πρότυπα εκτός σχολικού 

περιβάλλοντος. 

Σχετικά πρόσφατα έχει διαµορφωθεί και αναπτύσσεται ένας νέος επιστηµονικός 

κλάδος, η Οικολογική ψυχολογία. Στα πλαίσια αυτού του κλάδου το πρόσωπο µελετάται 

πάντοτε σε σχέση µε πραγµατικές καταστάσεις του συγκεκριµένου περιβάλλοντος όπου 

ζει. Είναι οι «θέσεις συµπεριφοράς» (Barker, 1968). Στη συνέχεια και µέχρι το τέλος της 

προηγούµενης δεκαετίας ο U. Bronfenbrenner (1979) ανέπτυξε την θεωρία των 

οικολογικών συστηµάτων (Ecological Systems Theory), σύµφωνα µε την οποία το 

πρόσωπο θεωρείται αναπτυσσόµενο µέσα σε ένα πολύπλοκο σύστηµα σχέσεων του 

περίγυρου, του πλησιέστερου και αµεσότερου περιβάλλοντος όπου περιλαµβάνεται η 

οικογένεια, η γειτονιά, οι φίλοι, το εκπαιδευτικό κέντρο, οι θεσµοί, νόµοι, ήθη και έθιµα, 

οι τρόποι ζωής, οι αξίες του ιδιαίτερου πολιτισµού, όλα αυτά σαν φωλιές σε πολλαπλά 

επίπεδα (microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem, chronosystem). Οι 

σύγχρονες διαπολιτισµικές µελέτες που ελκύουν έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον από 

πολλούς ψυχολόγους σήµερα αποβλέπουν στην µελέτη προσώπων όπως ζουν σε 

διαφορετικούς πολιτισµούς και σε ειδικότερες κοινωνικές και εθνικές οµάδες. 

Οι παρεµβάσεις είναι πιθανό να µην επιτύχουν τους προκαθορισµένους στόχους 

τους εάν δεν εκτελούνται βάσει του σχεδιασµού ενώ ο σχεδιασµός τους από οργανισµούς 

ή ιδιώτες δεν εξασφαλίζει την πλήρη εφαρµογή τους. Σε γενικές γραµµές η επιτυχής 

εφαρµογή των παρεµβάσεων εξαρτάται από το πόσο απλές είναι στην κατανόησή τους, 

τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρµογή τους, προκύπτουν ως βελτίωση 

προηγούµενων πρακτικών χωρίς όµως επιπρόσθετο απαγορευτικό κόστος, είναι σαφώς 

καθορισµένες και δεν απαιτούν την εξεύρεση υψηλών πόρων. 
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Η προτεινόµενη παρέµβαση στον τοµέα αγωγής υγείας πρέπει να ταιριάζει µε τις 

διαδικασίες που ακολουθούνται στο χώρο στον οποίο απευθύνεται αλλά και µε τις 

δεξιότητες, τα πιστεύω και τις πρακτικές των ατόµων που καλούνται να τις 

εφαρµόσουν.(Peterson and Bickman, 1988). Επιπλέον τα κοινωνικο-πολιτικά 

χαρακτηριστικά της κοινωνίας καθορίζουν το πλαίσιο της διαδικασίας εφαρµογής και 

ασυµβατότητα σε αυτό το επίπεδο µπορεί να οδηγήσει σε παρεµπόδιση της υλοποίησης 

της παρέµβασης.(Reid et al., 1995). 

Mία από τις µεγαλύτερες δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι εκπαιδευτικοί στην 

εφαρµογή ενός προγράµµατος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης (Buston et al., 2002), ήταν 

η εξοικονόµηση χρόνου και η κατανοµή του χρόνου µεταξύ του προγράµµατος και του 

υπόλοιπου ωρολογίου προγράµµατος όπως υπαγορεύεται από το αναλυτικό πρόγραµµα. 

Ο παράγοντας χρόνος είναι πολύ σηµαντικός όσο και περιορισµένος κυρίως για 

δυο λόγους. Πρώτον, διότι πολύ περισσότερο από ποτέ τα σχολεία θεωρούνται από τους 

σχεδιαστές κάθε είδους παρέµβασης και αγωγής υγείας ως χώρος όπου µπορούν να 

εντοπιστούν µαζικά τα νεαρά άτοµα σε µια πρώιµη περίοδο της ζωής τους κατά την 

οποία διαµορφώνουν συµπεριφορές και αντιλήψεις. Συγχρόνως οι απαιτήσεις από τα 

σχολεία και τους εκπαιδευτικούς σε θέµατα διοικητικά, παιδαγωγικά και στο σχεδιασµό 

του κύκλου σπουδών, συνεχώς αυξάνονται. Οι εκπαιδευτικοί συχνά καλούνται να 

διδάξουν έξω από το αντικείµενο των σπουδών τους, όπως συµβαίνει συχνά κα µε τα 

θέµατα της αγωγής υγείας. 

Ανασταλτικό ρόλο στην εφαρµογή ενός προγράµµατος αγωγής υγείας µπορεί να 

παίξει η χρησιµοποίηση µεθόδων διδασκαλίας όπως η δραµατοποίηση, η επίδειξη µε 

εποπτικά µέσα και η χρήση βίντεο όταν αυτά κρίνονταν από τους καθηγητές είτε ότι 

δυσαρεστούν τους µαθητές είτε ότι φέρνουν  τους ίδιους σε δύσκολη θέση οπότε και 

παραλείπονται. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις την εφαρµογή του προγράµµατος αγωγής υγείας µπορεί 

να διευκολύνει η απόφαση να συµµετάσχει σε αυτό το προσωπικό που ασχολείται ήδη µε 

κάποια θέµατα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, η συνοχή της οµάδας, το υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης που παρέχει το πρόγραµµα στους εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν, οι 

προτεραιότητες που δίνονται από τη διοίκηση καθώς και ο βαθµός εµπιστοσύνης που 

δείχνουν στο πρόγραµµα οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Πολύ σηµαντική κρίνεται η στάση των 

ανώτερων ιεραρχικά στην εκπαίδευση απέναντι στο πρόγραµµα δίνοντας το χρόνο στους 

εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν να εκπαιδευτούν, να αναπροσαρµόσουν το χρόνο τους 

και το πλάνο διδασκαλίας τους.(Buston et al., 2002). 
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Οι λόγοι για τους οποίους ένα πρόγραµµα αγωγής υγείας µπορεί να είναι  µη 

αποτελεσµατικό είναι αρκετοί. Ένας πρώτος λόγος είναι το γεγονός ότι οι γνώσεις και οι 

ανάγκες των µαθητών µεταβάλλονται οπότε η περαιτέρω βελτίωσή τους αποτελεί µια 

πρόκληση για το σχεδιασµό νέων προγραµµάτων. Ένας άλλος λόγος είναι ότι η επίδραση 

που δέχονται οι µαθητές από ένα πρόγραµµα είναι ούτως ή άλλως περιορισµένη σε σχέση 

µε επιδράσεις που δέχονται από την οικογένεια, την τοπική κοινωνία και τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης, παράγοντες που έχουν φανεί µέσα από έρευνες ότι έχουν έναν περισσότερο 

διεισδυτικό ρόλο. Ως τρίτος λόγος για την περιορισµένη αποτελεσµατικότητα ενός 

προγράµµατος µπορεί να αναφερθεί το γεγονός ότι τα άτοµα στα οποία αφορούν θα 

πρέπει να έχουν και εσωτερικά κίνητρα για συµµετοχή.(Wight et al., 2002). 

Σε έρευνά τους οι Birch et al (2001) κατέγραψαν τις απόψεις των υπεύθυνων 

αγωγής υγείας για τις ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις που κατά τη γνώµη τους θα 

πρέπει να συγκεντρώνουν οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται µε την προαγωγή υγείας στα 

σχολεία. 

Σύµφωνα µε αυτή την έρευνα σηµαντική θεωρήθηκε η γνώση διαφόρων 

παιδαγωγικών µεθόδων για το σχεδιασµό του προγράµµατος σπουδών και του 

αναλυτικού προγράµµατος. Επίσης σηµαντική κρίθηκε η ικανότητα διατήρησης θετικού 

κλίµατος µέσα στην τάξη, όπως και η χρησιµοποίηση µεθόδων ενεργού συµµετοχής των 

µαθητών στη διδασκαλία. Αναφέρθηκαν ακόµα η ικανότητα στο σχεδιασµό του 

περιεχοµένου του µαθήµατος, η ικανότητα ανάκλησης και χρήσης πληροφοριών από 

διάφορες πηγές, η δυνατότητα συνεργασίας µε τους γονείς καθώς και το γνωστικό 

υπόβαθρο σε θέµατα υγείας. 

Η ποιότητα του παιδαγωγικού έργου αλλά και η εµφύσηση της αγωγής υγείας 

στους µαθητές δεν εξαρτάται µόνο από την εξειδίκευση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

του εκπαιδευτικού (Hughes, 1991) αλλά και από τις αντιλήψεις, τις στάσεις, τις αξίες, την 

προσωπική εξέλιξη και το προσωπικό παράδειγµα του ίδιου (Monagham et al., 1997). 

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι για να αναπτυχθεί η αγωγή υγείας και να εφαρµοστεί 

αποτελεσµατικά µέσω του σχολικού προγράµµατος είναι πολύ σηµαντικό οι 

εκπαιδευτικοί που εµπλέκονται στη διδασκαλία τους τουλάχιστον να κατανοούν το 

αντικείµενό της. Η εκπαίδευση πάνω σε θέµατα αγωγής υγείας θα επιτρέψει στους 

εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν περισσότερο θετική στάση προς αυτά. (Apostolidou and 

Fontana, 2003). 

Η στενή συνεργασία εκπαιδευτικού -µαθητή-οικογένειας είναι πρωταρχικής 

σηµασίας στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος. Τα παιδιά χαρακτηρίζουν ως 

 21



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

πρόσωπα που θαυµάζουν τους γονείς τους, τους παππούδες και άλλους συγγενείς αλλά 

και τους καλύτερους φίλους τους, τους δασκάλους, τους προπονητές τους και διάσηµους 

καλλιτέχνες ή αθλητές.(Borra et al., 2003). 

 Πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες συµβάλλουν στη λήψη αποφάσεων και 

καταδεικνύονται ως τέτοιοι οι γονείς, το σχολείο και οι εξωσχολικές δραστηριότητες που 

οδηγούν στην επιλογή συµπεριφορών υγείας.(Betts et al., 2001). 

Oι καθηγητές θεωρούν σηµαντική την ενθάρρυνση από τους γονείς στο σπίτι 

υγιούς τρόπου ζωής. Αντίθετα κρίνουν ότι δεν υπάρχει µεγάλη συνέχεια µεταξύ των 

µαθηµάτων υγιεινής διαβίωσης στο σχολείο και των προβαλλόµενων προτύπων έξω από 

αυτό. 

Οι γονείς από την άλλη πλευρά δηλώνουν την επιθυµία τους να έχουν στήριξη από 

τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την φυσική κατάσταση των 

παιδιών τους, αν και παράλληλα θεωρούν ότι είναι καθαρά ευθύνη της οικογένειας να 

«λύσει» το πρόβληµα.(Borra et al., 2003). 

Η χρυσή τοµή συνεργασίας µε αποτελεσµατικότητα των τριών αυτών οµάδων 

(εκπαιδευτικών- µαθητών- οικογένειας) είναι ένα από τα ζητούµενα στο σύγχρονο 

σχολείο. 

Στη βιβλιογραφία έχει µελετηθεί αρκετά η θρησκευτικότητα ως ένας παράγοντας 

καθορισµού της ανθρώπινης συµπεριφοράς (Jarvis & Northcott, 1987; Khavari & 

Harmon, 1982), αλλά και η σχέση θρησκευτικότητας και υγείας (King, D.,1990). Η 

τελευταία έχει διερευνηθεί κυρίως µέσω δύο τρόπων. Ο πρώτος είναι µε τη συσχέτιση 

των στάσεων και συµπεριφορών που πρεσβεύουν τα διάφορα θρησκευτικά δόγµατα και 

έχουν σχέση µε την υγεία. Ο δεύτερος τρόπος εστιάζει στη µελέτη της συσχέτισης του 

βαθµού θρησκευτικότητας και της υιοθέτησης συµπεριφορών που σχετίζονται µε την 

υγεία. 

Από τα αποτελέσµατα των ερευνών προκύπτει πως υπάρχει µια θετική συσχέτιση 

µεταξύ του βαθµού θρησκευτικότητας και των συµπεριφορών υγείας και ότι οι 

συγκεκριµένες θρησκευτικές οµάδες έχουν καλύτερους δείκτες υγείας σε σχέση µε τον 

γενικό πληθυσµό εφαρµόζοντας συµπεριφορές που προτείνονται από το θρήσκευµά τους. 

