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Α΄ ΜΕΡΟΣ 

Τα µυοσκελετικά προβλήµατα, συγγενή ή επίκτητα προσβάλουν µια µερίδα ανθρώπων δηµιουργώντας τους 

άλλοτε µικρότερες και άλλοτε µεγαλύτερες οργανικές ή κινητικές δυσλειτουργίες, πόνο και κακή ποιότητα ζωής 

. Αυτού του είδους τα προβλήµατα µπορούν να εντοπιστούν και να εµφανιστούν σε ανθρώπους όλων των 

ηλικιών. Η εντόπισή τους βέβαια, τις περισσότερες φορές, γίνεται τυχαία λόγω των συµπτωµάτων που αυτά 

δηµιουργούν και που οδηγούν τους ανθρώπους στο γιατρό για έλεγχο. Το βέβαιο είναι πάντως πως όσο πιο 

γρήγορα εντοπισθούν τόσο πιο γρήγορα µπορούν από τη µια να προστατεύσουν τους πάσχοντες από 

δευτερογενής επιπλοκές και δευτερογενή προβλήµατα τα οποία προκύπτουν από το πρωτογενές αίτιο και από 

την άλλη να δώσουν ανακούφιση στη συµπτωµατολογία, δηλ. τον πόνο. Το σχολείο είναι ένας πολύ καλός 

χώρος όπου µπορούν να εντοπισθούν και να διαγνωστούν τέτοιου είδους προβλήµατα για δύο κυρίως λόγους: 
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Πρώτον, διότι σ΄ αυτό µπορούν να εξετασθούν µεγάλες οµάδες ανθρώπων (µαθητές) και δεύτερον, διότι 

µπορούν να εντοπισθούν νωρίς κάποια πρωτογενή ή και συγγενή προβλήµατα – ανωµαλίες τα οποία 

διαγεγνωσµένα εγκαίρως θα δώσουν ανακούφιση στα συµπτώµατα των µαθητών και ταυτόχρονα θα 

προστατεύσουν, µε την έννοια της πρόληψης, από δευτερογενώς δηµιουργούµενα προβλήµατα. Η επίλυση, ή η 

όποια βοήθεια προσφερθεί στα προαναφερθέντα προβλήµατα είναι σίγουρο πως θα βελτιώσει και θα συµβάλει 

στη µαθητική επίδοση µιας και το σώµα δεν είναι διάφορο του συνόλου που ονοµάζεται άνθρωπος και µιας που 

σίγουρα το σωµατικό στρες επηρεάζει τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε νοητικό επίπεδο [1]. Είναι προφανής, 

λοιπόν ο λόγος για τον οποίο θελήσαµε να ασχοληθούµε µε το συγκεκριµένο θέµα. Την εντόπιση δηλ. 

µυοσκελετικών προβληµάτων σε µαθητές. Αυτός ο λόγος βέβαια είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε το ιατρικό – 

διαγνωστικό κοµµάτι και δεν έχει καµιά παιδαγωγική αξία, πέραν βεβαίως, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, του 

ότι συντελεί και συµβάλει στην οµαλή ψυχοσωµατική και µαθησιακή ανάπτυξη του µαθητή. Και βέβαια η 

ψυχοσωµατική και η µαθησιακή ανάπτυξη του µαθητή δεν είναι κάτι που πρέπει να µας απασχολεί λιγότερο από 

την αµιγώς παιδαγωγική αξία, αν όµως στα παραπάνω προστίθετο και αυτή, δηλ. η παιδαγωγική αξία, τότε θα 

είχαµε ικανοποιήσει στο σύνολό της την επιθυµία µας, η οποία περιελάµβανε από τη µια το καθαρά ιατρικό – 

διαγνωστικό κοµµάτι και από την άλλη το καθαρά παιδαγωγικό κοµµάτι. Φτάσαµε έτσι λοιπόν να οδηγηθούµε 

στη διατύπωση του θέµατος : «Ανάπτυξη οµάδας πρωτοβουλίας για τη διεξαγωγή δράσεων προληπτικής ιατρικής 

στο σχολείο». Το θέµα αυτό θα αποτελούσε θέµα πτυχιακής εργασίας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πατρών. Αυτό βέβαια 

δεν σήµαινε ότι η ως άνω προαναφερθείσα µελέτη – έρευνα θα µας ενδιέφερε λιγότερο διότι θα αποτελούσε την 

τυπική µας υποχρέωση απέναντι σε ένα Παιδαγωγικό Ίδρυµα.  

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Η σκέψεις και οι ιδέες άλλων συναδέλφων είτε από το χώρο της υγείας είτε από το χώρο της παιδείας µας 

ενδιέφεραν ιδιαίτερα. Στραφήκαµε έτσι στην έρευνα αντίστοιχων ή παρεµφερών εργασιών ή µελετών. Η έρευνα 

µας, ως προς τη διερεύνηση άλλων µελετών στράφηκε τόσο σε Πανελλήνιο όσο και σε Παγκόσµιο επίπεδο, σε 

µηχανές αναζήτησης και σε βιβλιοθήκες, χωρίς όµως κάποιο αξιόλογο αποτέλεσµα. Οι λέξεις κλειδιά που 

χρησιµοποιήσαµε ήταν : προληπτική ιατρική στα σχολεία, πρόληψη και παιδεία, πρόληψη και µαθητές, 

preventive medicine in school κλπ. Ωστόσο όσον αφορά την Ελλάδα, διακρίνεται η τάση της προαγωγής της 

Υγείας, µέσα από µαθήµατα που διδάσκονται στα σχολεία. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε θέµατα που αφορούν την υγεία και 

ασφάλεια των µαθητών/τριών εφαρµόζει προγράµµατα Αγωγής Υγείας στα σχολεία µε στόχο την Πρόληψη και 

Προαγωγή της Υγείας αυτών[1,3]. Ο θεσµός της Αγωγής Υγείας (Α.Υ.)  στο χώρο της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ξεκίνησε το 1995 και στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση το 2001 µε τη δηµιουργία Γραφείων Αγωγής 

Υγείας σε κάθε ∆ιεύθυνση και τον ορισµό Υπευθύνου σε κάθε Γραφείο [5] .  
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Παραθέτουµε στο τέλος της εργασίας µας αυτούσια την άποψη της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας της ∆΄ ∆ιεύθυνσης 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  Αθήνας   Πόπης Μανασσάκη    Εκπαιδευτικού Βιολόγου καθώς και το νοµικό 

πλαίσιο .  

Γενικά, η Αγωγή Υγείας, ως εκπαιδευτική διαδικασία, προσανατολίζεται στην παροχή πληροφοριών, τη 

µετάδοση γνώσεων, την εκµάθηση υγιεινών τρόπων ζωής και, γενικότερα, στην εµπέδωση έξεων που είναι 

δυνατόν να επηρεάσουν την υγεία, ψυχική και σωµατική, του ατόµου. Ιδιαίτερα, η αγωγική διαδικασία, µέσω 

ενεργητικών και βιωµατικών µεθόδων, δύναται να βοηθήσει το άτοµο, και δη και τον νεαρό, να αισθάνεται 

ευχάριστα, να ζει άνετα και να αντιµετωπίζει µε κριτικό τρόπο θέµατα που αφορούν στην υγεία του. Μπορεί να 

τον βοηθήσει να βιώσει δηµιουργικά τη σχέση του µε το περιβάλλον, το φυσικό, το βιο-σωµατικό και το 

κοινωνικο-πολιτισµικό [5].  

 Όλα τα προγράµµατα τα οποία βρήκαµε, µέσα από την προαναφερθείσα αναζήτηση, έχουν ως κύριο σκοπό 

την ιατρική – κοινωνική προσφορά χωρίς να γίνεται καµία ιδιαίτερη αναφορά και χωρίς να εκδηλώνεται καµία 

ιδιαίτερη σκέψη ή άποψη για την πιθανή παιδαγωγική τους αξία και το πώς αυτή πιθανόν θα µπορούσε να 

προκύψει µέσα από τέτοιου είδους µαθήµατα ή προγράµµατα. Αλλά και σ΄ αυτήν την καθαρά ιατρική – 

κοινωνική τους κατεύθυνση, αυτά τα µαθήµατα της Αγωγής Υγείας που το ΥΠ.Ε.Π.Θ. προσπαθεί να 

εκµεταλλευτεί, συναντούν τεράστιες δυσκολίες υλοποίησης, χρονοβόρες διαδικασίες και εµπλοκή σε 

γραφειοκρατικά αδιέξοδα [9]. Ενδεικτικά αναφέρουµε :  

1.    Επιλογή Υπευθύνων Α.Υ. (Παρατηρείται µεγάλη καθυστέρηση στην επιλογή των Υπευθύνων Α.Υ.)  

2.    Καθυστέρηση στην προκήρυξη των προγραµµάτων ΕΙΝ – ΚΕΘΙ.  

3.    Καθυστέρηση στην χρηµατοδότηση των περσινών προγραµµάτων ΕΙΝ – ΚΕΘΙ.  

4.    Μη εφαρµογή του µνηµονίου ΥΠΕΠΘ-Υπουργείου Υγείας και ΟΚΑΝΑ.  

5.    Μη καλή επικοινωνία και συνεργασία Υπευθύνων Α.Υ. και Προϊσταµένων.  

6.    Καταβολή της αποζηµίωσης σε όλους τους Υπεύθυνους Α.Υ. και ΣΣΝ από Ιούνιο 2002 έως 31-12-

2003.  

Παρά τις όποιες τέτοιου είδους δυσκολίες όµως θα πρέπει να σταθούµε στις πιο κάτω αναφορές οι οποίες έτυχαν 

εφαρµογής από τα αντίστοιχα Σχολεία:  

• 2ο ΤΕΕ Σαλαµίνας, «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 

ΤΟ 2Ο ΤΕΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ [3]»  

• 1ο Γυµνάσιο Καλλίπολης, Σχ. Έτος 2002-2003 « ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ [3]»  

• 13ο Γυµνάσιο Πειραιά, ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ Γ΄ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [3]»  
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• 4ο Ε. Λύκειο Κερατσινίου, ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΛΚΟΟΛ, ΑΙΤΙΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ [3].  

• 3ο Γυµνάσιο Κερατσινίου, «ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ [2]»  

• 5ο Ε. Λύκειο Κορυδαλλού: «ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ [3]»  

• 1ο ΤΕΕ ∆ραπετσώνας: «ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ [3]»  

• Ενιαίο Λύκειο Αγ. Ιωάννη Ρέντη Οµάδα Αγωγής Υγείας 2002-2003: «ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ [3]»  

• 2ο Γυµνάσιο Κορυδαλλού: «ΚΑΠΝΙΣΜΑ [3]».  

Σε όλες τις παραπάνω έρευνες οι µαθητές υπό την καθοδήγηση καθηγητών και µε τη συνεργασία ειδικών, 

διερευνούσαν τις αντίστοιχες περιπτώσεις σε κάθε Σχολείο και ανάλογα πάντα µε το θέµα κατέληγαν σε 

χρήσιµα συµπεράσµατα, αποκτώντας συγχρόνως χρήσιµες εµπειρίες. Αναζητούσαν πληροφορίες σε σχετική 

βιβλιογραφία και δικτυακούς τόπους, συνέτασσαν ερωτηµατολόγια τα οποία συµπληρωνόντουσαν από 

συµµαθητές τους, ερχόντουσαν σε επαφή µε ειδικούς, πραγµατοποιούσαν επισκέψεις.  

Όπως οι ερευνητές αναφέρουν τα προγράµµατα αυτά ήταν ιδιαίτερα αποδοτικά, τόσο για τους µαθητές όσο και 

για τους καθηγητές.  

Κατ’ αρχάς, οι µαθητές έλαβαν την απαραίτητη πληροφόρηση. Συγχρόνως, προήχθη η κοινωνικοποίησή τους και 

η βελτίωση των σχέσεων και της επικοινωνίας τους µε τους συµµαθητές και τους καθηγητές τους. Από την 

πλευρά των καθηγητών, τα σηµαντικότερα οφέλη ήταν η απόκτηση γνώσεων και η απόκτηση εµπειρίας για 

εναλλακτικούς τρόπους µετάδοσης γνώσεων προς τους µαθητές. Εν ολίγοις τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας, 

παρά τις αρχικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην εφαρµογή τους λόγω της έλλειψης εµπειρίας και 

υποδοµής, ήταν αποτελεσµατικά τόσο για την πληροφόρηση των µαθητών, όσο και για τη µεταξύ τους 

συνεργασία και καλύτερη ενσωµάτωσης τους στο σχολικό περιβάλλον [3].  

ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

Πέρα λοιπόν από τις πιο πάνω αναφορές οι οποίες έχουν σας στόχο την πρόληψη από κοινωνικές µάστιγες που 

πλήττουν τους νέους µας στην σύγχρονη εποχή της τεχνολογίας και της εξέλιξης δεν εντοπίσαµε καµία αναφορά 

πλην µίας [2] (σχολικό έτος 2000 – 2001 σε σχολείο του Περιστερίου) η οποία να έχει σαν στόχο α) να 

εντοπίσει τα πιθανά οργανικά προβλήµατα υγείας που ενδεχοµένως να υπήρχαν στους µαθητές και β) 

εκµεταλλευόµενη τον παραπάνω στόχο να τον αξιοποιήσει παιδαγωγικά.  

Η µέθοδος project προσφερόταν προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως διδακτικό εργαλείο για τη διεξαγωγή 

της ερευνάς µας [6,7,8]. Και αυτό διότι συνέπιπτε απόλυτα µε τον τρόπο που είχαµε επιλέξει να την 

διεκπεραιώσουµε µιας και θέλαµε οι µαθητές να αναδείκνυαν οι ίδιοι τα θέµατα , να έπαιρναν πρωτοβουλίες, να 
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επινοούσαν τρόπους επίτευξης των στόχων, να έθεταν συνεχώς τις γνώσεις τους σε δοκιµασίες, να αντλούσαν 

µόνοι τους πληροφορίες, να εργάζονταν και να συνεργάζονταν οµαδικά µε τους συµµαθητές του θεωρώντας το 

αποτέλεσµα οµαδικό, να υποστήριζαν τις θέσεις τους. Άλλωστε τα µεθοδολογικά κριτήρια της µεθόδου [8]  

1. Η Παραγωγή έργου  

2. Η διεπιστηµονικότητα της προσέγγισης  

3. Η ανταπόκριση στα ενδιαφέροντα των µαθητών  

4. Η αναγωγή στον κοινωνικό περίγυρο  

5. Η από κοινού κατάστρωση των µαθησιακών διαδικασιών  

µας ενδιέφεραν ιδιαίτερα.  

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

(ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)  

Η ύπαρξη επιστηµόνων υγείας που να ασχολούνται µε την πρόληψη, αξιολόγηση και διάγνωση προβληµάτων 

υγείας στους µαθητές δεν προέκυψε από την ερευνά µας. ∆εν υπάρχουν δηλ. σχολίατροι ή άλλοι επαγγελµατίες 

υγείας που να είναι µόνιµα ή και παροδικά απασχολούµενοι σε αυτόν το τοµέα. Οι όποιες διαγνωστικές ή 

προληπτικές εξετάσεις έχουν κατά καιρούς γίνει, αυτές έχουν τύχει πρωτοβουλιών που έχουν πάρει είτε οι 

τοπικές αυτοδιοικήσεις, ∆ήµοι ή Νοµαρχία του κάθε νοµού είτε ανεξάρτητοι ερευνητές ή εθελοντές.  

