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                                                      ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη του καθηγητή κ. 
Κωσταντινίδη και εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας Α΄ 
Λυκείου. 
 Στην εισαγωγή γίνεται παρουσίαση του προβλήματος και οριοθετείται τι θα 
ερευνηθεί ακριβώς μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα. Επίσης παρουσιάζονται οι 
ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές οι οποίες πιθανώς να επηρεάσουν τα 
αποτελέσματα της έρευνας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η υπόθεση του ερευνητή 
σχετικά με ποιο αναμένει να είναι το αποτέλεσμα – συμπέρασμα της έρευνας. 
Παρατίθεται  η μεθοδολογία με την οποία θα διεξαχθεί η έρευνα, ο σκοπός και οι 
επιμέρους στόχοι της καθώς και τα όρια της έρευνας, παράγοντες δηλαδή που 
επηρεάζουν ή περιορίζουν την αξιοπιστία της. 

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει το 
θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την εμπειρική 
έρευνα, την παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων και επίσης τα συμπεράσματα 
και τις προτάσεις που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας.                                             

Στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους επιχειρείται η εννοιολογική 
αποσαφήνιση των εννοιών ‘δια βίου μάθηση και εκπαίδευση’. Στο δεύτερο κεφάλαιο 
του πρώτου μέρους περιγράφεται το θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής 
Μέσης(Πρωτοβάθμιας και  
Δευτεροβάθμιας) Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και επίσης παρουσιάζονται οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Στη συνέχεια του κεφαλαίου επιχειρείται η 
εννοιολογική αποσαφήνιση της έννοιας ‘ανάγκη’, και στη συνέχεια εξετάζεται η 
αναγκαιότητα διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών.  

Στο τρίτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους προσεγγίζεται εννοιολογικά η 
πρωτογενής πρόληψη και συζητείται ο τρόπος σύνδεσης της με την εκπαίδευση. 
Γίνεται αποσαφήνιση της έννοιας ‘πρόληψη’ καθώς και αποσαφήνιση και οριοθέτηση 
της έννοιας ‘πρωτογενούς πρόληψης’. Περιγράφονται οι τρεις παράγοντες 
κινδύνου(ατομικός, σχολικός, περιβαλλοντικός) που συνδέονται με την πρόληψη και 
αναλύεται η σημασία που έχει η πρωτογενής πρόληψη στην εκπαίδευση.  

Το τέταρτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα 
των εργασιών. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους παρουσιάζονται τα υλικά και  
μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας.  

Στο έκτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους γίνεται η ανάλυση και παρουσίαση 
των δεδομένων της έρευνας. 

Στο έβδομο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους παρουσιάζονται τα συμπεράσματα 
που προκύπτουν από την εκπόνηση της εργασίας και κατατίθενται προτάσεις. 
Για τη συμβολή τους στη διεκπεραίωση της, ευχαριστώ τον καθηγητή μου κ. 
Κωσταντινίδη για όσα μου πρόσφερε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  
 Ευχαριστώ επίσης όλους τους μαθητές των Ενιαίων Γενικών Λυκείων του 
Νομού Χαλκιδικής που συμμετείχαν στην έρευνα για τη συνεργασία και τις 
διευκολύνσεις που πρόθυμα μου παρείχαν.  
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                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
 

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει και να αναδείξει τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών των Ενιαίων Γενικών Λυκείων του Νομού 
Χαλκιδικής σε θέματα και δεξιότητες πρωτογενούς πρόληψης.  

Με την εισαγωγή των καινοτόμων δράσεων, πριν από λίγα χρόνια στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης Πολιτιστικών Θεμάτων κ.ά.), οργανώνονται και 
πραγματοποιούνται αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα στα πλαίσια συνήθως του 
μαθήματος της ευέλικτης ζώνης.  

Με τη χρησιμοποίηση ερωτηματολογίων, με ανοικτού και κλειστού τύπου 
ερωτήσεις σε τυχαίο δείγμα μαθητών, επιχειρείται να εντοπιστούν οι εκπαιδευτικές 
ανάγκες των μαθητών των Ενιαίων Γενικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Νομού Χαλκιδικής σε θέματα και δεξιότητες πρόληψης. 
Διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις στους μαθητές από την προηγούμενη τους  
εκπαίδευση σε θέματα και δεξιότητες πρόληψης. Επιπλέον, η εκπαίδευση που έχουν 
παρακολουθήσει μέχρι σήμερα οι μαθητές είναι αποσπασματική καθώς αφορούσε 
μόνο μέρος της θεματολογίας της πρόληψης. Όλοι σχεδόν οι μαθητές υποστηρίζουν 
ότι τα ποικίλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που εμφανίζονται καθημερινά στην τάξη 
καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή της πρόληψης στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
επιτακτική τη συνεχή εκπαίδευση τους σε παρόμοια θέματα. Διακρίθηκαν διαφορές 
προτιμήσεων των μαθητών ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Παρά τις διαφορές αυτές, εντοπίστηκαν βασικά θέματα της 
πρόληψης στα οποία ζητούν εκπαίδευση όλοι οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Επίσης για τους περισσότερους ο συνδυασμός βιωματικής, ομαδικής 
και ενδοσχολικής εκπαίδευσης φαίνεται να είναι η πιο επιθυμητή μορφή 
επιμόρφωσης. 
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                                                        ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
   Παρουσίαση του προβλήματος 

Η παγκοσμιοποίηση και οι ταχύτατες πολιτιστικές, επιστημονικές 
τεχνολογικές και κοινωνικές  εξελίξεις του κόσμου γύρω μας τα τελευταία χρόνια, 
έχουν επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου και έχουν επιφέρει αλλαγές στο ρόλο 
του. Τα έντονα κοινωνικά και πολιτισμικά προβλήματα(κακοποιήσεις παιδιών 
συναισθηματικής και σωματικής φύσης, ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός ατόμων 
από την αγορά εργασίας, χρήση ουσιών, παχυσαρκία, αύξηση τροχαίων ατυχημάτων, 
κ. ά) κάνουν εμφανή την ανάγκη αλλαγής του ρόλου του σχολείου από παθητικό-
δασκαλοκεντρικό σε δυναμικό-βιωματικό. Επίσης αναδύουν την ανάγκη για σύνδεση 
της σχολικής κοινότητας  με τα θέματα που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία. Οι 
νέες αυτές καταστάσεις προβάλλουν τη σημαντικότητα της πρωτογενούς πρόληψης 
στην εκπαίδευση και την αναγκαιότητα οι μαθητές να αποκτούν γνώσεις και 
δεξιότητες πρωτογενούς πρόληψης που θα τους βοηθήσουν να διαπλάσουν ισχυρή 
προσωπικότητα και θετική στάση ζωής. 

Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρακολουθούν καινοτόμα προγράμματα (αγωγής υγείας 
και πρωτογενούς πρόληψης, περιβαλλοντικής δράσης και πολιτιστικών θεμάτων). Τα 
προγράμματα αγωγής υγείας και πρωτογενούς πρόληψης πραγματοποιούνται με 
στόχο να επιτευχθεί με κατάλληλη εκπαίδευση η υιοθέτηση από τους μαθητές υγιούς 
τρόπου συμπεριφοράς ώστε να αποφεύγουν και να προλαμβάνουν όλες τις παραπάνω 
δυσάρεστες καταστάσεις. 

 Η συγκεκριμένη έρευνα θα ασχοληθεί με τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε 
θέματα πρωτογενούς πρόληψης των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου του Nομού 
Χαλκιδικής. Στη έρευνα αυτή θα εξεταστούν οι μεταβλητές φύλο, ηλικία, περιοχή 
σπουδών, επιπλέον σπουδές των μαθητών σε σχέση με τη μεταβλητή των 
εκπαιδευτικών τους αναγκών σε θέματα πρωτογενούς πρόληψης. Θα εξεταστεί 
ξεχωριστά  η σχέση της κάθε μίας από τις τέσσερις πρώτες μεταβλητές(φύλο, ηλικία, 
περιοχή σπουδών, επιπλέον σπουδές), οι οποίες αποτελούν τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές, με τη μεταβλητή εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών σε θέματα 
πρωτογενούς πρόληψης, η οποία αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας. 

. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας θα διαπιστωθεί η φύση της συνάφειας που 
υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζονται και θα καθοριστεί κατά πόσο 
μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζονται υπάρχει συστηματική συμμεταβολή, κατά 
πόσο δηλαδή, οι αλλαγές στις τιμές της μιας μεταβλητής συνοδεύονται από 
αντίστοιχες συστηματικές αλλαγές της άλλης μεταβλητής. Π.χ. αν οι αλλαγές στις 
τιμές της μεταβλητής του φύλου, προκαλούν συστηματικές αλλαγές στις τιμές της 
μεταβλητής εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών σε θέματα πρωτογενούς πρόληψης, 
αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σταθερή συστηματική συμμεταβολή μεταξύ των δύο 
μεταβλητών.    

 
 Υπόθεση έρευνας 
 Από τη συγκεκριμένη έρευνα αναμένεται να καταγράφουν οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου σε θέματα και δεξιότητες 
πρωτογενούς πρόληψης, οι οποίες αναμένεται να είναι αυξημένες. Επίσης, σημαντική 
προσδοκία της είναι να διερευνηθεί αν οι μαθητές θεωρούν απαραίτητη την 
εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης στην εκπαίδευση –καθώς εξαιτίας των νέων 
κοινωνικοπολιτιτστικών δεδομένων οι συνθήκες το επιτάσσουν- και κατά πόσο αυτό 
μπορεί να αποτελεί βασικό λόγο εκπαίδευσης τους σε θέματα και δεξιότητες 
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πρωτογενούς πρόληψης ώστε να διαπλάθουν ισχυρή προσωπικότητα και θετικό 
τρόπο ζωής. Επιπλέον, μέσα από την παρούσα έρευνα, προσδοκάται να εντοπιστεί η 
μορφή και το περιεχόμενο που οι περισσότεροι μαθητές επιθυμούν να έχει η 
εκπαίδευση ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις 
πραγματικές τους ανάγκες και η οποία αναμένεται να είναι συνδυασμός βιωματικής, 
ομαδικής και ενδοσχολικής εκπαίδευσης.  
  
 Μεθοδολογία έρευνας  
 Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της παρούσας 
έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο. 

Το ερωτηματολόγιο είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο ερευνητικό 
εργαλείο το οποίο θεωρείται ως το πιο πρόσφορο και με το οποίο είναι εξοικειωμένοι 
οι περισσότεροι από τους ερευνητές (Javeau, 1996,σ.46). 

Σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο (1993β,σ.106) το ερωτηματολόγιο 
παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων από ένα μεγάλο δείγμα 
σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, όπως έγινε σε αυτή την έρευνα. Επίσης το 
ερωτηματολόγιο, ως ερευνητικό εργαλείο, δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα να 
προβαίνει σε κάποιες δοκιμές και παρεμβάσεις με στόχο τη διαμόρφωση του με τον 
πλέον κατάλληλο τρόπο (Javeau, 1996,σ.148). 

Ένα από τα πιο δύσκολα και σημαντικά ερωτήματα για κάθε έρευνα είναι  
αυτό της επιλογής κατάλληλου μεγέθους ερευνητικού δείγματος. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που πήραμε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού 
Χαλκιδικής ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο Ενιαίο Γενικό Λύκειο στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Νομού Χαλκιδικής ανέρχεται στους 1939 μαθητές 
Στην παρούσα έρευνα το δείγμα διαμορφώθηκε με τυχαία δειγματοληψία και 
προέρχεται από τον υπό εξέταση πληθυσμό των 1939 μαθητών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Νομού Χαλκιδικής. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 130 
μαθητές του Ενιαίου Γενικού Λυκείου του Νομού Χαλκιδικής. 

 
 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας ποιοτικής έρευνας είναι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών 
αναγκών των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου του νομού Χαλκιδικής σε θέματα και 
δεξιότητες πρωτογενούς πρόληψης.  

Θα διερευνηθούν οι γνώσεις τους για την πρωτογενή πρόληψη από τη μέχρι 
τώρα εκπαίδευση τους. Επίσης, θα ερευνηθούν ποιες είναι οι εκπαιδευτικές τους 
ανάγκες σε σχέση με τη θεματολογία και τις δεξιότητες της πρόληψης, ώστε να 
αποκτήσουν θετική στάση ζωής και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά αρνητικές 
καταστάσεις. Επιπλέον, θα διερευνηθεί η μορφή μέσα από την οποία επιθυμούν οι 
μαθητές να επιτευχθεί η εκπαίδευση τους σε παρόμοια θέματα. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας μπορεί να αποτελέσουν στοιχεία χρήσιμα και 
αξιοποιήσιμα σε αυτούς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην 
υλοποίηση προγραμμάτων κάθε μορφής πρωτογενούς πρόληψης στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης μπορούν να συσχετιστούν με συμπεράσματα 
αξιολογήσεων παρόμοιων προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από 
άλλους φορείς. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να συμβάλλουν στον καθορισμό 
μελλοντικής εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής των μαθητών σε θέματα πρωτογενούς 
πρόληψης, η οποία να στηρίζεται σε διαπιστωμένες ανάγκες των μαθητών.  

 Το προσωπικό ενδιαφέρον και ο προβληματισμός μου  ως μαθητής σχετικά 
με το θέμα, υπήρξε το βασικό κριτήριο επιλογής του θέματος. Ως μαθητής της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναντώ πολλές φορές αρνητικές στάσεις και 
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συμπεριφορές των συμμαθητών μου σε ατομικό επίπεδο, σε θέματα σχολικής 
επίδοσης αλλά και σε επίπεδο συμπεριφοράς μεταξύ συνομηλίκων. Η αποφυγή και η 
πρόληψη αυτών των καταστάσεων μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλη εκπαίδευση 
και υιοθέτηση από τους μαθητές υγιούς τρόπου συμπεριφοράς.    

Με βάση το σκοπό της έρευνας μπορούν να καθοριστούν οι στόχοι της 
έρευνας: 

• Να ερευνηθούν οι γνώσεις των μαθητών σε θέματα και δεξιότητες 
πρωτογενούς πρόληψης από την προηγούμενη εκπαίδευση τους. 

• Να εντοπιστούν οι σημαντικότερες ελλείψεις και δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν σε σχέση με τη θεματολογία, τις δεξιότητες και τους τρεις 
προστατευτικούς παράγοντες (ατομικό, σχολικό, περιβαλλοντικό) ώστε να 
αποκτήσουν υγιή τρόπο συμπεριφοράς.  

• Να αναδειχθεί η μορφή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που επιθυμούν οι 
μαθητές να έχουν. 

Η παρούσα εμπειρική έρευνα αποσκοπεί να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω  
ερευνητικά ερωτήματα: 

1) Ποιές γνώσεις και δεξιότητες έχουν οι μαθητές του Ενιαίου Λυκείου του 
νομού Χαλκιδικής για  θέματα πρωτογενούς πρόληψης από την 
προηγούμενη εκπαίδευση τους; 

2) Ποιές πιστεύουν ότι είναι οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες, σε σχέση με τη 
θεματολογία της πρόληψης ώστε να ενισχυθούν οι τρεις προστατευτικοί 
παράγοντες(ατομικός, σχολικός, περιβαλλοντικός); 

3) Πιστεύουν οι μαθητές ότι η εκπαίδευση (με ποια μορφή και 
περιεχόμενο) σε θέματα και δεξιότητες πρωτογενούς πρόληψης μπορεί 
να καλύψει τις ανάγκες τους;  

 
 Όρια της έρευνας και παράγοντες που δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της 

Στη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν ορισμένοι περιορισμοί που αφορούν 
τη συλλογή των δεδομένων και είναι οι παρακάτω: 

• Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας αποτελούν ενδεικτική 
καταγραφή πολύ περιορισμένης κλίμακας των εκπαιδευτικών αναγκών των 
μαθητών σε θέματα και δεξιότητες πρωτογενούς πρόληψης(αφού αφορούν  
τους μαθητές του Ενιαίου Λυκείου του νομού Χαλκιδικής) και για το λόγο 
αυτό δεν μπορούν να είναι γενικεύσιμα για όλους τους μαθητές της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

• Τα αποτελέσματα της έρευνας αφορούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των 
μαθητών του Ενιαίου Λυκείου του Νομού Χαλκιδικής και όχι όλου του 
αριθμού των μαθητών, για το λόγο αυτό μπορούμε να έχουμε μια ενδεικτική 
αντιπροσωπευτική καταγραφή των τοπικών αναγκών των μαθητών σε θέματα 
πρόληψης, για όλη τη Χαλκιδική χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε 
μεμονωμένα τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής του Νομού. 