Παράδειγµα αποτελούν η εύρεση χαµηλών επιπέδων λιπιδίων στο αίµα στις περιόδους 

νηστείας των ορθόδοξων Ελλήνων (Sarri et al, 2003), τα χαµηλά ποσοστά καρκίνου και 

καρδιαγγειακών νοσηµάτων που σχετίζονται µε τις διατροφικές συνήθειες των 

Μορµόνων (Lyon & Nelson, 1988) και η µειωµένη κατανάλωση καπνού, οινοπνεύµατος 

και καφεΐνης που προτείνεται από του Αντβεντιστές (Jarvis & Northcott, 1987). 
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Η θρησκευτική συµπεριφορά των καθηγητών και οι συµπεριφορές υγείας που 

ενδεχοµένως προάγουν στο σχολείο είναι ένα θέµα που δεν έχει µελετηθεί επαρκώς αλλά 

προκύπτει να έχει σηµαντικό ενδιαφέρον ως παράγοντας που συµβάλλει στην προαγωγή 

και υιοθέτηση υγιών συµπεριφορών. Θα µπορούσε να αξιοποιηθεί στο σχεδιασµό και τη 

υλοποίηση προγραµµάτων αγωγής υγείας ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο, όπου υπάρχει 

ακόµα µεγάλη οµοιογένεια όσον αφορά το θρήσκευµα και τις συµπεριφορές υγείας που 

προτείνονται µέσω αυτού. 

 

 

Η αγωγή υγείας στην ελληνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση σήµερα 

 

 

 Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για να στηρίξει τη 

διαδικασία προαγωγής υγείας στο σχολείο, έχει θεσµοθετήσει θέση Υπεύθυνου Αγωγής 

Υγείας σε κάθε τοπική ∆ιεύθυνση. Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας παρακολουθούν, 

υποστηρίζουν και αξιολογούν τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας των σχολικών µονάδων 

της ∆ιεύθυνσής τους. Ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές για τις 

δυνατότητες υλοποίησης προγραµµάτων σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο, τους βοηθούν 

στο σχεδιασµό, επισκέπτονται τις σχολικές µονάδες, οργανώνουν συναντήσεις µε τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και εκδηλώσεις παρουσιάσεως εργασιών των σχολείων της 

διεύθυνσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς (Γ2/4867/28-8-92 ΦΕΚ 629/τ.Β΄/23-10-92). 

 Η Αγωγή Υγείας σύµφωνα µε προεδρικό διάταγµα (υπ’ αριθµ.35 Π.∆./ΦΕΚ 

11/τ.Α΄/4-2-1991) έχει ενταχθεί στα προαιρετικά µαθήµατα. Για κάθε πρόγραµµα 

Αγωγής Υγείας διατίθενται 2 ώρες εβδοµαδιαία εκτός ωρολογίου προγράµµατος των 

Σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. (Φ484/62/Γ2 4877/ΦΕΚ 797/τ.Β΄/20-

12-1990). Για τους καθηγητές που συµµετέχουν στα προγράµµατα (µέχρι δύο το πολύ 

κατά τάξη ή τµήµα) µειώνεται το εβδοµαδιαίο διδακτικό ωράριό τους κατά δύο ώρες. 

 Οι υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας και οι Υπεύθυνοι Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων 

έχουν την ευθύνη για την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων στην Αγωγή και 

Προαγωγή της υγείας των µαθητών των σχολικών µονάδων της αρµοδιότητάς τους. 

 Τα αντικείµενα των προγραµµάτων αγωγής υγείας µπορεί να περιλαµβάνουν έναν 

αρκετά µεγάλο αριθµό θεµάτων, όπως εξαρτησιογόνες ουσίες, διατροφή, σεξουαλική 

αγωγή, AIDS, κυκλοφοριακή αγωγή κατανάλωση και υγεία, ισότητα των δυο φύλων, 

κοινωνικός αποκλεισµός κ.α.  
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 Για την καλύτερη εφαρµογή των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων προβλέπει τη συνεργασία µε άλλα υπουργεία, 

Κυβερνητικούς και µη Κυβερνητικούς φορείς (όπως η εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας 

και το Κέντρο Ειδικών Λοιµώξεων),την τοπική αυτοδιοίκηση, τις τοπικές οργανώσεις 

γονέων και κηδεµόνων και άλλους φορείς ανάλογα µε τη θεµατολογία του 

προγράµµατος. 

 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 
Ερευνητικό αντικείµενο και υποθέσεις εργασίας 

 

 Στην παρούσα εργασία αποφασίστηκε να διερευνηθεί η συνεισφορά των 

καθηγητών στην εθελουσία προαγωγή συµπεριφορών υγείας στους µαθητές τους, όπως 

αναφέρεται και στα κριτήρια που προτείνει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας όσον 

αφορά «το ρόλο του προσωπικού του σχολείου ως πρότυπα σε θέµατα σχετιζόµενα µε 

την υγεία» στα πλαίσια των σχολείων που προάγουν την υγεία. (World Health 

Organisation 1993).  

 Η µελέτη αυτή προτίθεται να συµπληρώσει την ελλιπή γνώση για το αν και κατά 

πόσο οι καθηγητές ενεργοποιούν τον ρόλο του προαγωγού υγείας, δίχως οποιαδήποτε 

τυπική υποχρέωση ή δίχως οποιαδήποτε επιπρόσθετη αµοιβή, µε την καθηµερινή τους 

παρουσία στην τάξη και αν συµβαίνει αυτό ποιά είναι η κοινωνιολογική τους εικόνα και 

ποιες είναι οι δικές τους πρακτικές (συµπεριφορές) υγείας και σε ποιο βαθµό αυτές 

συµβάλλουν στη µετάδοση των συµπεριφορών υγείας στο σχολείο. Όπως 

υπογραµµίστηκε, το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάστηκε, ιδιαίτερα, στον εκκλησιαστικό 

τρόπο ζωής των δασκάλων, αφού έχει υποστηριχθεί ότι η θρησκευτικότητα παίζει ένα 

σπουδαίο ρόλο στην υιοθέτηση υγιών συµπεριφορών (Chliaoutakis et al. 2002a;Sarri et 

al. 2003).  

 Επιπροσθέτως, η έρευνα έστρεψε την προσοχή της στα «αντιλαµβανόµενα 

εµπόδια» (“perceived barriers”), έννοια που προτάθηκε πριν από αρκετές δεκαετίες 

(Health Belief Model: Rosenstock, 1974). Το θεωρητικό αυτό πρότυπο έχει ως σκοπό του 

να αναγνωρίσει (στην προκειµένη περίπτωση) τα εµπόδια εκείνα που οι καθηγητές 

αντιλαµβάνονται ως ανασταλτικά για να περιλάβουν στην διδασκαλία τους θέµατα 
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υγείας(Van Hook, 2002), ανεξάρτητα από το αν η διδασκαλία αυτή περιέχεται στο 

πρόγραµµα ενός σχολείου. 

Έτσι, το επόµενο ερευνητικό αντικείµενο ήταν η αναγνώριση των 

αντιλαµβανόµενων εµποδίων (π.χ. η υλικοτεχνική υποδοµή του σχολείου, η 

υποκειµενική αδυναµία των καθηγητών και σηµαντικοί άλλοι παράγοντες όπως οι 

µαθητές κλπ). Τα παιδαγωγικά τους ενδιαφέροντα (π.χ. συµµετοχή σε σεµινάρια, 

συνέδρια, κλπ), η εξω-διδακτική τους µελέτη (π.χ. µελέτη περιοδικού τύπου, 

λογοτεχνικών κ.ά. κειµένων) και η προηγούµενη κατάρτισή τους (π.χ. προσωπική µελέτη 

παρακολούθηση σεµιναρίων) σε θέµατα υγείας εξετάσθηκαν ως παράγοντες που θα 

µπορούσαν να συµβάλλουν θετικά ή αρνητικά στην ενθάρρυνσή τους να µεταδίδουν 

συµπεριφορές υγείας στους µαθητές τους. 

 Οι ακόλουθες ερευνητικές υποθέσεις δοκιµάστηκαν: 

Η υιοθέτηση του εκκλησιαστικού τρόπου ζωής (θρησκευτικότητα)  από τους 

καθηγητές αποτελεί προγνωστικό δείκτη διδασκαλίας συµπεριφορών υγείας στο σχολείο. 

Καθηγητές µε υγιεινό διαιτολόγιο και άλλες συµπεριφορές υγείας έχουν 

αυξηµένες πιθανότητες να προάγουν την διδασκαλία σε θέµατα υγείας στο σχολείο. 

Οι καθηγητές µε εξειδίκευση στις επιστήµες υγείας προάγουν κάθε συµπεριφορά 

υγείας. 

Ο αυξηµένος βαθµός αντίληψης εµποδίων συνεπάγεται χαµένες ευκαιρίες 

µετάδοσης συµπεριφορών υγείας. 

Η υψηλή κατάρτιση και ευαισθητοποίηση σε παιδαγωγικά εξω-διδακτικά θέµατα 

και η προσωπική µελέτη ποικίλων θεµάτων και θεµάτων αγωγής υγείας σχετίζεται µε 

αυξηµένες πιθανότητες της αντίστοιχης διδασκαλίας της στο σχολείο. 

 

 

∆ειγµατοληψία 

 

Ο πληθυσµός της παρούσης ερευνητικής εργασίας αποτελείται από το σύνολο των 

µόνιµων εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων, της δευτεροβάθµιας δηµόσιας 

εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε βαθµίδα (Γυµνάσια, Ενιαία Λύκεια, Εσπερινό Γυµνάσιο 

και Λύκειο, Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια και Μουσικό Γυµνάσιο) στο Νόµό 

Ηρακλείου. 
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Οι κατάλογοι των σχολείων αναζητήθηκαν στα αντίστοιχα γραφεία της 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (1ο, 2ο, γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και γραφείο 

ΤΕΕ). Για κάθε σχολείο ζητήθηκε το σύνολο των µόνιµα απασχολούµενων 

εκπαιδευτικών σε αυτό. 

Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε τη µέθοδο της κατά συστάδες τυχαίας 

δειγµατοληψίας, όπου κάθε σχολικός οργανισµός αποτελούσε µια συστάδα. Σε κάθε 

σχολείο του δείγµατος δόθηκε για συµπλήρωση το ερωτηµατολογίου στο σύνολο των 

εκπαιδευτικών. 

Στο Νοµό του Ηρακλείου αριθµούνται σύµφωνα µε τα στοιχεία από τα γραφεία της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 89 σχολεία  δευτεροβάθµιας µε σύνολο 2159 µόνιµων 

εκπαιδευτικών. Επιλέχθηκαν µε τη µέθοδο της κατά συστάδες τυχαίας δειγµατοληψίας 

11 σχολεία. Το σύνολο των εκπαιδευτικών των σχολείων αυτών ήταν 299 (13,4% του 

συνόλου). Από αυτούς εξαιρέθηκαν 23 άτοµα. Από τους υπόλοιπους 276 εκπαιδευτικούς 

συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο οι 202 (73,2%). Οι λόγοι για τους οποίους 74 

εκπαιδευτικοί δεν συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 

(βλέπε Παράρτηµα Α για Πίνακες). 

Εξαιρέθηκαν από το δείγµα: 

-οι εκπαιδευτικοί που είχαν πάρει µετάθεση ή απόσπαση από την υπηρεσία τους 

καθώς και όσοι βρίσκονταν σε εκπαιδευτική άδεια, άδεια κύησης και άδεια µητρότητας. 

-οι αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί, διότι κατά το διάστηµα διεξαγωγής 

της έρευνας (Σεπτέµβριος –Νοέµβριος 2004) δεν είχαν γίνει ακόµη οι τοποθετήσεις τους. 

 

 

∆ιαδικασία 

 

Η διεξαγωγή της µελέτης µας έγινε κατά το χρονικό διάστηµα τριών µηνών από 

Σεπτέµβριο 2004 έως και το Νοέµβριο 2004. Σε κάθε επιλεγµένο σχολικό συγκρότηµα 

κάναµε επίσκεψη και συνάντηση µε τους µόνιµους εκπαιδευτικούς. Σε κάθε έναν 

ξεχωριστά γινόταν ενηµέρωση όσον αφορά το σκοπό της µελέτης και το ερευνητικό της 

αντικείµενο. 