Ειδικότερα:  

α) Η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία µε ιατρούς και λοιπούς επιστήµονες υγείας κρατικών νοσοκοµείων 

(ορθοπεδικούς, νευρολόγους, οδοντίατρους, κλινικούς ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, νοσηλευτές, 

φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές κλπ.) και κατόπιν Νοµαρχιακής απόφασης εξετάζει – ελέγχει κάποια από 

τα σχολεία της περιφέρειάς της. Όπως εύκολα µπορεί να συµπεράνει ο καθένας η παραπάνω διαδικασία πέραν 

του ότι δεν δηλώνει µια οργανωµένη προσπάθεια πρόληψης και διάγνωσης των µαθητικών προβληµάτων 

(οργανικών, κοινωνικών, ψυχολογικών κλπ.) είναι και ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί µιας και θα πρέπει από 

τη µια να υπάρχει η διάθεση των επιστηµών υγείας να διεξαγάγουν την παραπάνω έρευνα και από την άλλη να 

µην παρακωλύεται το Κρατικό Νοσοκοµείο από την στέρηση των υπηρεσιών τους σ΄ αυτό, κατά την διεξαγωγή 

της παραπάνω εργασίας. Όπως προκύπτει από τα προαναφερόµενα τέτοιου είδους δυνατότητες µπορούν να 

προσφερθούν στις Νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις µεγάλων ∆ήµων και πόλεων οι οποίες διαθέτουν Κρατικά 

Νοσοκοµεία ή µεγάλα Κέντρα Υγείας πλήρως στελεχωµένα. Αντίθετα µικροί ∆ήµοι αδυνατούν να ανταποκριθούν 

σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες λόγω έλλειψης των παραπάνω δυνατοτήτων.  

β) Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από µονάδες εθελοντών ή ερευνητών φαίνεται να συναντά ακόµα περισσότερες 

δυσκολίες πρώτον διότι δεν αποτελεί µια συλλογική προσπάθεια µε τη συµµετοχή διαφόρων επαγγελµατιών 
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υγείας και δεύτερον διότι για να επιτευχθεί πρέπει να ακολουθηθεί µια σειρά ενεργειών από τον ερευνητή ή 

εξεταστή, το σχολείο, την Α΄ Βάθµια ή Β΄ Βάθµια εκπαίδευση και τα εµπλεκόµενα Υπουργεία. Σ΄ αυτή τη 

διαδικασία εµπλακήκαµε προκειµένου και για την διεξαγωγή της δική µας έρευνας. Ξεκινώντας από την 

προφορική και άτυπη επιθυµία του 3ου Τ.Ε..Ε. να διεξαγάγουµε την έρευνα µας, µάς κατέστη σαφές πως δεν θα 

µπορούσαµε να προχωρήσουµε στον έλεγχο και την αξιολόγηση όλων των µαθητών του σχολείου εάν δεν 

ακολουθούσαµε τις νόµιµες διαδικασίες οι οποίες εξάλλου θα κατοχύρωναν όλους, δηλ. τον ∆ιευθυντή του 

Τ.Ε.Ε., τους ερευνητές, τους ερευνούµενους, και τον φορέα υλοποίησης της έρευνας δηλ. την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Άτυπα και µέχρι την έγκριση των αιτηµάτων τα οποία διατυπώσαµε θα µπορούσαµε να ασχοληθούµε µόνο µε 

την επιµόρφωση και τη διδασκαλία της οµάδας έρευνας έτσι ώστε, όταν είχαµε και την έγκριση του αιτήµατος να 

προχωρούσαµε στη διεξαγωγή της.  

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβάλει κάποιος ερευνητής στη β΄βάθµια εκπαίδευση και 

απ΄ εκεί στο Υπουργείο Παιδείας προκειµένου να πάρει την άδεια της έρευνας είναι τα ακόλουθα:  

1. Αίτηση προς τη ∆/νση Σπουδών ∆.Ε.  

2. Ερωτηµατολόγιο  

3. Βιογραφικό σηµείωµα (όχι από Πανεπιστηµιακούς)  

4. Βεβαίωση Πανεπιστηµίου (για διδακτορικό ή µεταπτυχιακό)  

5. Κατάλογος σχολείων όπου γίνεται η έρευνα  

6. Βιβλιογραφία  

7. ∆ελτίο έρευνας (δίδεται από τη β΄ βάθµια)  

8. Αναλυτικό σχέδιο έρευνας.  

ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Η άτυπη έγκριση του αιτήµατός µας από τον ∆ιευθυντή του 3ου Τ.Ε.Ε., για την ενασχόλησή µας µε την 

εκπαίδευση της οµάδας έρευνας, δεν ξέφευγε του αρχικού µας σχεδιασµού, πλην όµως δεν µπορούσε να µας 

εξασφαλίσει µε σιγουριά την διεκπεραίωση της µελέτης µας.  

Το σχέδιο δράσης είχε βασιστεί αρχικά στην ιδέα ότι εάν οι µαθητές διδαχθούν να αξιολογούν προβλήµατα του 

µυοσκελετικού τότε αυτοί θα µπορούν να αποτελέσουν την σχολική ερευνητική οµάδα η οποία, 

συµπεριλαµβανοµένων και νέων µελών σε κάθε νέα σχολική περίοδο, θα µπορούσε να δρα και να ερευνά 

διαχρονικά, τα µυοσκελετικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές του ίδιου σχολείου δηλ. οι συµµαθητές 

τους. Έτσι οι ερευνητική οµάδα των µαθητών θα ήταν αυτή που πέρα από µαθητές του σχολείου θα αποτελούσε 

και τµήµα – τάξη προληπτικής ιατρικής στο ίδιο της το σχολείο και που σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο 

καθηγητή της αγωγής υγείας θα µπορούσαν να εντοπίσουν τα πιθανά προβλήµατα υγείας των µαθητών και να 
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τους προτείνουν ή να τους παραπέµψουν σε ειδικότερους. Το σχολείο κατ΄ αυτήν την έννοια θα είχε την δική 

του οµάδα προληπτικού ελέγχου και δεν θα εξαρτιόταν έτσι άµεσα από τις όποιες τυχαίες και απρογραµµάτιστες 

επισκέψεις των υγειονοµικών αρχών και υπαλλήλων, σ΄ αυτό. Το σχολείο δηλ. πέρα από την καθαρά 

παιδαγωγική του σηµασία θα φρόντιζε αυτόνοµα για την επίλυση των, υγειονοµικού τύπου, προβληµάτων. Αν 

από την ερευνά µας προέκυπτε ότι κάτι τέτοιο ήταν εφικτό, τότε η διδασκαλία θα µπορούσε να γενικευθεί και να 

συµπεριλάβει πέραν της διδασκαλίας των προβληµάτων του µυοσκελετικού συστήµατος και άλλα συστήµατα, 

προβλήµατα των οποίων θα µπορούσαν να προβλεφθούν και να προληφθούν.  

Προκείµενου να διαπιστώσουµε αν όλα τα όσα προαναφέρθηκαν µπορούν να τύχουν πέραν της 

θεωρητικής προσέγγισης πρακτικά εφαρµόσιµα και εφικτά αποφασίσαµε η οµάδα έρευνας να διδαχθεί την 

αξιολόγηση ενός και µόνο µυοσκελετικού προβλήµατος. Θα ασχολούµασταν µόνο µε ένα από τα προβλήµατα 

του µυοσκελετικού διότι εξ αιτίας του περιορισµένου χρόνου που είχαµε στη διάθεση µας δεν θα µπορούσαµε να 

ασχοληθούµε µε περισσότερα, και διότι αν οι υποθέσεις µας επαληθεύονταν σε αυτό το θέµα, θα µπορούσαν να 

επαληθευθούν και σε άλλα. Η διδασκαλία θα αφορούσε λοιπόν, µόνο, την διάγνωση και την πιθανότητα ύπαρξης 

πλατυποδίας. Η οµάδα έρευνας θα ήταν µαθητές του νυκτερινού 3ου Τ.Ε.Ε. Πάτρας µε ειδικότητα κοµµωτές. Η 

συγκεκριµένη ειδικότητά επιλέχθηκε µε το σκεπτικό να είναι άσχετη µε επαγγέλµατα υγείας. Αυτό θα µα 

εξυπηρετούσε, εάν η έρευνά µας είχε το τέλος που όλοι επιθυµούσαµε, στο να συµπεράνουµε ότι είναι δυνατόν 

να εκπαιδευτούν σε θέµατα προληπτικής ιατρικής όλοι οι µαθητές, άσχετα ειδικότητας.  

Η παιδαγωγική σηµασία της ερευνάς µας ήταν εξίσου σηµαντική και περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω στο 

Αναλυτικό σχέδιο έρευνας όπως αυτό κατατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας προς έγκριση.  

Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας  

Περιεχόµενο έρευνας  

∆ιατύπωση Θέµατος: 

Θέµα Έρευνας: «Ανάπτυξη οµάδας πρωτοβουλίας για τη διεξαγωγή δράσεων προληπτικής ιατρικής στο σχολείο» 

Βασικές υποθέσεις – προβληµατισµοί: 

Ειδικότερα γύρω από το παραπάνω θέµα µας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα ερωτήµατα:  

α)Μπορούν οι µαθητές, στα πλαίσια του µαθήµατος αγωγής υγείας να εκπαιδευτούν σε θέµατα προληπτικής 

ιατρικής π.χ. σκολίωση, λόρδωση, πλατυποδία, έτσι ώστε οι ίδιοι να είναι σε θέση να αξιολογούν (µε την 

παρουσία του εκπαιδευτικού της αγωγής υγείας) τους συµµαθητές τους;  

β)Ποια είναι τα παιδαγωγικά ευεργετήµατα ενός ολοκληρωµένου έργου (project) στο οποίο εµπλέκονται 

οικειοθελώς οι µαθητές;  
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γ) Ποιο είναι το είδος των σχέσεων (συνεργατικότητα, ανταγωνισµός…) που αναπτύσσεται µέσα στην οµάδα 

πρωτοβουλίας;  

Σκοπός της έρευνας:  

Μια θετική απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα (α) θα αναδείκνυε ότι το σχολείο πέρα από τον κλασικό του ρόλο 

τον οποίο και επιτελεί, έχει και κοινωνική ευαισθησία στα θέµατα υγείας τα οποία το απασχολούν. Η 

ικανότητα της ίδιας της Σχολικής κοινότητας να εντοπίζει και να προλαµβάνει τα πιθανά προβλήµατα υγείας, τα 

οποία µεταγενέστερα θα δηµιουργούν σε άλλους αγωνία, πόνο, ταλαιπωρία και σε άλλους έξοδα, την καθιστά 

αυτοδύναµη και της προσδίδει έναν ακόµα ξεχωριστό ρόλο, τον ρόλο της ολιστικής αντιµετώπισης και 

ενασχόλησης της µε τον άνθρωπο.   

Βέβαια σε µια κοινωνία όπου το σχολείο δεν είναι και δεν λειτουργεί από µόνο του αλλά µε την συνεργασία και 

όλων των άλλων οργανισµών και φορέων που συνθέτουν και αποτελούν το κράτος δεν θα πρέπει να 

παραβλέψουµε ότι στην περίπτωση επαλήθευσης της παραπάνω υπόθεσης, το κράτος επωφελείται και 

οικονοµικά διότι δεν θα απασχολήσει ιατρικό και λοιπό προσωπικό προκειµένου να προβεί στις εν λόγω 

αξιολογήσεις. Άλλωστε µέχρι σήµερα κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει µιας και δεν γίνονται συστηµατικοί και 

οργανωµένοι έλεγχοι στα σχολεία παρά µόνο ευκαιριακά από τυχόν εθελοντές, και ύστερα από µια χρονοβόρα 

διαδικασία.  

Επίσης µέσω των ερωτηµάτων (β) και (γ) θα προσπαθήσουµε να αξιολογήσουµε το µέγεθος των παιδαγωγικών 

ευεργετηµάτων τέτοιων πρωτοβουλιών για τα παιδιά που συµµετέχουν στην οµάδα πρωτοβουλίας.  

Τα όποια συµπεράσµατα προκύψουν θα τα αναπτύξουµε στο τέλος του τρίτου µέρους τις εργασίας µας.  

Όσον αφορά τις συναφείς έρευνες, τέτοιες δεν µπόρεσαν να εντοπιστούν πέραν µίας η οποία είχε γίνει 

κατά το σχολικό έτος 2000 – 2001 σε σχολείο του Περιστερίου στην Αθήνα και αφορούσε τον έλεγχο – 

πρόληψη µυοσκελετικών παθήσεων παιδιών ηλικίας 12 – 13 ετών στα πλαίσια του µαθήµατος αγωγή υγείας. 

Από τη συγκεκριµένη έρευνα προκύπτει όπως αναφέρουν οι ερευνητές: «το πιο συνηθισµένο πρόβληµα είναι η 

πλατυποδία και ακολουθούν η κύφωση και η σκολίωση…». Αναφέρεται επίσης ότι σε πολλές χώρες του 

εξωτερικού η εξέταση αυτή στα σχολεία είναι υποχρεωτική. Ωστόσο η εν λόγω έρευνα έχει µόνο 

αµιγώς υγειονοµικό ενδιαφέρον και όχι ταυτόχρονα και παιδαγωγικό.  

Μεθοδολογία Έρευνας 

Περιληπτική παρουσίαση:  

Περιλαµβάνει µαθήµατα εµβάθυνσης στη χρήση των επιστηµονικών µεθόδων αξιολόγησης (Ψηφιακή 

πελµατογραφία) και εκµάθησης κλινικών δοκιµασιών και τεχνικών σχετικών µε τη συλλογή και την ανάλυση 

ερευνητικών δεδοµένων.  
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Στα µαθήµατα επιδιώκεται η θεωρητική αλλά και η πρακτική αλληλοσυσχέτιση µεταξύ ευρηµάτων. Παράλληλα 

αναδεικνύεται η έννοια τις συµµετοχής “ερευνωµένων”, η παραγωγή “τις γνώσης” και η κοινωνική τις χρήση.  

Στο τέλος τις διαδικασίας θα δοθούν δύο ερωτηµατολόγια – τα οποία υποβάλλουµε συνοδευτικά – ένα στους 

µαθητές τις οµάδας πρωτοβουλίας και ένα στους µαθητές που κλήθηκαν για πελµατογραφία µε σκοπό να 

αξιολογηθεί η παιδαγωγική πλευρά τις παρέµβασης καθώς και – εν µέρει – το αποτέλεσµα τις παρέµβασης από 

πλευράς αγωγής υγείας.  

α) Ερωτηµατολόγια:  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

(Θα δοθεί µετά την ολοκλήρωση του έργου)  

  

Συµµετείχες σε ένα συλλογικό έργο όπου εσύ και τα άλλα παιδιά της τάξης σου εκπαιδευτήκατε στη χρήση του 

πελµατογράφου και εφαρµόσατε τις γνώσεις σας καλώντας συµµαθητές σας από το σχολείο για να κάνουν 

πελµατογραφία. Τώρα που το έργο σας αυτό φτάνει στο τέλος, καλείσαι να απαντήσεις σε ορισµένα ερωτήµατα. 