Εντούτοις ερωτηματολόγια δόθηκαν σε τυχαίο δείγμα μαθητών του Ενιαίου 
Λυκείου σε όλες τις περιοχές του Νομού Χαλκιδικής, ώστε το δείγμα να είναι όσο το 
δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό των αναγκών όλων των μαθητών που φοιτούν στο 
νομό.  

Με τον τρόπο αυτό καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια υπέρβασης των 
προαναφερθέντων δυσκολιών και περιορισμών ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας 
να είναι όσο το δυνατόν πλήρη και αντιπροσωπευτικά της υπάρχουσας κατάστασης, 
παρότι δεν μπορούν να γενικευτούν για τους μαθητές όλης της Ελλάδος.  
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                                      ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 
                            ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
 
 1.1.Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 
 

Ως μάθηση νοείται οποιαδήποτε περισσότερο ή λιγότερο μόνιμη αλλαγή στη 
συμπεριφορά, η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα της εμπειρίας(Biggie, 1999-Hilgard & 
Atkinson, 1967 στο Jarvis 2004,σ.50).Μέσω της μάθησης η εμπειρία 
μετασχηματίζεται σε γνώσεις, ικανότητες, στάσεις, αξίες και συναισθήματα (Jarvis 
2004). Η συμπεριφοριστική προσέγγιση (Tight) θεωρεί τη μάθηση ως σταθερή 
αλλαγή, ενώ σύμφωνα με άλλους μελετητές (Dewey, Kolb, Freire, Jarvis ,κ. ά.) 
αποτελεί συνεχή διεργασία με σημείο αναφοράς  την επεξεργασία των εμπειριών και 
την αλληλεπίδραση του ατόμου με το κοινωνικό περιβάλλον(Κόκκος,2005,σ.32). Η 
θεωρία της κοινωνικής μάθησης (Albert Bandura) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη 
διαδικασία της μάθησης μέσω παρατήρησης και μίμησης προτύπων. Βέβαια το κάθε 
άτομο ανάλογα με την αυτό-αντίληψη του, η οποία διαμορφώνεται μέσα από τις 
σχέσεις με τα άλλα πρόσωπα, θα φιλτράρει, θα αξιολογήσει και θα αποδεχθεί ή θα 
απορρίψει τις πράξεις τους. Η διερεύνηση της μάθησης μέσα από συνεργασία  
απασχόλησε  τόσο τον Ελβετό ψυχολόγο Jean Piaget (1896-1980), όσο και το Ρώσο 
ψυχολόγο Vygotsky   (1986-1934). Μια σημαντική διαφορά μεταξύ τους είναι ότι ο 
Piaget πιστεύει ότι η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της μάθησης και ότι το παιδί περνά 
από κάποια προηγούμενα στάδια κριτικής σκέψης, γνώσης ,αντίληψης, για να 
προχωρήσει στα επόμενα. Σύμφωνα με τον Piaget το επίπεδο της διδασκαλίας που 
πρέπει να προσφέρεται στο παιδί πρέπει να είναι αντίστοιχο με το επίπεδο της 
νοητικής, συναισθηματικής, και ηθικής εξέλιξης στην οποία βρίσκεται το παιδί. 
Αντίθετα ο Vygotsky  υποστηρίζει, ότι  η μόνη καλή διδασκαλία είναι εκείνη που 
είναι πιο προχωρημένη από το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών .Δηλαδή, η εξέλιξη  
ή ωρίμανση θεωρείται ως προϋπόθεση της μάθησης αλλά ποτέ ως αποτέλεσμα της 
(Vygotsky, 1978, σελ. 79-80). 

Παρά τις διαφορές μεταξύ των θεωρητικών προσεγγίσεων σχετικά με τη 
σταθερότητα ή το συνεχές στη διεργασία της μάθησης, παρατηρείται σύμπτωση 
απόψεων σχετικά με το ότι η μάθηση αποτελεί συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης 
υπόστασης, επειδή επιτρέπει στα άτομα να κατανοούν τον εαυτό τους και το 
κοινωνικό τους περίγυρο και έτσι να προσαρμόζονται στη διαρκώς μεταβαλλόμενη 
πραγματικότητα. Η μάθηση άλλοτε είναι περιστασιακή(μέσα από την καθημερινή 
εμπειρία, την παρατήρηση, την εκτέλεση ενός έργου κτλ.), άλλοτε είναι συνειδητή 
και με συγκεκριμένους στόχους. Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται ο κύκλος της μάθησης 
κατά Kolb(Κόκκος,2005,σ.65).  
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                                          ΣΧΗΜΑ 1 
                           Ο κύκλος της μάθησης κατά Kolb 
 

 
 
 
 
Με βάση τους παραπάνω ορισμούς είναι προφανές ότι η έννοια του όρου «δια 

βίου μάθηση» είναι μία προσέγγιση, που εστιάζει στις ευκαιρίες και διαδικασίες 
μάθησης του ατόμου, αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι ευκαιρίες και διαδικασίες 
τροφοδοτούνται από πολλούς κοινωνικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο 
της τυπικής εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης, αλλά και της οικογένειας, 
της επιχείρησης και των μέσων επικοινωνίας. Η δια βίου μάθηση πραγματώνεται 
μέσω όλων των μορφών εκπαίδευσης, δηλαδή τυπικής, μη τυπικής, και άτυπης 
εκπαίδευσης. 

Οι σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες που προσφέρονται από φορείς 
παροχής μάθησης και στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν συνειδητά και με 
συγκεκριμένους στόχους ορίζονται ως εκπαίδευση (Jarvis, 2004).Ως τυπική 
εκπαίδευση ορίζεται το ιεραρχημένο, δομημένο και οργανωμένο χρονικά σε 
βαθμίδες εκπαιδευτικό σύστημα. Η τυπική εκπαίδευση παρέχεται στο πλαίσιο 
εκπαιδευτικών φορέων. Μη τυπική εκπαίδευση θεωρούνται όλες οι οργανωμένες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες από φορείς εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού 
συστήματος, των οποίων η βασική λειτουργία δεν είναι εκπαιδευτική. Ως άτυπη 
εκπαίδευση θεωρείται η διαδικασία με την οποία κάθε άτομο σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής του αποκτά γνώσεις, δεξιότητες και διαμορφώνει στάσεις και συμπεριφορές 
μέσα από την καθημερινή εμπειρία και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος 
του(Κόκκος, 2005). Επίσης εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται από απόσταση (εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ως εκπαίδευση μπορεί να 
θεωρηθεί και η αυτομόρφωση. Η αυτομόρφωση μπορεί να νοηθεί ως εκπαίδευση στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες άτομα με εμπειρία σε μαθησιακές διαδικασίες 
αναλαμβάνουν το έργο του σχεδιασμού προσωπικής συστηματικής μάθησης. 

ΣΤΑΔΙΟ 1 
Προετοιμασία 
για δράση 

ΣΤΑΔΙΟ 2 
Συμμετοχή 
σε εμπειρία 

ΣΤΑΔΙΟ 4 
Γενίκευση, 
θεωρητικοποίηση 

ΣΤΑΔΙΟ 3 
Επεξεργασία 
της εμπειρίας 
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                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 
                         Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  
 
               2.1.Θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Μέσης(Πρωτοβάθμιας και  
                               Δευτεροβάθμιας) Εκπαίδευσης 
 

Τα ελληνικά δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης έχουν μικρά περιθώρια να διαμορφώσουν μια σχετικά αυτοδύναμη 
διοικητική πρακτική, γιατί όπως είναι γνωστό το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα 
είναι συγκεντρωτικό (Αθανασούλα-Ρέππα Α.,& Κουτούζης Μ.,& Μαυρογιώργος 
Γ.,& Νιτσόπουλος Β.,& Χαλκιώτης Δ.,1999,σ.37). Σύμφωνα με το συγκεντρωτικό 
σύστημα, η λειτουργία όλων των κρατικών υπηρεσιών εξασφαλίζεται από την 
κεντρική εξουσία. Ειδικότερα, τα κεντρικά διοικητικά όργανα χειρίζονται όλα τα 
θέματα της διοίκησης είτε αυτά αφορούν το κέντρο είτε την περιφέρεια. Δηλαδή, η 
κεντρική διοίκηση (Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Σχολικοί 
Σύμβουλοι)διαθέτει την αποφασιστική αρμοδιότητα για κάθε είδος διοικητικών 
υποθέσεων των εκπαιδευτικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Η εκπαιδευτική πολιτική επιδιώκει να εντάξει το εκπαιδευτικό σύστημα στην 
αποτελεσματικότερη λειτουργία του συνολικού συστήματος. Για το λόγο αυτό ο 
γενικός σκοπός λειτουργίας ενός  οποιουδήποτε ελληνικού δημόσιου σχολείου είναι 
ήδη καθορισμένος από το Υπουργείο Παιδείας και δεν είναι άλλος από την 
προσαρμογή και κοινωνικοποίηση των παιδιών αρχικά στο σχολικό περιβάλλον, όπου 
θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να 
γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ενταχθούν ομαλά στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον. Η δομή και η λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται από το νόμο 1566/1985. Σκοπός της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, 
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των 
μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να 
εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά (άρθρο 1, 
νόμος1566/1985) . Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της εκπαίδευσης ασκείται 
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (το οποίο λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία, 
υπαγόμενη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, νόμος1566/1985). Το 
διοικητικό και πειθαρχικό έργο της εκπαίδευσης ανέλαβαν τα Κεντρικά Υπηρεσιακά 
Συμβούλια Πρωτοβάθμιας (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας (Υ.Π.Ε.Π.Θ.). 
 

2.2.Εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών 
 

         2.2.1. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εννοιολογική  
                   αποσαφήνιση της έννοιας «ανάγκη»  
 

Στο Μείζον Ελληνικό Λεξικό του Τεγόπουλου & Φυτράκη (1991, σ.45) η έννοια 
ανάγκη ορίζεται ως το καθετί που επιβάλλεται από τα πράγματα ή τις υπάρχουσες 
συνθήκες.  

Στην καθημερινή ζωή η έννοια «ανάγκη» συγχέεται με άλλες παρεμφερείς έννοιες 
και χρησιμοποιείται καταχρηστικά, όπως αναγκαιότητα, επιθυμία, ζήτηση, 
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υποχρέωση, καθήκον κ.ά. Ο όρος ‘ανάγκη’ δύσκολα διαφοροποιείται από τις 
παραπάνω συγγενείς έννοιες. 
  Στην εκπαίδευση και στη ψυχολογία ο όρος είναι ευρύτατα διαδεδομένος 
αλλά υπάρχει αδυναμία στην οριοθέτηση του όρου, η οποία οφείλεται στο γεγονός 
ότι υπάρχουν πολλές τυπολογίες ιεράρχησης αναγκών καθώς και διαφορετικές 
διακρίσεις των διαφόρων ειδών ανάγκης. 

Ο Carl Rogers(1999,σ.127) αντιλαμβάνεται τη μάθηση ως μια διαδικασία που 
ικανοποιεί εσωτερικές επιθυμίες και ορμές του ατόμου. Θεωρεί αυτή την ώθηση ως 
μια σειρά ορμών που οδηγούν στην ενηλικιότητα- αυτονομία, στην υπευθυνότητα και 
τον αυτοπροσδιορισμό. Οι ακριβείς μορφές που αυτές οι επιθυμίες και  οι ορμές  
λαμβάνουν για το άτομο ή ομάδες ατόμων είναι πολιτιστικά εξαρτημένες και 
ποικίλουν από κοινωνία σε κοινωνία.  

Κατά τον Maslow, η ιεράρχηση των αναγκών παρουσιάζει διαφοροποιήσεις 
και εξαρτάται από την οικονομική, την πολιτική και την πολιτιστική κατάσταση των 
λαών σε ευρύτερο επίπεδο, αλλά και των ατόμων σε στενότερο επίπεδο, στη 
διαχρονική τους πορεία. Ο Maslow αναγνωρίζεται ως ο εμπνευστής της θεωρίας των 
αναγκών προσδιορίζοντας την έννοια «ανάγκη» μέσα από μια ψυχολογική 
προσέγγιση. Σύμφωνα με το Maslow οι ανάγκες μπορούν να ιεραρχηθούν με τη 
μορφή μιας πυραμίδας, την  γνωστή πυραμίδα αναγκών κατά  Maslow. Σύμφωνα με 
την άποψη του Maslow πρέπει οι χαμηλότερες ανάγκες να ικανοποιηθούν ως ένα 
βαθμό, πριν εμφανιστεί η ανάγκη για δημιουργική μάθηση που έχει σαν στόχο την 
αυτοεκπλήρωση (self implementation) που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο ανάγκης. 
Το επίπεδο αυτό το οποίο δεν είναι δυνατόν να προσεγγιστεί από όλα τα άτομα, 
αποτελείται από την ανάγκη δημιουργίας, αναγνώρισης, γνώσης και κατανόησης 
(Rogers, 1999, σ.127).Η κατηγοριοποίηση και η ιεράρχηση των αναγκών από τον 
Maslow συμβάλλει στη σύνδεση των εκπαιδευτικών αναγκών με άλλες σημαντικές 
ανθρώπινες και κοινωνικές ανάγκες.  

Στη βάση της πυραμίδας τοποθετούνται οι βιολογικές ανάγκες και η ανάγκη για 
ασφάλεια. Στην αμέσως επόμενη βαθμίδα βρίσκονται οι κοινωνικές ανάγκες των 
ατόμων για ένταξη και αποδοχή τους σε μια κοινωνική ομάδα. Στην επόμενη βαθμίδα  
συναντούμε την ανάγκη για αυτοεκτίμηση, η οποία ικανοποιείται με την αναγνώριση 
και αποδοχή των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρεφόμαστε. Στην τέταρτη 
βαθμίδα βρίσκονται οι γνωστικές ανάγκες. Οι ανάγκες δηλαδή για μάθηση. 
Ακολουθούν οι αισθητικές ανάγκες (συμμετρία, τάξη, ομορφιά).Τέλος την ψηλότερη 
βαθμίδα της πυραμίδας καταλαμβάνουν οι ανάγκες για αυτοπραγμάτωση, 
δημιουργικότητα, αυτοέκφραση (Βεργίδης,1999,σ.24). 

Όλες οι ανάγκες της πυραμίδας του Maslow υπάρχουν στα άτομα και όταν είναι 
εφικτό οι άνθρωποι επιζητούν την ικανοποίηση τους. Η ανάγκη για μάθηση είναι 
πράγματι βασική για τον άνθρωπο και εκδηλώνεται κατά τη διεργασία διαμόρφωσης 
του εαυτού του.  
 
   2.2.2.Η αναγκαιότητα διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών 
 

Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών μπορεί να αφορά, είτε 
τους ίδιους, είτε το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα. Η αποτελεσματικότητα της 
εκπαίδευσης εξαρτάται από τη διερεύνηση και των δύο περιπτώσεων.  

Στην πρώτη περίπτωση προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάποιας έλλειψης ή κενού 
στις προσωπικές γνώσεις ή δεξιότητες των μαθητών που έχουν αποκτήσει έως τώρα, 
και του εντοπισμού από τους ίδιους του συγκεκριμένου γνωστικού κενού. Όταν 
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συνειδητοποιούν την έλλειψη αυτή οδηγούνται στην ανάγκη για κάλυψή της και έτσι 
τους δημιουργείται το ενδιαφέρον για εκπαίδευση.  

Μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και των οικονομικών αλλαγών, 
καινούριες εκπαιδευτικές ανάγκες προκύπτουν στους μαθητές (πληροφορική, 
γλωσσομάθεια κ.α.), καθώς απαιτείται να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες 
για να είναι αποτελεσματικοί στο εκπαιδευτικό τους έργο. Η εισαγωγή των νέων 
τεχνολογιών, τα νέα κοινωνικοπολιτιστικά δεδομένα, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η 
γρήγορη απαξίωση της γνώσης με ταχείς ρυθμούς έχουν αλλάξει τα οικονομικά 
δεδομένα και δημιουργούν συνεχώς νέες εκπαιδευτικές ανάγκες στους μαθητές σε 
γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για την κοινωνική 
και επαγγελματική τους καταξίωση μελλοντικά, ως ενεργοί πολίτες της κοινωνίας..  