Το ερωτηµατολόγιο επιδίδονταν προσωπικά σε κάθε εκπαιδευτικό του επιλεγµένου 

δείγµατος. Ακολουθούσαν οδηγίες για τον τρόπο συµπλήρωσής του και επεξήγηση για 

το είδος των ερωτήσεων. ∆εν υπήρχε περιορισµός στο χρόνο συµπλήρωσης  του 

ερωτηµατολογίου, αν και συνήθως δεν ξεπερνούσε τα 20 λεπτά. Όπου διατυπώνονταν 
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απορίες δίναµε διευκρινήσεις για την σωστή και πλήρη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου. Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκαν περισσότερες από µια 

επισκέψεις στο ίδιο σχολικό συγκρότηµα για να εντοπιστούν όλοι οι καθηγητές και 

προκειµένου να έχουν ελεύθερο χρόνο-εκτός διδακτικών ωρών- για να συµπληρώσουν 

το ερωτηµατολόγιο. Η συνάντηση γινόταν πάντοτε εκτός σχολικής τάξης και στο 

γραφείο των καθηγητών για να υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης µε τον εκπαιδευτικό σε 

έναν ήσυχο χώρο. 

Κατά την παράδοση του ερωτηµατολογίου κάναµε έλεγχο για να διαπιστώσουµε 

ότι έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις. Εάν δεν συνέβαινε αυτό ζητούσαµε από τον 

εκπαιδευτικό να το κάνει. 

Εξασφαλίσαµε την εχεµύθεια από το δείγµα διατηρώντας την ανωνυµία σε κάθε 

ερωτηµατολόγιο ενώ συγχρόνως κατορθώθηκε και η συναίνεση από τους 202 

εκπαιδευτικούς για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 

Με όσους καθηγητές δεν παράδωσαν συµπληρωµένο το ερωτηµατολόγιο γινόταν 

µια σύντοµη συζήτηση για τους λόγους άρνησής τους και καταγραφή αυτών των λόγων 

(Πίνακας 1). 

 

 

Ερωτηµατολόγιο και µετρήσεις 

 

Το όργανο µέτρησης της παρούσας µελέτης αποτελείτο από πέντε µέρη (βλέπε 

Παράρτηµα Β για ερωτηµατολόγιο). Το πρώτο µέρος κατέγραφε πληροφορίες για την 

κοινωνιολογική εικόνα των καθηγητών (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, 

µεταπτυχιακές σπουδές, ειδικότητα κ.ά.). Στο µέρος αυτό διερευνήθηκε επίσης ο βαθµός 

συµµετοχής των ερωτηθέντων σε εκκλησιαστικά γεγονότα. Η έννοια της 

θρησκευτικότητας χρησιµοποιήθηκε επειδή έχει αναφερθεί σε προγενέστερες εργασίες 

(Chliaoutakis et al. 2002b; Sarri et al, 2003), ότι η υιοθέτηση του Εκκλησιαστικού 

τρόπου ζωής συνδέεται µε την αντίστοιχη υιοθέτηση συµπεριφορών υγείας όπως για 

παράδειγµα η υγιεινή διατροφή, η χαλάρωση κ.ά. Συγκεκριµένα, υπάρχουν στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι η θρησκευτικότητα αυξάνει σηµαντικά την πιθανότητα να υιοθετήσει 

κάποιος συµπεριφορές που βελτιώνουν την υγεία, όπως η ικανοποίηση από την ζωή, η 

ατοµική υγιεινή, η φυσική άσκηση κ.ά. (Chliaoutakis et al, 2002b; Macri & Mullet 2003).  

 Επιπλέον η συµµετοχή στις περιόδους νηστείας των ορθόδοξων Ελλήνων παίζει 

σηµαντικό ρόλο στη µείωση των λιπιδίων στο αίµα µε µια µη σηµαντική µείωση της 
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HDLχοληστερόλης και πιθανή συσχέτιση µε την παχυσαρκία (Sarri et al. 2003). Εκτός 

από τα ερευνητικά δεδοµένα που προέρχονται από την Ελλάδα υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία στη διεθνή βιβλιογραφία για τη θετική συσχέτιση µεταξύ θρησκευτικότητας και 

συµπεριφορών σχετικών µε την υγεία.. (Anson et al. 1991;Oleckno & Blacconiere 

1991;Vanderpool 1980;Wallace & Forman 1998).  

 Έτσι στη µελέτη αυτή ο βαθµός θρησκευτικότητας εκτιµήθηκε µε τρεις ερωτήσεις 

1) την συχνότητα εκκλησιασµού, 2) την τήρηση του διαιτολογίου σύµφωνα µε το 

εκκλησιαστικό πρότυπο και 3) την συχνότητα προσευχής. Όλα τα θέµατα της κλίµακας 

θρησκευτικότητας στηρίχθηκαν σε ένα υπόδειγµα τύπου Likert µε δυνατές απαντήσεις 

που αντιστοιχούσαν σε µια διακύµανση από 0 = ποτέ έως 3 = πολύ συχνά. Υψηλές 

επιδόσεις (βαθµολογίες) στην κλίµακα απεικονίζουν τον Εκκλησιαστικό τρόπο ζωής.  

 Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου εκτιµούσε τέσσερις σηµαντικές 

συµπεριφορές υγείας των ερωτώµενων και µια συµπεριφορά ασφάλειας:  

1. την ηµερήσια χρήση καπνού  (αριθµός τσιγάρων),  

2. την εβδοµαδιαία κατανάλωση οινοπνεύµατος, η οποία µετρήθηκε σε ποτήρια 

οινοπνεύµατος, χωριστά σε χαµηλή (κρασί, µπύρα κλπ) και υψηλή (ούζο, ρακί, 

ουίσκι, κλπ) περιεκτικότητα (η αθροιστική επίδοση των απαντήσεων που 

ελήφθησαν γι’ αυτές τις δύο ερωτήσεις αποτέλεσε την κλίµακα εβδοµαδιαίας 

κατανάλωσης οινοπνεύµατος).  

3. την εβδοµαδιαία συχνότητα υγιούς διατροφικής συνήθειας (κατανάλωση 

κόκκινου κρέατος, ψαριών, λαχανικών, φρούτων, οσπρίων και γαλακτοκοµικών 

µε δυνατές απαντήσεις που κυµαίνονταν από «καθηµερινώς» έως «0-1 φορά 

εβδοµαδιαίως»). Κατασκευάσθηκε µια κλίµακα διατροφικής συνήθειας που 

περιέλαβε τα έξι παραπάνω θέµατα. Μετά από τις κατάλληλες κωδικοποιήσεις 

(αθροίσθηκαν οι βαθµολογίες που δόθηκαν σε κάθε µία από τις απαντήσεις των 

έξι θεµάτων) προέκυψε η κλίµακα της διατροφικής συνήθειας των καθηγητών. 

Υψηλές επιδόσεις στην κλίµακα σηµαίνουν πολύ καλή διατροφική συνήθεια 

(Πίνακας 6).  

4. την εβδοµαδιαία σωµατική άσκηση (καταγράφηκε το είδος, η ένταση και η 

συχνότητα της σωµατικής άσκησης) 

5. την συχνότητα χρήσης ζώνης ασφαλείας.  

 Το µέρος αυτό περιέλαβε επίσης τρεις ερωτήσεις για την τρέχουσα κατάσταση 

υγείας των ερωτώµενων έτσι όπως την δήλωσαν (π.χ. η αναφερθείσα ύπαρξη χρόνιας 

 28



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

νόσου και νόσου στη διάρκεια της τελευταίας πριν από την έρευνα χρονιάς και η λήψη 

φαρµάκων στη διάρκεια της ίδιας περιόδου).   

 Το τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου αξιολόγησε την παιδαγωγική εικόνα, 

δηλαδή, την παιδαγωγική εξωσχολική δραστηριότητα των καθηγητών στη διάρκεια των 

τελευταίων 3 χρόνων. Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να αναφέρουν σε 5 περιπτώσεις την 

συχνότητα συµµετοχής τους (τις απογευµατινές ώρες) στην παρακολούθηση σεµιναρίων, 

συνεδρίων, διαλέξεων ή και αν οι ίδιοι έχουν κάνει κάποια οµιλία κλπ. Οι ενδεχόµενες 

απαντήσεις στα θέµατα αυτά κυµαίνονταν από 0=ποτέ έως 3=>4 φορές. Η αθροιστική 

επίδοση των πέντε αυτών θεµάτων αποτέλεσε την κλίµακα των παιδαγωγικών 

ενδιαφερόντων. 

 Επιπρόσθετα, στην ενότητα αυτή περιελήφθησαν:  

1. δύο ερωτήσεις που αξιολόγησαν την προηγούµενη κατάρτιση των καθηγητών σε 

θέµατα υγείας (παρακολούθηση κάποιου σεµιναρίου ή προσωπική µελέτη σχετική 

µε θέµατα Αγωγής υγείας κλπ). Οι απαντήσεις ήταν διχοτοµικές 0=ποτέ 

1=τουλάχιστον µια φορά. 

2. Μια ερώτηση ανοικτού τύπου στην οποία δήλωσαν την προτίµησή τους για 

εξωσχολική µελέτη (π.χ. ηµερήσιου και περιοδικού τύπου, λογοτεχνίας, κλπ). 

 Στο τέταρτο µέρος του ερωτηµατολογίου  περιελήφθησαν 5 δείκτες 

συµπεριφορών υγείας που ενδεχοµένως οι καθηγητές προάγουν µε τον ένα (π.χ. 

διδασκαλία κλπ) ή τον άλλο (π.χ. υπόµνηση κλπ) τρόπο στους µαθητές τους (Kuo 1989): 

πέντε κλίµακες αντίστοιχες στη Χαλάρωση, Ικανοποίηση Ζωής (συµπεριφορές ψυχικής 

υγείας), Υγιεινή ∆ιατροφή, Σωµατική Άσκηση & Ατοµική Υγιεινή (συµπεριφορές φυσικής 

υγείας). Οι κλίµακες αυτές αποτέλεσαν τις εξαρτηµένες µεταβλητές για τον έλεγχο των 

τριών πρώτων υποθέσεων και του πρώτου στόχου της εργασίας. Όλες οι 

προαναφερθείσες κλίµακες συµπεριφορών υγείας ήταν δανεισµένες από προηγούµενες 

µελέτες (Chliaoutakis et al. 2002) και περιγράφονται ως ακολούθως:  

1. έξι θέµατα Χαλάρωσης (π.χ. «να απολαµβάνεις και να χορταίνεις τον ύπνο σου», 

«µε κάθε ευκαιρία να ησυχάζεις πνευµατικά» κλπ) 

2. οκτώ θέµατα Ικανοποίησης Ζωής (π.χ. «να προσλαµβάνεις θετικά το νόηµα των 

καθηµερινών σου δυσκολιών»,«να αντλείς ικανοποίηση και χαρά από τις 

µαθητικές σου δραστηριότητες», κλπ) 

3. επτά θέµατα Υγιεινής ∆ιατροφής (π.χ., «να αποφεύγεις τους καφέδες και ιδιαίτερα 

τους στιγµιαίους», «να αποφεύγεις την κατανάλωση αναψυκτικών» κλπ) 
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4. έξι θέµατα Φυσικής Άσκησης (π.χ., «να αθλείσαι τακτικά», «να περπατάς 

καθηµερινά» κλπ) 

5. έξι θέµατα Ατοµικής Υγιεινής (π.χ. «να ασχολείσαι µε την ατοµική σου 

καθαριότητα», «να πλένεις τα χέρια σου πριν από κάθε γεύµα» κλπ) 

Η συχνότητα διδασκαλίας (υπόµνησης κλπ) αυτών των συµπεριφορών υγείας 

εκτιµήθηκε σε κλίµακα που κυµαίνονταν από 0= ποτέ δεν το αναφέρω έως 4 κάθε 

βδοµάδα το διδάσκω. Η αθροιστική επίδοση των θεµάτων που περιελάµβανε κάθε 

δείκτης, αποτέλεσε την αντίστοιχη συµπεριφορά υγείας που µεταδίδεται µε οποιοδήποτε 

τρόπο από τους καθηγητές στους µαθητές τους. Υψηλές επιδόσεις (βαθµολογίες) σε κάθε 

κλίµακα εκφράζουν υψηλή συχνότητα µετάδοσης.  

Επιπροσθέτως, κατασκευάστηκε µια συνοπτική κλίµακα ∆ιδασκαλίας συµπεριφορών 

υγείας η οποία περιέλαβε δύο θέµατα από την κάθε µία από τις 5 προαναφερόµενες 

κλίµακες (10 θέµατα συνολικά όπως για παράδειγµα: «να πλένεις τα δόντια σου µετά από 

κάθε γεύµα», «να µην πίνεις παρά µόνο σε ειδικές περιπτώσεις 1 ποτήρι κρασί», «να 

φροντίζεις να κοιµάσαι νωρίς», «να εκτιµάς την αξία της ζωής», «να ανεβαίνεις τις 

σκάλες µε τα πόδια», «να τρως καθηµερινά φρούτα, λαχανικά, όσπρια» κλπ.) Η κλίµακα 

αυτή χρησιµοποιήθηκε ως εξαρτηµένη µεταβλητή προκειµένου να ελεγχθούν οι 

υποθέσεις που αναφέρονται στα αντιλαµβανόµενα εµπόδια και στο δεύτερο σκοπό της 

εργασίας.  