Μελέτησέ τα µε προσοχή και δώσε την απάντηση που κατά τη γνώµη σου ταιριάζει καλύτερα. Ακόµη, γράψε τις 

προσωπικές σου σκέψεις γύρω από το θέµα αυτό. ∆ε χρειάζεται να γράψεις το όνοµά σου.  

1. Πώς αντέδρασες όταν για πρώτη φορά ακούστηκε η ιδέα να κάνετε πελµατογραφία στους 

µαθητές των άλλων τάξεων του σχολείου ;  

2. Πώς νοιώθεις τώρα που ολοκληρώθηκε το έργο αυτό ;  

3. Γράψε δύο προβλήµατα που συναντήσατε στην προσπάθειά σας και πώς τα ξεπεράσατε.  

4. Πώς αντέδρασαν οι µαθητές εκείνοι στους οποίους ανακοινώσατε ότι καταγράψατε ενδείξεις 

πλατυποδίας ; (γράψε π.χ. αν το περίµεναν, αν ξαφνιάστηκαν, αν ήταν δύσπιστοι απέναντί σας ή ότι 

άλλο εσύ διαπίστωσες)  

5. Όταν γίνονταν οι πελµατογραφίες στους µαθητές των άλλων τάξεων εσύ, όπως και τα άλλα 

παιδιά της τάξης σου, έκανες κάποιο συγκεκριµένο έργο (π.χ. οδηγίες προς το παιδί που εξετάζεται, 

χρήση Η/Υ, ερµηνεία της αποτύπωσης στην οθόνη του Η/Υ, ενηµέρωση καρτέλας του µαθητή). 

Ασχολήθηκες µε όλα αυτά τα µικρά έργα ή µε ορισµένα από αυτά; (γράψε ποια)  

6. Υπήρχαν συµµαθητές σου στην τάξη που δεν συµµετείχαν όταν εκπαιδευόσασταν στο έργο και 

όταν κάνατε τις πελµατογραφίες στους µαθητές των άλλων τάξεων ; Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι δεν 

συµµετείχαν ;  

7. Πώς ήταν η συνεργασία των µελών στην οµάδα ;  
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8. Πιστεύεις ότι η εµπειρία που απέκτησες µέσα από αυτό το έργο θα σε βοηθήσει σε κάτι στην 

επαγγελµατική σου πορεία ;  

9. Γράψε πόσο σου άρεσε αυτό το είδος δραστηριότητας στο σχολείο:  

□ ∆ε µου άρεσε πολύ, προτιµώ άλλους τρόπους δουλειάς  

□ Μου άρεσε, αλλά µου αρέσουν και άλλοι τρόποι δουλειάς  

□ Μου άρεσε πολύ, το προτιµώ από άλλους τρόπους δουλειάς στο σχολείο  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ 

ΣΕ ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ  

 Συµµετείχες σε µια έρευνα όπου οι µαθητές του τµήµατος Ακ έκαναν µια καταγραφή ενδείξεων 

πλατυποδίας σε συµµαθητές τους, χρησιµοποιώντας ένα ειδικό όργανο (τον πελµατογράφο). Καλείσαι 

να απαντήσεις τώρα σε ορισµένες ερωτήσεις σχετικά µε την πρωτοβουλία αυτή. ∆ε χρειάζεται να 

γράψεις το όνοµά σου.  

1. Πώς αντέδρασες όταν σας κάλεσαν οι συµµαθητές σου του Ακ για προληπτικό έλεγχο για πλατυποδία ; 

(µπορείς να γράψεις π.χ. αν ήσουν δύσπιστος, αν το βρήκες ενδιαφέρον, αν το είδες σαν ευκαιρία για µια 

αλλαγή ή ότι άλλο ένοιωσες)  

2. Άλλαξε καθόλου η στάση σου µετά την εξέταση που πραγµατοποιήθηκε ; Γράψε πώς ένοιωσες µετά.  

 3. Εντόπισαν τα παιδιά του Ακ ενδείξεις πλατυποδίας ;  

□ Ναι  

□ Όχι  

 4. Περίµενες αυτό το αποτέλεσµα ;  

□ Ναι  

□ Όχι  

β) Πλήρη στοιχεία δείγµατος:  

Μονάδες δείγµατος θα αποτελούν αφ΄ ενός οι µαθητές του 3ου ΤΕΕ Πάτρας, αφ΄ ετέρου οι µαθητές της 

οµάδας πρωτοβουλίας (ένα τµήµα περίπου 25 µαθητών) του ίδιου σχολείου. Το µέγεθος του δείγµατος θα 

αφορά τον συνολικό πληθυσµό του σχολείου ο οποίος ανέρχεται περί τα 300 άτοµα.  

γ)Αναλυτική κατάσταση σχολείων:  

Η έρευνα θα γίνει στο 3ο ΤΕΕ Πάτρας.  

δ) Εκτίµηση ωρών:  

Οι εκτιµώµενες ώρες που θα ασχοληθούν οι µαθητές ή οι εκπαιδευτικοί για την έρευνα ανέρχονται τις 18 και 

αναλύονται ως εξής:  
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8 ώρες διδασκαλίας προκειµένου για την εµβάθυνση στο θέµα και την απόκτηση των σχετικών δεξιοτήτων. Οι 

ώρες αυτές θα είναι ώρες του µαθήµατος Αγωγής υγείας και δεν θα είναι σε βάρος κάποιου άλλου µαθήµατος ή 

εκτός ωραρίου.  

Οι επόµενες 10 ώρες θα αφορούν τις αξιολογήσεις των µαθητών του σχολείου και θα είναι ώρες οι οποίες θα 

καθοριστούν από τον ∆ιευθυντή του Σχολείου στα πλαίσια που δεν θα δηµιουργείται πρόβληµα σε βάρος των 

άλλων µαθηµάτων και έτσι ούτως ώστε να µην διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία του Σχολείου.  

Οργάνωση έρευνας  

Φορέας:  

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πάτρας  

Χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής:  

Έναρξη: Απρίλιος 2005  

Στάδια: Εκπαίδευση µαθητών οµάδας πρωτοβουλίας, Απρίλιος – Μάιος 2005 Πελµατογραφίες: Μάιος ’05 έως 

Νοέµβριος ’05  

Πιθανός χρόνος λήξης: ∆εκέµβριος ’05  

Βεβαίωση επόπτη καθηγητή:  

Επισυνάφθηκε και απεστάλη στο Υπουργείο παιδείας  

Βιογραφικό σηµείωµα:  

Επισυνάφθηκε και απεστάλη στο Υπουργείο παιδείας  

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Το 3ο Τ.Ε.Ε., ο ∆/της του και όλο το προσωπικό ήταν διαθέσιµο προς εξυπηρέτηση µας. Μας 

παραχωρήθηκε αίθουσα Η\Υ προκείµενου να χρησιµοποιήσουµε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εάν χρειαστεί 

και προκειµένου να χρησιµοποιήσουµε την γιγαντοοθόνη για να προβάλουµε ζωντανά τα 

εργαστηριακά απεικονιστικά µας ευρήµατα. Οτιδήποτε άλλο ζητήσαµε ήταν διαθέσιµο µέσα στα πλαίσια της 

άτυπης συνεργασίας µας. ∆εν συναντήσαµε πρακτικές δυσκολίες άλλου τύπου πέραν της µιας και µοναδικής η 

οποία µας ανάγκασε να ξεφύγουµε του αρχικού µας σχεδιασµού ώστε να µην ολοκληρώσουµε την έρευνά µας. 

Αυτή η πρακτική δυσκολία είχε να κάνει µε την έλλειψη συντονισµού από πλευράς σχολείου µιας και 

δικαιολογηµένα, στα πλαίσια της άτυπης συνεργασίας µας, αυτό δεν µπορούσε να δεσµεύει ώρες από τους 

µαθητές, στις οποίες προβλέπονταν ή γίνονταν διάφορες εκδηλώσεις π.χ. άσκηση σεισµού, εκδροµές, 

παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων κλπ. Έτσι δεν επιτεύχθηκε η διεξαγωγή τριών δίωρων µαθηµάτων, στα 

οποία θα πραγµατοποιούσαµε άτυπα, περιµένοντας ωστόσο και την έγκριση του αιτήµατός µας, τους 

πελµατογραφικούς ελέγχους για την παρατήρηση της ύπαρξης πλατυποδίας. Η διδασκαλία ωστόσο είχε 
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ολοκληρωθεί και η οµάδα έρευνας, µάλιστα, είχε πραγµατοποιήσει πέντε ολοκληρωµένους πελµατογραφικούς 

ελέγχους σε µια πρόβα generale πριν τη διαδικασία αξιολόγησης όλων των µαθητών του σχολείου. Ελπίζουµε εν 

αναµονή και της έγκρισης του αιτήµατός µας να διεξαγάγουµε την έρευνα (έτσι όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί) 

την επόµενη σχολική περίοδο µιας και όλα είναι έτοιµα και το µόνο που αποµένει τώρα πια είναι η ερευνητική 

οµάδα, χωρίς επιπλέον διδασκαλία, να προβεί από µόνη της στην αξιολόγηση των µαθητών και η δική µας 

παρουσία να είναι καθαρά συντονιστική.  

Λόγω του ότι από τη µια δεν κατορθώσαµε να υλοποιήσουµε τον αρχικό µας σχεδιασµό, αλλά από την 

άλλη επειδή ολοκληρώσαµε τις διδακτικές µας επιλογές και τις διδακτικές µας µεθόδους και επειδή διαπιστώσαµε 

παιδαγωγικά ευεργετήµατα, τα οποία θα αναπτυχθούν στο β΄ µέρος της εργασίας µας, θα προσπαθήσουµε να 

αξιοποιήσουµε αυτήν µας την εµπειρία στα σχολικά αναλυτικά προγράµµατα στο γ΄ µέρος της εργασίας µας, για 

να διαπιστώσουµε α) εάν αυτά προωθούν τέτοιες δραστηριότητες και β) για να βρούµε ή να προσπαθήσουµε να 

επινοήσουµε τέτοιες δραστηριότητες παρόµοιες µε αυτές που εµείς χρησιµοποιήσαµε.  

Β΄ ΜΕΡΟΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Όλα τα µαθήµατα που πραγµατοποιήθηκαν στο 3ο ΤΕΕ ήταν µαθήµατα δύο συνεχόµενων διδακτικών 

ωρών. Οι ώρες ήταν συνεχείς διότι στα νυκτερινά ΤΕΕ οι δύο τελευταίες ώρες γίνονται χωρίς ενδιάµεσο 

διάλειµµα. Σε κάθε µάθηµα λοιπόν πραγµατοποιείται ουσιαστικά µάθηµα δύο διδακτικών ωρών δηλ. δύο 

µαθήµατα. Γι’ αυτό το λόγο, λοιπόν, όταν αναφέρουµε για παράδειγµα: µάθηµα 1ο εννοούµε δύο µαθήµατα 

κ.ο.κ.  

ΜΑΘΗΜΑ 1ο 23-2-2005:  

Είναι η πρώτη επίσκεψη στο 3ο Τ.Ε.Ε. και θα είναι η πρώτη επαφή που θα έχουµε µε τους µαθητές οι 

οποίοι έχουν επιλεγεί από εµάς και οι οποίοι θα αποτελούν την ερευνητική οµάδα. Βέβαια οι µαθητές δεν ξέρουν 

τίποτα γι αυτό. Αυτές είναι δικές µας σκέψεις οι οποίες βεβαίως και δεν θα µπορέσουν να υλοποιηθούν εάν οι 

µαθητές δεν συµπεριφερθούν όπως εµείς εκτιµούµε ότι θα συµπεριφερθούν. Οι µαθητές αυτοί είναι µαθητές της 

Α΄ τάξεως της κοµµωτικής και το Λύκειο είναι νυκτερινό. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία διότι οι µαθητές αυτοί 

αναγκάζονται να εργάζονται καθηµερινά προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα οικογενειακά- 

οικονοµικά προβλήµατα που συνήθως έχουν οι περισσότεροι από αυτούς.  

Αυτή µας η δίωρη συνάντηση είχε πρώτα απ΄ όλα σκοπό την γνωριµία µας µε τους µαθητές. Επειδή όµως 

οι ώρες µας όσον αφορά την έρευνά µας ήταν λίγες θα προσπαθούσαµε να βάλουµε κάποια ερωτήµατα πάνω σε 

θέµατα υγείας που πιθανόν θα απασχολούσαν τους µαθητές έτσι ώστε να τους εισαγάγουµε σιγά – σιγά στην 

ερευνητική διαδικασία που εµείς επιθυµούσαµε να εµπλακούν.  
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Κατά την είσοδό µας στην τάξη οι µαθητές ήταν ανήσυχοι, µιλούσαν µεταξύ τους χτυπούσαν 

(κουδούνιζαν) τα κινητά τους τηλέφωνα και έδειχναν αδιάφοροι και αγενείς στον άγνωστο µέχρι εκείνη τη 

στιγµή επισκέπτη - εκπαιδευτικό. Ύστερα από τις σχετικές συστάσεις της καθηγήτριας της αγωγής υγείας και 

αφού ενηµερώθηκαν ότι θα ασχοληθούµε µαζί πάνω σε θέµατα υγείας, που πιθανόν τους ενδιαφέρουν, οι 

µαθητές έδειξαν µια εντελώς αντίθετη συµπεριφορά. Ήταν ήσυχοι, ενδιαφερόντουσαν και άρχισαν 

να σκέφτονται, προκειµένου να δώσουν απάντηση στο ερώτηµα, πιο ή ποια νοµίζεται ότι είναι τα συχνότερα 

προβλήµατα υγείας που πιθανόν θα αντιµετωπίσει ένα κοµµωτής ή µία κοµµώτρια στη διάρκεια της 

επαγγελµατικής του πορείας. Οι απαντήσεις δόθηκαν προφορικά από όλους. Συµµετείχαν οι περισσότεροι. Στα 

προβλήµατα υγείας τα οποία οι µαθητές της κοµµωτικής αναφέρθηκαν ήταν προβλήµατα του µυοσκελετικού, 

όπως λ.χ. οσφυαλγία, ισχιαλγία, οσφυοϊσχιαλγία, κύφωση, σκολίωση και σε προβλήµατα των αγγείων όπως λ.χ. 

φλεβίτιδα και κιρσοί. Μετά από σχετική γενική συζήτηση πάνω στα προβλήµατα που οι ίδιοι ανέφεραν και µε 

εκδηλωµένη την επιθυµία τους στο επόµενο µάθηµα να µιλήσουµε για αυτού του είδους τα προβλήµατα τα οποία 

τους απασχολούν κλείσαµε ραντεβού για την επόµενη δίωρη συνάντηση η οποία θα πραγµατοποιούνταν την 28η 

– 2ου –2005.  

ΜΑΘΗΜΑ 2ο 28-2-2005  

Οι µαθητές ανάµεναν µε αγωνία και έκδηλο ενδιαφέρον αυτή µας την προγραµµατισµένη συνάντηση. Περίµεναν 

να ακούσουν µε ενδιαφέρον πράγµατα για τα οποία οι ίδιοι είχαν θέσει ερωτήµατα και που τους είχαν 

προβληµατίσει.  