Στη δεύτερη περίπτωση, διαπιστώνεται κάποια έλλειψη στη σωστή λειτουργία 
του εκπαιδευτικού συστήματος. Η βελτίωση των δυσλειτουργιών του εκπαιδευτικού 
συστήματος αφορά άμεσα τους μαθητές, καθώς επηρεάζουν και εμποδίζουν την 
ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης τους. 
Ορισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
πολιτιστικών θεμάτων κ.ά ) δεν περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
μαθημάτων και δεν αποτελούν ξεχωριστό μάθημα, αλλά διδάσκονται μέσα στα 
πλαίσια της ευέλικτης ζώνης σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)1. Ως αποτέλεσμα, παρόμοια προγράμματα να 
διδάσκονται σε μικρή έκταση στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης ή κάποιες φορές να 
μην διδάσκονται καθόλου. Η θεματολογία τους δε βασίζεται σε διαπιστωμένες 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Επίσης ορισμένες φορές οι εκπαιδευτικοί που 
διδάσκουν παρόμοια καινοτόμα προγράμματα δεν έχουν δεχτεί την κατάλληλη 
επιμόρφωση που απαιτούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες του συγκεκριμένου 
προγράμματος ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν επαρκώς στις ανάγκες του. 
Αυτό συμβαίνει γιατί οι εκπαιδευτικοί στη Ελλάδα καλούνται στα επιμορφωτικά 
σεμινάρια ως υπάλληλοι χωρίς να έχουν λόγο στο σχεδιασμό της επιμορφωτικής 
πολιτικής (Αθανασούλα-Ρέππα στο Μαυρογιώργος1999,σ.122). Συνήθως οι 
σχεδιαστές των επιμορφωτικών προγραμμάτων δεν λαμβάνουν υπόψη τις αληθινές 
ανάγκες των εκπαιδευτικών, ή τουλάχιστον δεν τις αντιμετωπίζουν με την 
σοβαρότητα που επιβάλλεται. Ως αποτέλεσμα, αυτά να χαρακτηρίζονται συχνά από 
έλλειψη ουσιαστικότητας, να μην είναι ευέλικτα, να είναι κουραστικά και τελικά να 
μην εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο έγιναν (Νικολακάκη, 2003,σ.15). Η 
διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών μπορεί να συμβάλλει έτσι, ώστε τα 
επιμορφωτικά προγράμματα να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με στόχο την 
αντιμετώπιση διαπιστωμένων αναγκών και όχι να γίνονται μηχανισμοί προώθησης 
του εκάστοτε πολιτικού συστήματος. 

Η αναγκαιότητα διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα πρωτογενούς πρόληψης, καθίσταται έντονη 
και επιτακτική, ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης και των συνεχών 
πολιτιστικών και κοινωνικών αλλαγών που πραγματοποιούνται στο περιβάλλον τα 
τελευταία χρόνια.  
 
 
 

1βλ. ΦΕΚ 303& 304 (13-3-03), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
( Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:http://www.pi-schools. 
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                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 
     ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

3.1. Αποσαφήνιση της έννοιας ‘πρόληψη’ 
 

Στο Μείζον ελληνικό λεξικό του Τεγόπουλου-Φυτράκη(1991, σ.641), στην 
έννοια πρόληψη αποδίδονται διαφορετικές ερμηνείες. Ως  πρόληψη ορίζεται η γνώμη 
ή η αντίληψη που είναι κατά συνθήκη παραδεκτή, η παρεμπόδιση και η αποτροπή 
από κάτι. Επίσης, ως πρόληψη ορίζεται η αστήρικτη γνώμη σχετικά με την 
προέλευση του καλού ή του κακού καθώς και η πίστη σε ανύπαρκτες δυνάμεις που 
επηρεάζουν την τύχη του ανθρώπου.  

Η Stone (1999), υποστηρίζει ότι ο Rommetveit (1974,1979) καθιέρωσε για 
πρώτη φορά στο χώρο της επιστήμης και συγκεκριμένα στο χώρο της σύγχρονης  
ψυχογλωσσολογίας τον όρο ‘πρόληψη’. Η έννοια της πρόληψης χρησιμοποιήθηκε για 
να εξηγήσει τη δυναμική της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται 
μεταξύ ενήλικα-παιδιού στο πλαίσιο της αξιόλογης μάθησης της ζώνης της 
επικείμενης ανάπτυξης του Vygotsky. Η μόνη αξιόλογη μάθηση κατά το 
Vygotsky(1978), είναι εκείνη που ξεπερνά το υπάρχον επίπεδο ανάπτυξης, δηλαδή 
εκείνη που συντελείται πραγματικά και μας οδηγεί δημιουργικά από ένα σημείο σε 
ένα άλλο, πιο ώριμο, πιο ολοκληρωμένο και πιο ικανοποιητικό.  

Η οριοθέτηση της έννοιας της πρόληψης στην κοινωνική της διάσταση 
ορίζεται «ως ο αγώνας ενάντια σε κάθε δυσάρεστο κοινωνικό φαινόμενο που επιδρά 
αρνητικά στον ψυχισμό, το πνεύμα και τη βιολογική υπόσταση- των νέων ιδιαίτερα- 
ανθρώπων Η πρόληψη δομείται και λειτουργεί σε διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με 
το βαθμό και την έκταση της σχέσης ενός  ατόμου με τον εξαρτητικό παράγοντα»  
( Γεωργάκας, 2002,σ.1).  

Η πρωτογενής πρόληψη αποτελεί την αφετηρία ενός θεμελιώδη άξονα  
αντιμετώπισης ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων. Μετά την πρωτογενή πρόληψη 
ακολουθούν η δευτερογενής και η τριτογενής πρόληψη. Ο Γεωργάκας (2002,σ.1) 
επισημαίνει επίσης, ότι: 

• η πρωτογενής πρόληψη απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν αναπτύξει 
καμιά εξαρτητική συμπεριφορά. 

• η δευτερογενής πρόληψη (γρήγορη ανίχνευση) απευθύνεται σε άτομα 
που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο κατάχρησης ή εξάρτησης. 

• η τριτογενής πρόληψη (φροντίδα του εξαρτημένου) ασχολείται με ότι 
μπορεί να αναστείλει την καταστροφική πορεία ενός ήδη εξαρτημένου 
και να προσδώσει κάποια ποιότητα στη ζωή του.  

Η πρόληψη των κοινωνικών προβλημάτων προϋποθέτει την προαγωγή της 
σωματικής και ψυχικής υγείας των ανθρώπων.  

Το σχολείο μέσα από το θεσμικό του ρόλο καλείται να εκπαιδεύσει τους 
μαθητές τους σε προσωπικές, κοινωνικές δεξιότητες, θετικές στάσεις ζωής και υγιή 
πρότυπα συμπεριφοράς με σκοπό την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας 
τους. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη δυσάρεστων 
ψυχοσωματικών και κοινωνικών φαινομένων, αποτρέποντας τους μαθητές, από τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και τoν αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας. 
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3.2. Αποσαφήνιση και οριοθέτηση της έννοιας ‘πρωτογενής πρόληψη’ 
 

Ως πρωτογενής πρόληψη χαρακτηρίζεται η ανάπτυξη των προσωπικών, 
κοινωνικών δεξιοτήτων και η απόκτηση γνώσεων από τους μαθητές, που τους 
οδηγούν  σε υγιείς συμπεριφορές και θετικό τρόπο ζωής, αποτρέποντάς τους από 
οποιαδήποτε εξαρτητική συμπεριφορά. (Κυρίτση & Τσιώτρα, 2000,2004). 
Πρωτογενής πρόληψη σημαίνει την παρέμβαση πριν την εκδήλωση και εγκατάσταση 
οποιουδήποτε προβλήματος. Σύμφωνα με το αρχαίο ρητό του Ιπποκράτη «κάλλιο 
προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν», είναι προτιμότερο να ασκούμε πρόληψη παρά  
θεραπεία.  

Η γνωστική, κοινωνική, σωματική και ψυχική επάρκεια, η υπευθυνότητα, η 
αυτοπεποίθηση και η υψηλή αυτό-εκτίμηση, είναι οι βασικές δεξιότητες πρωτογενούς 
πρόληψης που αποτελούν την απάντηση σε πολλά σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά 
προβλήματα. 

Ο Ασκητής (2008), υποστηρίζει ότι κατά τη θεώρηση του Piaget το παιδί 
ανακαλύπτει τον κόσμο γύρω του όταν συμμετέχει ενεργά σε αυτόν. Το παιδί 
εξερευνά και μαθαίνει το περιβάλλον με κίνητρο την περιέργεια στη σχολική ηλικία, 
χειρίζεται, πειραματίζεται, εξασκείται σε πράγματα, εμπλέκεται σε μια ενεργή 
κατασκευή και ανακατασκευή του κόσμου και προσπαθεί να κατανοήσει τι γίνεται 
γύρω του. 

 Ο Vygotsky (1978), πιστεύει ότι η επίτευξη της ατομικότητας και της 
ψυχοπνευματικής ωριμότητας, εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις με άλλα πιο 
εξελιγμένα και ικανά μέλη της κοινωνίας μέσα στην οποία μεγαλώνει το παιδί. Η 
συζήτηση, η αλληλεπίδραση και οι διαφωνίες εσωτερικεύονται ως βάση για 
προβληματισμό και λογική σκέψη. Η αποτροπή υιοθέτησης παθολογικής 
συμπεριφοράς μπορεί να επιτευχθεί όταν ασκείται η κατάλληλη καθοδήγηση από τον 
ενήλικα, καθώς και όταν εφαρμόζεται άμεσα η πρόληψη σε αποκλίνουσες 
συμπεριφορές και ελλιπείς δραστηριότητες των παιδιών.  

Συνεπώς για να είναι αποτελεσματική η διαδικασία της πρωτογενούς 
πρόληψης, είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται σε όσο το δυνατόν μικρότερες ηλικίες και 
να εστιάζει σε παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη 
του ατόμου. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες και η σύνδεση τους με την πρωτογενή 
πρόληψη περιγράφονται στην ενότητα που ακολουθεί. 
 
3.3. Πρωτογενής πρόληψη και παράγοντες κινδύνου 
 

 Οι Κυρίτση &Τσιώτρα (2004), κάνοντας μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας, 
υποστηρίζουν πως η ενίσχυση συγκεκριμένων παραγόντων μπορεί να αποτρέψει 
παραβατικές συμπεριφορές και να προάγει την σωματική και ψυχική υγεία του 
ατόμου. Οι συγκεκριμένοι προστατευτικοί παράγοντες που οδηγούν το άτομο σε 
θετικές συμπεριφορές είναι ο ατομικός, ο σχολικός και ο περιβαλλοντικός-
οικογενειακός παράγοντας. Με την άποψη αυτή συμφωνούν και οι Αθανασίου κ. ά 
(2005), επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που αφορούν 
το ίδιο το άτομο, τη σχέση του με τους άλλους, τη σχέση του με το περιβάλλον. Η 
ενίσχυση τους αποτρέπει την παθολογική συμπεριφορά του ατόμου και οδηγεί στη 
διατήρηση και την προαγωγή της υγείας  

Η πρωτογενής πρόληψη ενισχύει τους προστατευτικούς παράγοντες και  
αποδυναμώνει τους παρακάτω παράγοντες κινδύνου, που μπορούν να επηρεάσουν 
αρνητικά την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.  
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        3.3.1. Ατομικός παράγοντας κινδύνου 
 

Ο ατομικός παράγοντας κινδύνου αφορά την έλλειψη προσωπικών 
δεξιοτήτων (αυτοεκτίμηση, αυτοέλεγχος, υγιής συναισθηματική, και ηθική ανάπτυξη, 
ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων), την έλλειψη δέσμευσης 
σε βασικές κοινωνικές αξίες, την πρώιμη αντικοινωνική συμπεριφορά, τα ατομικά 
ψυχικά και γνωστικά προβλήματα και τη μειωμένη προετοιμασία για την είσοδο του 
παιδιού στη σχολική ζωή.  

Οι Cole&Cole (2001), επισημαίνουν ότι η αυτό-εκτίμηση αποτελεί έναν 
σημαντικό δείκτη της ψυχικής υγείας. Η υψηλή αυτό-εκτίμηση στη διάρκεια της 
παιδικής ηλικίας έχει συνδεθεί με την ικανοποίηση και την ευτυχία στη μετέπειτα 
ζωή, ενώ η χαμηλή αυτό-εκτίμηση έχει συνδεθεί με την κατάθλιψη, το άγχος και την 
κακή προσαρμογή στο σχολείο και στις κοινωνικές σχέσεις. Η ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης στην προεφηβεία θεωρείται προστατευτικός παράγοντας της πίεσης 
των συνομηλίκων και βοηθά στην ανάπτυξη της ατομικότητας και της ανεξαρτησίας. 
Ένα άτομο με θετική αυτοεκτίμηση για τις ικανότητες και για τις διαπροσωπικές του 
σχέσεις με τους γονείς και τους συνομηλίκους του αναμένεται να έχει υψηλότερες 
επιδόσεις. 

Οι Κυρίτση & Τσιώτρα(2004), αναφέρουν ότι ο Freud περιέγραψε την ψυχική 
υγεία ως την ικανότητα του ανθρώπου να εργάζεται, να αγαπά αποτελεσματικά και 
να δημιουργεί στενούς συναισθηματικούς δεσμούς αγάπης και αλληλεγγύης με τους 
γονείς, τα αδέρφια του και τα άλλα παιδιά. Σύμφωνα με τον Herbert (1989), η θετική 
ψυχική υγεία σημαίνει την ικανότητά του ατόμου να χειρίζεται τα θέματα στη ζωή 
του με ικανοποιητική αποτελεσματικότητα, προσαρμοζόμενο στα εκάστοτε 
αναπτυξιακά του δεδομένα και στις όλο πιο περίπλοκες καταστάσεις που καλείται να 
αντιμετωπίσει. Επιπλέον, η ικανότητα του παιδιού για αυτοέλεγχο, το βοηθάει να 
αξιοποιήσει πλήρως και άμεσα όλες τις ικανότητες του στο μέλλον (Jarvis 
2007,σ.109).  

Η εκπαίδευση σε δεξιότητες και γνώσεις πρωτογενούς πρόληψης των 
μαθητών μέσα στη σχολική τάξη θα ενισχύσει τις ατομικές δεξιότητες των μαθητών  
και θα επιφέρει θετική επίδραση στην ψυχική, προσωπική και κοινωνική 
συμπεριφορά του κάθε ατόμου ξεχωριστά, αλλά και όλης της ομάδας. Η εκπαίδευση 
αυτή μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά μέσα στη σχολική τάξη, μέσα από 
ομαδοσυνεργατικά μοντέλα διδασκαλίας, επιδρώντας θετικά σε όλα τα μέλη της 
ομάδας. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία εξασφαλίζει συνθήκες βιωματικής 
μάθησης, όπου υπάρχει αμοιβαία επικοινωνία και αλληλεπίδραση των μελών της 
ομάδας, αναπτύσσοντας αποτελεσματικά τόσο τις ατομικές δεξιότητες(ατομική 
αυτονομία) όσο και τις στάσεις επικοινωνίας, συνεργασίας και συλλογικής δράσης 
(Ματσαγγούρας,2000, Χρυσαφίδης, 2000). 
 
 
        3.3.2. Σχολικός παράγοντας κινδύνου 
 

Ο σχολικός παράγοντας αφορά τη σύνδεση-δέσμευση του παιδιού με το 
σχολείο, το έντονο αίσθημα της κοινότητας που αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών, 
την ακαδημαϊκή δέσμευση και τις σχέσεις φροντίδας και εμπιστοσύνης με τους 
δασκάλους. Αναφέρεται στη σχολική αποτυχία ή επιτυχία, στην ύπαρξη ή την 
έλλειψη σχολικών δεσμών, στο υψηλό ή ανεπαρκές αίσθημα της κοινότητας που 
επικρατεί στο σχολείο (Κυρίτση &Τσιώτρα,2004). Πολλά παιδιά από την πρώτη 
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κιόλας μέρα που έρχονται στο σχολείο εμφανίζουν ψυχολογικές δυσκολίες και 
προβλήματα προσαρμογής.  