 Το πέµπτο και τελευταίο µέρος του ερωτηµατολογίου περιέλαβε τρεις δείκτες που 

µετρούσαν τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια για διδασκαλία συµπεριφορών υγείας στο 

σχολείο.  Συγκεκριµένα: 

1. Ο δείκτης µέτρησης της αντίληψης των ερωτώµενων για την αξιολόγηση της 

υλικοτεχνικής υποδοµής του σχολείου ως εµπόδιο προαγωγής της υγείας 

περιέλαβε 8 θέµατα σχετικά µε την καταλληλότητα των αιθουσών διδασκαλίας, 

των εποπτικών µέσων, του εκπαιδευτικού υλικού, του διαθέσιµου χρόνου κλπ 

(π.χ. «το σχολείο δεν διαθέτει τις κατάλληλες αίθουσες για ειδικές παρεµβάσεις», 

«∆εν διατίθενται τα κατάλληλα εποπτικά µέσα για εξειδικευµένες παρουσιάσεις», 

«το εκπαιδευτικό πρόγραµµα δεν προβλέπει τη συγκεκριµένη διδασκαλία» κλπ). 

2. Ο δείκτης µέτρησης της αντίληψης των καθηγητών για την αξιολόγηση των 

υποκειµενικών δυσκολιών τους ως εµπόδιο για την διδασκαλία θεµάτων υγείας 

περιέλαβε 9 θέµατα σχετικά µε την αναρµοδιότητά τους και την έλλειψη 

ενδιαφέροντος σε θέµατα προαγωγής υγείας, την ανυπαρξία κινήτρων κλπ (π.χ. 

«η προαγωγή υγείας δεν είναι µέρος των καθηκόντων µας», «δεν υπάρχει το 
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κατάλληλο ενδιαφέρον από πλευράς διδασκόντων», «δεν αποτελούµε τα 

κατάλληλα πρότυπα προς µίµηση για την προαγωγή της υγείας» κλπ). 

3. Τέλος, ο δείκτης µέτρησης της αντίληψης των ερωτώµενων για την αξιολόγηση 

ισχυρών άλλων όπως οι ίδιοι οι µαθητές και οι γονείς τους, οι αρµόδιοι για την 

προαγωγή υγείας επιστηµονικοί φορείς κ.ά. ως εµπόδιο για την µετάδοση 

συµπεριφορών υγείας στο σχολείο περιέλαβε επτά θέµατα (π.χ. «η οικογένεια 

οφείλει να φροντίζει για την προαγωγή της υγείας», «δεν υπάρχει ενθάρρυνση 

από το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων» κλπ). 

 Όλα τα προηγούµενα θέµατα µετρήθηκαν µε κλίµακα τύπου Lickert και πιθανές 

απαντήσεις που κυµαίνοντας από 0=διαφωνώ απολύτως έως 5= συµφωνώ απολύτως. Η 

αθροιστική επίδοση (βαθµολογία) των θεµάτων που περιέλαβε κάθε δείκτης αποτέλεσε 

και την αντίστοιχη κλίµακα της υλικοτεχνικής υποδοµής, των υποκειµενικών αδυναµιών 

και των σηµαντικών άλλων.  

 

 

   Αξιοπιστία µέτρησης των οργάνων 

 

 Οι απαντήσεις που δόθηκαν στις µεταβλητές που περιέλαβε η κάθε κλίµακα 

σταθµίστηκαν προκειµένου να προκύψει η επίδοση της κάθε κλίµακας. Οι σταθµίσεις 

έγιναν προκειµένου να οριστεί η οµοιογένεια και η αξιοπιστία των απαντήσεων στις 

µεταβλητές των κλιµάκων. Στηριζόµενοι στις απαντήσεις 199 ερωτηθέντων, τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων των συντελεστών α του Cronbach έδειξαν ότι η εσωτερική 

συνάφεια και ο  ορισµός των κλιµάκων από τις µεταβλητές που περιελήφθησαν σε αυτές 

ήταν από πολύ υψηλά έως ικανοποιητικά επίπεδα: 

• Θρησκευτικότητα: Cronbach’s alpha, 0,76 

• Παιδαγωγικά ενδιαφέροντα: Cronbach’s alpha, 0,72 

• Χαλάρωση, Ικανοποίηση Ζωής, Υγιεινή ∆ιατροφή, Σωµατική Άσκηση & Ατοµική 

Υγιεινή: τα Cronbach’s α ήταν 0,85,  0,88,  0,91,  0,85  και 0,95 αντίστοιχα για την 

κάθε κλίµακα 

• Συνοπτική κλίµακα ∆ιδασκαλίας συµπεριφορών υγείας:  Cronbach’s alpha, 0,86 

• Υλικοτεχνική υποδοµή, Υποκειµενικές αδυναµίες & Ισχυροί άλλοι: τα Cronbach’s α 

ήταν 0,75,  0,77  και 0,62 αντίστοιχα για την κάθε κλίµακα. 
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Στατιστική ανάλυση 

 
 Πέντε υποδείγµατα αναλύσεων πολλαπλής παλινδρόµησης (multiple regressions 

analyses) διεξήχθησαν για να εκτιµηθεί η σχέση ανάµεσα στην ανεξάρτητη 

(προγνωστικός δείκτης) µεταβλητή της θρησκευτικότητας [(τροποποιηµένη σε ψευδο-

µεταβλητές (θρησκευόµενοι, περιστασιακοί-µε οµάδα αναφοράς τους αδιάφορους)] και 

τις πέντε µεταβλητές που αφορούν στην µετάδοση συµπεριφορών υγείας (µεταβλητές 

έκβασης/ εξαρτηµένες). Επιπροσθέτως, οι ακόλουθες µεταβλητές εισήχθησαν στην 

εξίσωση ως ανεξάρτητες µεταβλητές (προγνωστικοί δείκτες): 

- Η κοινωνιολογική εικόνα των καθηγητών (φύλο 0=άνδρες έναντι 1=γυναίκες,, 

ηλικία και ειδικότητα –τροποποιηµένη σε ψευδο-µεταβλητές µε οµάδα αναφοράς 

την ειδικότητα των θετικών επιστηµών),  

- Οι συνήθειες που σχετίζονται µε την υγεία των καθηγητών (διατροφική συνήθεια –

τροποποιηµένη σε ψευδο-µεταβλητές µε οµάδα αναφοράς τα άτοµα µε κακή 

διατροφική συνήθεια,  την κατανάλωση καπνού και οινοπνεύµατος)  

- Η τρέχουσα κατάσταση της υγείας των καθηγητών [πρόσφατες ασθένειες (0=όχι, 

έναντι 1=ναι), λήψη φαρµάκων (0=όχι, έναντι 1=ναι)]. 

 Τα αποτελέσµατα των πέντε παραπάνω υποδειγµάτων απαντούν στον πρώτο 

στόχο και ελέγχουν τις τρεις πρώτες υποθέσεις της εργασίας. 

 Ένα ακόµα υπόδειγµα πολλαπλής παλινδρόµησης δοκιµάστηκε προκειµένου να 

ελέγξει τις υπόλοιπες δύο υποθέσεις και να απαντήσει στον δεύτερο ερευνητικό σκοπό, 

δηλαδή προκειµένου να ελέγξει τη σχέση ανάµεσα στα αντιλαµβανόµενα εµπόδια των 

καθηγητών να µεταδίδουν συµπεριφορές υγείας στους µαθητές τους –στις κλίµακες 

υλικοτεχνικής υποδοµής, υποκειµενικών αδυναµιών & ισχυρών άλλων (ανεξάρτητες 

µεταβλητές) και στην συνοπτική κλίµακα διδασκαλίας (εξαρτηµένη µεταβλητή). 

 Στην γραµµική αυτή εξίσωση, οι µεταβλητές πρόγνωσης περιέλαβαν επίσης: 

- δηµογραφικές µεταβλητές (φύλο 0=άνδρες έναντι 1=γυναίκες, ηλικία –σε έτη)  

- την παιδαγωγική εικόνα των καθηγητών [µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 

(0=όχι, έναντι 1=ναι), έτη διδακτικής προϋπηρεσίας, την κλίµακα των 

Παιδαγωγικών ενδιαφερόντων, τη µελέτη ηµερήσιου και περιοδικού τύπου 

(0=όχι, έναντι 1=ναι), λογοτεχνίας (0=όχι, έναντι 1=ναι), θετικών επιστηµών 

(0=όχι, έναντι 1=ναι), και ιστορίας και κοινωνικών επιστηµών (0=όχι, έναντι 

1=ναι)] 
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- την προηγούµενη κατάρτιση σε θέµατα υγείας (Παρακολούθηση σεµιναρίων 

0=όχι, έναντι 1=ναι, µελέτη βιβλίων 0=όχι, έναντι 1=ναι). 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Κοινωνιολογική εικόνα των καθηγητών 

 

Στον Πίνακα 2 εµφανίζονται οι κατανοµές που αφορούν στα κοινωνικο-

δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος. Από τους 202 ερωτηθέντες οι 66 (33%) 

ήταν άνδρες και οι 136 (67%) γυναίκες. Η συγκέντρωση περισσότερων γυναικών στο 

δείγµα ήταν αναµενόµενη εξ αιτίας της υπέρ εκπροσώπησης τους στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα (Stylianidou et al, 2004; Fraggoudaki, 1985). Η µέση ηλικία των 

συµµετεχόντων ήταν 43,5 και διδάσκουν στο εκπαιδευτικό σύστηµα κατά µέσο όσο 15 

χρόνια. Όπως ήταν αναµενόµενο οι 7 στους δέκα δήλωσαν φιλόλογοι και θετικών 

επιστηµών και µόνο 15% δήλωσαν επαγγελµατίες υγείας.  

 

Θρησκευτικές πρακτικές των καθηγητών και κλίµακα θρησκευτικότητας 

 

 Στον Πίνακα 3 φαίνεται ότι περισσότεροι από τους µισούς καθηγητές 

εκκλησιάζονται και προσεύχονται συχνά έως και πολύ συχνά, ενώ η αντιστοιχία για την 

πρακτική της νηστείας είναι 4 στους 10.  Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της έρευνας, οι 

επιδόσεις στην κλίµακα θρησκευτικότητας των τριών θεµάτων, κυµάνθηκαν από 0 έως 9 

µε µέση τιµή το 4,3. Η κλίµακα επανα-κωδικοποιήθηκε σε τρεις κατηγορίες στους 

αδιάφορους (µε επιδόσεις<3), στους περιστασιακά εκκλησιαζόµενους (4-6) και στους 

θρησκευόµενους (µε επιδόσεις >7). 

 

Οι συµπεριφορές υγείας των καθηγητών 

 
 Το 33,3% των ανδρών και το 41,9% των γυναικών από τους ερωτώµενους 

δήλωσαν ότι καπνίζουν. Η µέση τιµή ηµερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων ήταν περίπου 

ίδια και για τα δύο φύλα (6,9 και 6,5 αντίστοιχα για άνδρες και γυναίκες) µε περίπου 

όµοιες τυπικές αποκλίσεις (12,2 και 10,4 αντίστοιχα για άνδρες και γυναίκες). (Βλ. 

Πίνακα 4). 
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 Αναφορικά µε την εβδοµαδιαία κατανάλωση οινοπνεύµατος χαµηλής 

περιεκτικότητας 1 στους 4 δήλωσε να µην πίνει καθόλου. Οι άνδρες καταναλώνουν 

περισσότερο χαµηλής περιεκτικότητας οινοπνευµατώδη ποτά από τις γυναίκες (Μ.Τ. 4,4 

και 2,2 ποτήρια ανά εβδοµάδα αντίστοιχα) µε τυπικές αποκλίσεις 4,7 και 2,8 αντίστοιχα. 

Χαµηλότερη αναφέρθηκε η κατανάλωση οινοπνεύµατος υψηλής περιεκτικότητας, αφού 

περίπου 7 στους 10 ερωτηθέντες ανέφεραν ότι δεν πίνουν καθόλου. Οι άνδρες 

καταναλώνουν περισσότερο υψηλής περιεκτικότητας οινοπνευµατώδη ποτά από τις 

γυναίκες (Μ.Τ. 1,6 και 0,7 ποτήρια ανά εβδοµάδα αντίστοιχα) µε τυπικές αποκλίσεις 2,7 

και 1,5 αντίστοιχα. (Βλ. Πίνακα 4). 

 Οι µισοί περίπου καθηγητές, κατά δήλωσή τους, δεν γυµνάζονται καθόλου. Οι 

υπόλοιποι ανέφεραν κάποιο είδος άθλησης µε κυρίαρχο το βάδισµα (34%) και το ελαφρύ 

τρέξιµο (7%) περίπου 2-3 φορές την εβδοµάδα. 

Ποσοστό 65% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι χρησιµοποιεί πάντα τη ζώνη 

ασφαλείας.  

 Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι κατανοµές των καθηγητών ως προς την 

εβδοµαδιαία διατροφική τους συνήθεια.  Λίγοι µόνο ερωτηθέντες (7%) δήλωσαν ότι 

έτρωγαν κόκκινο κρέας 4-5 φορές εβδοµαδιαίως και ακόµα λιγότεροι (0,5%), δήλωσαν 

ότι έτρωγαν ψάρια 4-5 φορές εβδοµαδιαίως. Σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση λαχανικών, 

φρούτων και γαλακτοκοµικών προϊόντων, αντίστοιχα 45%, 28% και 29% ανέφεραν ότι 

τα κατανάλωναν λιγότερο από 2-3 φορές την εβδοµάδα. Σε χαµηλότερο βαθµό δηλώθηκε 

η κατανάλωση οσπρίων καθώς το 99,5% τα κατανάλωνε λιγότερο από 2-3 φορές την 

εβδοµάδα.  

 Μετά από τις κατάλληλες επανα-κωδικοποιήσεις των 6 µεταβλητών (βλ. 

υποσηµείωση Πίνακα 5) που αξιολογούσαν την διατροφική συνήθεια των καθηγητών, τα 

αποτελέσµατα της κλίµακας κυµάνθηκαν από 7 έως 19 µε µέση επίδοση 15. Οι 

συµµετέχοντες που συγκέντρωσαν τιµές έως 13 (26%) µπορούν να χαρακτηριστούν µε 

φτωχή διατροφή, από 14 έως 16 (49%) µε µέτρια διατροφή και από 17 έως 19 (25%) µε 

καλή διατροφή.  

 

 

 Η τρέχουσα κατάσταση υγείας των καθηγητών 

 

 Οι κατανοµές των δηλωθέντων χρόνιων νόσων και της νοσηρότητας στη διάρκεια 

των τελευταίων 12 µηνών πριν από την διεξαγωγή της έρευνας βρέθηκαν να είναι 25% 
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και 38% αντίστοιχα (οι περισσότερες από τις χρόνιες νόσους ήταν διάφορες µορφές 

θυρεοειδικών παθήσεων). Κατανάλωση κάποιου φάρµακου ανέφερε το 56% κατά το 

διάστηµα του τελευταίου έτους.  

 

Παιδαγωγικά ενδιαφέροντα και προηγούµενη εµπειρία στην Αγωγή Υγείας  

 

Οι καθηγητές σηµείωσαν τα εξωσχολικά παιδαγωγικά τους ενδιαφέροντα στη 

διάρκεια των τριών χρόνων πριν από την εκπόνηση της παρούσας µελέτης. Οι 

κατανοµές των ερωτηθέντων για τα εξωσχολικά παιδαγωγικά ενδιαφέροντα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. 

Τουλάχιστον µία φορά, στο διάστηµα αυτό των τριών ετών: 

• οι 9 στους 10 σηµείωσαν ότι είχαν διαβάσει κάποια επιστηµονική 

εξωσχολική µελέτη,  

• περίπου 8 στους 10 είχαν παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο τις 

απογευµατινές ώρες,  

• 6 στους 10 µετείχαν σε κάποιο επιστηµονικό συνέδριο,  

• 2 στους 10 παρουσίασαν κάποια επιστηµονική µελέτη σε συνέδριο ή 

έκαναν κάποια οµιλία και  

• 8 στους 10 ανάφεραν ότι παρακολούθησαν κάποια διάλεξη ή οµιλία 

τις απογευµατινές ώρες. 

Στον ελεύθερο χρόνο τους, ανάγνωση ηµερήσιου και περιοδικού τύπου ανέφερε το 

43%, λογοτεχνία το 67%, θετικές επιστήµες το 21%, ιστορία και έργα κοινωνικών 

επιστηµών το 29%.   

Επιπροσθέτως, 3 στους 10 δήλωσαν ότι είχαν παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο 

Προαγωγής Υγείας και περίπου 6 στους 10 ότι είχαν µελετήσει κάποιο εγχειρίδιο 

Προαγωγής Υγείας.  

 

Οι συµπεριφορές υγείας που µεταδόθηκαν από τους καθηγητές 

  

 Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται µετά από επανα-κωδικοποίηση των µεταβλητών 

οι µέσες τιµές (Μ.Τ.), οι τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.), οι ελάχιστες και οι µέγιστες τιµές 

(επιδόσεις) των πέντε αθροιστικών επιδόσεων στις κλίµακες που συνοψίζουν τα θέµατα 

των πέντε αντίστοιχων συµπεριφορών υγείας (Χαλάρωση, Ικανοποίηση από τη ζωή, 
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Υγιεινή διατροφή, Φυσική άσκηση, & Ατοµική υγιεινή) που µεταδίδονται, όπως 

αναφέρθηκε,  από τους καθηγητές στους µαθητές τους. 

 Παρατηρούµε ότι για τη συµπεριφορά υγείας που αφορά την ικανοποίηση από τη 

ζωή η Μ.Τ.=19,2 είναι λίγο µεγαλύτερη από το µέσο της κλίµακας (0-32), ενώ για τις 

υπόλοιπες τέσσερις συµπεριφορές υγείας οι µέσες τιµές είναι χαµηλότερες από το µέσο 

των αντίστοιχων κλιµάκων. (βλέπε Πίνακα 7). Προκύπτει ότι στη διάρκεια του 

εκπαιδευτικού έτους οι καθηγητές συµβουλεύουν τους µαθητές τους στα αντίστοιχα 

θέµατα συµπεριφορών υγείας λιγότερο από µία φορά το τρίµηνο. 

 Στον Πίνακα 8 εµφανίζονται οι απλές κατανοµές µόνο για τις 10 µεταβλητές που 

περιελήφθησαν στην συνοπτική κλίµακα διδασκαλίας. Για µια συντοµότερη και 

ευκολότερη προς ανάγνωση παρουσίαση, οι 10 µεταβλητές επανα-κωδικοποιήθηκαν σε 

δύο νέες κατηγορίες: 0=ποτέ δεν το δίδαξα έναντι 1=το δίδαξα από 1 φορά το εξάµηνο 

έως κάθε εβδοµάδα. Έτσι, παρουσιάζονται τα ποσοστά του αθροίσµατος των συχνοτήτων 

(π.χ. τουλάχιστον 1 φορά ανά εξάµηνο έως και κάθε βδοµάδα) και η Μ.Τ. της κλίµακας 

Lickert (0=ποτέ έως 4=κάθε βδοµάδα) για κάθε µία από τις 10 µεταβλητές που 

συµπεριελήφθησαν στον δείκτη της διδασκαλίας των συµπεριφορών υγείας. Τα 

αποτελέσµατα δείχνουν, ότι το 75% των συµµετεχόντων ανέφεραν ότι δίδαξαν στους 

µαθητές τους να ασχολούνται µε την ατοµική τους καθαριότητα (Μεταβλητή 1), και 89% 

την αποφυγή καπνίσµατος (Μεταβλητή 2) τουλάχιστον µια φορά ανά εξάµηνο (για 

περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε Πίνακα 8). Αξίζει να αναφερθεί ότι από αυτούς τους 

τελευταίους (89%) είναι καπνιστές το 38,3%. 

 

Απλές κατανοµές αναφορών των καθηγητών για τα αντιλαµβανόµενα 

εµπόδια  

 

Όπως και στην προηγούµενη ενότητα, για τις ανάγκες µιας πιο σύντοµης 

παρουσίασης, οι 24 µεταβλητές των κλιµάκων επανα-κωδικοποιήθηκαν σε 2 

κατηγορίες: 1=διαφωνώ µέτρια έως απόλυτα, έναντι 2=συµφωνώ µέτρια έως 

απόλυτα. Ο Πίνακας 9 δείχνει µόνο τα αθροιστικά ποσοστά των περιπτώσεων που 

εκφράζουν µια συµφωνία, καθώς και τη Μ.Τ. της κλίµακας Lickert 0=διαφωνώ 

απόλυτα έως 5=συµφωνώ απόλυτα, για κάθε µια από τις 26 µεταβλητές που 

περιλαµβάνονται στους δείκτες των αντιλαµβανόµενων εµποδίων όπως αυτά 

σηµειώθηκαν από τους καθηγητές. Τα αποτελέσµατα δείχνουν, για παράδειγµα, ότι το 

82,5% συµφωνεί µε την δήλωση ότι «ο χρόνος µας είναι πολύ πιεσµένος για άλλες 
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δραστηριότητες» (µεταβλητή 5), το 77,5 συµφωνεί µε την δήλωση «δεν υπάρχει 

διαθέσιµος χρόνος στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα» για την προαγωγή της υγείας 

(µεταβλητή 6) κλπ. (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε Πίνακα 9). 

Επί πλέον, οι Μ.Τ. και οι τυπικές αποκλίσεις για κάθε µία από τις 3 

αθροιστικές επιδόσεις των κλιµάκων βρέθηκαν να είναι αντίστοιχα: Υλικοτεχνική 

υποδοµή, Μ.Τ.=22,2 - Τ.Α.=7,1. Υποκειµενικές αδυναµίες, Μ.Τ.=23,4 - Τ.Α.=7,7. 

Ισχυροί άλλοι,  Μ.Τ.=22,2 - Τ.Α.=5,1.  

 

Η εξειδίκευση, η θρησκευτικότητα και η διατροφική συνήθεια ως προγνωστικοί 

δείκτες προαγωγής υγείας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Αποτελέσµατα πολλαπλής 

παλινδρόµησης) 

 
 
 Στον Πίνακα 10 εµφανίζονται τα  αποτελέσµατα της ανάλυσης πολλαπλής 

παλινδρόµησης που αφορούν στις 5 αθροιστικές επιδόσεις των συµπεριφορών υγείας, 

ήτοι, Χαλάρωση, Ικανοποίηση από τη ζωή, Υγιεινή διατροφή, Σωµατική άσκηση & 

Ατοµική υγιεινή (εξαρτηµένες µεταβλητές) ως προς τις ακόλουθες (ανεξάρτητες) 

µεταβλητές: 

- την κοινωνιολογική εικόνα των καθηγητών και την θρησκευτικότητά τους 

- τις αναφερόµενες στην υγεία τους πρακτικές, και 

- την τρέχουσα κατάσταση της υγείας τους 

Τα αποτελέσµατα από τα 5 αυτά υποδείγµατα δείχνουν ότι η ειδικότητα των 

φιλόλογων, θεολόγων και των επαγγελµατιών υγείας, η κατηγορία των θρησκευόµενων 

καθηγητών, καθώς επίσης οι καθηγητές µε καλή και µέτρια διατροφική συνήθεια 

αποτελούν ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες µετάδοσης συµπεριφορών υγείας στους 

µαθητές τους.  

Πιο συγκεκριµένα:  

- οι φιλόλογοι, και οι θεολόγοι βρέθηκε να προάγουν τις συµπεριφορές Χαλάρωσης 

και Ικανοποίησης από τη ζωή (ψυχική υγεία) 

- οι επαγγελµατίες υγείας βρέθηκε να προάγουν τις συµπεριφορές Υγιεινής 

διατροφής, Σωµατικής Άσκησης & Ατοµικής υγιεινής 
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- η κατηγορία των θρησκευόµενων προέκυψε να προάγει όλες τις συµπεριφορές 

υγείας µε εξαίρεση την Σωµατική άσκηση, η οποία προάγεται από την κατηγορία 

των Περιστασιακά εκκλησιαζόµενων 

- οι καθηγητές µε καλή διατροφική συνήθεια προάγουν όλες τις συµπεριφορές 

υγείας στους µαθητές τους καθώς επίσης και εκείνοι µε µέτρια διατροφική 

συνήθεια προάγουν την Σωµατική άσκηση και την Ατοµική υγιεινή.  

- καθηγητές  µε χαµηλή κατανάλωση οινοπνεύµατος προάγουν την συµπεριφορά 

της Χαλάρωσης.  