Επειδή το ενδιαφέρον των µαθητών είχε στραφεί, στο προηγούµενο µάθηµα, στα προβλήµατα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, είχε ήδη δοθεί η αφορµή ούτως ώστε να διατυπωθεί το εξής ερώτηµα: Ποια κατά τη γνώµη σας είναι 

η αιτία που προκαλούνται τα παραπάνω προβλήµατα. Η απάντηση στην ερώτηση ήταν η εξής : η 

ορθοστασία. Αυτή η απάντηση των µαθητών καθώς και η αναφορά τους στα προαναφερθέντα προβλήµατα 

οδηγούσαν την διεξαγωγή του µαθήµατος και προδιέγραφαν την εξέλιξη και τη συνέχεια των επόµενων 

µαθηµάτων όπως εµείς την είχαµε σχεδιάσει (εν αγνοία τους). Η λέξη ορθοστασία – όρθια στάση οδήγησε σε µια 

άλλη λέξη, την γήινη βαρύτητα και τις επιπτώσεις της στο µυοσκελετικό σύστηµα.  

Κλήθηκαν, λοιπόν, οι µαθητές να σχηµατίσουν οµάδες και να συζητήσουν µεταξύ τους προκειµένου να 

διατυπώσουν τις απόψεις τους, προφορικά, όσον αφορά τη γήινη βαρύτητα και να δώσουν τον ορισµό της. Οι 

απαντήσεις που δόθηκαν ήταν σωστές αν και το θέµα από τη µια αφορούσε φυσική και από την άλλη 

απευθυνόταν σε µαθητές κοµµωτικής. Τα πράγµατα γι’ αυτούς θα έπρεπε να γίνουν ακόµα πιο δύσκολα µιας και 

θα έπρεπε να εξηγήσουµε την επίδραση της βαρύτητας στο σκελετό και πώς αυτός παραµορφώνεται εξ’ αιτίας 

της. Η εισήγησή µας όσον αφορά τη γραµµή της βαρύτητας και τα σηµεία διέλευσής της µέσα από το ανθρώπινο 
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σώµα ήταν απαραίτητη µιας και θέλαµε (όπως είχαµε προαποφασίσει), σε επόµενο µάθηµα, να φέρουµε τους 

µαθητές σε επαφή µε τον πελµατογράφο. Θα αποτελούσε δηλ. τον συνδετικό κρίκο για την είσοδο του 

πελµατογράφου στην τάξη µε τον οποίο ο κάθε µαθητής θα µπορούσε να δει, πως η γραµµή της βαρύτητας 

επιδρά στο δικό του µυοσκελετικό σύστηµα. Και ενώ για τους µαθητές αυτή θα ήταν η αφορµή για την είσοδο 

του πελµατογράφου στην τάξη, για µας θα αποτελούσε το µέσο µε το οποίο οι µαθητές θα εξοικειώνονταν 

προκειµένου να εκτελέσουµε τα πελµατογραφήµατα και να µελετήσουµε από τη µια την ύπαρξη τέτοιων 

προβληµάτων στο σχολείο και από την άλλη να ικανοποιήσουµε τους παιδαγωγικούς µας στόχους και σκοπούς 

όπως αυτοί αναπτύχθηκαν στο α΄ µέρος της εργασίας µας. Η πορεία του µαθήµατος, ο σκοπός µας και οι στόχοι 

µας δεν έχουν γίνει ακόµη γνωστοί στους µαθητές.  

Με την έναρξη της δεύτερης ώρας παρουσιάζεται στους µαθητές ο πελµατογράφος. Συνδέεται µε τον 

υπολογιστή και µε έναν video projector προκειµένου για προβολή σε γιγαντοοθόνη. Για τη σύνδεση των 

παραπάνω ζητείτε η βοήθεια των µαθητών, λόγω του ότι θέλαµε να τους εµπλέξουµε ενεργά στην όλη 

διαδικασία. Η συµµετοχή τους στο κάλεσµα για βοήθεια στη συναρµολόγηση είναι καθολική. Μάλιστα υπάρχουν 

έντονες διενέξεις µεταξύ τους µιας και όπως είναι φυσικό δεν µπορούν να συµµετέχουν σε αυτό περισσότεροι 

των δύο έως τριών µαθητών.  

Στον συνδεδεµένο, τώρα πια, πελµατογράφο θέλουν όλοι να ανέβουν προκειµένου να διαπιστώσουν πώς 

η γραµµή της βαρύτητας επιδρά πάνω τους και πώς επηρεάζει το µυοσκελετικό τους σύστηµα. Βασισµένοι 

µάλιστα στο θεωρητικό µέρος που ταυτόχρονα έχει αναπτυχθεί στις προηγούµενες ώρες των διδασκαλιών δεν 

διστάζουν να κάνουν παρατηρήσεις αξιολόγησης των συµµαθητών τους καθώς παρακολουθούν τις 

πελµατογραφικές καταγραφές στη γιγαντοοθόνη µέσω του video projector.  

Η συµµετοχή τους είναι καθολική, το ενδιαφέρον του πολύ µεγάλο και παρ’ ότι η ώρα είναι κοντά στις 10.30 

µ.µ. και παρά την κούρασή τους (µαθητές εργαζόµενοι) δεν θέλουν να τελειώσει το µάθηµα εάν όλοι δεν 

ανέβουν στον πελµατογράφο. Όµως η ώρα έχει και πάλι τελειώσει. Οι µαθητές εκφράζουν την επιθυµία τους, 

στο επόµενο µάθηµα να εξεταστούν όλοι στον πελµατογράφο. Η εσκεµµένη απάντησή µας ότι κάτι τέτοιο είναι 

δύσκολο να γίνει σε όλους, παρά µόνο στην περίπτωση που και οι ίδιοι θελήσουν να βοηθήσουν, αφού 

εκπαιδευτούν προς αυτή την κατεύθυνση, τους βρίσκει καθολικά απολύτως σύµφωνους και τους εντυπωσιάζει 

ακόµα περισσότερο. Συµφωνείται, η εξέταση πέρα από τον έλεγχο και την καταγραφή της γραµµής της 

βαρύτητας να περιλαµβάνει και έναν ουσιαστικότερο έλεγχο, για τους µαθητές. Τον έλεγχο για πλατυποδία.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο καταφέραµε να οδηγήσουµε τη σκέψη και την επιθυµία των µαθητών εκεί που 

ουσιαστικά εµείς είχαµε προσχεδιάσει. Τίποτα όµως δεν θα µπορούσε να προχωρήσει εάν δεν είχαµε καταφέρει 

να κερδίσουµε την σύµφωνη γνώµη των µαθητών. Η διδακτική µας επιλογή αν και διαφοροποιείται αρχικά από 
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την µέθοδο project, όσον αφορά στο ότι εµείς είχαµε προαποφασίσει την εξέλιξη του µαθήµατος, στη συνέχεια 

ταυτίζεται απόλυτα µε την πορεία που αυτή πήρε υπό την επίδραση και την κατεύθυνση που οι ίδιοι οι µαθητές 

της έδωσαν.  

ΜΑΘΗΜΑ 3ο 07-03-2005  

1η ώρα:  

Τέθηκα το ερώτηµα τι είναι πλατυποδία. Οι µαθητές κλήθηκαν να δηµιουργήσουν οµάδες και να απαντήσουν στο 

πιο πάνω ερώτηµα. Αφού συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις και συζητήθηκαν οι απόψεις τους κατέληξαν στον 

ορισµό της πλατυποδίας ως την µη ύπαρξη ή εξάλειψη της ποδικής καµάρας.  

∆όθηκε έντυπο στους µαθητές που πέραν του ότι επιβεβαίωνε την ορθότητα του ορισµού που οι ίδιοι είχαν δώσει 

προηγουµένως, περιέγραφε τους τύπους της πλατυποδίας. Ανάλογες φωτογραφίες οι οποίες 

συµπεριλαµβανόντουσαν στο έντυπο αφορούσαν αντίστοιχα τον κάθε περιγραφόµενο τύπο πλατυποδίας και 

χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να βοηθηθούν οι µαθητές στην κατανόηση των ως άνω 

διακρίσεων. Ακολούθησε συζήτηση και δόθηκαν απαντήσεις στα πολλά ερωτήµατα που έθεσαν οι µαθητές µε 

αφορµή το πιο πάνω έντυπο προκειµένου αυτοί να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να διακρίνουν τον κάθε 

ένα τύπο πλατυποδίας ξεχωριστά. Το ενδιαφέρον των µαθητών ήταν καθολικό και υπερβολικά µεγάλο. Καθένας 

απ΄ αυτούς προσπαθούσε να κατανοήσει την πλατυποδία και τους τύπους της αντιπαραβάλλοντας τις 

φωτογραφίες µε την εικόνα των πελµάτων του, την οποία βεβαίως είχε στο µυαλό του.  

Το καθολικό ενδιαφέρον, έγινε υπέρµετρο, όταν τέθηκε το εξής ερώτηµα: “Εντάξει αφού τώρα 

κατανοήσατε την πλατυποδία και τους τύπους της µπορούµε να προχωρήσουµε στον πελµατογραφικό έλεγχο, 

όπως άλλωστε µου ζητήσατε στο προηγούµενο µάθηµα, προκειµένου να δείτε και εκεί τις αντικειµενικές 

καταγραφές. Τι θα λέγατε όµως; Πώς στο επόµενο µάθηµα θα θυµόµαστε τι είδαµε και τι είπαµε για τον καθένα 

σας; Μήπως πρέπει να σχεδιάσουµε και µία καρτέλα (δηµογραφική καρτέλα) µε όνοµα, επώνυµο ηµεροµηνία 

γέννησης ή οτιδήποτε άλλο εσείς θεωρείτε σηµαντικό και σε συνάρτηση πάντα µε αυτά που είπαµε πιο πριν; 

Μήπως θα θέλατε να χωριστείτε πάλι σε οµάδες και να συγκεντρώσετε τα στοιχεία που θεωρείτε απαραίτητα για 

την παραπάνω καρτέλα;” Η καταφατικές απαντήσεις ο ενθουσιασµός, η χαρά , η ικανοποίηση διατάραξαν την 

απόλυτη ησυχία της τάξεις και η ένταση που δηµιουργήθηκε από την εντονότατη έκφραση των πιο πάνω 

συναισθηµάτων δεν διάρκεσε πάνω από ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η απόλυτη ησυχία, η καθολική συµµετοχή η 

τέλεια συνεργασία στις οµάδες ήρθαν αυτοµάτως χωρίς παρέµβαση ή παράκληση. Στη φάση συµπλήρωσης των 

στοιχείων επικρατούσε έντονο το στοιχείο της οµαδικής εργασίας. Η ταχύτητα, µε σκοπό να φέρουν σε πέρας 

αυτό που ζητήθηκε, χαρακτήριζε όλες τις οµάδες που ήθελαν να τελειώσουν, η κάθε µια πρώτη, προκειµένου να 

προλάβουν να πουν και να δώσουν τα περισσότερα στοιχεία. Η ευγενής άµιλλα ήταν εµφανέστατη. Το 
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αποτέλεσµα της συγκέντρωσης των στοιχείων ήταν καταπληκτικό. Υπήρχαν στοιχεία πραγµατικά σηµαντικά τα 

οποία και οι προγραµµατιστές του λογισµικού του πελµατογράφου δεν τα είχαν συµπεριλάβει στο πρόγραµµα 

τους. Την παραπάνω καρτέλα και µε δική τους πρωτοβουλία οι µαθητές ζήτησαν να την καθαρογράψουν σε 

Η\Υ και να την βγάλουν αντίγραφα προκειµένου να τη χρησιµοποιήσουµε στα επόµενα µαθήµατα.  

Ιδιαίτερη σηµασία, θεωρώ, πως έχει από εκπαιδευτική σκοπιά και αξίζει να σηµειωθεί ότι οι πιο πάνω µαθητές 

είναι µαθητές νυκτερινού Λυκείου, οι περισσότεροι των οποίων αντιµετωπίζουν τροµερά βιοποριστικά 

προβλήµατα αναγκασµένοι να εργάζονται από το πρωί έως λίγο πριν έρθουν στο σχολείο. Παρά, λοιπόν, τα 

οποιαδήποτε προβλήµατά τους αλλά και την ολοήµερη σωµατική τους καταπόνηση είναι άξιο απορίας το 

καθολικό τους ενδιαφέρον και ο υπέρµετρος ενθουσιασµός τους.  

2η ώρα:  

Το µάθηµα είναι σχεδιασµένο να συµπεριλάβει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα έχει να κάνει µε την 

παρατήρηση κάποιων πελµάτων, µε µοντέλα τους ίδιους τους µαθητές και η δεύτερη φάση θα έρχεται να 

επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα κλινικά ευρήµατα και τις παρατηρήσεις τους, µε αντικειµενική πελµατογραφική 

καταγραφή. Ο πελµατογράφος που θα χρησιµοποιείται είναι ένας πελµατογράφος τύπου COMEX συνδεδεµένος 

µε ένα notebook pc καθώς επίσης και µε ένα video projector προκειµένου να µπορούν οι µαθητές να 

παρακολουθούν σε γιγαντοοθόνη. Τα ίδια µέσα θα χρησιµοποιούνται στο εξής συνεχώς µε κάποια πιθανότητα να 

προστεθούν και κάποια άλλα εάν βεβαίως αυτό κριθεί απαραίτητο µε την έννοια να αυξηθεί ακόµα περισσότερο 

το ενδιαφέρον των µαθητών παρόλο που αυτό είναι ήδη υψηλό.  

Στο κάλεσµα ενός µαθητή για µοντέλο η προσφορά είναι αθρόα, τόσο µεγάλη µάλιστα που προκαλεί διενέξεις 

στους µαθητές και δυσκολία από πλευράς εκπαιδευτικού να επιλέξει κάποιον προκειµένου να µην στεναχωρήσει 

τους άλλους.  

Εξετάζεται κλινικά το πέλµα από το µοντέλο που τελικά υποβάλλεται στην εξέταση και η ερώτηση που τίθεται 

είναι εάν το πέλµα είναι φυσιολογικό ή υπάρχει πλατυποδία. Ζητείται η άποψη των µαθητών σύµφωνα πάντα µε 

αυτά που γνωρίζουν. Οι συµµαθητές του έχουν όλοι άποψη. Μάλιστα προβαίνουν και σε συµπεράσµατα. Το 

µοντέλο µας πελµατογραφείται, εν΄ συνεχεία και αντιπαραβάλλεται η άποψη των µαθητών µε την ηλεκτρονική 

ανάλυση. Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται και σε έναν – δύο µαθητές ακόµα. Από την παραπάνω διαδικασία 

προκύπτει ότι οι µαθητές θα πρέπει να διδαχθούν και τους τύπους τις φυσιολογικής ποδικής καµάρας (πέρα από 

τους τύπους τις πλατυποδίας) προκειµένου να µην συγχέεται ιδίως η χαµηλή (φυσιολογική) ποδική καµάρα, µε 

πλατυποδία. Οι διακρίσεις των τύπων της ποδικής καµάρας δεν είχαν σχεδιαστεί να περιγραφούν ή να 

αναπτυχθούν στους µαθητές µε την έννοια του να µην φορτωθούν αυτοί µε πολλές διακρίσεις και 

κατηγοριοποιήσεις µιας και το γνωστικό τους αντικείµενο είναι πέραν των επαγγελµάτων υγείας (κοµµωτές). 
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Κρίθηκε όµως απαραίτητο να γίνει µιας και προκύπτει σύγχυση ιδίως µε την χαµηλή ποδική καµάρα και µιας και 

η τάξη «τραβά» και ανταποκρίνεται άριστα, ίσως καλύτερα και από µαθητές που το γνωστικό τους αντικείµενο 

συµπίπτει µε τη θεµατική ενότητα την οποία αναπτύσσουµε. Η τάξη «τραβά» αν και χρησιµοποιείται ειδική 

ορολογία και επιστηµονικές έννοιες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες γι΄ αυτούς τους µαθητές. Έννοιες που τις 

βάζουν στο λεξιλόγιο τους και τις χρησιµοποιούν όλο και συχνότερα.  