Η ψυχοδυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ δασκάλου και μαθητών, καθώς 
και των μαθητών μεταξύ τους είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική 
ένταξη τους στη σχολική ζωή, για την ψυχική τους υγεία, αλλά και για την επιτυχία ή 
την αποτυχία στη σχολική τους πορεία. Το ώριμο, έξυπνο με ανεπτυγμένες 
κοινωνικές δεξιότητες παιδί, αλληλεπιδρά εύκολα, γρήγορα, θετικά με τους 
συμμαθητές και το δάσκαλο του, κερδίζοντας την συμπάθεια και την επιδοκιμασία 
τους. Αυτό ενισχύει την αυτοεκτίμησή του και την αυτοπεποίθηση του και η μία 
επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Αντίθετα, το παιδί που έρχεται στην τάξη με 
ανεπαρκείς νοητικές και κοινωνικές δεξιότητες δυσκολεύεται στην επικοινωνία με το 
δάσκαλο και τους συμμαθητές του, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιεί επαρκώς τις  
ικανότητες του και να οδηγείται σε αποτυχία. 

Η έλλειψη συνδέσμου με το σχολείο και το αρνητικό ψυχολογικό κλίμα, 
συνδέονται με παραβατικές συμπεριφορές(π.χ. χρήση ουσιών, κ.ά.), ενώ η θετική 
σύνδεση με το σχολείο αποτελεί προστατευτικό παράγοντα ενάντια στην εμφάνιση 
προβληματικών συμπεριφορών, καθώς συνδέεται με τη θετική ενασχόληση με ένα 
συμβατικό κοινωνικό πλαίσιο και αποδοχή των στόχων του. Έρευνες που 
αναφέρονται στο κλίμα της τάξης, επισημαίνουν τη μεγάλη επίδραση που ασκεί το 
ψυχολογικό κλίμα τόσο στον τομέα της σχολικής επίδοσης, όσο και στον τομέα της 
μαθητικής συμπεριφοράς. Τονίζουν ότι τα προβλήματα συμπεριφοράς σχετίζονται σε 
μεγαλύτερο βαθμό με τα στοιχεία του ψυχολογικού κλίματος μέσα στην τάξη και 
λιγότερο με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. ) Ένα συνεργατικό περιβάλλον 
επηρεάζει τη συμπεριφορά των παιδιών προς την κατεύθυνση της συνεργασίας, 
μειώνει την ένταση μεταξύ των ομάδων και αναπτύσσει θετικά αισθήματα ανάμεσα 
στα άτομα που προέρχονται από διαφορετικές εθνικές και κοινωνικές ομάδες 
(Κούτσικου κ. ά.,2005). 

Η εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην 
δυναμική ενίσχυση και θετική τροποποίηση των σχολικών παραγόντων, βοηθώντας 
τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σχολείου και μέσα από ένα 
δυνατό αίσθημα σχολικής αλληλεγγύης να οδηγούνται στην επιτυχία, 
ελαχιστοποιώντας τις σχολικές αποτυχίες.  
 
        3.3.3. Περιβαλλοντικός παράγοντας κινδύνου 
 

Οι περιβαλλοντικοί–οικογενειακοί παράγοντες (Συνομηλίκων-Ενηλίκων) 
αφορούν τις σχέσεις φροντίδας και την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συνεργασίας μεταξύ 
των συνομηλίκων, καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων αντίστασης σε πιέσεις και 
προκλήσεις των συνομηλίκων. Επίσης αναφέρονται στην ικανοποίηση των γονέων ως 
προς το γονεϊκό τους ρόλο, στην αποτελεσματική επικοινωνία μέσα στην οικογένεια 
(Satir,1989) και στην συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο. 

Πολλοί κορυφαίοι ψυχίατροι και ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι στη 
διαμόρφωση της συμπεριφοράς του παιδιού κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν οι 
περιβαλλοντικές επιδράσεις. Όταν κάτι δεν πάει καλά με το παιδί, το φταίξιμο πέφτει 
στους γονείς και κυρίως στη μητέρα, καθώς η οικογένεια θεωρείται  το κυρίαρχο 
στοιχείο στο περιβάλλον του παιδιού κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του.  

Η χρονική περίοδος της παιδικής ηλικίας παίζει σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση συναισθηματικών τάσεων για όλη τη ζωή του παιδιού. Οι 
συναισθηματικές εμπειρίες που βιώνει το παιδί κατά την παιδική ηλικία μέσα στην 
οικογένεια, επηρεάζουν καταλυτικά την μετέπειτα συναισθηματική του πορεία, χωρίς 
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αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να επιτευχθούν βελτιώσεις στην 
ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια τη εφηβείας.  

Οι γονείς που κατανοούν και σέβονται τα συναισθήματα του παιδιού τους, 
που το καθοδηγούν να τα χειριστεί χωρίς να του επιβάλλουν τη γνώμη τους, είναι οι 
«συναισθηματικοί» γονείς, αυτοί δηλαδή που εφαρμόζουν  τη συναισθηματική αγωγή 
στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Τα αποτελέσματα της συναισθηματικής 
αγωγής είναι σπουδαία. Τα παιδιά μαθαίνουν να εμπιστεύονται και να χειρίζονται τα 
συναισθήματα τους και να λύνουν τα προβλήματα τους. Αποκτούν μεγαλύτερη 
αυτοεκτίμηση, αναπτύσσουν σημαντικές ικανότητες μάθησης και καλές σχέσεις με 
τους άλλους. 

 Ο Gottman(1997), επισημαίνει ότι οι γνωστές συνέπειες που προκαλεί στα 
παιδιά το διαζύγιο και οι συζυγικές συγκρούσεις, όπως είναι οι κακές επιδόσεις τους 
στο σχολείο, η επιθετικότητα και τα προβλήματα με συνομηλίκους, δεν 
εμφανίστηκαν σε όσα παιδιά ανατρέφονταν με συναισθηματική αγωγή.  

Αντίθετα, οι αποστασιοποιημένοι γονείς που αδιαφορούν για τα 
συναισθήματα των παιδιών τους, οι επικριτικοί-αποδοκιμαστικοί γονείς που 
επικρίνουν και αποδοκιμάζουν τη συναισθηματική έκφραση των παιδιών τους, αλλά 
και οι επιτρεπτικοί-παραχωρητικοί γονείς, φέρνουν αρνητικά αποτελέσματα 
συναισθηματικής διαπαιδαγώγησης. Τα παιδιά δεν πιστεύουν στην αξία των 
συναισθημάτων τους, δυσκολεύονται να τα χειριστούν, να συγκεντρωθούν, να 
κάνουν φίλους, να τα πάνε καλά με τους συνομηλίκους. 

Στις μικρότερες ηλικίες, γονείς και οικογένεια αποτελούν τους κύριους φορείς 
της κοινωνικοποίησης του παιδιού. Στη μέση παιδική ηλικία, οι δάσκαλοι, οι γονείς, 
οι συνομήλικοι και οι στενοί φίλοι ασκούν σημαντικές κοινωνικές επιδράσεις στη 
ζωή του παιδιού. Τα παιδιά της ηλικίας αυτής αγνοούν τους ενηλίκους και 
απορροφούνται από την παιδική κοινότητα.H μάθηση που πραγματοποιείται  σε 
ομάδες συνομηλίκων, έχει θετικές επιδράσεις στα παιδιά, στο γνωστικό, ψυχολογικό 
και κοινωνικό τομέα(Ματσαγγούρας, 2000).  

Η σύναψη φιλίας, η ανάπτυξη υγιών κοινωνικών σχέσεων και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των συνομηλίκων προσφέρει συναισθήματα ικανοποίησης και 
πληρότητας στη ζωή του παιδιού, αναπτύσσει στα παιδιά την κοινωνική ωριμότητα, 
την ζωντάνια, τη φιλική διάθεση, την οξυδέρκεια, την ευαισθησία, την τόλμη, την 
αυτοπεποίθηση, την αυτονομία καθώς και το αίσθημα ότι ανήκουν σε μια ομάδα.  

Αντίθετα, η έλλειψη της φιλίας μπορεί να τα οδηγήσει σε έντονα 
συναισθήματα κοινωνικής αποξένωσης, μοναξιάς, κατάθλιψης, με όλες τις αρνητικές 
συνέπειες που μπορούν αυτά να επιφέρουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και 
των κοινωνικών τους σχέσεων. Ο Herbert (1989), υποστηρίζει ότι σύμφωνα με την 
Horney το βασικό πρόβλημα του νευρωσικού ατόμου είναι ότι νιώθει απομονωμένο 
και αβοήθητο σε ένα κόσμο που το ίδιο τον θεωρεί εχθρικό. Η Horney παρατηρεί ότι 
το μεγάλο ποσοστό της νευρωσικής και καταθλιπτικής συμπεριφοράς οφείλεται σε 
αποτυχίες των παιδιών στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.  

Η πρωτογενής πρόληψη μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη θετική ενίσχυση 
των περιβαλλοντικών παραγόντων, βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν υγιείς 
κοινωνικές σχέσεις και να προετοιμαστούν ομαλά για την ένταξη τους στο σύνθετο 
κοινωνικό περιβάλλον. Η ενίσχυση των τριών προστατευτικών παραγόντων μπορεί 
να επιτευχθεί αποτελεσματικά με την απόκτηση από τους μαθητές γνώσεων και 
δεξιοτήτων πρωτογενούς πρόληψης κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό αναδεικνύει τη σπουδαιότητα που έχει η 
πρωτογενής πρόληψη για την εκπαίδευση.  
                                                                                                     



 18

3.4. Η σημασία της πρωτογενούς πρόληψης στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 

Η παγκοσμιοποίηση και οι μετακινήσεις πληθυσμών, έχουν επιφέρει 
τεράστιες κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές. Το σημερινό παιδί του δημοτικού δεν 
αντιμετωπίζει μόνο τις συνηθισμένες αβεβαιότητες που έχουν σχέση με την αλλαγή 
και την εφηβεία, αλλά πολλές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές πιέσεις. 
 Όπως αναφέρει ο Goleman (1997), το 1990 σε σχέση με τις προηγούμενες 
δεκαετίες σημειώθηκε υψηλότερο ποσοστό συλλήψεων νέων για βίαιη συμπεριφορά 
στις Αμερική. Σύμφωνα με στοιχεία του 1993 αυξανόταν σταθερά επί πέντε συνεχή 
έτη οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες κοριτσιών στην εφηβεία, αλλά και η επιμονή 
συνομηλίκων για πρόωρη σεξουαλική σχέση. Τα ποσοστά αφροδισίων στους 
εφήβους τριπλασιάστηκαν και η χρήση ηρωίνης και κοκαΐνης μεταξύ των νέων 
αυξήθηκε κατά 300 τοις εκατό  πριν το 1990.Επιδημιολογικές έρευνες δείχνουν ότι οι 
ηλικίες 10-14 χρονών είναι αυτές κατά τις οποίες τα παιδιά πειραματίζονται με τις 
ουσίες. 

Εθνικά επιδημιολογικά στοιχεία στην Ελλάδα, όπως έχουν καταγραφεί από το 
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)κατά την 
περίοδο 1998 έως 2003 και στοιχεία του Κ.Ε.Θ.Ε.Α δείχνουν αυξητική τάση του 
ποσοστού των νέων που πειραματίζονται ή κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων 
ουσιών(αλκοόλ, κάπνισμα, ναρκωτικά) και μείωση της ηλικίας έναρξης της χρήσης 
(Κυρίτση& Τσιώτρα,2004).  

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 1990 το ποσοστό των διαζυγίων στα 
νέα ζευγάρια έχει αυξηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα δύο στους τρεις γάμους να 
καταλήγουν σε διαζύγιο (Goleman, 1997). Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί το 
ποσοστό των ανθρώπων που νοσεί από σοβαρές ψυχικές και σωματικές ασθένειες 
(καρδιαγγειακές παθήσεις, εγκεφαλικά, καρκίνος, AIDS, κατάθλιψη, παχυσαρκία, 
κ.α.). 

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν σε όλο τον κόσμο σοβαρότατο πρόβλημα 
δημόσιας υγείας. Στην Ελλάδα οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα είναι σχεδόν 
διπλάσιοι από ότι παγκοσμίως. Έχουμε 2.000 θανάτους, 4.000 βαριά και 30.000 
ελαφρά τραυματισμένους κατά μέσο όρο το χρόνο.  Από τους νεκρούς και τους 
τραυματίες το 1/3  είναι παιδιά.  Το τραγικό αυτό γεγονός γίνεται ακόμα χειρότερο αν 
υπολογίσει κανένας ότι πέρα από τους θανάτους, πολλοί  από τους τραυματίες μένουν 
ανάπηροι, και μάλιστα σε μικρή ηλικία2.  

Επίσης η παχυσαρκία και ιδιαίτερα η παιδική είναι ένα διαρκώς αυξανόμενο 
πρόβλημα. Η σωματική δραστηριότητα μεταξύ των νηπίων ήδη έχει αρχίσει να φθίνει 
προτού καν αρχίσουν το σχολείο, ενώ ο χρόνος που περνούν στην τηλεόραση ή σε 
άλλες καθιστικές δραστηριότητες παραμένει σταθερός.  

Στην Ελλάδα οι γενιές της τελευταίας 20ετίας έχουν παχύνει σημαντικά και 
ανησυχητικά. Ενώ τα ελληνόπουλα κατείχαν τη δεύτερη θέση μετά τα παιδιά στις 
Η.Π.Α. όσον αφορά την παχυσαρκία πριν το 2000,τα τελευταία χρόνια ο μέσος 
18χρονος Έλληνας και Ελληνίδα είναι κατά τι παχύτεροι από τους συνομήλικους 
τους Αμερικανούς3.  

 
 
2  βλ. Παιδιατρικά θέματα για το κοινό.Tροχαία ατυχήματa. Διαθέσιμο στο δικτυακό 
 τόπο :http://www.paidiatros.gr 
 
3 βλ. Παχυσαρκία. Παιδική παχυσαρκία..  
   Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.paxysarkia.gr/paxysarkia  paidiki.php.  
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Το υψηλό ποσοστό παχυσαρκίας κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση 
μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ  το 2058, αν συνεχίσουμε να ζούμε 
με αυτό τον τρόπο, σχεδόν όλοι θα είμαστε υπέρβαροι. Η παχυσαρκία επιφέρει 
σημαντικές συνέπειες για την υγεία των παιδιών(υψηλή χοληστερόλη, υπέρταση) και 
αυξάνει τους κινδύνους για την ενήλικη ζωή τους καθώς παραμένει και κατά την 
εφηβεία. Όλες οι παραπάνω αρνητικές καταστάσεις έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής 
και τις λανθασμένες στάσεις και συμπεριφορές που υιοθετούν τα άτομα κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους. Η πρωτογενής πρόληψη με δράσεις που στηρίζονται στη 
διατροφική εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά από τη μικρή ηλικία να 
αποκτήσουν σωστές συνήθειες διατροφής, ώστε να αποφευχθούν οι μεταγενέστερες 
δυσμενείς συνέπειες της παχυσαρκίας. Η πρωτογενής πρόληψη σχετίζεται απόλυτα 
με τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες κάθε ατόμου. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε 
μεταγενέστερα στάδια της ζωής του ανθρώπου, όταν τα άτομα θα έχουν αποκτήσει 
τις μόνιμες συνήθειες τους, αλλά σε όλο και μικρότερες ηλικίες εκεί όπου 
σχηματίζεται η προσωπικότητα και η συμπεριφορά των παιδιών και των νέων. Η 
παρέμβαση στη διαμόρφωση ή βελτίωση του τρόπου ζωής του ατόμου (πρωτογενής 
πρόληψη) και η απόκτηση γνώσεων, υγιών συνηθειών και δεξιοτήτων μπορεί να 
επιτευχθεί με δράσεις μορφωτικού χαρακτήρα που συνιστούν σήμερα αυτό που 
ονομάζουμε Προαγωγή της Υγείας και εφαρμόζονται σε πρώιμα στάδια της ζωής του. 
Μέρος της Προαγωγής της Υγείας αποτελεί και η Αγωγή της Υγείας. 