Αναφορικά µε τις δηµογραφικές µεταβλητές του φύλου και της ηλικίας καθώς και 

την τρέχουσα κατάσταση της υγείας δεν βρέθηκε να σχετίζονται µε οποιοδήποτε τρόπο 

µε την προαγωγή της υγείας στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

 

Η υλικοτεχνική υποδοµή σχολείου, ισχυροί άλλοι (µαθητές, οικογένεια) και η 

προσωπική µελέτη θεµάτων υγείας ως προγνωστικοί δείκτες διδασκαλίας της 

υγείας στα σχολεία (Αποτελέσµατα πολλαπλής παλινδρόµησης) 

 
 

Προκειµένου να εκτιµηθεί η σχέση ανάµεσα στα αντιλαµβανόµενα εµπόδια, 

την παιδαγωγική εικόνα και την προηγούµενη κατάρτιση των καθηγητών σε θέµατα 

υγείας, από την µια πλευρά και της διδασκαλίας συµπεριφορών υγείας από την άλλη, 

χρησιµοποιήθηκε µια γραµµική παλινδροµική εξίσωση. Ως εξαρτηµένη µεταβλητή 

χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα ∆ιδασκαλίας και ως ανεξάρτητες µεταβλητές 

χρησιµοποιήθηκαν: 

- οι κοινωνιο-δηµογραφικές µεταβλητές φύλο, ηλικία και µεταπτυχιακοί τίτλοι 

σπουδών 

- η παιδαγωγική εικόνα 

- τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια, και 

- η προηγούµενη εµπειρία σε θέµατα υγείας 

Η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης δείχνει ότι η παιδαγωγική εικόνα, οι 

υποκειµενικές αδυναµίες και η προηγούµενη εµπειρία αποτελούν σηµαντικούς 

προγνωστικούς δείκτες της πιθανότητας για διδασκαλία συµπεριφορών υγείας στο 

σχολείο.  

Πιο συγκεκριµένα:  
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- οι καθηγητές που δεν διαβάζουν ηµερήσιο και περιοδικό τύπο έχουν αυξηµένες 

πιθανότητες να διδάσκουν θέµατα υγείας στους µαθητές τους 

- οι καθηγητές που µελετούν θέµατα ιστορίας και κοινωνικών επιστηµών 

προάγουν τις συµπεριφορές υγείας 

- οι καθηγητές που αντιλαµβάνονται ότι η υλικοτεχνική υποδοµή του σχολείου 

δεν αποτελεί σοβαρό εµπόδιο για την διδασκαλία της υγείας, έχουν αυξηµένες 

πιθανότητες να την προάγουν 

- η υψηλή αντίληψή τους ότι σηµαντικοί άλλοι παράγοντες όπως (η αδιαφορία, ο 

φόρτος εργασίας των µαθητών, η ευθύνη της οικογένειας, οι επιστηµονικοί και 

κοινωνικοί φορείς) οφείλουν να προάγουν την υγεία σχετίζεται µε αυξηµένες 

πιθανότητες διδασκαλίας συµπεριφορών υγείας 

- η προσωπική µελέτη βιβλίων σχετικών µε την υγεία βρέθηκε ως προγνωστικός 

παράγοντας διδασκαλίας συµπεριφορών υγείας 

Αν και στο υπόδειγµα συµπεριελήφθησαν το φύλο, η ηλικία και η διδακτική 

προϋπηρεσία, αυτές οι µεταβλητές δεν βρέθηκε να σχετίζονται µε οποιοδήποτε 

τρόπο µε την διδασκαλία συµπεριφορών υγείας.(Βλ. Πίνακα 11). 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Αναµφίβολα οι εκπαιδευτικοί µέσα από την καθηµερινή τους επαφή µε τους 

µαθητές λειτουργούν ως πρότυπα συµπεριφορών υγείας (Bandura, 1986). H 

εθελούσια συµµετοχή τους στην προαγωγή υγείας, όπως προτείνεται και από τον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO, 1993), καθορίζεται τόσο από τις δικές τους 

συµπεριφορές υγείας αλλά και από τα ενδιαφέροντά τους. 

 Στην παρούσα µελέτη προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης έχουν υιοθετήσει σε µικρό ποσοστό βαθµό υγιεινές συµπεριφορές 

(39,1% είναι καπνιστές, 74,7% καταναλώνουν οινοπνευµατώδη ποτά χαµηλής 

περιεκτικότητας και το 50% δεν γυµνάζονται καθόλου). Ανάλογα επηρεάζεται και 

η συµµετοχή τους στην προαγωγή υγείας. 

 Αναφορικά µε τους καπνιστές, στους εκπαιδευτικούς της µελέτης φτάνουν το 

ποσοστό 39% µε χαµηλή µέση ηµερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων και σε ποσοστό 

89% συµβουλεύουν τους µαθητές τους να µην καπνίζουν. Φαίνεται ότι δεν 
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αποτελούν υγιές πρότυπο αφού όταν η συνήθεια του καπνίσµατος προβάλλεται 

παρακινεί προς µίµηση και ενισχύει ως κοινωνικά αποδεκτή συµπεριφορά το 

κάπνισµα.( B. Wold et al., 2004). 

 Η εβδοµαδιαία κατανάλωση οινοπνεύµατος χαµηλής περιεκτικότητας 

αναφέρεται από τους 3 από τους 4 εκπαιδευτικούς, ενώ η κατανάλωση 

οινοπνεύµατος υψηλής περιεκτικότητας είναι χαµηλότερη. Η σύσταση να µην 

πίνουν οι µαθητές γίνεται σε υψηλό ποσοστό (82%). Και για τη συµπεριφορά 

υγείας που αφορά την κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών οι εκπαιδευτικοί δεν 

αποτελούν υγιές πρότυπο για τους µαθητές τους. 

 Όσον αφορά τη φυσική σωµατική άσκηση και τις διατροφικές συνήθειες τα 

αποτελέσµατα είναι µάλλον απογοητευτικά. Όπως προκύπτει οι εκπαιδευτικοί σε 

ποσοστό 50% δεν γυµνάζονται καθόλου και όσοι γυµνάζονται κάνουν κυρίως 

ελαφριά γυµναστική. Ως αποτέλεσµα η διδασκαλία θεµάτων σχετικών µε τη 

φυσική δραστηριότητα είναι αρκετά χαµηλότερη (αποφυγή µετακίνησης µε όχηµα 

68% και ανέβασµα σκάλας µε τα πόδια 67%). 

 Επιπλέον, όσον αφορά τις διατροφικές συνήθειες µόνο το 25% των 

εκπαιδευτικών της µέσης εκπαίδευσης µπορούν να χαρακτηριστούν µε καλή 

διατροφή, ενώ οι υπόλοιποι αναφέρουν αυξηµένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος 

και µειωµένη κατανάλωση ψαριών, λαχανικών, φρούτων και γαλακτοκοµικών 

προϊόντων. Φαίνεται ότι δεν έχουν υιοθετήσει υγιεινές συνήθειες διατροφής που 

σε αρκετές µελέτες έχουν παρουσιαστεί ως παράγοντες της υγείας ενός 

πληθυσµού.(Sarri et al, 2003; Kafatos et al, 2000). 

 Οι καθηγητές µε καλή διατροφική συνήθεια προάγουν όλες τις συµπεριφορές 

υγείας. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο ότι οι προσωπικές αξίες και συνήθειες όταν 

εφαρµόζονται στην καθηµερινή πρακτική περνούν και στους µαθητές µε 

µεγαλύτερη ευκολία και µπορούν να λειτουργούν ως παράγοντες προαγωγής της 

υγείας των µαθητών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι καθηγητές µε µέτρια διατροφική 

συνήθεια προάγουν µόνο τη σωµατική άσκηση και την ατοµική υγιεινή, ίσως γιατί 

και οι ίδιοι δεν έχουν ενεργοποιηθεί µε συµπεριφορές χαλάρωσης και 

ικανοποίησης από τη ζωή. (Oleckno & Blacconiere, 1991; Vanderpool, 1980). 

 Το γεγονός ότι οι επαγγελµατίες υγείας προάγουν κυρίως τις συµπεριφορές 

υγιεινής διατροφής, σωµατικής άσκησης και ατοµικής υγιεινής, µπορεί να 

αποδοθεί στην εκπαίδευση που έχουν λάβει. Είναι λογικό επακόλουθο να 

στηρίζουν τη διδασκαλία τους στις περισσότερο πρακτικές συµπεριφορές υγείας, 
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παραµελώντας την ψυχική υγεία καθώς δεν είναι αυτό το κύριο αντικείµενο των 

ενδιαφερόντων τους και της εξειδίκευσής που έχουν λάβει. (WHO, 1993). 

 Αντίθετα, οι θρησκευόµενοι προκύπτει ότι προάγουν όλες τις συµπεριφορές 

υγείας εκτός από την σωµατική άσκηση. Αυτό δείχνει ότι η συγκεκριµένη 

κατηγορία αποµακρύνεται από τις περισσότερο κλασσικές συµπεριφορές υγείας 

και ασχολείται κυρίως µε τον ψυχικό κόσµο του παιδιού, αφού εκεί εστιάζονται τα 

ενδιαφέροντά τους και οι προσωπικές τους αξίες. (Chliaoutakis et al., 2002; Birch 

et al, 2001; Anson et al, 1991).) 

 Γενικά, θα µπορούσε να ειπωθεί πως όσο περισσότερο θεωρητική κατεύθυνση 

σπουδών ή ενδιαφέροντα έχουν οι εκπαιδευτικοί τόσο λιγότερο ασχολούνται µε 

συµπεριφορές που προάγουν την ψυχική υγεία, αλλά και το αντίθετο. Όσοι έχουν 

θετικής κατεύθυνσης εκπαίδευση και ενδιαφέροντα προάγουν λιγότερο τις 

συµπεριφορές υγείας που αφορούν στη σωµατική δραστηριοποίηση και άσκηση.  

Αυτό ίσως να δικαιολογείται αν σκεφτεί κανείς τον τρόπο προσέγγισης της 

καθηµερινότητας και τη φιλοσοφία ζωής που αναπτύσσει η κάθε οµάδα σε σχέση 

και µε την εκπαίδευση που έχει λάβει. Προκύπτει όµως η ανάγκη για περισσότερο 

σφαιρική µόρφωση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να καλλιεργούν οι ίδιοι και να 

µεταφέρουν στους µαθητές τους όλες εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

απαιτεί η σύγχρονη παιδαγωγική.(Monagham et al, 1997; Hughes, 1991; Doxiades, 

1990). 

 Η παιδαγωγική εικόνα των εκπαιδευτικών φάνηκε να παίζει σηµαντικό ρόλο 

στην προαγωγή της υγείας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αναφέρθηκαν οι εκπαιδευτικοί 

σε γνώσεις και ενηµέρωση που έχουν λάβει κυρίως µέσω προσωπικού 

ενδιαφέροντος και κινητοποίησης και σε πολύ µικρό βαθµό λόγω κάποιας επίσηµα 

οργανωµένης προσπάθειας επιµόρφωσης και ενηµέρωσής τους.(Apostolidou & 

Fontana, 2003; Health Education Council, 1986; Tones, K., 1985). 

 Επιπλέον όσοι καθηγητές δεν θεωρούν την υλικοτεχνική υποδοµή του 

σχολείου σοβαρό εµπόδιο για τη διδασκαλία των θεµάτων υγείας έχουν αυξηµένες 

ευκαιρίες µετάδοσής τους. Φαίνεται πως το σύγχρονο και φιλικό σχολικό 

περιβάλλον διευκολύνει και ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς στην επιτέλεση του 

έργου τους.( Apostolidou & Fontana, 2003; Van Hook, 2002). 

 Οι δύο προηγούµενοι παράγοντες, η παιδαγωγική εικόνα και τα 

αντιλαµβανόµενα εµπόδια, καταδεικνύουν την έλλειψη σχεδιασµού και εφαρµογής 

προγραµµάτων υγείας τέτοιων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες 
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µαθητών και καθηγητών. Ο σωστός σχεδιασµός εκτός από την αναγκαία 

κατάρτιση των εκπαιδευτών προσφέρει και σιγουριά διευκολύνοντάς τους στο 

έργο τους και το ρόλο τους ως προαγωγούς της υγείας. (Borra et al., 2003). 

 Η υλοποίηση τέτοιων προγραµµάτων θα οδηγήσει σε αποτελεσµατική αλλά 

και περισσότερο εύστοχη διαδικασία προαγωγής της υγείας µέσω του χώρου του 

σχολείου. Ο σχεδιασµός αυτός θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να πληρεί την 

ολιστική στρατηγική προσέγγισης του ΠΟΥ που εµπλέκει και όλους τους ισχυρούς 

παράγοντες εκτός των µαθητών και καθηγητών όπως είναι η οικογένεια, οι 

επιστηµονικοί και κοινωνικοί φορείς.(WHO, 1997). Είναι µια επιτακτική ανάγκη 

που αναγνωρίζουν και αναφέρουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί όχι µόνο στην 

παρούσα µελέτη αλλά και σε αρκετές άλλες. (Apostolidou and Fontana, 2003; 

Borra et al., 2003; Wight et al., 2002) 

 Είναι σηµαντικό να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί θετική στάση απέναντι στην 

προαγωγή υγείας και κατά συνέπεια ενεργό συµµετοχή σε αυτή. Προϋπόθεση 

εκτός από το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων αγωγής υγείας, είναι η 

συνεχής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Η αυτοµόρφωση, η δια βίου µάθηση και 

η βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι 

στόχοι µέσα στο σύγχρονο σχολείο. Γι’ αυτό απαιτείται να ενηµερώνονται 

συνεχώς αναφορικά µε τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής και τα σύγχρονα 

ερευνητικά δεδοµένα. Υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδοµένα από τα οποία 

προκύπτει ότι οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που µελετούν συνεχώς και 

θεωρούν τους εαυτούς τους δια βίου µαθητές Από τη στιγµή που ένας 

εκπαιδευτικός θα νιώθει ικανοποιηµένος από τις γνώσεις του και τις ικανότητές 

του, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη βελτίωσης, τότε αρχίζει να γίνεται 

αναποτελεσµατικός. (Πυργιωτάκης 1999:251-253). Είναι περιττό να ειπωθεί ότι η 

βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης τους δεν αφορά µόνο τις διδακτικές τους 

δεξιότητες. Υπάρχουν πολλά αντικείµενα που σχετίζονται µε την 

αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας τους στα οποία πρέπει να δίνουν προσοχή. 