Η επόµενη συνάντηση ορίζεται, την οποία µάλιστα οι µαθητές θέλουν να γίνει το συντοµότερο, για την Τετάρτη 

9-3-2005  

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο 09-03-2005  

1η ώρα:  

Οι µαθητές είχαν ετοιµάσει και καθαρογράψει τη δηµογραφική καρτέλα. Μάλιστα την είχαν φωτοτυπήσει στο 

φωτοαντιγραφικό του σχολείου. Θεώρησαν τόσο σπουδαίο πράγµα την δηµιουργία της δηµογραφικής καρτέλας 

που παρακάλεσαν να κρατήσουν από µια κόπια ο καθένας, πράγµα και το οποίο φυσικά έγινε.  

Τα απαραίτητα µέσα συνδέονται και συναρµολογούνται µε την άµεση συµµετοχή όλων των µαθητών. Η 

εκδήλωση ενδιαφέροντος προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και πάλι καθολική. Όλοι θέλουν να βοηθήσουν στη 

συναρµολόγηση τους. Άλλοι βγάζουν από τη βαλίτσα του το notebook, άλλοι ξεδιπλώνουν τα καλώδιά του, 

άλλοι ετοιµάζουν τον πελµατογράφο και άλλοι βοηθούν στο setup του video projector.  

Αφού η ως άνω διαδικασία ολοκληρώθηκε, ακολούθησε η εισήγηση, όπως άλλωστε είχε προγραµµατιστεί, για 

τους φυσιολογικούς τύπους της ποδικής καµάρας. Οι τρεις τύποι της ποδικής καµάρας (υψηλή, µεσαία, και 

χαµηλή) αναλύθηκαν και περιγράφηκαν µε ακρίβεια. Η περιγραφή ενισχύθηκε µε την προβολή, στην 

γιγαντοοθόνη, πελµάτων µε ποδική καµάρα όλων των τύπων. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους µαθητές να 

διακρίνουν τους τύπους της ποδικής καµάρας που προβάλλονταν στη γιγαντοοθόνη.  

2η ώρα:  

Στα διδακτικά µέσα προστίθεται και ψηφιακή φωτογραφική µηχανή.  

Οι µαθητές χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες. Η πρώτη οµάδα αναλαµβάνει να συµπληρώνει τη 

δηµογραφική καρτέλα των εξεταζοµένων. Η δεύτερη οµάδα αναλαµβάνει να εξετάζει κλινικά ενώ η τρίτη να 

φωτογραφίζει τα πέλµατα. Η τέταρτη οµάδα εκτελεί τον πελµατογραφικό έλεγχο. Χρησιµοποιεί το notebook και 

τοποθετεί τα µοντέλα µαθητές πάνω στον πελµατογράφο δίνοντας ταυτόχρονα και τις απαραίτητες εντολές και 

οδηγίες προκειµένου για τη σωστή τοποθέτησή τους πάνω σ΄ αυτόν. Οι απόψεις τις δεύτερης οµάδας 

διασταυρώνονται, επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται από την τέταρτη οµάδα.  

Η παραπάνω διαδικασία εφαρµόζεται σε δύο µοντέλα µαθητές στη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Σκοπός της ως 

άνω διαδικασίας είναι, µε την επανάληψη και την εξάσκηση, οι δεύτερη οµάδα να µπορεί να διακρίνει κλινικά τα 
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φυσιολογικά πέλµατα από τα πέλµατα µε πλατυποδία έτσι ώστε στην τέταρτη οµάδα αξιολόγησης να φτάνουν 

µόνο αυτοί που έχουν σοβαρές υποψίες για πλατυποδία. Αυτό θα εξυπηρετήσει στο να ελεγχθούν πολύ 

µεγαλύτερες οµάδες µαθητών µέσα στο σχολείο από τους µαθητές της τάξης ΑΚ.  

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο 30-3-2005  

Πιστεύουµε πως οι µαθητές έχουν κατανοήσει πλήρως το πρόβληµα της πλατυποδίας και πως είναι σε θέση να 

εκτελέσουν χωρισµένοι σε οµάδες όπως άλλωστε παραπάνω εργάστηκαν, πελµατογραφικούς ελέγχους σε 

µεγαλύτερες οµάδες µαθητών πέραν της Α. Κ.   

Για την αξιολόγηση όλων µας (εκπαιδευτικών και εκπαιδευόµενων) στο συγκεκριµένο δίωρο οι µαθητές 

θα κατασκεύαζαν διδακτικό poster το οποίο θα αφορούσε την πλατυποδία. Το υλικό το οποίο δόθηκε στους 

µαθητές ήταν ένα πανό και αυτοκόλλητες φωτογραφίες οι οποίες περιελάµβαναν τόσο φυσιολογικές ποδικές 

καµάρες όσο και καµάρες µε πλατυποδία. Ως τίτλοι των παραπάνω φωτογραφιών θα επικολλούνταν 

αυτοκόλλητες γραµµατοσειρές µε τίτλους, ορισµούς, επεξηγήσεις κλπ. Μοιράστηκαν, συνολικά, τέσσερα πανό 

και αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό και γραµµατοσειρές. Οι µαθητές θα χωρίζονταν σε τέσσερις οµάδες και η 

κάθε µια θα προσπαθούσε µε το υλικό που της είχε δοθεί να κατασκευάσει το δικό της poster. Τα πανό είχαν 

διαστάσεις 1µ. Χ 1.34µ και το φωτογραφικό υλικό ήταν τυπωµένο σε αυτοκόλλητες ετικέτες µεγέθους ½ Α4. Οι 

διαστάσεις του πανό αλλά και του έντυπου αυτοκόλλητου υλικού ήταν µεγάλες έτσι ώστε να µπορούν να 

συµµετέχουν πολλοί µαθητές ανά οµάδα. Τα φαινόµενα αρχηγίας παρατηρήθηκαν και εδώ. Είναι άξιο απορίας, 

όπως τουλάχιστον αναφέρει η εκπαιδευτικός της τάξης, το ότι: «µαθητές οι οποίοι, ήταν αυτοί που 

δηµιουργούσαν προβλήµατα σε κάθε διδακτική ώρα, τώρα εργάζονται µε πάθος και µάλιστα µερικοί απ’ αυτούς 

έχουν αναπτύξει αρχηγικές τάσεις». Όλες οι οµάδες εργάστηκαν αρµονικά και υπήρξε απόλυτη συνεργασία 

µεταξύ των µελών της κάθε οµάδας. Αλλά και οι οµάδες µεταξύ τους λειτούργησαν οµαλά και σε κλίµα ευγενούς 

άµιλλας.. Αυτό άλλωστε ενισχυόταν ακόµα περισσότερο και από τη ∆ιεύθυνση του σχολείου που επιβράβευε 

συλλογικές προσπάθειες και γενικότερα προσπάθειες που αναδείκνυαν τους µαθητές και το σχολείο γενικότερα. 

Οι µαθητές αφού ολοκλήρωσαν την κατασκευή των poster ζήτησαν να φωτογραφηθούν µαζί µε αυτά, πράγµα 

και το οποίο έγινε, καθώς επίσης και αναµνηστικές φωτογραφίες (εικόνα 1).  

Όλα τα poster είχαν διαφορετική δοµή, διαφορετική διάταξη ενοτήτων και διαφορετική αισθητική απεικόνιση. 

Ορισµένα είχαν σχεδιαστεί από τους µαθητές έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν κάθετη διάταξη και άλλες οριζόντια. 

Όλα όµως στο σύνολο τους ήταν σωστά και η τοποθέτηση των εικόνων είχε αντιστοιχιστεί απόλυτα µε τους 

τίτλους και τους ορισµούς πράγµα το οποίο επιβεβαίωνε την άποψη µας ότι οι µαθητές έχουν κατανοήσει 

πλήρως την πλατυποδία και πως από εδώ και πέρα και µε τη χρήση του poster τους, ως µέσου υπενθύµισης, θα 

µπορούσαν να προβούν σε πελµατογραφικούς ελέγχους.  
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Εικόνα 1. Απεικόνιση των οµάδων εργασίας για την κατασκευή διδακτικού poster.  

 

Η ιδέα να πελµατογραφήσουν όλο το σχολείο µιας και αυτοί τώρα θεωρούνται (από εµάς) ότι είναι πολύ ικανοί 

προκειµένου να καταφέρουν κάτι τέτοιο «πέφτει».  

Οι αντιδράσεις τους είναι απερίγραπτες. Η έκφρασή τους µεταξύ αµηχανίας και απορίας. Η ανακοίνωση αυτής 

της ιδέας τους χαροποιεί πάρα πολύ και τους κάνει να αισθάνονται ιδιαίτερα χρήσιµοι για το σχολείο τους. 

Τους δίνει αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Εµπιστοσύνη στους ίδιους και τους συµµαθητές τους. Άξιο παρατήρησης 

είναι πάντως το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς εκφράζουν σκέψεις οι οποίες επαναπροσδιορίζουν τις αποφάσεις 

τους όσον αφορά την τελική επιλογή του επαγγέλµατος τους.  

Προκειµένου για την πελµατογράφηση όλων των µαθητών του 3ου ΤΕΕ και πριν την πραγµατοποίηση της 

θεωρείται σκόπιµο να προηγηθεί µια τελική δοκιµαστική διαδικασία η οποία θα γίνει σε µαθητές µοντέλα της 

τάξεως Α. Κ. Η θέση µας από εδώ και στο εξής έχει την έννοια της καθοδήγησης και τις αποφάσεις για τη 

διεξαγωγή της εξέτασης - αξιολόγησης παίρνουν οι ίδιοι οι µαθητές. Αποφασίζουν, λοιπόν, στο επόµενο µάθηµα 

το οποίο θα πραγµατοποιηθεί την 4η – 4ου – 2005 να πραγµατοποιήσουν µεταξύ τους την προαναφερόµενη 

τελευταία δοκιµαστική διαδικασία για να είναι απόλυτα έτοιµοι ώστε στο αµέσως επόµενο µάθηµα να 
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αξιολογήσουν τους συµµαθητές τους, των άλλων τάξεων του ίδιου σχολείου.  

ΜΑΘΗΜΑ 6ο  4-04 -2005  

Σ’ αυτό το δίωρο µάθηµα την πρώτη ώρα γίνεται µια περιληπτική και σύντοµη επανάληψη ενώ την 

δεύτερη ώρα διεξάγονται οι πελµατογραφικοί έλεγχοι (εικόνα 2). Οι µαθητές διαιρούνται σε τέσσερις οµάδες. 

Στην τάξη όπου θα διεξαχθεί η δοκιµασία, τα καθίσµατα έχουν τοποθετηθεί κυκλικά. Αυτό διευκόλυνε το 

πέρασµα τον µαθητών που θα εξετάζονταν από τη µία θέση εργασίας στην άλλη. Θα διευκόλυνε επίσης τους 

µαθητές – εξεταστές έτσι ώστε να έχουν καλή επικοινωνία µεταξύ τους ώστε να συντονίζουν τις ενέργειές τους. 

∆ηµιουργούνται λοιπόν τέσσερις σταθµοί εργασίας όπου ο κάθε ένας αντιστοιχεί και σε µία οµάδα. Η κάθε οµάδα 

αποτελείται από δύο άτοµα και το σύνολο και των τεσσάρων οµάδων είναι οκτώ άτοµα. Η πρώτη οµάδα 

συµπληρώνει τη δηµογραφική καρτέλα των εξεταζόµενων. Η δεύτερη οµάδα εξετάζει κλινικά τους 

εξεταζόµενους µαθητές. Η τρίτη οµάδα φωτογραφίζει τα πέλµατα και µεταφέρει τα αποτελέσµατα στον 

υπολογιστή και η τέταρτη οµάδα εκτελεί τους πελµατογραφικούς ελέγχους χρησιµοποιώντας τον πελµατογράφο. 

Η διαδικασία εκτέλεσης των πελµατογραφικών ελέγχων ξεκινά όπως παραπάνω περιγράφηκε. Κατά τη 

διάρκεια της διδακτικής ώρας που είναι τριαντάλεπτη πραγµατοποιούνται πέντε αξιολογήσεις. Στην αρχή οι 

µαθητές και µέχρι να συγχρονιστούν και να συντονιστούν µεταξύ τους πραγµατοποιούσαν τη διαδικασία πιο 

αργά ενώ καθώς η διαδικασία εξελισσόταν οι µαθητές ήταν πιο γρήγοροι. Ο ρόλος ο δικός µας ήταν βοηθητικός 

και περισσότερο συντονιστικός αρχικά, ενώ καθώς η διαδικασία επαναλαµβάνονταν θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

γινόµασταν περισσότερο παρατηρητές.  

Με την ολοκλήρωση των πέντε πελµατογραφικών αξιολογήσεων µπορούσαµε µε σιγουριά να 

προχωρήσουµε στις επόµενες φάσεις αξιολόγησης που δεν ήταν άλλες από την αξιολόγηση των µαθητών 

ολόκληρου του σχολείου. Οι οµάδες µας ήταν έτοιµες. Σ’ αυτές µάλιστα θα µπορούσαν να συµµετέχουν ακόµα 

περισσότεροι µαθητές. Θα µπορούσαν δηλ. να είναι πιο πολυπληθείς µιας και θα ήταν διαθέσιµοι και οι υπόλοιποι 

µαθητές της Α. Κ. οι οποίοι σήµερα αποτελούσαν τα µοντέλα µας.  

  

Εικόνα 2. Απεικόνιση της διαδικασίας του πελµατογραφήµατος στην σχολική τάξη.  
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Αν και καταφέραµε να εκπαιδεύσουµε την παραπάνω τάξη και αν και είµαστε έτοιµοι να 

πραγµατοποιήσουµε τους ελέγχους – αξιολογήσεις στους µαθητές ολόκληρου του σχολείου στα επόµενα τρία 

δίωρα µαθήµατα κάτι τέτοιο δεν επιτεύχθει για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή αυτής της 

εργασίας.  

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ 

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του σχεδίου δράσης όπως αυτό περιγράφηκε παραπάνω µας δόθηκε η δυνατότητα 

να παρακολουθήσουµε ενεργά και άµεσα τη συµπεριφορά των µαθητών καθώς επίσης και τα αποτελέσµατα που 

αυτό είχε όσον αφορά την γνώση και τον τρόπο προσέγγισης της, από τους µαθητές.  