Η Αγωγή Υγείας μπορεί να διακριθεί στην τυποποιημένη και στην άτυπη 
εκπαίδευση. Η άτυπη εκπαίδευση περιλαμβάνει γνώσεις, στάσεις, συμπεριφορές  που 
αποκτούν τα παιδιά  στο οικογενειακό του περιβάλλον και οι οποίες συχνά είναι 
μονοδιάστατες και λανθασμένες, κατευθύνοντας τα σε επιβλαβή πρότυπα και 
συμπεριφορές.  Ως κύριος φορέας της τυποποιημένης εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται το 
σημερινό σχολείο, το οποίο  καλείται να αναπτύξει τις διανοητικές λειτουργίες, τη 
σωματική και ψυχική υγεία, τις ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντα των μαθητών, 
τους οποίους οφείλει να εντάξει στο κοινωνικό σύνολο χωρίς προκαταλήψεις και 
κοινωνικά στερεότυπα(Νόμος 1566/1985). Τα παιδιά της προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας αποτελούν την πλέον κατάλληλη ηλικιακή ομάδα για την ανάπτυξη και 
εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων, όπως είναι τα 
προγράμματα της  Αγωγής Υγείας. 

Διεθνείς Οργανισμοί όπως η Π.Ο.Υ., το Συμβούλιο της Ευρώπης και η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμφωνούν πως η άσκηση πρωτογενούς πρόληψης μέσα από 
προγράμματα Αγωγής Υγείας, είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος για την πρόληψη της 
υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος(Αθανασίου κ.ά,2005). Καινοτόμες 
δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση προωθούνται από την πολιτεία, η οποία 
υποστηρίζει την υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων με σκοπό την προσωπική 
ανάπτυξη κάθε μαθητή (Υ.Π.Ε.Π.Θ. 1988,2004). Η επιδίωξη αυτή συμβαδίζει με 
τους στόχους που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη και οι UNESCO-UNER για τη 
δεκαετία του 2005-2014. Οι στόχοι αφορούν την ανάπτυξη εκ μέρους των μαθητών 
στάσεων που χαρακτηρίζουν τον ενεργό πολίτη, καθώς και το άνοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνική ζωή και στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, μέσα από 
προσεγγίσεις επιστημονικών γνωστικών πεδίων με τη χρήση ενεργητικών τεχνικών 
(μέθοδος project, ομάδες εργασίες, συνεργασία με τοπικούς και κοινωνικούς φορείς, 
κ. ά. 

Στόχος των καινοτόμων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, είναι να προλάβουν 
βλαπτικές για την υγεία των παιδιών καταστάσεις και συμπεριφορές. Πρόκειται για  
προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης που προέκυψαν από την ανάγκη να 
αντιμετωπισθούν τα αυξητικά και ανησυχητικά φαινόμενα της παιδικής και εφηβικής 
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ηλικίας. Ο βασικότερος στόχος τους είναι η αφομοίωση νέων μορφών γνώσεων και η 
υιοθέτηση σωστών προτύπων συμπεριφοράς, διότι τα παιδιά έχουν ανοικτούς 
ορίζοντες, αποδέχονται νέες ιδέες, καλλιεργούν τη δημιουργική σκέψη και 
οικοδομούν βαθμιαία νέες μορφές κοινωνικών γνώσεων (Γκρούβα κ ά., 2001, 
Χατζηνικολάου,2006). Καθώς τα νέα κοινωνικά-πολιτισμικά δεδομένα έχουν 
αλλάξει, η παιδαγωγική σκέψη οδηγείται προς τη διαθεματικότητα κάνοντας εμφανή 
την ανάγκη αλλαγής του ρόλου του σχολείου από παθητικό-δασκαλοκεντρικό σε 
δυναμικό-βιωματικό (Χρυσαφίδης,2000).Ο εκπαιδευτικός με την εφαρμογή 
καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων πρωτογενούς πρόληψης μέσα στην τάξη, 
επιδιώκει τη σύνδεση της σχολικής κοινότητας με θέματα που απασχολούν τη 
σύγχρονη κοινωνία. Επίσης, χρησιμοποιώντας βιωματικές μεθόδους προσέγγισης 
επιχειρεί να αλλάξει το ρόλο του σχολείου από δασκαλοκεντρικό σε μαθητοκεντρικό, 
κάνοντας τον πιο λειτουργικό ώστε να συντελεί ουσιαστικά στην πρόληψη της υγείας 
του ατόμου, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας γενικότερα. 

 
3.5. Η εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα πρωτογενούς πρόληψης 
 
Η πρωτογενής πρόληψη άρχισε να οργανώνεται στο σχολικό περιβάλλον από 

τα τέλη του 1960. Οι κυβερνήσεις των περισσοτέρων κρατών σε διεθνές και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, συμφωνούν ότι η πρωτογενής πρόληψη είναι αναγκαίο να 
εφαρμοστεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αποτελεί μέρος της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης.  

Σύμφωνα με τον Stewart- Brown (2006, σ. 8), και τα στοιχεία που δίνονται 
από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (W.H.O, 2006) ο αριθμός των χωρών που 
συμμετείχαν σε Ευρωπαϊκό δίκτυο προαγωγής της υγείας μέσα από τη σχολική 
εκπαίδευση έφθανε τις τριάντα επτά (37), έως το 1997, ενώ το 2006 ο αριθμός των 
χωρών που συμμετείχαν είχε αυξηθεί στις σαράντα τρεις (43).  

Οι κυβερνήσεις ορισμένων χωρών όπως στην Αγγλία, στην Αυστραλία και 
στις χώρες της Ασίας από την πλευρά του Ειρηνικού ωκεανού  προωθούν την 
εφαρμογή της φιλοσοφίας της πρωτογενούς πρόληψης στο εκπαιδευτικό τους 
σύστημα.  

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η Αγωγή Υγείας έχει ενταχθεί επίσημα στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου(Ολλανδία, Ιρλανδία, Αγγλία, Σουηδία, 
Ισπανία, Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Ιταλία, Αυστρία, Φιλανδία, 
Ελλάδα) με έμφαση σε σημαντικά και επίκαιρα κοινωνικά προβλήματα.  

Έρευνες δείχνουν ότι βιωματικά προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης που 
πραγματοποιήθηκαν στην Αμερική σε άτομα ηλικιών από 8-25 ετών μέσα στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας, έφεραν καλύτερα αποτελέσματα από 
προγράμματα που βασίζονται στη δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Επέφεραν ψυχικά 
και κοινωνικά οφέλη γιατί αύξησαν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των 
εκπαιδευομένων, βελτίωσαν τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευομένων, 
του προσωπικού και των γονέων και μείωσαν τα φαινόμενα επιθετικής συμπεριφοράς 
στη σχολική κοινότητα (Kumpfer et al.,1991, Hansen,1996).  

Επίσης σε διεθνές επίπεδο, οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα μακροχρόνια 
προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης, που βασίζονται στην ενίσχυση των 
προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, βοηθούν όσους τα παρακολουθούν να υιοθετήσουν θετική 
άποψη για τη ζωή. Ακόμα και σε άτομα-χρήστες, η έρευνα έδειξε ότι μείωσαν ή 
σταμάτησαν οριστικά τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Botvin, 2000, Buhler et al, 
2007). 
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Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες εισήχθησαν στα εκπαιδευτικά δρώμενα της 
χώρας μας με τη μορφή σχολικών δραστηριοτήτων. Θεσμικά την ευθύνη σχεδιασμού, 
της προώθησης, της εφαρμογής και της στήριξης των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 
στα σχολεία, έχει το  Εθνικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας (Υ.Π.Ε.Π.Θ, 2004).  
Το δίκτυο αυτό αποτελείται από το Τμήμα Αγωγής Υγείας στη Διεύθυνση  
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του 
Υ.Π.Ε.Π.Θ., από τον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας σε κάθε νομό, που αποτελεί το 
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Υ.Π.Ε.Π.Θ και τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και τέλος από τους εκπαιδευτικούς. Προγράμματα πρωτογενούς 
πρόληψης και αγωγής υγείας άρχισαν να εφαρμόζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό  
σχολείο το 2001.  

Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
εντάσσονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 
του Π.Ι  και αποτελούν προγράμματα της ευέλικτης ζώνης. Το Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Σπουδών προτείνει την εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας σε ποσοστό 
5-10 % του συνολικού χρόνου. Η επίσημα θεσμοθετημένη ή τυπική Αγωγή Υγείας 
υπόκειται στο ρυθμιστικό πλαίσιο Υπουργικών αποφάσεων και Εγκυκλίων του 
Υπουργείου Παιδείας. Είναι αυτόνομη δραστηριότητα που εντάσσεται στις Σχολικές 
δραστηριότητες (Γ2/4867/92 και Γ2/6799/95).Γίνεται εκτός ωρολογίου 
προγράμματος, σε τακτικές συναντήσεις συνήθως δύο ωρών την εβδομάδα, 
προαιρετικά για μαθητές και καθηγητές. 

1.Η προαιρετική και κυρίως η εκτός αναλυτικού και ωρολογίου 
προγράμματος εφαρμογή των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας έχει σαν επακόλουθο 
τη μικρή συμμετοχή σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Αποτέλεσμα 
είναι να μην υπάρχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για όλους τους μαθητές γεγονός 
που όχι απλώς αναπαράγει, αλλά και ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες στην 
εκπαίδευση και την υγεία, όχι μόνο επειδή έτσι δεν καλύπτει ολόκληρο το μαθητικό 
πληθυσμό αλλά, κυρίως, επειδή δεν καλύπτει αυτούς τους μαθητές που προέρχονται 
από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα και συνεπώς έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.  

 2.Η μικρή διάρκεια των προγραμμάτων (3-4 μήνες) και η μη συνέχισή τους 
συνήθως την επόμενη σχολική χρονιά με τους ίδιους μαθητές δεν εξυπηρετεί το 
στόχο για την αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών στα θέματα υγείας, μια και 
γνωρίζουμε ότι στάσεις και συμπεριφορές που έχουν από χρόνια εδραιωθεί και που 
επηρεάζονται από πολλούς περιβαλλοντικούς παράγοντες δεν μπορούν να 
αναθεωρηθούν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα 
αυτών των προγραμμάτων επηρεάζεται από την έλλειψη ανατροφοδότησης.  

3.Το παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων Α.Υ. -ομαδική ενεργητική 
μάθηση με τον εκπαιδευτικό συντονιστή- είναι σε ευθεία αντίθεση με το 
δασκαλοκεντρικό παιδαγωγικό πλαίσιο των μαθημάτων, γεγονός που εκτός από τη 
δυσκολία στην εφαρμογή προκαλεί και σύγχυση ρόλων σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς. Ο εκπαιδευτικός καλείται να εφαρμόσει καινοτόμες εκπαιδευτικές 
μεθόδους που δεν έχει διδαχθεί στη βασική του εκπαίδευση, διαφορετικές από αυτές 
που χρησιμοποιεί στην καθημερινή παιδαγωγική πράξη (πολλοί λίγοι είναι οι 
εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί σε ανάλογες μεθόδους).  

4.Αξιολόγηση των προγραμμάτων ουσιαστικά δεν γίνεται, αλλά και δεν υπάρχει 
ένα αποδεκτό επιστημονικό πλαίσιο αξιολόγησης (το είδος της αξιολόγησης, η 
μέθοδος, οι δείκτες αξιολόγησης, δηλαδή το πως μπορεί να γίνει η αξιολόγηση και τι 
πρέπει να αξιολογείται κάθε φορά). 
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5.Τη μεγαλύτερη σημασία όμως έχει η αποτελεσματικότητα, δηλαδή ο βαθμός 
επίτευξης των στόχων της Αγωγής Υγείας. Οι στόχοι της Αγωγής Υγείας, όπως έχουν 
ρητά διατυπωθεί στα επίσημα κείμενα του ΥΠΕΠΘ, είναι:  

1. "η προάσπιση και προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της 
κοινωνικής ευεξίας,  

2. η αναβάθμιση της σχολικής ζωής – σύνδεση με την κοινωνική 
πραγματικότητα 

3. η πρόληψη του αποκλεισμού νεαρών ατόμων από την κοινωνία και την 
αγορά εργασίας,  

4. η ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαμόρφωση ατόμων με κριτική στάση, 
5. η μείωση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης". 
Η προσέγγιση των παραπάνω στόχων γίνεται με τα παρακάτω θέματα: 

 Ψυχική Υγεία – Διαπροσωπικές σχέσεις 
 Κυκλοφοριακή Αγωγή 
 Διατροφή 
 Σεξουαλική Αγωγή και Διαφυλικές σχέσεις  
 Φυσική άσκηση 
 Εθελοντισμός 

 
Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν, όταν οι γνώσεις, οι δεξιότητες 

και οι συμπεριφορές που «διδάσκονται» στην τάξη, υποστηρίζονται και ενισχύονται 
από το φυσικό, κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον του ίδιου του σχολείου, ώστε 
το σχολείο να συμβάλει πραγματικά στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των 
μαθητών και στην υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών ζωής.  

Όμως, το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι έντονα 
ανταγωνιστικό, εξετασιοκεντρικό, δασκαλοκεντρικό, με ασφυκτικά αναλυτικά και 
ωρολόγια προγράμματα, όχι μόνο δεν συμβαδίζει με το πνεύμα της Αγωγής Υγείας, 
αλλά ακυρώνει και οποιαδήποτε προσπάθεια επίτευξης των στόχων αυτών.  
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                        ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ   
 
                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
                      ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 
          4.1 Χρονική σειρά των εργασιών της έρευνας 
 

Αρχικά, έγινε ανάπτυξη ενός αυτοσχέδιου μέσου συλλογής δεδομένων με τη 
μορφή ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια τα ερωτηματολόγια δόθηκαν προς 
συμπλήρωση σε 150 μαθητές. Οι μαθητές αυτοί επιλέχθηκαν με ‘απλή’ τυχαία 
δειγματοληψία  από τους 1939 μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που φοιτούν 
στο Ενιαίο Γενικό Λύκειο στο νομό Χαλκιδικής. Οι μαθητές προς τους οποίους 
δόθηκαν τα ερωτηματολόγια επιλέχθηκαν τυχαία από διαφορετικά Ενιαία Γενικά 
Λύκεια του Νομού Χαλκιδικής (Λύκειο Ν. Μουδανιών, Ν.Τρίγλιας, Πολυγύρου, 
Σημάνδρων, Κασσανδρείας, Ν. Καλλικράτειας, Αρναίας). Τα ερωτηματολόγια 
δόθηκαν σε μαθητές και των τριών τάξεων των Ενιαίων Γενικών Λυκείων ώστε το 
δείγμα να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό των αναγκών όλων των 
μαθητών που φοιτούν στο νομό.  

Από αυτά απαντήθηκαν και επιστράφηκαν τα 130 ερωτηματολόγια. Συνεπώς 
το τελικό δείγμα της ποσοτικής έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 130 μαθητές της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που φοιτούν στο Νομό Χαλκιδικής. Λόγω της 
ομοιογένειας ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, της πιθανότητας και 
της τύχης, το επιλεγέν δείγμα αναμένεται να περιλαμβάνει υποκείμενα με 
χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του πληθυσμού στο σύνολο του (Cohen & 
Manion, 2000, σ.128). Το δείγμα της παρούσας έρευνας είναι περισσότερο από 30 
μαθητές και θεωρείται καλό (Παρασκευόπουλος, 1993β, σ.50).  

Τα ερωτηματολόγια επιστράφηκαν ανώνυμα ώστε να διευκολυνθεί η άμεση 
και χωρίς αναστολές απάντηση τους από τους ερωτούμενους μαθητές. Στη συνέχεια η 
επεξεργασία των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Excel και 
ακολούθησε η παρουσίαση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τέλος έγινε η 
διεξαγωγή συμπερασμάτων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και η 
κατάθεση προτάσεων όπως προέκυψαν από τα συμπεράσματα.  
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                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
                           
                     ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 
 
         5.1. Το ερωτηματολόγιο 
 

Η κατασκευή ενός ερωτηματολογίου έχει ιδιαίτερη σημασία για τα 
αποτελέσματα της έρευνας, γιατί όπως επισημαίνει ο Βάμβουκας, (2002) το είδος, ο 
τύπος, η συντακτική πλοκή, η άρθρωση των ερωτήσεων, η έκταση και η παρουσίαση 
του ερωτηματολογίου μπορεί να έχουν μια καθοριστική επίδραση στις απαντήσεις 
και  συνακόλουθα να έχουν μια τεράστια σημασία για τα αποτελέσματα της έρευνας.  