Όπως ο τρόπος που επικοινωνούν µε τους άλλους, η ικανότητα να εµπνέουν 

οράµατα, ο ενθουσιασµός για το έργο τους και η συµµετοχή τους σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες (Hayes, 1999). 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 Το δείγµα της παρούσας µελέτης προέρχεται από ένα Νοµό της Κρήτης είναι 

όµως αντιπροσωπευτικό αν και το µέγεθός του είναι κάπως περιορισµένο. Θα 

παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διεξαγωγή παρόµοιων ερευνών µε µεγαλύτερο 

δείγµα που θα καλύπτει και περισσότερα γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας για 

τη διεξαγωγή συµπερασµάτων προς σύγκριση, αλλά και για να µελετηθούν 

εκτενέστερα οι στάσεις και οι αξίες των εκπαιδευτικών και σε άλλα θέµατα 

αγωγής υγείας (ναρκωτικά, AIDS, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση). 

 Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί η δυσκολία που συναντήσαµε στην 

προσπάθεια συλλογής των ερωτηµατολογίων καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

αρκετά εξοικειωµένοι µε τη µεθοδολογία και το σκοπό τέτοιου είδους ερευνών. Η 

δυσπιστία και η επιφυλακτικότητά τους για τη συµµετοχή στη µελέτη 

καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη εµπλοκής τους σε παρόµοιες διαδικασίες 

ερευνητικών προσπαθειών µέσω επιµόρφωσης και κατάρτισης. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Ο βαθµός θρησκευτικότητας των εκπαιδευτικών µπορεί να αποτελέσει έναν 

προγνωστικό δείκτη για τη διδασκαλία συµπεριφορών υγείας στο σχολείο, 

προάγοντας όλες τις συµπεριφορές υγείας µε εξαίρεση την σωµατική άσκηση. 

(Chliaoutakis et al, 2002a; Sarri et al, 2003). 

Οι καθηγητές µε καλές διατροφικές συνήθειες προάγουν όλες τις 

συµπεριφορές υγείας στους µαθητές τους καθώς επίσης και εκείνοι µε µέτρια 

διατροφική συνήθεια που προάγουν την σωµατική άσκηση και την ατοµική 

υγιεινή, αν και είναι µικρά τα ποσοστά αυτά των καθηγητών.( Kubik et al, 2002; 

Tyas et al, 1998; Reid et al, 1995; Moore et al, 1994; Bandura, 1986). 

Όσον αφορά την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών οι επαγγελµατίες υγείας 

βρέθηκε να προάγουν της συµπεριφορές της υγιεινής διατροφής, της σωµατικής 

άσκησης και της ατοµικής υγιεινής, ενώ οι φιλόλογοι και θεολόγοι προάγουν 

συµπεριφορές που σχετίζονται περισσότερο µε την ψυχική υγεία. 

Θα µπορούσε να ειπωθεί πως οι εκπαιδευτικοί θα ήταν αποτελεσµατικότεροι 

στο ρόλο τους ως προαγωγοί της υγείας εάν οι ίδιοι ακολουθούσαν υγιεινές 
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συµπεριφορές. Για να συµβεί αυτό θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι περάσει µέσα από 

µια διαδικασία βιωµατικής µάθησης, δεν αρκεί δηλαδή µόνο µια απλή ενηµέρωση. 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν µέσα από νέες και σύγχρονες διδακτικές 

µεθόδους θέµατα σχετικά µε την υγεία. Χρειάζεται σχεδιασµός προγραµµάτων 

συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης και ενίσχυση του θεσµού της δια βίου 

µάθησης. Ακόµα, οι σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις αλλά και κοινωνικές 

απαιτήσεις, θέλουν τον εκπαιδευτικό άτοµο µε σφαιρική µόρφωση και ποικίλα 

ενδιαφέροντα και προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να τους δοθούν µε κεντρικό 

σχεδιασµό κίνητρα. 

Ο αυξηµένος βαθµός αντίληψης εµποδίων από τους καθηγητές συνεπάγεται 

χαµένες ευκαιρίες µετάδοσης συµπεριφορών υγείας (Van Hook, 2002; Buston et 

al, 2002; Peterson and Bickman, 1988; Rosenstock, 1974). Η παρούσα έρευνα 

έδειξε ότι οι καθηγητές που αντιλαµβάνονται ότι η υλικοτεχνική υποδοµή του 

σχολείου δεν αποτελεί σοβαρό εµπόδιο για την διδασκαλία της υγείας, έχουν 

αυξηµένες πιθανότητες να την προάγουν. Επίσης η υψηλή αντίληψη ότι 

σηµαντικοί άλλοι παράγοντες όπως η αδιαφορία, ο φόρτος εργασίας των µαθητών, 

η ευθύνη της οικογένειας, οι επιστηµονικοί και κοινωνικοί φορείς, οφείλουν να 

προάγουν την υγεία σχετίζεται µε αυξηµένες πιθανότητες διδασκαλίας 

συµπεριφορών υγείας. 

Προκύπτει επιτακτική η ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών κάτω από τις 

οποίες λειτουργούν τα σχολεία. Οι συνθήκες αυτές δεν αφορούν µόνο στην 

υλικοτεχνική υποδοµή, που ασφαλώς παίζει σπουδαίο ρόλο στη διεξαγωγή της 

διδασκαλίας. Αφορούν ακόµα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνεργάζονται 

οι καθηγητές µε τους µαθητές και τους γονείς τους. Είναι αναγκαία η δηµιουργία 

σχέσεων εµπιστοσύνης και αλληλοεκτίµησης µεταξύ όλων των παραγόντων που 

εµπλέκονται στη σχολική λειτουργία. Αυτό συνεπάγεται και επιστηµονική 

διερεύνηση και καθορισµό των µεθόδων που θα βοηθήσουν προς αυτήν την 

κατεύθυνση. 

Η υψηλή κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικά 

εξω-διδακτικά θέµατα και η προσωπική µελέτη ποικίλων θεµάτων και θεµάτων 

αγωγής υγείας φάνηκε να σχετίζεται µε αυξηµένες πιθανότητες της αντίστοιχης 

διδασκαλίας της στο σχολείο, όπως έχει υποστηριχτεί και σε προηγούµενες 

µελέτες σχετικές µε την κατάρτιση και εκπαίδευση των καθηγητών (Buston et al, 

2002; Peterson FL, 1999; American Association for Health Education, 1996). 
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Είναι πραγµατικά αναγκαίο προκειµένου να συµβάλλει το σχολείο ουσιαστικά 

στην αλλαγή στάσης και συµπεριφοράς των µαθητών µε σκοπό την ενίσχυση της 

υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του 

µαθητή για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής, να γίνουν 

περισσότερες µελέτες µε µεγαλύτερο δείγµα και σε πολλά γεωγραφικά 

διαµερίσµατα στον ελληνικό χώρο. Μελέτες που να διερευνούν τις συµπεριφορές 

υγείας των εκπαιδευτικών και που να δίνουν στοιχεία χρήσιµα για την περαιτέρω 

κατάρτισή τους και τη συµµετοχή τους στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και την 

αξιολόγηση προγραµµάτων υγείας. 
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Πίνακας 1. Λόγοι για τους οποίους αρνήθηκαν να 
συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο οι εκπαιδευτικοί της 
µελέτης. (*όπου Ν = αριθµός εκπαιδευτικών) 

   
   

 
Λόγοι άρνησης συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου Ν*(%) 

1.Είµαι πολύ απασχοληµένος 31 (41,9) 

2.∆εν πιστεύω στην αποτελεσµατικότητα τέτοιων ερευνών 14 (18,9) 

 3.∆εν µου αρέσει να συµπληρώνω ερωτηµατολόγια 

γενικά 

10 (13,5) 

4.∆εν θα κερδίσω τίποτα απαντώντας στις ερωτήσεις 8 (10,8) 

5.∆εν θέλω να συµπληρώσω το ερωτηµατολόγιο 7 (9,5) 

6.∆ιάφορα άλλα 4 (5,4) 

ΣΥΝΟΛΟ 74 

 

 

 

 

   -  Πίνακας 2 Κατανοµές των ερωτηθέντων ως προς τα κοινωνικο δηµογραφικά τους 
χαρακτηριστικά  
Μεταβλητές n % 
Φύλο   
Άνδρες 66  33 
Γυναίκες 136 67 
Ειδικότητα   
Φιλολογίας, κ.ά. 70 35 
Θετικών επιστηµών κ.ά. 72 35 
Κοινωνικών επιστηµών κ.ά. 30 15 
Επιστηµών υγείας κ.ά. 30 15 
Οικογενειακή Κατάσταση   
Έγγαµοι 158 78 
Άλλοι 44 22 
Μεταπτυχιακές σπουδές 25 12 
 Μ.Τ Τ.Α 
Ηλικία 43,5 7,2 

Αριθµός παιδιών 1,5 1,0 
Χρόνια στο εκπαιδευτικό σύστηµα 15 8,6 
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Πίνακας 3. Κατανοµές των ερωτηθέντων ως προς τις θρησκευτικές τους      

 

πρακτικές  
 

Πρακτικές
0=ποτέ 1=περιστα

σιακά 
2=συχνά 3=πολύ 

συχνά 
Εκκλησιασµός 16 (8) 73 (36) 91 (45) 22 (11) 
Νηστεία 55 (27) 86 (43) 42 (21) 19 (9) 
Προσευχή  28 (14) 70 (35) 64 (32) 40 (19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 4. Κατανοµές των ερωτηθέντων ως προς το κάπνισµα και την κατανάλωση
οινοπνευµατωδών ποτών

       
  

 
 N(%) M.T. T.A. 

ΑΝ∆ΡΕΣ 22(33,3) 6,9* 12,2 
 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 57(41,9) 6,5* 10,4 
ΑΝ∆ΡΕΣ 59(89,4) 4,4** 4,7 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆Η ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 92(67,6) 2,2** 2,8 
ΑΝ∆ΡΕΣ 36(54,5) 1,6** 2,7 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆Η ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30(22,1) 0,7** 1,5 
*Μέση τιµή ηµερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων 
**Μέση τιµή εβδοµαδιαίας κατανάλωσης ποτηριών οινοπνευµατώδους ποτού 
 
 
 
 
 
 

 
 
Πίνακας 5. Κατανοµές ερωτηθέντων ως προς την εβδοµαδιαία διατροφική τους συνήθεια 
Κατανάλωση τροφής 4=Καθηµερινά 3=4-5 φορές 2=2-3 φορές 1=0-1 φορά 
Κόκκινο κρέας* 1 (0,5) 14 (7) 92 (45,5) 95 (47) 
Ψάρια** 1 (0,5) 1(0,5) 49 (24,4) 150 (74,6) 
Λαχανικά+ 59 (29) 53 (26) 73 (36) 17 (9) 
Φρούτα+ 108 (54) 37 (18) 47 (23) 9 (5) 
Όσπρια+ 0 1 (0,5) 88 (44) 111 (55,5) 
Γαλακτοκοµικά + 123 (61) 21 (10) 41 (20) 16 (9) 
* Βαθµολόγηση κατανάλωσης κόκκινου κρέατος: 0-1 φορά=ιδανική, 2-3 φορές=πολύ καλή, 4-5 φορές=καλή, 

καθηµερινά=φτωχή 
  ** Βαθµολόγηση κατανάλωσης ψαριών: καθηµερινά = ιδανική, 4-5 φορές=πολύ καλή, 2-3 φορές =καλή,  

0-1 φορά=φτωχή 
+Βαθµολόγηση όλων των άλλων τροφών: καθηµερινά= ιδανική, 4-5 φορές= πολύ καλή, 2-3 φορές=καλή, 0-1 
φορά=φτωχή 
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Πίνακας 6.Κατανοµές ερωτηθέντων ως προς τα εξωσχολικά παιδαγωγικά ενδιαφέροντα την
τελευταία τριετία 

     