Αυτό που πραγµατικά ήταν εµφανές κατά τη διάρκεια όλων των µαθηµάτων ήταν το γεγονός ότι οι 

µαθητές δεν εµφάνιζαν υποτακτική εξάρτηση από τον εκπαιδευτικό [12]. Οι σχέσεις µαθητών και εκπαιδευτικών 

ήταν σχέσεις εµπιστοσύνης, αλληλοεκτιµήσεις, συνεργασίας, αλληλοσυµπλήρωσης και αλληλοβοήθειας 

προκειµένου για την επίτευξη του στόχου που οι µαθητές είχαν βάλει [6,7,8,12]. Ο εκπαιδευτικός ήταν το µέσο, 

γι’ αυτούς, µε το οποίο θα έφταναν το στόχο τους. Όπως άλλωστε αναφέρεται στο περιοδικό: Νέα παιδεία , 

τεύχος 80 και στο κεφάλαιο: µέθοδος project στην σελίδα 80 «Κι ο εκπαιδευτικός αλλάζει έστω και προσωρινά: 

Ενεργεί – πράγµα ασυνήθιστο – σύµφωνα µε τις προσδοκίες της παιδαγωγικής σκέψης και οι ιδιόµορφοι στόχοι 

του project γίνονται και δικοί του στόχοι [7]».  

Η εµπλοκή των µαθητών στη ενεργή διαδικασία της επεξεργασίας των δεδοµένων συνέβαλε στη 

διαλογική και διαλεκτική επικοινωνία, την αυτοδιερεύνηση και τη συλλογική διερεύνηση, την αλληλουχική 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη συλλογική εργασία [12]. Οι µαθητές εργάζονται οµαδικά, συνεργάζονται µεταξύ 

τους αρµονικά και αντιλαµβάνονται την έννοια και τις δυνατότητες της οµάδας. Αναπτύσσονται πολύπλευρα και 

τους δίνεται η δυνατότητα να ελέγχουν τις γνώσεις τους και να στέκονται κριτικά απέναντι σε αυτές. 

Ενσωµατώνουν τη δική τους δουλειά και της οµάδας τους στο συνολικό αποτέλεσµα [7] . Οι διαπροσωπικές 

σχέσεις που αναπτύσσονται στην τάξη διαµορφώνουν την αυτοαντίληψη τους και την αυτόεκτίµηση τους ως 

µαθητών και ως προσώπων γενικότερα. Οι µαθητές ζουν µε τη χαρά της συνεργασίας. Η πρωτοβουλία 

διαδέχεται την παθητικότητα και η ευθύνη την ανευθυνότητα. Το σχολικό βιβλίο δεν χρησιµοποιείται και οι 

µαθητές αντιλαµβάνονται ότι δεν τους προσφέρετε µια φιλτραρισµένη γνώση αλλά τη γνώση τη ανακαλύπτουν 

και τη δηµιουργούν οι ίδιοι [6].  

Η οµαδοκεντρική διδασκαλία που πολλές φορές χρησιµοποιείται δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να 

αντιληφθούν τη σηµασία των διαπροσωπικών σχέσεων και του θετικού ψυχολογικού κλίµατος [12].  

Οι µαθητές εµπλέκονται σε δραστηριότητες µαθητείας και έτσι η διδασκαλία είναι ενδιαφέρουσα και 

ουσιώδης και ο εκπαιδευτικός δεν παραδίδει µαθήµατα σε κενά θρανία και αδιάφορους µαθητές που ασχολούνται 

21

Copyri
ght ©

 Γ. Μ
ώρος

Copyri
ght ©

 Γ. Μ
ώρος

Copyri
ght ©

 Γ. Μ
ώρος

Copyri
ght ©

 Γ. Μ
ώρος

Copyri
ght ©

 Γ. Μ
ώρος

Copyri
ght ©

 Γ. Μ
ώρος



µε άλλα πράγµατα τα οποία θεωρούν και βρίσκουν πιο ενδιαφέροντα.  

Οι τάσεις αρχηγίας ήταν εµφανής και αυτό που εντυπωσίασε ιδιαίτερα ήταν το γεγονός ότι την αρχηγική 

συµπεριφορά έδειξαν µαθητές οι οποίοι ήταν οι αδιάφοροι µαθητές της τάξης και αυτοί που τις περισσότερες 

φορές δηµιουργούσαν προβλήµατα στη διάρκεια της διδασκαλίας. Εντύπωση προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι οι 

συγκεκριµένοι µαθητές είχαν και οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και ότι αυτοί ήταν οι πιο ήσυχοι και οι 

πιο συνεπείς στις υποχρεώσεις που προέκυπταν από την παραπάνω εργασία.  

Η δυνατότητα ενασχόλησης µε διαφορετικά µέσα κάθε φορά (υπολογιστή, φωτογραφική µηχανή, 

πελµατογράφο κλπ.) ανατροφοδοτούσε καινούρια ενδιαφέροντα και πέραν από το ότι έκανε τους µαθητές να 

µην κουράζονται (βαριούνται) τους έκανε να σκεφτούν και άλλες επαγγελµατικές λύσεις ή δρόµους τους 

οποίους δεν είχαν σκεφτεί. Συγκεκριµένα οι µαθητές της Α. Κ. παρότι η κατεύθυνση τους ήταν η κοµµωτική 

άρχισαν να κάνουν ερωτήσεις και να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για άλλες επιστήµες που έχουν σχέση µε την 

υγεία την πληροφορική ή τη γραφιστική. Η διεπιστηµονικότητα της προσέγγισης, η παραγωγή του έργου, η 

ανταπόκριση στα ενδιαφέροντα των µαθητών, το όφελος για τον κοινωνικό περίγυρο και η από κοινού 

κατάστρωση των µαθησιακών διαδικασιών όπως άλλωστε περιγράφεται και αναλύεται και από τη µέθοδο project 

είναι εµφανής [6,7,8,].  

Η σωµατική κούραση µάλιστα η οποία ήταν δεδοµένη λόγω του ότι οι συγκεκριµένοι µαθητές εργάζονται 

έως αργά το απόγευµα δεν τους εµπόδιζε ούτε ως προς τη συµµετοχή τους ούτε ως προς τις αναζητήσεις τους.  

Η άποψη των γνωστικών θεωριών µάθησης ότι η γνώση κατασκευάζεται, ενισχύεται και επιβεβαιώνεται στη 

µελέτη µας. Αλλά και στοιχεία από την εποικοδοµητική θεωρία είναι εµφανή όπως:  

·         η µάθηση είναι µια προσωπική «περιπέτεια»!  

·         έµφαση στη συµµετοχή του µαθητευόµενου στη διαδικασία της µάθησης  

·         η µάθηση «κατασκευάζεται», «οικοδοµείται» [4]  

Τέλος αυτό που θα θέλαµε να αναδείξουµε ως το σηµαντικότερο όλων, χωρίς βεβαίως να θέλουµε να 

υποβαθµίσουµε τη σηµασία των όσων µέχρι τώρα αναφέραµε, είναι η χαρά που επικρατούσε µέσα στην τάξη 

κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων και η έντονη επιθυµία των µαθητών, το συγκεκριµένο µάθηµα να µην 

τελειώσει ποτέ. Αυτή η ψυχολογική ευφορία που επικρατούσε έτσι ώστε να κάνει τους µαθητές να βιώνουν και 

να ζουν πραγµατικά το µάθηµα, µας επιβεβαίωνε καθηµερινά την ανάγκη και τη χρησιµότητα τέτοιων διδακτικών 

παρεµβάσεων, οι οποίες θα έπρεπε να χρησιµοποιούνται για να γίνονται τα µαθήµατα σήµερα.  

Στο τρίτο µέρος της εργασίας µας θα προσπαθήσουµε µελετώντας τα αναλυτικά προγράµµατα του σχολείου να 

διαπιστώσουµε εάν υπάρχουν τέτοιου είδους διδακτικές παρεµβάσεις και εάν όχι, εάν είναι δυνατόν να τις 

επινοήσουµε.  
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Η µελέτη µας δεν είχε την επιθυµητή και προκαθορισµένη έκβαση για µας αλλά και για τους µαθητές που 

συµµετείχαν στη έρευνα, όπως άλλωστε έχει αναφερθεί από το πρώτο κιόλας µέρος της εργασίας µας. Ελπίζουµε 

όµως ότι δοθείσης και της άδειας έρευνας από το Υπουργείο, η οποία ακόµη δεν έχει δοθεί, να συνεχίσουµε σε 

δεύτερο χρόνο την ερευνά µας έστω και εάν η σχολική χρονιά έχει αλλάξει.  

Ωστόσο η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας και εργασίας µας έδωσε χρήσιµη και πολύτιµη εµπειρία την 

οποία θα θελήσουµε να την µεταφέρουµε στην µελέτη των αναλυτικών προγραµµάτων της ειδικότητας βοηθών 

φυσικοθεραπευτών. Θα προσπαθήσουµε δηλαδή να διακρίνουµε εάν οι συντάκτες των αναλυτικών 

προγραµµάτων προωθούν τέτοιες δράσεις παρόµοιες µε τη δική µας. Στην περίπτωση που διακριθούν τέτοιες 

δράσεις θα της περιγράψουµε και θα τις αναλύσουµε ενώ στην περίπτωση που τέτοιες δράσεις δεν διαφαίνονται 

θα προσπαθήσουµε να σκεφτούµε τρόπους ανάπτυξης τέτοιων δράσεων σε κάθε µάθηµα ξεχωριστά. Τα 

µαθήµατα των οποίων τα αναλυτικά προγράµµατα θα εξετάσουµε είναι η µάλαξη και η λειτουργική ανατοµία – 

κινησιολογία  

Μάθηµα: Μάλαξη  

Προτάσεις Συντακτών  

Σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα σκοπός του µαθήµατος είναι, οι µαθητές/τριες να αποκτήσουν 

συγκεκριµένες γνώσεις του δέρµατος του κυκλοφορικού συστήµατος και των τεχνικών που µπορεί ο 

φυσικοθεραπευτής να χρησιµοποιήσει καθώς και την επίδραση της κάθε µιας τεχνικής. Ακόµη οι µαθητές θα 

µάθουν τη γενικότερη θέση της µάλαξης µέσα στη φυσικοθεραπευτική συνεδρία [11].  

Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω οι συντάκτες των αναλυτικών προγραµµάτων 

προτείνουν επτά διδακτικές ενότητες ως κάτωθι:  

Η 1η ενότητα διαπραγµατεύεται γενικά περί του δέρµατος (στοιβάδες του δέρµατος, υποδόριος ιστός, 

ιδιότητες του δέρµατος, κυκλοφορικό και λεµφικό σύστηµα). Οι εκπαιδευτικοί στόχοι αυτής της ενότητας 

είναι να αποκτήσουν οι µαθητές γνώσεις πάνω στο δέρµα µε τη χρήση εποπτικών µέσων της µονάδος. Στην 

συνέχεια θα γίνει µια αναδροµή στο κυκλοφορικό – λεµφικό σύστηµα έτσι ώστε αργότερα να γίνει ευκολότερα 

κατανοητός ο τρόπος επίδρασης της µάλαξης. Στις δραστηριότητες προτείνεται η χρήση εποπτικών µέσων, 

διαφανειών ατοµικών χαρτών, εικόνες από βιβλία κ.α.  

Η 2η ενότητα µε τίτλο µάλαξη και µε θεµατικές ενότητες ορισµός, ιστορική αναδροµή, γενικές οδηγίες - 

βασικοί κανόνες µάλαξης και είδη µάλαξης έχει σαν στόχο: οι µαθητές να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της 

µάλαξης και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται ώστε να έχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά 
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τη διάρκεια µιας συνεδρίας. Στις δραστηριότητες προτείνεται να γίνει επίδειξη των µαλάξεων και άσκηση των 

µαθητών – µαθητριών.  

Η 3η ενότητα είναι συνέχεια της προηγούµενης και διακρίνεται στις εξείς θεµατικές ενότητες: α. ενδείξεις, 

β. αντενδείξεις της µάλαξης, γ. επίδραση της µάλαξης σε ιστούς όργανα και συστήµατα, δ. επίδραση της 

µάλαξης στον ουλώδη ιστό και ε. επίδραση της µάλαξης στο δέρµα. Στόχος της ενότητας αυτής είναι να 

κατανοήσουν οι µαθητές και οι µαθήτριες την χρήση της µάλαξης σε διάφορα περιστατικά καθώς και την 

επίδραση της στους ιστούς του σώµατός µας έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της διαφορετικής χρήσης της. 

Στις δραστηριότητες προτείνεται οι µαθητές να έχουν τη δυνατότητα γνωρίζοντας θεωρητικά για το δέρµα και 

τους ιστούς, µε εποπτικά µέσα να καταλάβουν τη σηµασία της σε κάθε στάδιο της αποκατάστασης.  

Η 4η ενότητα η οποία και αυτή αποτελεί συνέχεια της δεύτερης θεµατικής ενότητας διακρίνεται στις εξείς 

θεµατικές ενότητες: α. τεχνική της µάλαξης, β. γενική µάλαξη, γ. τοπική µάλαξη, δ. γενικά για τους χειρισµούς 

της µάλαξης. Εκπαιδευτικός στόχος της συγκεκριµένης ενότητας είναι οι µαθητές να µάθουν τις βασικές τεχνικές 

για τη µάλαξη στα διάφορα µέρη του ανθρώπινου σώµατος, καθώς και γενικά στοιχεία που αφορούν χειρισµούς 

οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Στις δραστηριότητες προτείνεται η επίδειξη των βασικών τεχνικών της 

µάλαξης και η άσκηση των µαθητών – µαθητριών.  

Η 5η θεµατική ενότητα µε τίτλο ταξινόµηση και περιγραφή των διαφόρων χειρισµών µε θεµατικές 

ενότητες: α. πιέσεις, β. πλήξεις, γ. δονήσεις έχει σαν στόχο να µπούν οι µαθητές στο βασικό περιεχόµενο της 

µάλαξης που είναι οι διαφορετικοί χειρισµοί. Ερωτήσεις και απαντήσεις κατά τη διάρκεια του µαθήµατος και η 

χρησιµοποίηση των µαθητών εναλλάξ σαν µοντέλα στην πρακτική εκµάθηση των διαφόρων χειρισµών. Στις 

δραστηριότητες προτείνεται να γίνει επίδειξη των διαφόρων χειρισµών στην τάξη (πιέσεις, πλήξεις, δονήσεις) και 

να εξασκηθούν οι µαθητές – µαθήτριες µέσα στην τάξη.  

Η 6η θεµατική ενότητα µε θέµα: πιέσεις – τεχνική και επίδραση των επι µέρους χειρισµών µε θεµατικές 

ενότητες: α. θωπείες, β. ανατρίψεις, γ. επιβολές, δ. ζυµώµατα έχει στόχο οι µαθητές και οι µαθήτριες να 

γνωρίσουν ξεχωριστά την τεχνική αυτή και το χειρισµό της. Στις δραστηριότητες προτείνεται να γίνει επίδειξη 

των χειρισµών, πιέσεων µέσα στην τάξη (θωπείες, ανατρίψεις, επιβολές, ζυµώµατα). Στην συνέχεια κάνοντας τα 

µοντέλα µεταξύ τους οι µαθητές – µαθήτριες θα µάθουν πρακτικά και τον τρόπο εφαρµογής της.  