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, έγινε ανάπτυξη ενός πρωτότυπου 
μέσου συλλογής δεδομένων με τη μορφή ερωτηματολογίου δια του οποίου και μέσω 
ερωτημάτων αυτοαξιολόγησης συλλέχθηκαν πρωτογενή δεδομένα τα οποία 
διατέθηκαν προς ανάλυση και ερμηνεία. Η διερεύνηση για τη συλλογή των προς 
μελέτη δεδομένων έγινε με την βοήθεια ατομικών τεχνικών συλλογής ερευνητικών 
πληροφοριών/ δεδομένων. Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου και οι κατηγορίες 
των ερωτήσεων που περιλήφθηκαν σε αυτό διαμορφώθηκαν κυρίως από το 
αντικείμενο της συγκεκριμένης έρευνας παρά από τις ανάγκες των υποκειμένων 
(Φίλιας, 2005,σ.149).  
 Ειδικότερα ως προς το είδος των πληροφοριών που επιδιώκουν οι ερωτήσεις 
που περιλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο διακρίνονται σε ερωτήσεις γεγονότων ή 
πραγματικές ερωτήσεις, σε ερωτήσεις γνώμης ή πίστης καθώς και σε ερωτήσεις 
φίλτρου. Με τις ερωτήσεις γεγονότων ή πραγματικές ερωτήσεις ζητήθηκε από τους 
ερωτούμενους να απαντήσουν επί συγκεκριμένων πραγμάτων τα οποία γνώριζαν 
καλά. Με τις ερωτήσεις γνώμης ή πίστης τους ζητήθηκε να καταθέσουν τις σκέψεις 
τους ή πως αισθάνονται. Με τις ερωτήσεις φίλτρου ζητήθηκε από τους ερωτούμενους 
της έρευνας να αποσαφηνίσουν ή να προσδιορίσουν τη γνώμη τους ή τη στάση τους 
σε πιο λεπτές αποχρώσεις επί γενικότερης προηγηθείσας ερώτησης. Οι ερωτήσεις 
φίλτρου διευκολύνουν τη φυσική ροή της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από 
του ερωτούμενους, καθώς ο κάθε ερωτούμενος ασχολείται και απαντά τελικά μόνο 
στις ερωτήσεις που τον αφορούν και για τις οποίες άλλωστε έχει και τις πληροφορίες 
(Παρασκευόπουλος, 1993β,σ.115). 

Κατά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου δόθηκε προσοχή στα δομικά 
χαρακτηριστικά των ερωτήσεων του. Έγινε προσπάθεια ώστε οι ερωτήσεις να 
διακρίνονται για την μορφολογική πληρότητα τους και για τη ψυχολογική 
ουδετερότητα του σημασιολογικού τους περιεχομένου. Ιδιαιτέρως οι ερωτήσεις 
διατυπώθηκαν με γνώμονα τη σαφήνεια και την ακρίβεια, αναφέρονταν σε ένα 
συγκεκριμένο θέμα και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε στη διατύπωση των 
ερωτήσεων ήταν συγκεκριμένο και κατανοητό. Σε ερωτήσεις όπου 
χρησιμοποιήθηκαν εξειδικευμένοι όροι δινόταν αναλυτική επεξήγηση αυτών ώστε να 
γίνουν πλήρως κατανοητές από τους ερωτούμενους. Σύμφωνα με την (Κυριαζή, 2005, 
σ.133) η κάθε ερώτηση χρειάζεται να είναι μονοδιάστατη, δηλαδή να μην αναφέρεται 
σε περισσότερα του ενός θέματα και το λεξιλόγιο των ερωτήσεων να είναι απλό και 
κατανοητό από όλους τους ερωτούμενους ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου.  

Υπήρχαν ερωτήσεις προσωπικού τόνου γιατί μέσω αυτών λαμβάνουμε πιο 
πιστά προς την πραγματικότητα αποτελέσματα ενώ δεν επιδιώχθηκε να υπάρξουν 
μεροληπτικές ερωτήσεις. Οι μεροληπτικές ερωτήσεις προτρέπουν τους ερωτούμενους 
προς μια συγκεκριμένη απάντηση ( Παρασκευόπουλος  1993β,σ. 110, Κυριαζή, 2005, 
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σ.133-134). Όλες οι ερωτήσεις διακρίνονταν για την καταφατική μορφή διατύπωσης 
τους, μιας και οι ερωτήσεις αυτής της μορφής είναι πιο απλές, άμεσες και νοηματικά 
πιο εύληπτες παρά το γεγονός ότι αυτής της μορφής ερώτηση δέχεται υψηλότερο 
ποσοστό θετικών απαντήσεων από ότι θα δεχόταν αν ήταν διατυπωμένη σε 
αποφατική μορφή (Βάμβουκας, 2002,σ. 258). 

Το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε σε πρώτο στάδιο σε ένα μικρό δείγμα 
μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό να εντοπισθούν οι αδυναμίες που 
πιθανόν να υπάρχουν.  

 Οι ερωτήσεις που περιλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο ήταν ένας συνδυασμός 
κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Οι κλειστές ερωτήσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν ως προς την κατηγορία τους, διακρίνονται σε ερωτήσεις επί των 
οποίων οι ερωτούμενοι επέλεξαν την απάντηση τους από μια σειρά προτεινόμενων 
απαντήσεων. Ως προς τη μορφή τους ήταν ερωτήσεις κυρίως πολλαπλής επιλογής και 
ερωτήσεις επιλογής μιας απάντησης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αμοιβαίως 
αποκλειόμενων προτεινόμενων εναλλακτικών απαντήσεων. Μέσω των κλειστών 
ερωτήσεων διερευνούμε τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που έχουμε 
προσδιορίσει. Το μειονέκτημα αυτών των ερωτήσεων είναι ότι οι ερωτώμενοι μπορεί 
να θέλουν να δώσουν μια απάντηση που δε συμπεριλαμβάνεται στις προτεινόμενες 
απαντήσεις. Σύμφωνα με το Δημητρόπουλο (2001,σ.205) οι ερωτήσεις κλειστού 
τύπου περιορίζουν τους ερωτούμενους σε ένα συγκεκριμένο φάσμα  απαντήσεων, 
μόνο στις εναλλακτικές λύσεις που τους προτείνουμε εμείς. 

Για να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να περιγράψουν με δικές τους 
λέξεις τη δική τους προσωπική απάντηση, σε ορισμένες ερωτήσεις περιλήφθηκε η 
επιλογή μιας εναλλακτικής απάντησης του τύπου «άλλο», οι οποίες αποτελούν 
ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Σε περίπτωση που οι ερωτούμενοι μαθητές αισθανόταν 
ότι οι κλειστές επιλογές δεν τους ικανοποιούν, είχαν τη δυνατότητα και την ελευθερία 
επιλογής και διατύπωσης της προσωπικής τους άποψης σε σχέση με την ερώτηση.  

Το μειονέκτημα των ανοικτών ερωτήσεων είναι ότι φαίνονται πάντα πιο 
δύσκολες στους ερωτούμενους, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 
συμπληρωθούν και για το λόγο αυτό δεν απαντώνται συχνά από αυτούς.  

Επίσης η ανάλυση τους, δηλαδή η μετατροπή και η σύμπτυξη των ελεύθερων 
απαντήσεων σε κωδικοποιημένες, ποσοτικές και ολιγάριθμες κατηγορίες είναι 
χρονοβόρα και σε κάποιες περιπτώσεις προβληματική (Δημητρόπουλος,2001,σ.206& 
Κυριαζή,2005,σ.128). Από την άλλη πλευρά όμως, όταν οι ερωτώμενοι απαντούν 
στις ανοικτές ερωτήσεις υπάρχει το πλεονέκτημα ότι δίνεται σε αυτούς η δυνατότητα 
να περιγράψουν με το δικό τους  τρόπο τη δική τους προσωπική απάντηση. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα χωρίζεται σε 
τρεις βασικές κατηγορίες ερωτήσεων – θεματικές περιοχές οι οποίες κρίθηκαν ότι 
είχαν άμεση σχέση με τους προς διερεύνηση στόχους: 

• Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
Αυτή η θεματική περιοχή περιλαμβάνει ερωτήσεις που αποσκοπούν στη 
σκιαγράφηση του προσωπικού προφίλ του μαθητή, φύλο, ηλικία, τόπος όπου φοιτεί, 
καθώς και τις επιπλέον σπουδές που έχει κάνει, όπως πτυχίο ξένης γλώσσας, 
πληροφορική ή άλλο (ερωτήσεις 1-4). 

• Γνώσεις σε δεξιότητες και θέματα πρωτογενούς πρόληψης από την 
προηγούμενη τους εκπαίδευση 

Η θεματική αυτή περιοχή περιλαμβάνει τρία θεματικά πεδία. Οι ερωτήσεις του 
πρώτου θεματικού πεδίου επικεντρώνονται στο εάν οι μαθητές είχαν διδαχθεί από την 
προηγούμενη τους εκπαίδευση σχετικά με τη θεματολογία και τις δεξιότητες της 
πρωτογενούς πρόληψης και τους τρεις προστατευτικούς παράγοντες που έχουν σχέση 
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με την πρόληψη και μπορούν να επιδράσουν θετικά στην ψυχοκοινωνική και 
σωματική ανάπτυξη των παιδιών(ερωτήσεις 5-8). 

Στο δεύτερο θεματικό πεδίο επιχειρείται να εξακριβωθεί αν και πόσο συχνά 
εμφανίζονται στην τάξη δυσκολίες και προβληματικές συμπεριφορές των μαθητών, 
που έχουν σχέση με την πρωτογενή πρόληψη και αν πιστεύουν οι μαθητές, ότι 
μπορούν αυτές να ελαχιστοποιηθούν ή να εξαλειφθούν με την απόκτηση από αυτούς 
γνώσεων και δεξιοτήτων πρωτογενούς πρόληψης (ερωτήσεις 9-12 ). 

Στο τρίτο θεματικό πεδίο επιδιώκεται η εξακρίβωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 
που έχουν οι μαθητές σε θέματα πρωτογενούς πρόληψης και αν θεωρούν αναγκαία 
την εφαρμογή της πρόληψης στο σχολείο (ερωτήσεις 13-15).   

• Περιεχόμενο και ανάγκες για  εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης 
Με τις ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας επιχειρείται να γίνει καταγραφή  

 του περιεχομένου και της μορφής της εκπαίδευσης στην οποία θα 
επιθυμούσαν να συμμετέχουν. 

 των αναγκών που υπάρχουν και τους ωθούν να σχετικά με την πρωτογενή 
πρόληψη(ερωτήσεις 16-18). 
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                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
      6.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του δείγματος των 
μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πήραν μέρος στο ποσοτικό μέρος της 
έρευνας. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα είναι συνολικά 130. Τα 
στοιχεία που τους αφορούν περιλαμβάνουν το φύλο, την ηλικία, την αστικότητα των 
σχολείων όπου φοιτούν (πόλη, κωμόπολη, χωριό), τις επιπλέον σπουδές τους (πτυχίο 
ξένης γλώσσας, πληροφορική ή κάτι άλλο). 

 
6.1.1. Κατανομή κατά φύλο και ηλικία 

 

ΦΥΛΟ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
63%

ΑΓΟΡΙΑ
ΦΥΛΟ  
37%

 
 Γράφημα 1 
Από τους 130 μαθητές οι 82 είναι κορίτσια(ποσοστό 63%) και οι υπόλοιποι 48 είναι 
αγόρια (ποσοστό 37%), (γράφημα 1).   

                    

ΗΛΙΚΙΑ   ΜΑΘΗΤΩΝ

17-18 ΕΤΩΝ 
30%

15-16 ΕΤΩΝ 
70%

 
                                                        Γράφημα 2 

Ηλικιακά οι μαθητές κατανεμήθηκαν σε δύο ομάδες. Η ηλικιακή ομάδα που 
παρουσιάζει μεγαλύτερη πύκνωση είναι αυτή των 15-16 ετών 92 μαθητές, με 
ποσοστό 70%. Ακολουθεί η ομάδα των 17-18 ετών με 38 άτομα και ποσοστό 30% 
του δείγματος(γράφημα 2). 

 
 
 
 
 
 



 28

           6. 1.2. Αστικότητα σχολείου φοίτησης 

     

ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΧΩΡΙΟ 12%

ΠΟΛΗ  28%
ΚΩΜΟΠΟΛ
Η 60%

 
                                      Γράφημα 3 
Αναφορικά με τον τόπο όπου φοιτούν οι ερωτηθέντες μαθητές παρατηρούμε 

τα εξής: ένα μεγάλο ποσοστό 60% φοιτούν σε κωμοπόλεις(78 μαθητές), 28% σε 
σχολεία των χωριών (36 μαθητές) ενώ ένα ποσοστό 12% σπουδάζουν σε σχολική 
μονάδα της πόλης (16 μαθητές). Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
μαθητών φοιτούν σε κωμοπόλεις (γράφημα 3). Αυτό συμβαίνει γιατί η Χαλκιδική 
αποτελείται κυρίως από μικρές κωμοπόλεις και πολλά χωριά καθώς επίσης και ο 
Πολύγυρος που είναι η πρωτεύουσα του νομού δεν έχει το μέγεθος μιας επαρχιακής 
πόλης όπως συμβαίνει στους άλλους νομούς της Ελλάδος. 
 
           6. 1.3. Επιπλέον σπουδές 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΠΟΥ∆ΕΣ

ΠΤΥΧΙΟ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ-
ΠΤΥΧΙΟ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 
18%

ΌΧΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΣΠΟΥ∆ΕΣ  19%

ΠΤΥΧΙΟ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ- 
ΠΤΥΧΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σ ECDL 12%

ΠΤΥΧΙΟ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

51%

    
                                     Γράφημα 4 
Οι επιπλέον σπουδές οι οποίες αφορούν πτυχίο ξένης γλώσσας, γνώσεις 

πληροφορικής(πτυχίο ECDL), ή κάτι άλλο παρουσιάζονται ως εξής: 16 μαθητές 
δήλωσαν ότι έχουν πτυχίο αγγλικών(η μεγαλύτερη πλειοψηφία LOWER) και γνώσεις 
πληροφορικής(πτυχίο ECDL), ποσοστό 12%, 25 μαθητές έχουν πτυχίο αγγλικών και 
γερμανικών ποσοστό 18%. Από τους 130 μαθητές του δείγματος οι 65 μαθητές 
(ποσοστό 51%) δήλωσαν έως επιπλέον σπουδές ότι κατέχουν πτυχίο αγγλικών 
(LOWER), και οι 25 μαθητές ποσοστό 19% δεν έχουν πραγματοποιήσει κανενός 
είδους επιπλέον σπουδές (γράφημα 4). 
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6.2. Γνώσεις σε δεξιότητες και θέματα πρωτογενούς πρόληψης από την 
προηγούμενη τους εκπαίδευση 
 
      6.2.1. Διερεύνηση προηγούμενων γνώσεων σχετικά με την  
                πρωτογενή πρόληψη 

 
Προκειμένου να εντοπισθεί εάν γνωρίζουν οι μαθητές τι σημαίνει πρωτογενής 

πρόληψη και αν έχουν διδαχθεί γνώσεις πρωτογενούς πρόληψης κατά τη διάρκεια 
των προηγούμενων τους σπουδών, τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε τέσσερις 
ερωτήσεις σχετικές με τα παραπάνω ζητούμενα. 

     

ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΌΧΙ
60%

ΝΑΙ
40%

 
                                  Γράφημα 5 
Στην ερώτηση 5 του ερωτηματολογίου για το αν γνωρίζουν τον ορισμό της 

πρωτογενούς πρόληψης, 52 απάντησαν καταφατικά, ποσοστό 40% ενώ αποφατικά 
απάντησαν οι 78 μαθητές, ποσοστό 30% (γράφημα 5). Είναι αξιοσημείωτο να 
αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αποφατικών απαντήσεων δόθηκε από 
τους μεγαλύτερους σε ηλικία μαθητές (17-18 ετών). Από αυτούς ποσοστό 76% 
απάντησε αρνητικά και το υπόλοιπο 24% θετικά στην ερώτηση αν γνωρίζουν τι 
είναι η πρωτογενής πρόληψη. Συγκριτικά με αυτούς οι μικρότεροι μαθητές (15-
16 ετών), απάντησαν αρνητικά σε μικρότερο ποσοστό (54%) στην ίδια ερώτηση 
και θετικά σε ποσοστό 46%.Από το μεγαλύτερο μέρος των αποφατικών 
απαντήσεων που δόθηκαν είναι φανερό ότι η πλειοψηφία των μαθητών της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δε γνωρίζει την έννοια της πρωτογενούς πρόληψης.  