Παιδαγωγικά ενδιαφέροντα >4φορές 2-3 φορές 1 φορά ποτέ 
Ανάγνωση επιστηµονικών µελετών 79(39,1) 70(34,7) 37(18,3) 16(7,9) 
Παρακολούθηση σεµιναρίων 35(17,3) 70(34,7) 51(25,2) 46(22,8) 
Παρακολούθηση συνεδρίων 18(8,9) 37(18,3) 64(31,7) 83(41,1) 
Παρουσίαση µελέτης ή ανακοίνωση 9(4,5) 12(5,9) 20(9,9) 161(79,7) 
Παρακολούθηση διάλεξης ή οµιλίας 51(25,2) 71(35,1) 46(22,8) 34(16,8) 

 

 

 

 

Πίνακας 7. Μέσες Τιµές και Τυπικές Αποκλίσεις των πέντε συµπεριφορών υγείας που
διδάσκονται στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση  

       
   

Κλίµακες Μ.Τ* Τ.Α Ελάχιστες Μέγιστες 
Χαλάρωση (6-θέµατα) 8,9 6,1 0 24 
Ικανοποίηση από τη ζωή (8-
θέµατα) 

19,2 9,3 0 32 

Υγιεινή διατροφή (7-θέµατα) 12,8 7,8 0 28 
Σωµατική άσκηση (6-θέµατα) 9,7 6.5 0 24 
Ατοµική υγιεινή (6-θέµατα) 9,9 6,4 0 24 

* 0= ποτέ δεν το διδάσκω, 1= 1 φορά το εξάµηνο 2= 1 φορά το τρίµηνο, 3= κάθε µήνα, 4= το διδάσκω κάθε βδοµάδα 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 8. Κατανοµές απαντήσεων ως προς την διδασκαλία συµπεριφορών υγείας (κάθε θέµα
διδάχθηκε τουλάχιστον µια φορά ανά εξάµηνο στην διάρκεια της ακαδηµαϊκής καρ έρας)  

     
       ι

   ∆ιδαχθέντα θέµατα συµπεριφορών υγείας % Μ.Τ* 
1 Να ασχολούνται µε την ατοµική τους καθαριότητα 75 1,9 
2 Να µην καπνίζουν  89 2,6 
3 Στις µετακινήσεις τους όποτε µπορούν να αποφεύγουν την 

µεταφορά µε κάποιο όχηµα 
68 1,5 

4 Να ανεβαίνουν τις σκάλες µε τα πόδια 67 1,5 
5 Να µη τρώγουν πολύ ζάχαρη (µε τα γλυκά ή στον καφέ) 76 1,9 
6 Να µην πίνουν παρά µόνο σε ειδικές περιπτώσεις (1 ποτήρι κρασί) 82 2,1 
7 Να φροντίζουν να κοιµούνται νωρίς 84 2,1 
8 Με κάθε ευκαιρία να ησυχάζουν 54,5 1,2 
9 Να αντλούν ικανοποίηση από τις µαθητικές δραστηριότητες 92 2,4 
1
0 

Να εκτιµούν την αξία της ζωής 89 2,6 

* 0= ποτέ δεν το διδάσκω, 1= 1 φορά το εξάµηνο 2= 1 φορά το τρίµηνο, 3= κάθε µήνα, 4= το διδάσκω κάθε βδοµάδα 

 

 

 55



∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Πίνακας 9. Κατανοµές και Μέσες Τιµές απαντήσεων ως προς τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια για
την διδασκαλία Αγωγής Υγείας (κάθε θέµα εκφράζει µια αθροιστική συµφωνία) 

        
    

 
Α/Α 

Εµπόδια για την διδασκαλία της Υγείας % M. Τ* 

 Υλικοτεχνική υποδοµή   
1 ∆εν διαθέτουµε τις κατάλληλες αίθουσες για ειδικές παρεµβάσεις 67,0 2,9 

2 ∆εν υπάρχουν τα κατάλληλα εποπτικά µέσα για εξειδικευµένες 
παρουσιάσεις 

66,0 3,1 

3 ∆εν έχοµε πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για θέµατα 
προαγωγής υγείας 

61,0 2,9 

4 Το σχολικό περιβάλλον δεν µπορεί να µας εµπνεύσει για τέτοιες 
δραστηριότητες 

35,0 2,0 

5 Ο χρόνος µας είναι πολύ πιεσµένος για άλλες δραστηριότητες 77,5 3,5 
6 ∆εν υπάρχει διαθέσιµος χρόνος στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα 82,5 3.6 
7 Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα δεν προβλέπει τη συγκεκριµένη 

διδασκαλία 
63,0 3,1 

8 Η όποια διδασκαλία πέρα των µαθηµάτων του προγράµµατος θα 
αποτελούσε χάσιµο χρόνου 

10,5 1,2 

 Υποκειµενικές αδυναµίες    
9 Η προαγωγή υγείας δεν είναι µέρος των καθηκόντων µας 29,0 1,8 
10 Η προαγωγή της υγείας δεν ανήκει στα επιστηµονικά µας 

ενδιαφέροντα 
35,5 2,1 

11 Η διάθεση των εκπαιδευτικών για προαγωγή υγείας είναι µειωµένη 53,0 2,5 
12 ∆εν υπάρχει το κατάλληλο ενδιαφέρον από πλευράς διδασκόντων 55,0 2,6 
13 Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξειδικευµένοι στην προαγωγή της 

υγείας 
84,0 3,6 

14 Οι σχέσεις µας στον εργασιακό χώρο λειτουργούν ανασταλτικά για 
την προαγωγή της υγείας 

40,0 2,1 

15 Απουσιάζει η καλλιέργεια προαγωγής υγείας από τους κύκλους µας 65,0 3,0 
16 ∆εν αποτελούµε τα κατάλληλα πρότυπα προς µίµηση προαγωγής 

υγείας 
53,0 2,5 

17 ∆εν υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα (επιδόµατα, προαγωγές, 
απαλλαγές κ.ά) 

33,0 3,1 

 Σηµαντικοί άλλοι    
18 Οι µαθητές δίνουν περισσότερο βάρος σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες 
77,0 3,4 

19 Οι µαθητές µας δεν διαθέτουν χρόνο για άλλες δραστηριότητες 71,5 3,1 

20 ∆εν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πλευράς µαθητών 55,5 2,6 
21 Η οικογένεια οφείλει να φροντίζει για την προαγωγή της υγείας 85,0 3,9 
22 ∆εν υπάρχει η αναγκαία ενίσχυση από τους αρµόδιους 

επιστηµονικούς φορείς (επιστηµονικές εταιρείες κλπ) 
85,0 3,7 

23 ∆εν υπάρχει ενθάρρυνσή µας από το σύλλογο γονέων και 
κηδεµόνων 

73,0 3,4 

24 Οι µαθητές δεν θα µας εµπιστευόντουσαν, αφού άλλοι, ειδικοί, 
είναι  καταλληλότεροι   

39,0 2,2 

* 0=διαφωνώ απόλυτα, 1=διαφωνώ µέτρια, 2=διαφωνώ, 3=συµφωνώ µέτρια, 4=συµφωνώ, 5=συµφωνώ απόλυτα 
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Πίνακας 10. Συντελεστές πολλαπλής παλινδρόµησης (b) και τυπικά σφάλµατα αυτών (se) για τα πέντε υποδείγµατα που συνοψίζουν την συσχέτιση ανάµεσα στο 
κοινωνιολογικό προφίλ των ερωτηθέντων και την διδασκαλία των συµπεριφορών υγείας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

 Χαλάρωση Ικανοποίηση ζωής Υγιεινή διατροφή Σωµατική άσκηση Ατοµική υγιεινή 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ        b (se)           P value        b (se)           P value  b (se)           P value   b (se)           P value b (se)           P value 

Θρησκευτικότητα           
Θρησκευόµενοι 2,93 (1,2) 0,016 3,87 (1,8) 0,035 3,63 (1,5) 0,018 1,02 (1,2) 0,417 4,06 (1,2) 0,001 
Περιστασιακά εκκλησιαζόµενοι 0,42 (1,0) 0,68 0,49 (1,6) 0,760 0,30 (1,3) 0,819 -2,17 (1,1) 0,050 0,86 (1,0) 0,415 
Αδιάφοροι (οµάδα αναφοράς)   
∆ηµογραφικές µεταβλητές   
Φύλο   
Άνδρες  -0,11 (0,9) 0.906 0,20 (1.5) 0,893 -0,62 (1.2) 0.617 0,22 (1.0) 0.830 -0,29 (0,9) 0,787 
Γυναίκες (οµάδα αναφοράς)  
Ηλικία (σε έτη) 0,05 (,06) 0,402 -0,05 (,09) 0.536 0.05(0.07) 0.439 -0,01 (0,06) 0, 771 0,05(0.06) 0,374 
Ειδικότητα  
Φιλολογίας, κ.ά. 2,98 (1,0) 0,004 6,37 (1,5) 0,000 0,46 (1,2) 0,723 0,12 (1,0) 0,910 -0,19 (1,0) 0,854 
Κοινωνικών επιστηµών κ.ά. 2,15 (1,3) 0,101 2,66 (1,9) 0,177 1,48 (1,6) 0,367 0,67 (1,4) 0,632 0,59 (1,3) 0,654 
Επιστηµών υγείας κ.ά. 1,60 (1,3) 0,223 2,95 (2,0) 0,144 8,63 (1,6) 0,000 5,38 (1,3) 0,000 6,39 (1,3) 0,000 
Θετικών επιστηµών (οµάδα αναφοράς)  
∆ιατροφική συνήθεια  
Καλή  2,29 (1,1) 0,050 5,87 (1,7) 0,001 4,56 (1,4) 0,002 3,98 (1,2) 0,001 3,46 (1,1) 0,004 
Μέτρια 0,59 (1,0) 0,554 0,49 (1,6) 0,760 1,78 (1,2) 0,157 2,49 (1,0) 0,019 2,11 (1,0) 0,036 
Φτωχή (οµάδα αναφοράς)  
Ανθυγιεινές συνήθειες   
Ηµερήσια κατανάλωση καπνού 0,06 (0,04) 0,132 0,08 (0,06) 0,155 -0,02(,05) 0,667 0,04 (0.04) 0,294 0,01 (,04) 0,626 
Ηµερήσια κατανάλωση οινοπνεύµατος -0,21 (0,1) 0,035 -0,12 (0,15) 0,409 0,03 (,12) 0.755 0,06 (0,10) 0.546 -0,07 (,10) 0,454 
Τρέχουσα κατάσταση υγείας  
Πρόσφατες ασθένειες  
Ναι -1,53(0,9) 0,127 -1,70 (1,5) 0,260 -0,12 (1,2) 0,925 -0,27 (1,1) 0,794 -0,26 (1,0) 0,796 
Όχι (οµάδα αναφοράς)             
Πρόσφατη χρήση φαρµάκων  
Ναι 1,07 (0,9) 0,274 0,06 (1,4) 0,964 0,19 (1,2) 0,873 -0,84 (1,0) 0,416 -0,93 (0,9) 0,345 
Όχι (οµάδα αναφοράς)                      
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Πίνακας 11. Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης συντελεστές (b) και τυπικά σφάλµατα (se) για 
το υπόδειγµα που συνοψίζει την συσχέτιση ανάµεσα στην παιδαγωγική εικόνα των 
ερωτηθέντων, τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια και την διδασκαλία των συµπεριφορών υγείας στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ b(se) P value 
∆ηµογραφικές µεταβλητές  
Φύλο   
Άνδρες  2,04 (1,57) 0,196 
Γυναίκες (οµάδα αναφοράς)   
Ηλικία (σε έτη) 0,113 (0,14) 0,450 
Παιδαγωγικό προφίλ    
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών  -1,70 (2,16) 0,431 
Έτη διδακτικής προϋπηρεσίας  0,02 (0,12) 0,998 
Παιδαγωγικά ενδιαφέροντα 0,20 (0,21) 0,332 
Μελέτη ηµερήσιου και περιοδικού τύπου -4,43 (1,26) 0,001 
Μελέτη λογοτεχνικών κ.ά. κειµένων 0,43 (1,47) 0,771 
Μελέτη θετικών κ.ά. κειµένων -1,80 (1,60) 0,263 
Μελέτη κοινωνικών επιστηµών, ιστορίας κ.ά. κειµένων 3,12 (1,43) 0,031 
Αντιλαµβανόµενα εµπόδια   
Υλικο-τεχνική υποδοµή σχολείου -0,26 (0,18) 0,014 
Υποκειµενικές αδυναµίες -0,02 (0,11) 0,850 
Σηµαντικοί άλλοι παράγοντες (µαθητές, οικογένεια κλπ) 0,38 (0,17) 0,029 
Προηγούµενη κατάρτιση σε θέµατα υγείας   
Παρακολούθηση σεµιναρίων 2,61 (1,52) 0,088 
Μελέτη βιβλίων  3,86 (1,44) 0,008 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Ερωτηµατολόγιο 
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