Η 7η θεµατική ενότητα µε θέµα: πλήξεις – τεχνική και επίδραση των επί µέρους χειρισµών και µε 

θεµατικές ενότητες α. πελεκισµοί, β. κονδυλισµοί κλπ. έχει σαν στόχο οι µαθητές και οι µαθήτριες να γνωρίσουν 

την τεχνική αυτή και τον χειρισµό της. Στις δραστηριότητες προτείνεται η επίδειξη της τεχνικής των επι µέρους 

χειρισµών των πλήξεων και άσκηση των µαθητών – µαθητριών. Κάνοντας το µοντέλο ο καθένας θα µπορεί να 

καταλάβει την σηµασία της και να µάθει πρακτικά τον τρόπο εφαρµογής της.  
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Μάθηµα : Μάλαξη  

∆ιδακτικές Παρεµβάσεις – ∆ράσεις  

Μελετώντας κανείς το παραπάνω αναλυτικό πρόγραµµα εύκολα διαπιστώνει ότι αυτό στερείται διδακτικών 

δράσεων και παρεµβάσεων παρόµοιων µε αυτές που χρησιµοποιήσαµε και περιγράψαµε εµείς στη µελέτη µας. 

∆ιαπιστώνει επίσης ότι οι δραστηριότητες είναι συνεχώς επαναλαµβανόµενες γεγονός το οποίο θα συµβάλει στην 

κούραση των µαθητών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών η οποία ενθουσιάζει τους µαθητές και τους προκαλεί 

ενδιαφέρον, γεγονός το οποίο µπορεί να συµβάλει έµµεσα στην αύξηση του ενδιαφέροντος για το µάθηµα, είναι 

φτωχή έως ανύπαρκτη.  

Μεταφέροντας την εµπειρία µας από τη δική µας διδακτική παρέµβαση µπορούµε να πούµε πως παρόµοιες 

δράσεις µπορούσαν να αναπτυχθούν. Θα προσπαθήσουµε να αντιστοιχήσουµε τις δράσεις αυτές, ενότητα – 

ενότητα, µε το αναλυτικό πρόγραµµα.  

Στην 1η ενότητα θεωρούµε πως δεν µπορούµε να προβούµε σε τέτοιου είδους δράσεις και πως τα 

εποπτικά µέσα τα οποία προτείνονται από τους συντάκτες των αναλυτικών προγραµµάτων επαρκούν και ίσως 

αποτελούν την καλύτερη επιλογή για την οµαλή εισαγωγή των µαθητών στο µάθηµα της µάλαξης.  

Στην 2η ενότητα αν και στόχος είναι οι µαθητές να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις για µια καλή µάλαξη δεν 

υπάρχει καµία δραστηριότητα ούτε προτείνονται δράσεις που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του 

προαναφερθέντος στόχου. Οι προϋποθέσεις για µια σωστή µάλαξη είναι πολλές. Εµείς θα σταθούµε µόνο σε δυο 

οι οποίες θα µπορούσαν να προωθηθούν, µε δράσεις σαν και τις δικές µας. Την χαλαρή θέση του ασθενούς και 

την ξεκούραστη και ασφαλή θέση του Θεραπευτού. Οι χαλαρές θέσεις του ασθενούς διασφαλίζονται µε την 

τοποθέτηση µαξιλάρας ή µαξιλαριών κάτω από συγκεκριµένα σηµεία του σώµατος του ασθενούς, ενώ η 

ξεκούραστες και ασφαλείς για τον θεραπευτή θέσεις διασφαλίζονται µε την σωστή τοποθέτηση του σώµατος του 

θεραπευτή και τον σωστό βηµατισµό κατά την εκτέλεση των κινήσεων. Οι παραπάνω θέσεις τόσο του ασθενή 

όσο και του θεραπευτή θα µπορούσαν να προβάλλονται µε video projector έτσι ώστε όλοι οι µαθητές να 

βλέπουν. Με αυτό τον τρόπο θα ξεπερνούσαµε ένα πολύ συνηθισµένο πρόβληµα, το να είναι δηλ. περί τους 

είκοσι µαθητές συγκεντρωµένοι γύρω από ένα κρεβάτι και να βλέπουν µόνο οι µπροστά – µπροστά ή οι 

ψηλότεροι. Οι ίδιες θέσεις και στάσεις τόσο του ασθενούς όσο και του θεραπευτή θα µπορούσαν να 

φωτογραφηθούν από τους ίδιους τους µαθητές και να περιγραφούν µε υπότιτλους. Ένα διδακτικό poster τέλος 

θα µπορούσε να κατασκευασθεί από το φωτογραφικό υλικό που οι ίδιοι οι µαθητές θα είχαν τραβήξει και το 

οποίο θα περιέγραφε τις θέσεις του ασθενούς και ένα άλλο το οποίο θα περιέγραφε τις θέσεις του θεραπευτή.  

Στην 3η ενότητα θα µπορούσαν να τραβηχτούν φωτογραφίες οι οποίες θα έδειχναν την δηµιουργούµενη 

υπεραιµία η οποία παρουσιάζεται στο δέρµα κατά την διενέργεια των µαλάξεων. Η διαδικασία της µάλαξης 

25

Copyri
ght ©

 Γ. Μ
ώρος

Copyri
ght ©

 Γ. Μ
ώρος

Copyri
ght ©

 Γ. Μ
ώρος

Copyri
ght ©

 Γ. Μ
ώρος

Copyri
ght ©

 Γ. Μ
ώρος

Copyri
ght ©

 Γ. Μ
ώρος



θα µπορούσε να προβάλλεται µε video projector σε γιγαντοοθόνη.  

Στις επόµενες ενότητες οι µαθητές θα µπορούσαν να εργαστούν όπως και στη ενότητα 2 δηλ. αφού 

παρακολουθήσουν την επίδειξη σε γιγαντοοθόνη στη συνέχεια να τραβηχτούν φωτογραφίες, να εισαχθούν στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και αφού επεξεργασθούν να αποτελέσουν υλικό είτε για κάποιο φωτογραφικό άλµπουµ 

είτε για ένα διδακτικό poster το οποίο θα µπορούσε να αναρτηθεί στην τάξη τους. Μια άλλη δράση που πιθανόν 

να παρουσίαζε ενδιαφέρον θα ήταν να προσκληθούν µαθητές άλλων τάξεων προκειµένου να εφαρµοσθεί η 

µάλαξη πάνω σε αυτούς. Να λειτουργήσουν αυτοί, δηλ. οι µαθητές των άλλων τάξεων, σαν µοντέλα. Θα ήταν 

δυνατόν ακόµα, µετά το 3ο µάθηµα στο οποίο οι µαθητές γνωρίζουν τις αντενδείξεις της µάλαξης, να εργαστούν 

σε οµάδες και να εκτελέσουν µάλαξη σε συµµαθητές τους άλλων τάξεων, ως εξής: Η πρώτη οµάδα θα µπορούσε 

να συµπληρώνει τη δηµογραφική καρτέλα. Η δεύτερη οµάδα θα µπορούσε να εξετάζει και θα προσπαθούσε να 

διαπιστώσει τυχόν αντενδείξεις ενώ η τρίτη οµάδα θα εκτελούσε µάλαξη σ’ αυτούς που δεν υπήρχε αντένδειξη.  

Θεωρούµε ότι η προώθηση τέτοιων δράσεων καθιστά τη διδασκαλία διεπιστηµονική αφού εξασφαλίζει 

πέρα από την προσφερόµενη γνώση στο µάθηµα, την ενασχόληση των µαθητών µε τις νέες τεχνολογίες (τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον video projector, την φωτογραφική µηχανή, αλλά και την κατασκευή – γραφιστική 

). Οι µαθητές µέσα από τις προαναφερόµενες τεχνολογίες θα αγαπήσουν ακόµα περισσότερο το µάθηµα 

ξεφεύγοντας από τον καθιερωµένο τρόπο διδασκαλίας αλλά ταυτόχρονα θα αποκτήσουν και άλλες γνώσεις που 

πιθανόν να τους φανούν χρήσιµες στο µέλλον.  

Μάθηµα: Λειτουργική Ανατοµία - Κινησιολογία  

Προτάσεις συντακτών  

Σκοπός του µαθήµατος σύµφωνα µε τους συντάκτες είναι η κατανόηση από τους µαθητές του µηχανισµού 

κίνησης του ανθρωπίνου σώµατος [10]. Όπως µάλιστα οι ίδιοι αναφέρουν πρόκειται για θεµελιώδεις και 

απαραίτητες γνώσεις «αφού η επιστήµη της φυσικοθεραπείας ασχολείται κυρίως µε κινητικά προβλήµατα».  

Το µάθηµα της λειτουργικής ανατοµίας και κινησιολογίας περιλαµβάνει εννέα θεµατικές ενότητες. Όπως 

και στο µάθηµα της µάλαξης έτσι και στο µάθηµα της λειτουργικής ανατοµίας και κινησιολογίας δεν 

περιλαµβάνονται δράσεις σαν και αυτές που εµείς προτείναµε και διεξαγάγαµε κατά την διάρκεια της δικής µας 

έρευνας και εργασίας. Οι δράσεις που οι συντάκτες προτείνουν είναι η αναφορά στη χρήση του συνηθισµένου 

εποπτικού υλικού όπως λ.χ. χαρτών, εικόνων, προπλασµάτων κλπ. και στην προτροπή προς τους εκπαιδευτικούς 

να χρησιµοποιήσουν τους εαυτούς τους και τους µαθητές ως µοντέλα και ως εκπαιδευόµενους ταυτόχρονα.  

Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω οι συντάκτες προτείνουν για την κάθε ενότητα τα 

παρακάτω:  

Η 1η θεµατική ενότητα µε θέµα: «εισαγωγή στο µυοσκελετικό σύστηµα» και µε επιµέρους θεµατικές 
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ενότητες: α. γενικές γνώσεις, χρησιµότης, β. η άρθρωση σαν λειτουργική µονάδα του µυοσκελετικού 

συστήµατος, γ. αρθρώσεις – είδη και ταξινόµησή τους, έχει σαν στόχο την εισαγωγή και την κατανόηση των 

µαθητών της θεµελιώδους σηµασίας της άρθρωσης σαν δοµική µονάδα του µυοσκελετικού συστήµατος. Στις 

δράσεις για τους µαθητές προτείνεται η χρήση εποπτικού υλικού όπως χαρτών εικόνων και προπλάσµατος ή 

σκελετού.  

Η 2η θεµατική ενότητα µε θέµα: «Σπονδυλική στήλη [σ. σ.]» και µε επιµέρους θεµατικές ενότητες: α. 

Σπονδυλική στήλη και βιοµηχανικές παρατηρήσεις στο σύνολο β. Κινήσεις της Σ. Σ. συνολικά και ανά µοίρα. 

Ιδιαιτερότ5ητες αυτών γ. Μυϊκά συστήµατα που κινούν τη Σ. Σ. έχει σαν στόχο την κατανόηση του τρόπου της 

κίνησης της σπονδυλικής στήλης και τη γνώση των βιοµηχανικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε µιάς µοίρας της Σ. 

Σ. Στις δράσεις για τους µαθητές οι συντάκτες προτείνουν τη χρήση εποπτικού υλικού χωρίς να 

συγκεκριµενοποιούνται περισσότερο.  

Η 3η θεµατική ενότητα µε θέµα: «Λεκάνη» και µε επιµέρους θεµατικές ενότητες: α. Γενικά στοιχεία, 

ονοµατολογία των κινήσεων της λεκάνης, β. Σχέση λεκάνης και Σ. Σ. γ. Μυϊκά συστήµατα που κινούν τη 

λεκάνη. Έχει σαν στόχο την κατανόηση από τους µαθητές της σχέσεως λεκάνης – Σ. Σ. – κάτω άκρων τα οποία 

λειτουργούν ως σαν µέρη ενός συνόλου τα οποία αλληλοεπηρεάζονται µεταξύ τους. Στις δραστηριότητες για 

τους µαθητές προτείνεται πάλι η χρήση εποπτικού υλικού γενικά, καθώς επίσης και η χρήση παραδειγµάτων, 

ερωτήσεων και αποριών πριν και µετά το µάθηµα.  

Η 4η θεµατική ενότητα µε θέµα: «Άνω άκρο – ωµική ζώνη» και µε επιµέρους θεµατικές ενότητες: α. 

Γενικά στοιχεία για την ωµική ζώνη, αρθρώσεις και οστά, β. Ονοµατολογία κινήσεων, γ. Βιοµηχανικές 

ιδιαιτερότητες και ωµοβραχιόνιος ρυθµός, δ. Μύες που κινούν αρθρώσεις, έχει σαν στόχο την κατανόηση της 

πολυπλοκότητας της περιοχής και των συνδυασµένων κινήσεων που απαιτούνται για την κίνηση του άνω άκρου. 

Στις δραστηριότητες για τους µαθητές προτείνεται η χρήση παραδειγµάτων µε µοντέλα και εκτελεστές τους 

εκπαιδευόµενους µαθητές.  

Η 5η θεµατική ενότητα µε θέµα: «αγκώνας» και µε επιµέρους θεµατικές ενότητες: α. Αρθρώσεις της 

περιοχής του αγκώνα και οστά αυτής, β. Ονοµατολογία των κινήσεων των αρθρώσεων της περιοχής, γ. Μυϊκά 

συστήµατα που ενεργοποιούνται, έχει σαν στόχο την κατανόηση του τρόπου της κίνησης του αγκώνα καθώς 

επίσης και την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο οι µύες συµβάλουν στην πραγµατοποίηση της κίνησης 

αυτής. Στις δραστηριότητες για τους µαθητές προτείνονται απλά και γενικά εποπτικά µέσα, παραδείγµατα, 

ερωτήσεις, και εφαρµογή και παρουσίαση των κινήσεων από τους εκπαιδευτικούς πάνω στους µαθητές.  

Η 6η θεµατική ενότητα µε θέµα: «Άκρα χείρα» και µε επιµέρους ενότητες: α. Γενικά στοιχεία, αρθρώσεις 

αυτής, οστά που τις σχηµατίζουν, β. Ονοµατολογία κινήσεων, γ. Μυϊκά συστήµατα που ενεργοποιούνται, έχει 
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σαν στόχο οι µαθητές να κατανοήσουν τις αρθρώσεις και τους µύες που κινητοποιούν την άκρα χείρα. Στις 

δραστηριότητες προτείνονται η παρουσίαση των κινήσεων, χωρίς όµως να προτείνεται ή να υποδεικνύεται ο 

τρόπος, παραδείγµατα και ερωτήσεις και απορίες πριν και το τέλος του µαθήµατος.  

Η 7η θεµατική ενότητα µε θέµα: «Κάτω άκρο – ισχίο» και µε επιµέρους θεµατικές ενότητες: α. Γενικά 

στοιχεία και ονοµατολογία των κινήσεων, β. Μυϊκά συστήµατα που ενεργοποιούνται, έχει σα στόχο να 

κατανοήσουν οι µαθητές τον τρόπο µε τον οποίο η άρθρωση του ισχίου κινείται. Στις δραστηριότητες προτείνεται 

η παρουσίαση των κινήσεων του ισχίου και η ανάλυση των µυϊκών οµάδων που ενεργοποιούνται.  

Η 8η θεµατική ενότητα µε θέµα: «Γόνατο» και µε θεµατικές ενότητες: α. Αρθρώσεις της περιοχής του 

γόνατος, β. Ονοµατολογία των κινήσεων, γ. Βιοµηχανικές παρατηρήσεις, δ. Μυϊκές οµάδες που 

ενεργοποιούνται, έχει σαν στόχο τον τρόπο µε τον οποίο κινητοποιείται το γόνατο καθώς επίσης και τους µύες 

που συµβάλουν στο να πραγµατοποιηθούν οι κινήσεις του γόνατος. Στις δραστηριότητες προτείνεται η 

εργαστηριακή παρουσίαση των κινήσεων του γόνατος, παραδείγµατα και ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος.  