 

             

ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ

ΌΧΙ
45%

ΝΑΙ
55%

 
                                                  Γράφημα 6 
 

Με την ερώτηση 6 επιδιώκεται να εξακριβωθεί πόσοι από τους ερωτηθέντες 
μαθητές διδάχθηκαν κατά την προηγούμενη τους εκπαίδευση γνώσεις σχετικά με τη 
θεματολογία της πρωτογενούς πρόληψης. Οι 58 μαθητές απάντησαν ότι δε 
διδάχθηκαν γνώσεις πρωτογενούς πρόληψης, ποσοστό 45%, ενώ οι υπόλοιποι 72 
μαθητές ποσοστό 55%, απάντησαν ότι διδάχθηκαν κάποια θέματα πρωτογενούς 
πρόληψης στην προηγούμενη τους εκπαίδευση(γράφημα 6).  
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∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ

ΝΑΙ
44%

ΌΧΙ
56%

 
                                        Γράφημα 7 

Στην ερώτηση 7 επιδιώκεται επίσης να εξακριβωθεί πόσοι από τους 
ερωτώμενους απέκτησαν κατά την προηγούμενη βασική τους εκπαίδευση δεξιότητες 
πρωτογενούς πρόληψης. Οι 57 μαθητές απάντησαν ότι απέκτησαν δεξιότητες 
πρωτογενούς πρόληψης, ποσοστό 44%. Το υπόλοιπο 56%, 73 άτομα δήλωσε ότι δεν 
έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες πρωτογενούς πρόληψης μέσα από την 
εκπαιδευτική διαδικασία(γράφημα 7). 

 

   

ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ

ΝΑΙ
39%

ΌΧΙ
61%

 
                               Γράφημα 8 
 
Όπως παρατηρούμε από το γράφημα 8, ο αριθμός των ερωτηθέντων μαθητών 

που απάντησαν ότι δε διδάχθηκαν για τους τρεις προστατευτικούς παράγοντες κατά 
την προηγούμενη βασική τους εκπαίδευση, είναι αρκετά μεγαλύτερος σε σχέση με 
τον αριθμό των μαθητών που απάντησαν ότι διδάχθηκαν παρόμοια θέματα και 
δεξιότητες στις βασικές τους σπουδές. Από τις παραπάνω απαντήσεις διαφαίνεται ότι 
οι μαθητές δεν εκπαιδεύονται επαρκώς, στη γνώση των τριών προστατευτικών 
παραγόντων κατά τη βασική τους εκπαίδευση. 

 
            6.2.2. Διερεύνηση εμφάνισης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στην  
                      τάξη και απόψεις  των μαθητών για την επίδραση της 
                      πρωτογενούς πρόληψης στην επίλυση τους 
 

Προκειμένου να εντοπιστεί η συχνότητα με την οποία εμφανίζονται δυσκολίες 
και προβληματικές συμπεριφορές στην τάξη που έχουν σχέση με την ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη του παιδιών, καθώς και για να διερευνηθούν οι απόψεις των μαθητών για 
την επίδραση που μπορεί να έχει η εκπαίδευση των μαθητών στην πρωτογενή 
πρόληψη, στην επίλυση παρόμοιων προβλημάτων, τέθηκαν τέσσερις ερωτήσεις.           
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΛΙΓΟ
10%

ΑΡΚΕΤΑ
50%

ΠΟΛΥ
40%

 
                                               Γράφημα 9 

Στην ερώτηση 9 που αναφέρεται στη συχνότητα των δυσκολιών και 
προβληματικών συμπεριφορών που εμφανίζονται στην τάξη και έχουν σχέση με την 
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, 65 άτομα από τους ερωτώμενους, ποσοστό 
50% απάντησαν ότι εμφανίζονται αρκετά συχνά στην τάξη δυσκολίες και 
προβληματικές συμπεριφορές των παιδιών. Οι 52 μαθητές ποσοστό 40% δήλωσαν 
επίσης ότι εμφανίζονται πολύ συχνά δυσκολίες και προβληματικές συμπεριφορές 
στην τάξη και οι υπόλοιποι13 μαθητές, ποσοστό 10% του δείγματος απάντησαν ότι 
εμφανίζονται λίγο (γράφημα 9).                                              

              

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΛΙΓΟ
12%

ΑΡΚΕΤΑ
49%

ΠΟΛΥ
39%

 
                                             Γράφημα 10 
          Όπως φαίνεται από το γράφημα 10, το 49% (63 μαθητές) πιστεύουν ότι η 
πρωτογενής πρόληψη μπορεί να βοηθήσει αρκετά στην επίλυση προβληματικών 
συμπεριφορών στην τάξη. Το 39%(51 μαθητές) δήλωσαν ότι η πρωτογενής πρόληψη 
μπορεί να βοηθήσει πολύ και μόνο το 12%(16 μαθητές) μπορεί να βοηθήσει λίγο.                                      

                 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΌΧΙ
10%

ΝΑΙ
90%

 
                                                  Γράφημα 11 

Στην ερώτηση 11 του ερωτηματολογίου, αν η πρωτογενής πρόληψη μπορεί να 
παρέμβει θετικά στην ενίσχυση των τριών προστατευτικών παραγόντων, οι 117 
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μαθητές (ποσοστό 90%) απάντησαν θετικά και αποφατικά απάντησε μόνο το 
υπόλοιπο 10% των μαθητών (13 μαθητές). 

 

               

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ∆ΡΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ

ΑΤΟΜΙΚΟΣ
 ΚΑΙ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΙΚΟΣ
21%

ΑΤΟΜΙΚΟΣ 
ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ
9%

ΟΛΟΙ ΤΟ Ι∆ΙΟ
70%

 
                                                      Γράφημα 12 

Στην ερώτηση 12 ποιος από τους τρεις προστατευτικούς παράγοντες 
πιστεύουν ότι δρα πιο καθοριστικά στην πρόληψη, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ερωτηθέντων 91 μαθητές, ποσοστό 70%, απάντησαν ότι και οι τρεις παράγοντες 
(ατομικός, σχολικός, περιβαλλοντικός) πιστεύουν ότι δρουν εξίσου καθοριστικά στην 
πρόληψη. Το 21% των ερωτηθέντων, 27 μαθητές πιστεύουν ότι πιο καθοριστικά στην 
πρόληψη επιδρά ο ατομικός και ο περιβαλλοντικός παράγοντας, οι υπόλοιποι 12 
μαθητές, ποσοστό 9% υποστηρίζουν ότι τον πιο καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη έχει 
ο ατομικός παράγοντας και σχολικός παράγοντας (γράφημα 12).  

 
             6.2.3. Γνώσεις στη θεματολογία και τις δεξιότητες πρωτογενούς 
                       πρόληψης από την προηγούμενη βασική τους εκπαίδευση 
 

Με τις ερωτήσεις 13 και 14 του ερωτηματολογίου έγινε προσπάθεια να 
διερευνηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες σε θέματα πρόληψης που απέκτησαν οι 
μαθητές από την έως τώρα εκπαίδευση τους.   

 

             

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ
38%

ΛΙΓΟ
35%

ΑΡΚΕΤΑ
27%

 
                                           Γράφημα 13 
 

Το 38% (50 μαθητές) δήλωσαν ότι δεν εκπαιδεύτηκαν καθόλου σε θέματα 
ψυχικής υγείας, το 27% (36 μαθητές) ότι εκπαιδεύτηκαν αρκετά και το υπόλοιπο 35% 
(44 μαθητές) λίγο(γράφημα 13). 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ  ΑΓΩΓΗ

  
ΚΑΘΟΛΟΥ

71%

ΛΙΓΟ
29%

 
                                                 Γράφημα 14 
 

Το 71% των μαθητών( 92 μαθητές) δήλωσαν ότι δεν εκπαιδεύτηκαν καθόλου 
σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής στην μέχρι τώρα εκπαίδευση τους και το υπόλοιπο 
29% των μαθητών (38 μαθητές) υποστήριξαν ότι εκπαιδεύτηκαν λίγο(γράφημα 14). 

 

                   

∆ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΡΚΕΤΑ
14%

ΚΑΘΟΛΟ
Υ

24%

ΛΙΓΟ
62%  

                                                     Γράφημα 15 
Παρόμοια είναι και τα ποσοστά που αφορούν την εκπαίδευση σε θέματα 

διατροφής. Στο γράφημα 15 παρατηρούμε ότι το 24% των μαθητών (31 μαθητές) δεν 
εκπαιδεύτηκε καθόλου σε θέματα διατροφής, το 62% (81 μαθητές) λίγο και μόνο το 
14% (18 μαθητές) δήλωσαν ότι εκπαιδεύτηκαν αρκετά. 
 

               

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ

ΚΑΘΟΛΟΥ
19%

ΛΙΓΟ
24%

ΑΡΚΕΤΑ
57%

 
                                            Γράφημα  16   
 

Σύμφωνα με το γράφημα 16 οι περισσότεροι μαθητές ποσοστό 57% (74 
μαθητές) δήλωσαν ότι έχουν εκπαιδευτεί αρκετά σε θέματα σεξουαλικής αγωγής, το 
24% (31 μαθητές) ότι έχουν εκπαιδευτεί λίγο και το υπόλοιπο 19% (25 μαθητές) ότι 
δεν έχουν εκπαιδευτεί καθόλου.  
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ΦΥΣΙΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ

 ΛΙΓΟ
29%

ΑΡΚΕΤΑ
71%

 
                                             Γράφημα  17 

Το 71% των μαθητών( 92 μαθητές) δήλωσαν ότι έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα 
φυσικής αγωγής αρκετά και το υπόλοιπο 29%( 38 μαθητές) ότι έχουν εκπαιδευτεί 
λίγο(γράφημα 17). 

             

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΛΙΓΟ
62%

ΚΑΘΟΛΟΥ
38%

 
                                            Γράφημα 18 

Όπως διαφαίνεται από το γράφημα 18 το 62% των μαθητών 
(81μαθητές)δηλώνει ότι έχει εκπαιδευτεί λίγο σε παρόμοια θέματα και το υπόλοιπο 
38% (49 μαθητές) ότι δεν έχει εκπαιδευτεί καθόλου. 
 

Όπως παρατηρούμε από τα αποτελέσματα της έρευνας, τα θέματα 
πρωτογενής πρόληψης στα οποία έχουν εκπαιδευτεί αρκετά οι μαθητές στην 
προηγούμενη τους εκπαίδευση, αφορούν κυρίως θέματα φυσικής άσκησης 
(71%,92 μαθητές),σεξουαλικής αγωγής (57%,74 μαθητές), ψυχικής υγείας (27%, 
36 μαθητές),διατροφής (14%,18 μαθητές).  

71%
57%

27%
14%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

φυσική
άσκηση

σεξουαλική
αγωγή

ψυχική υγεία διατροφή

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΚΑΝ ΑΡΚΕΤΑ

 
                                                 Γράφημα 19 



 35

 Τα θέματα στα οποία έχουν εκπαιδευτεί λίγο, είναι θέματα εθελοντισμού 
και διατροφής (62%,81 μαθητές), ψυχικής υγείας (35%, 44 μαθητές), φυσικής 
άσκησης και κυκλοφοριακής αγωγής (29%, 38 μαθητές), σεξουαλικής αγωγής 
(24%,31 μαθητές). 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΚΑΝ   ΛΙΓΟ   

62% 62%

35%
29% 29%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

διατροφή εθελοντισμός ψυχική υγεία φυσική
άσκηση

κυκλοφοριακή
αγωγή

σεξουαλική
αγωγή

                                                      Γράφημα  20 
 Επίσης θέματα στα οποία το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών δεν έχει 
εκπαιδευτεί καθόλου είναι θέματα κυκλοφοριακής αγωγής (71%, 92 μαθητές), 
ψυχικής υγείας(38%,50 μαθητές), εθελοντισμού (38%, 49 μαθητές), διατροφής 
(24%, 31 μαθητές), σεξουαλικής αγωγής (19%, 25 μαθητές). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                   Γράφημα 21 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ∆ΕΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΚΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ

71%

38% 38%

24%
19%
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80%

κυκλοφοριακή
αγωγή

ψυχική υγεία εθελοντισμός διατροφή σεξουαλική
αγωγή
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Η ερώτηση 14 σκοπό έχει να εντοπίσει το βαθμό ικανότητας που έχουν οι 

μαθητές στις δεξιότητες πρωτογενούς πρόληψης, δηλαδή την ικανότητα τους στην 
ενεργητική ακρόαση, την κατανόηση, το σεβασμό, την εμπιστοσύνη, την 
ανεκτικότητα, την ευελιξία, τη συμμετοχή, τη συνεργασία, τη δεξιότητα συντονισμού 
της ομάδας. Όλοι οι μαθητές απάντησαν στην ερώτηση . 
 

                

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ  ΗΛΙΚΙΑ 15-16 ΕΤΩΝ

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ
16%

ΜΕΤΡΙΑ
14%

ΚΑΛΑ
70%

 
                                                 Γράφημα 22 
 

                 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ   ΗΛΙΚΙΑ 15-16 ΕΤΩΝ

ΚΑΛΑ
22%

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ
10%

ΜΕΤΡΙΑ
68%

 
                                               Γράφημα  23 
 

                 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ  ΗΛΙΚΙΑ 15-16 ΕΤΩΝ

ΚΑΛΑ
10%

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆
ΩΣ

15%

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ
10%

ΜΕΤΡΙΑ
65%

 
                                                 Γράφημα  24 

                 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΗΛΙΚΙΑ 15-16 ΕΤΩΝ

ΚΑΛΑ
9%

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
∆ΩΣ
11%

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ

7%

ΜΕΤΡΙΑ
73%

 
                                              Γράφημα  25 
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ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ     ΗΛΙΚΙΑ 15-16 
ΕΤΩΝ

ΚΑΛΑ
24%

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ
11%

ΜΕΤΡΙΑ
65%

 
                                                   Γράφημα  26 
 

                      

ΕΥΕΛΙΞΙΑ  ΗΛΙΚΙΑ  15-16 ΕΤΩΝ

ΚΑΛΑ
18%

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ
15%

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆
ΩΣ
11%

ΜΕΤΡΙΑ
56%

 
                                                       Γράφημα  27 
 

                     

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΗΛΙΚΙΑ 15-16  ΕΤΩΝ

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ
13%

ΚΑΛΑ
60%

ΜΕΤΡΙΑ
27%

 
                                                      Γράφημα  28 

                      

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΗΛΙΚΙΑ  15-16  ΕΤΩΝ

ΚΑΛΑ
11%

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ

8%

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
∆ΩΣ
5%

ΜΕΤΡΙΑ
76%

 
                                                         Γράφημα  29 
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ΓΝΩΣΕΙΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΗΛΙΚΙΑ 15-16 ΕΤΩΝ

ΚΑΛΑ
25%

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ
10%

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
∆ΩΣ
30%

ΜΕΤΡΙΑ
35%

 
                                                      Γράφημα  30 

Παρατηρώντας τα γραφήματα 19 έως και 27 που αφορούν τις ηλικίες 15-16 
ετών, διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι μαθητές ποσοστό 70% (65 μαθητές από 
τους 92) αισθάνονται ότι κατέχουν καλά τη δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης 
(γράφημα 19) και το 60% (55 μαθητές από τους 92) ότι διαθέτουν καλά τη δεξιότητα 
της συμμετοχής (γράφημα 25). 