Η 9η θεµατική ενότητα µε θέµα: «Βάδιση»και µε επιµέρους θεµατικές ενότητες: α. Παρουσίαση των 

φάσεων της βάδισης, β. Ανάλυση των κινήσεων των αρθρώσεων, γ. Ρόλος της λεκάνης – µύες που 

ενεργοποιούνται, έχει σαν στόχο να κατανοήσουν οι µαθητές τον πολύπλοκο τρόπο µε τον οποίο εκτελείται η 

βάδιση και τους µύες που συµµετέχουν στην πραγµατοποίηση της. Στις δραστηριότητες προτείνεται να δοθούν 

παραδείγµατα στους µαθητές προκειµένου να κατανοήσουν την βάδιση και τις φάσεις που την διακρίνουν.  

Μάθηµα: Λειτουργική Ανατοµία - Κινησιολογία  

∆ιδακτικές Παρεµβάσεις – ∆ράσεις  

Το µάθηµα της λειτουργικής ανατοµικής είναι ένα από τα δυσκολότερα µαθήµατα στις επιστήµες υγείας. 

Αυτή του η δυσκολία έρχεται να γίνει ακόµη πιο µεγάλη στην επιστήµη της φυσικοθεραπείας µιας και 

προστίθεται και η κινησιολογία η οποία προϋποθέτει πέρα από την άριστη γνώση της ανατοµικής και την άριστη 

γνώση της εµβιοµηχανικής, προκειµένου να αναλυθεί το πώς οι µύες γενικά και πώς η κάθε τους µοίρα 

ειδικότερα επιδρούν πάνω στα οστά και τις αρθρώσεις, όταν συσπώνται, προκειµένου να τις κινήσουν.  

Αντιλαµβάνεται κανείς, λοιπόν, το πόσο δύσκολα µπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιµοποιήσει µεθόδους, 

τρόπους και δράσεις όπως και αυτές που περιγράψαµε στην ερευνά µας προκειµένου να ενεργοποιήσει 

περισσότερο τους µαθητές και να κάνει το µάθηµά του από ανιαρό και βαρετό, ενδιαφέρον, µιας και οι σηµερινοί 

µαθητές ενδιαφέρονται, ασχολούνται, αλλά και τους αρέσει πολύ η τεχνολογία. Βέβαια αυτό ισχύει στην 

περίπτωση που στον εκπαιδευτικό διατίθενται, ως προς χρήση, τα γνωστά σε όλους µας εποπτικά µέσα, τα οποία 

όµως είναι ελάχιστα ή ανύπαρκτα σε πάρα πολλά σχολεία.  
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Τι θα γινόταν όµως στην περίπτωση που τα παραπάνω ήταν διαφορετικά, δηλ. υπήρχε η διάθεση αλλά και 

η χρηµατοδότηση για την παρότρυνση τέτοιων πρωτοβουλιών; Υπάρχουν λύσεις διδακτικών παρεµβάσεων και 

δραστηριοτήτων σ’ αυτό το τόσο δύσκολο και πολύπλοκο, για τους λόγους που παραπάνω αναφέραµε, µάθηµα; 

Κατά τη γνώµη µας υπάρχουν λύσεις πιθανόν και περισσότερες της µιας που εµείς θα προσπαθήσουµε να 

παραθέσουµε.  

Προκειµένου να εκθέσουµε τον δικό µας τρόπο σκέψης για τις τυχόν διδακτικές δράσεις, δεν θα 

εξετάσουµε τις διδακτικές παρεµβάσεις ανά ενότητα (αλλά το µάθηµα στο σύνολό του) διότι όλες οι ενότητες 

έχουν το ίδιο σκοπό δηλ. να εξετάσουν την επίδραση των µυών πάνω στις αρθρώσεις προκειµένου για την 

δηµιουργία των κινήσεων. Η διαφοροποίηση των θεµατικών ενοτήτων όµως έγκειται στο γεγονός ότι αλλάζουν 

τα σηµεία του σώµατος (άνω άκρο, κάτω άκρο, Σ. Σ. κλπ.)  

Από τα µέσα που χρησιµοποιήσαµε στη δική µας εργασία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο 

video projector για τον ίδιο λόγο όπως ακριβώς περιγράφηκε παραπάνω καθώς επίσης και η φωτογραφική 

µηχανή έτσι ώστε οι µαθητές να φωτογραφίζουν κινήσεις συµµαθητών τους να τις εισαγάγουν στο υπολογιστή 

και τοποθετώντας αυτές µε µια συνεχή και σωστή αλληλουχία να περιγράφουν τα στάδια των κινήσεων καθώς 

και τους µύες που δηµιουργούν την συγκεκριµένη κίνηση ανά στάδιο.  

Ένα άλλο µέσο το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί είναι ένα ισοκινητικό συγκρότηµα. Το 

ισοκινητικό συγκρότηµα αποτελείται από το κυρίως σώµα, ένα δυναµόµετρο και ένα υπολογιστή (εικόνα 3 ).  

  

Εικόνα 3. Απεικόνιση ισοκινητικού συγκροτήµατος τύπου Cybex Norm 770.  

 

Πιστεύουµε ότι η χρήση του θα ανέβαζε κατακόρυφα το ενδιαφέρον των µαθητών. Με αυτό θα δινόταν η 

δυνατότητα στους µαθητές να κατανοήσουν απόλυτα τις διάφορες κινήσεις του σώµατος και των αρθρώσεων 

καθώς επίσης και τη µυϊκή συµµετοχή. Αυτό θα συνέβαινε διότι τα σύγχρονα ισοκινητικού τύπου συγκροτήµατα 

παρέχουν τη δυνατότητα µέσω της υπολογιστικής καταγραφής των αποτελεσµάτων να απεικονίζουν απόλυτα 
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την κίνηση των αρθρώσεων και τη µυϊκή συµµετοχή στη µονάδα του χρόνου. Συγκεκριµένα, 

παραµετροποιούνται για κάθε άρθρωση και κάθε µυ ξεχωριστά. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσµα οι µαθητές να 

βλέπουν µέσω του monitor την κίνηση της άρθρωσης ανά µοίρα, πράγµα το οποίο θα συντελούσε στο να 

κατανοήσουν οι µαθητές το εύρος κίνησης κάθε άρθρωσης ξεχωριστά, κατά την παθητική διαδικασία τής 

κινητοποίησης της, καθώς επίσης και την δύναµη σε Nm, η οποία ασκείται από τους µύες πάνω σε αυτή, κατά τη 

διάρκεια της ενεργητικής κινητοποίησής της.  

Θα πρέπει όµως να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας ότι ένας τέτοιου είδους εξοπλισµός απαιτεί πέρα από την 

πολύ εξειδικευµένη γνώση, προκειµένου για την χρήση του και µια πολύ µεγάλη δαπάνη η οποία πιθανόν να 

είναι αδύνατη για τα Ελληνικά δεδοµένα. Θεωρητικά όµως µπορούµε να πούµε ότι τέτοια µέσα µπορούν και είναι 

δυνατόν να εισαχθούν στα αναλυτικά προγράµµατα µε σκοπό να συµβάλουν στην κατανόηση των διδακτικών 

ενοτήτων στις οποίες αναφερθήκαµε.  

 Τέλος θέλουµε να πιστεύουµε πως οι πρακτικές – οικονοµικές δυσκολίες που σήµερα υπάρχουν, στο 

µέλλον θα ξεπεραστούν έτσι ώστε η χρήση τέτοιων δυνατοτήτων να είναι εφικτή και στα Ελληνικά σχολεία.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

Η υγεία δεν είναι έννοια στατική. Η πρόληψη της αρρώστιας και η διατήρηση της υγείας απαιτούν την 

ενεργητική συµµετοχή του ανθρώπου και αποτελούν ηθική υποχρέωση κάθε πολίτη.  

Όταν λέµε ότι κάνουµε Αγωγή Υγείας εννοούµε µια διαδικασία που βασίζεται σε επιστηµονικές αρχές και 

προτείνει τρόπους µάθησης και συµπεριφοράς ώστε το άτοµο να αποφασίζει και να ενεργεί µόνο του και 

συνειδητά για θέµατα που επηρεάζουν την υγεία του.  

Γονείς, δάσκαλοι και γιατροί έχουν την υποχρέωση αλλά και το προνόµιο να µεταλαµπαδεύσουν στο παιδί την 

αντίληψη αυτή για την υγεία.  

Το παιδί επηρεάζεται και διαµορφώνει τις δικές του αντιλήψεις και στάσεις συµπεριφοράς για την υγεία από το 

σπίτι, το σχολείο, το συµµαθητή του, τους  δασκάλους του, τους φίλους του, το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

καθώς και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Οι νέοι υποβαθµίζουν την έννοια του κινδύνου, έχουν την αυταπάτη 

της αθανασίας, µεγιστοποιούν τις δυνατότητες της ιατρικής που όλα τα θεραπεύει και πολλές φορές επιλέγουν 

ανθυγιεινά πρότυπα. Όµως τα πρότυπα συµπεριφοράς και ο τρόπος ζωής διαµορφώνεται στην παιδική ηλικία. 

Είναι πιο εύκολο να υιοθετήσει ένα παιδί υγιεινές συνήθειες όπως να τρώει σωστά, να µην καπνίζει, να ασκείται, 

να µην πίνει οινοπνευµατώδη κ.λ.π. παρά ένας ενήλικος να εγκαταλείψει ανθυγιεινές συνήθειες που έχει 

αποκτήσει.  

Είναι πολύ σωστή η θέση λοιπόν, καλύτερα να προλάβουµε παρά να θεραπεύσουµε.  
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Παιδιά, γονείς, δάσκαλοι και γιατροί µε σωστές αντιλήψεις και στάσεις για την υγεία δηµιουργούν το κατάλληλο 

υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον που γενικότερα συµβάλλει στην προαγωγή της υγείας των συνανθρώπων 

µας.  

Το σχολείο όπως ξέρουµε είναι φορέας µετάδοσης της γνώσης µέσα από το γνωστικό αντικείµενο του 

αναλυτικού προγράµµατος αλλά πρέπει να είναι και φορέας κοινωνικοποίησης των νέων µας.  

Το σχολείο µπορεί και πρέπει να γίνει, µετά την οικογένεια, ο θεσµικός φορέας της προαγωγής της υγείας. Ένας 

δηµοκρατικός και ευαισθητοποιηµένος δάσκαλος αποτελεί τον καλύτερο ποµπό µηνυµάτων.  

Η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη προγραµµάτων υγείας στα σχολεία έχει 

καρποφορήσει.  

Ο στόχος αυτών των προγραµµάτων είναι, µέσα από την ενεργητική και βιωµατική µάθηση, να ενηµερωθούν και 

να αναπτύξουν δεξιότητες που να ενισχύουν την υπευθυνότητα, την αυτοεκτίµηση και την προσωπικότητα των 

µαθητών για την υιοθέτηση υγιών στάσεων και συµπεριφορών.  

 Με την καθοδήγηση του δασκάλου του ο ίδιος ο µαθητής θα βρει , θα αξιολογήσει και θα υιοθετήσει τον υγιεινό 

τρόπο διαβίωσης, µέσα από κατάλληλες συνθήκες που θα διευκολύνουν την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξή 

του.  

Θα µάθει για το αλκοόλ και τις αρνητικές επιδράσεις του και θα το απορρίψει.  

Θα µάθει για το κάπνισµα και τα βλαβερά και θανατηφόρα αποτελέσµατά του και θα το απορρίψει.  

Θα µάθει τι είναι το AIDS για να µπορεί να προφυλαχθεί.  

Μέσα από αυτή τη διαδικασία της έρευνας και της γνώσης ο µαθητής θα βρει και θα επιλέξει το σωστό τρόπο 

ζωής. Τον τρόπο που θα του επιτρέπει να απολαµβάνει όλες τις χαρές της ζωής, που είναι πολλές, αφού θα είναι 

υγιής µακριά από τις ψευδαισθήσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών. Όλοι ξέρουµε, έχουµε ακούσει γι' αυτές τις 

κακές καταστάσεις.  

Τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας, ενταγµένα στο αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου µε συγκεκριµένη 

θεµατολογία για ενηµέρωση και ανάπτυξη θετικών δραστηριοτήτων για τους µαθητές πιστεύουµε ότι είναι ο 

πλέον αποτελεσµατικός τρόπος αντιµετώπισης των αρνητικών προκλήσεων που αντιµετωπίζει ο νέος µας 

σήµερα.      

 Ο νέος, που έχει τη ζωή µπροστά του µε πολλές υποσχέσεις, πρέπει να µάθει να αντιστέκεται και να απορρίπτει 

το κάλεσµα του ψεύτικου ονείρου και τα ψεύτικα το λόγια τα µεγάλα που πολλοί επιτήδειοι θα προσπαθήσουν 

να του πουν. Να ψάχνει να βρει δραστηριότητες που θα του εξασφαλίζουν τη σωµατική και ψυχική υγεία του. Το 

σχολείο και το σπίτι του πρέπει να είναι φωλιές που να µπορεί να φιλοξενηθεί µα αγάπη. Ίσως µερικές φορές να 

νοιώθει αυτό το περιβάλλον κάπως εχθρικό, όµως αυτό πρέπει να είναι προσωρινό συναίσθηµα. Πάντα τους 
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γονείς και τους δασκάλους του πρέπει να τους βρίσκει υποστηρικτές και βοηθούς σε δύσκολες καταστάσεις.  

Θέλουµε να πιστεύουµε ότι µε τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται µέσα από τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας 

θα συµβάλλουµε στη δηµιουργία του σύγχρονου σχολείου, του σχολείου-φωλιά για τον µαθητή µας που θα του 

δηµιουργήσει ικανές αντιστάσεις ώστε να µάθει να λέει  όχι στις αυξανόµενες αρνητικές προκλήσεις.            

Νοµοθετικό πλαίσιο.  

 Με την Γ2/4865/28-8-1992 Ν.        ΦΕΚ 629 Τ2 θεσµοθετούνται οι Σχολικές ∆ραστηριότητες ( Πολιτιστικές 

∆ραστηριότητες, Περιβαλλοντική Εκ/ση και Αγωγή Υγείας) ως προαιρετικές ∆ράσεις για τους Μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς εκτός ωρολογίου  προγράµµατος.  

Με την Γ2/3805/8-6-95 και την συµπληρωµατική Γ2/6076/23-6-95 Υπουργική απόφαση δηµιουργείται θέση 

Υπευθύνου Προγραµµάτων Αγωγής Υγείας σε κάθε ∆ιεύθυνση ∆/θµιας Εκ/σης. Αυτή τη θέση καταλαµβάνουν 

εκ/κοι µετά από επιλογή από τα τοπικά ΠΥΣ∆Ε µε αξιολόγηση των σχετικών προσόντων τους κάθε τρία χρόνια.  

Στην ∆΄ ∆/νση ∆.Ε. τη θέση αυτή κατέχει η εκ/κος Βιολόγος Πόπη Μανασσάκη από το 1995.  
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