Οι περισσότεροι μαθητές δηλώνουν ότι κατέχουν μέτρια τη δεξιότητα της 
κατανόησης, ποσοστό 68% (63 μαθητές, γράφημα 20), τη δεξιότητα του σεβασμού, 
ποσοστό 65% (60 μαθητές, γράφημα 21), τη δεξιότητα της εμπιστοσύνης, ποσοστό 
73% (67 μαθητές, γράφημα 22), τη δεξιότητα της ανεκτικότητας, ποσοστό 65% (60 
μαθητές, γράφημα 23), τη δεξιότητα της ευελιξίας, ποσοστό 56% (51 μαθητές, 
γράφημα 24) και τη δεξιότητα της συνεργασίας, ποσοστό 76% (70 μαθητές, 
γράφημα 26). Σχετικά με τη δεξιότητα του συντονισμού της ομάδας όπως 
διαφαίνεται από το γράφημα 27 το 30% των μαθητών ηλικία 15-16 ετών (29 μαθητές 
από τους 92) δήλωσε ότι την κατέχει στοιχειωδώς, το 35% (32 μαθητές) ότι την 
κατέχει μέτρια, το 25% (22 μαθητές) καλά και μόνο το 10% (9 μαθητές) πολύ καλά 

 Επίσης τα ποσοστά των μαθητών που πιστεύουν ότι κατέχουν πολύ καλά τις 
παραπάνω δεξιότητες  είναι πολύ μικρά. Το 16% (15 μαθητές) δήλωσαν ότι κατέχουν 
πολύ καλά  τη δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης, 15% (14 μαθητές) τη δεξιότητα 
της ευελιξίας, το 13% (12 μαθητές)  τη δεξιότητα της συμμετοχής και το 11% (10 
μαθητές) τη δεξιότητα της ανεκτικότητας.    

               

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ  ΗΛΙΚΙΑ 17-
18 ΕΤΩΝ

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ

5%

ΜΕΤΡΙΑ
33%

ΚΑΛΑ
62%

 
                                                  Γράφημα   31 
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ   ΗΛΙΚΙΑ 17-18 ΕΤΩΝ

ΚΑΛΑ
39%

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ
27%

ΜΕΤΡΙΑ
34%

 
                                                   Γράφημα 32 

                 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ  ΗΛΙΚΙΑ 17-18 ΕΤΩΝ

ΚΑΛΑ
29%

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Ω
Σ

24%

ΠΟΛΥ  ΚΑΛΑ
37%

ΜΕΤΡΙΑ
10%

 
                                                           Γράφημα  33 

                    

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  ΗΛΙΚΙΑ 17-18  ΕΤΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ
24%

ΜΕΤΡΙΑ
45%

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ
31%

 
                                                           Γράφημα  34 

                

ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΗΛΙΚΙΑ  17-18 
ΕΤΩΝ

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ
24%

ΣΤΟΙΧΕΙ
Ω∆ΩΣ
24%

ΜΕΤΡΙΑ
18%

ΚΑΛΑ
34%

 
                                                 Γράφημα   35  
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ΕΥΕΛΙΞΙΑ  ΗΛΙΚΙΑ  17-18 ΕΤΩΝ

ΚΑΛΑ
19%

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ
38%

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
∆ΩΣ
10%

ΜΕΤΡΙΑ
33%

 
                                                  Γράφημα  36 

                   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΗΛΙΚΙΑ  17-18  ΕΤΩΝ

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ
16%

ΚΑΛΑ
50%

ΜΕΤΡΙΑ
21%

ΣΤΟΙΧΕΙΩ
∆ΩΣ
13%

 
                                                   Γράφημα  37 

               

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΗΛΙΚΙΑ  17-18  ΕΤΩΝ

ΚΑΛΑ
58%

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ
13%

ΕΛΑΧΙΣΤΑ
5%

ΜΕΤΡΙΑ
24%

 
                                                  Γράφημα  38 

                  

ΓΝΩΣΕΙΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ  ΗΛΙΚΙΑ 17-18 ΕΤΩΝ

ΚΑΛΑ
29%

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ
17%

ΕΛΑΧΙΣΤ\Α
24%

ΜΕΤΡΙΑ
30%

 
                                                  Γράφημα  39 
 

Οι μαθητές ηλικίας 17- 18 ετών, όπως παρατηρούμε από τα γραφήματα 28 
έως 36,  δήλωσαν σε μεγάλο ποσοστό ότι κατέχουν καλά τρεις από τις δεξιότητες της 
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πρωτογενούς πρόληψης σε ποσοστά παρόμοια με αυτά των μικρότερων μαθητών. 
Ποσοστό 62% (24 μαθητές από τους 28, γράφημα 28) θεωρούν ότι διαθέτουν καλά τη 
δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης, ποσοστό 58% (22 μαθητές, γράφημα 35) τη 
δεξιότητα της συνεργασίας και ποσοστό 50% (19 μαθητές, γράφημα 34) τη 
δεξιότητα της συμμετοχής. Τη δεξιότητα της κατανόησης το 39% των μαθητών (15 
μαθητές, γράφημα 29) πιστεύουν ότι την διαθέτουν καλά, τη δεξιότητα της 
ανεκτικότητας το 34% (13 μαθητές, γράφημα 32) και τη δεξιότητα του συντονισμού 
της ομάδας το 29% (10 μαθητές, γράφημα36).  

Ποσοστό 45% (17 μαθητές, γράφημα 31), δηλώνει ότι κατέχει μέτρια τη 
δεξιότητα της εμπιστοσύνης, 34% (13 μαθητές) τη δεξιότητα της κατανόησης, 
γράφημα 29), 33% (12 μαθητές) τη δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης και της 
ευελιξίας (γράφημα 28 και 33 αντίστοιχα) και το 30% (11 μαθητές, γράφημα 36) τη 
δεξιότητα του συντονισμού της ομάδας. 

Επίσης το 24% των μαθητών (9 μαθητές από τους 38, γράφημα 31) 
υποστήριξαν ότι κατέχουν ελάχιστα τη δεξιότητα της εμπιστοσύνης και του 
συντονισμού της ομάδας (γράφημα 36). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα ποσοστά των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών που 
δήλωσαν για ορισμένες δεξιότητες ότι τις κατέχουν πολύ καλά είναι μεγαλύτερα από 
τα αντίστοιχα των μαθητών 15-16 ετών. Πιο αναλυτικά, το 38% (14 μαθητές από 
τους 38) υποστήριξαν ότι διαθέτουν πολύ καλά τη δεξιότητα της ευελιξίας (γράφημα 
33), 37% τη δεξιότητα του σεβασμού (13 μαθητές γράφημα 30), 31% (12 μαθητές, 
γράφημα 31) τη δεξιότητα της εμπιστοσύνης, και 27% (10 μαθητές, γράφημα 29) τη 
δεξιότητα της κατανόησης. 

   Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι οι δεξιότητες στις 
οποίες το σύνολο των μαθητών του δείγματος της έρευνας έχει εκπαιδευτεί καλά 
έως πολύ καλά από την προηγούμενη εκπαίδευση του, είναι οι  δεξιότητες της 
ενεργητικής ακρόασης (ποσοστό 75%) και της συμμετοχής (ποσοστό 70%).  
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68%

70%

72%

74%

76%

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ  ΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΚΑΝ

  ΚΑΛΑ  ΕΩΣ  ΠΟΛΥ  ΚΑΛΑ 

Σειρά1 75% 70%

ενεργητική ακρόαση συμμετοχή

 
                                                Γράφημα 40 

 
Επίσης οι δεξιότητες στις οποίες το σύνολο των μαθητών του δείγματος 

της έρευνας έχει εκπαιδευτεί μέτρια έως καλά από την προηγούμενη εκπαίδευση 
του, είναι οι  δεξιότητες της συνεργασίας (ποσοστό 84%), της κατανόησης 
(ποσοστό 81%), της ανεκτικότητας (ποσοστό 70%, της εμπιστοσύνης (ποσοστό 
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63%), της ευελιξίας (ποσοστό 58%), του συντονισμού της ομάδας (ποσοστό 
59%) και του σεβασμού (ποσοστό 57%). 

 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΣΤΙΣ  
ΟΠΟΙΕΣ  ΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΚΑΝ  ΜΕΤΡΙΑ 

ΕΩΣ  ΚΑΛΑ
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                                                          Γράφημα  41 
Οι δεξιότητες στις οποίες αρκετοί μαθητές έχουν εκπαιδευτεί λίγο έως 

ελάχιστα από την προηγούμενη τους εκπαίδευση, φαίνεται να είναι η δεξιότητα 
του συντονισμού της ομάδας(ποσοστό 60%), η δεξιότητα του σεβασμού(ποσοστό 
57%), της ευελιξίας ποσοστό (ποσοστό 55%) και της εμπιστοσύνης (ποσοστό 
54%).    

    

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ  ΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΚΑΝ 

 ΛΙΓΟ   ΕΩΣ  ΕΛΑΧΙΣΤΑ

50%

52%

54%

56%

58%

60%

62%

Σειρά1 60% 57% 55% 54%

συντονισμός σεβασμός ευελιξία εμπιστοσύνη

 
                                                 Γράφημα  42 
 
            6.2.4. Ανίχνευση  της αναγκαιότητας εφαρμογής της πρωτογενούς   
                       πρόληψης στο σχολείο 
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΗΣ  
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΣΤΗΝ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΌΧΙ
37%

ΝΑΙ
63%

 
                                                      Γράφημα  43 

Με την ερώτηση 14 του ερωτηματολογίου, δηλαδή αν θεωρούν αναγκαία την 
εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης στην εκπαίδευση, γίνεται προσπάθεια να 
προσδιοριστεί η στάση των μαθητών απέναντι στο συγκεκριμένο ερώτημα. Για το 
λόγο αυτό δίνεται η δυνατότητα μιας ανοικτής απάντησης στην οποία ο ερωτώμενος 
εκφράζει την προσωπική του άποψη. Το 63% των μαθητών (82 μαθητές, γράφημα 
37) θεωρεί απαραίτητη την εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης στην εκπαίδευση 
ενώ το υπόλοιπο 37%(48 μαθητές) δεν τη θεωρεί αναγκαία. Οι απαντήσεις 
ομαδοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές ομάδες ώστε να είναι ευκολότερη η 
ανάγνωση και η ερμηνεία τους. Οι δυο πρώτες ομάδες αναφέρονται στους μαθητές 
που έδωσαν καταφατική απάντηση. Η τρίτη ομάδα αφορά τους μαθητές που 
απάντησαν αποφατικά. Οι απαντήσεις των ομάδων παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Η πρώτη ομάδα των μαθητών πιστεύει ότι η εφαρμογή της πρωτογενούς 
πρόληψης στην εκπαίδευση είναι αναγκαία, γιατί αυτό θα βοηθήσει να 
δημιουργηθούν πολίτες συνειδητοποιημένοι και με αυτοεκτίμηση. Μια 
μαθήτρια δήλωσε ότι: « ναι, πιστεύω ότι η εφαρμογή της πρωτογενούς 
πρόληψης στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη, γιατί το παιδί είναι όπως το 
δενδράκι. Αν το υποστηρίξεις κατάλληλα από την παιδική του ηλικία, που 
πλάθεται ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του και του δώσεις θετικά 
ερεθίσματα, δημιουργείς τις προϋποθέσεις για να διαμορφώσεις ένα σωστό 
και ισχυρό μελλοντικό ενήλικα». Επίσης ένας μαθητής ισχυρίζεται: «φυσικά 
και το πιστεύω. Θεωρώ ότι τα προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης είναι 
καλό να κινούνται σε πρακτικής φύσεως θέματα και έτσι να ευνοούν τις 
δεξιότητες πρόληψης ανάμεσα στους μαθητές και να δημιουργούν ένα 
αρμονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον». 

• Μια δεύτερη ομάδα μαθητών πιστεύει ότι λόγω των συνεχών κοινωνικών 
αλλαγών, εμφανίζονται καθημερινά ψυχοκοινωνικά προβλήματα των  
μαθητών στην τάξη. Για το λόγο αυτό θεωρούν αναγκαία την εφαρμογή της 
πρωτογενούς πρόληψης στο σχολείο, για να επιλύονται ευκολότερα και 
αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά. 
Χαρακτηριστική είναι η απάντηση ενός μαθητή ο οποίος πιστεύει ότι: « 
αποτελεί βασικό λόγο εκπαίδευσης ώστε να εξοπλιστεί ο μαθητής με 
περισσότερη γνώση για την αντιμετώπιση προβλημάτων εξάρτησης γιατί οι 
κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς, μας προσπερνάνε, 
μας βρίσκουν απροετοίμαστους και ανεπαρκείς».  

• Στην τρίτη ομάδα ανήκουν οι 42 μαθητές που απάντησαν αρνητικά στην 
ερώτηση αυτή και οι οποίοι δε θεωρούν αναγκαίο να εφαρμοστεί η φιλοσοφία 
της πρωτογενούς πρόληψης στην εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό να 
αναφέρουμε ότι μόνο ένας από τους εκπαιδευτικούς αυτούς συμπλήρωσε την 
ανοικτή ερώτηση και έδωσε την παρακάτω απάντηση: « πιστεύω ότι δεν 
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χρειάζεται γιατί το σχολείο ήδη λειτουργεί με αυτό τον τρόπο». Από την 
απάντηση αυτή υποδηλώνεται ότι είναι όχι μόνο αναγκαία, αλλά 
θεωρείται και αυτονόητη η εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης στην 
εκπαίδευση. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι περισσότερες καταφατικές απαντήσεις στο 
συγκεκριμένο ερώτημα (ποσοστό 80%) δόθηκαν από μαθητές που έχουν επιπλέον 
σπουδές (γνώσεις αγγλικών, γερμανικών, πληροφορικής) εκτός της σχολικής τους 
εκπαίδευσης. Αντίθετα σημαντικό ποσοστό (55%) των μαθητών που εμφανίζονται να 
μην έχουν επιπλέον σπουδές δεν θεωρούν απαραίτητη την εφαρμογή της 
πρωτογενούς πρόληψης στην εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η τιμή της 
μεταβλητής «επιπλέον σπουδές» προκαλεί σταθερή συστηματική αλλαγή στην 
τιμή της μεταβλητής «εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών σε θέματα 
πρωτογενούς πρόληψης» και επηρεάζει το αποτέλεσμα της έρευνας. Δηλαδή, 
όταν το δείγμα της έρευνας αποτελείται από πολλούς μαθητές με επιπλέον σπουδές, 
τότε και οι ανάγκες των μαθητών σε θέματα πρόληψης εμφανίζονται αυξημένες και 
το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτούμενων υποστηρίζει ότι είναι αναγκαία η 
εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην 
προκειμένη περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πολύπλευρη εκπαίδευση 
διευρύνει την κρίση και τις δεξιότητες του ατόμου με αποτέλεσμα να το 
ευαισθητοποιεί σε κοινωνικά και πολυπολιτισμικά θέματα της σύγχρονης 
κοινωνίας μας.  
 
           6.3. Περιεχόμενο και ανάγκες για εκπαίδευση σε θέματα και  
             δεξιότητες πρωτογενούς πρόληψης 
                
             6.3.1.Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών σε σχέση με τη 
                      θεματολογία της πρωτογενούς πρόληψης                                 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΗΛΙΚΙΑ 15-16 ΕΤΩΝ
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εριθωριοποίηση 

παιδιών
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διαπροσωπικές 
σχέσεις,πολυπολ
ιτισμικότητα, 

πρώτες βοήθειες, 
εθελοντισμός, 
υπαρξιακοί 

προβληματισμοί 
παιδιών

40%

ΌΛΑ
40%

                                         
           Γράφημα  44 

Όπως διαφαίνεται από το γράφημα 38, το 40% των μαθητών (37 μαθητές) 
ηλικίας 15- 16 ετών ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί σε όλα τα θέματα της πρωτογενούς 
πρόληψης. Το άλλο 40% (37 μαθητές) θα ήθελε να εκπαιδευτεί περισσότερο σε 
θέματα που αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις, την πολυπολιτισμικότητα, τις 
πρώτες βοήθειες, τον εθελοντισμό, και τους υπαρξιακούς προβληματισμούς των 
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παιδιών. Οι υπόλοιποι 18 μαθητές (20%) αυτής της ηλικίας επιθυμούν να 
εκπαιδευτούν κυρίως σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των συναισθημάτων, τη 
συμβουλευτική, την τροποποίηση της συμπεριφοράς και την περιθωριοποίηση 
παιδιών. 

        

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΗΛΙΚΙΑ 17-18 ΕΤΩΝδιαχείριση 
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διαπροσωπικές 
σχέσεις,πολυπολ
ιτισμικότητα, 
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υπαρξιακοί 

προβληματισμοί 
παιδιών

30%

ΌΛΑ
50%
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Παρατηρώντας το γράφημα 39 είναι φανερό ότι ποσοστό 50% των μαθητών 
(19 μαθητές) ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί σε όλα τα θέματα που αφορούν την 
πρωτογενή πρόληψη. Το 30% ( 11 μαθητές) επιθυμεί να εκπαιδευτεί σε θέματα 
σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις, την πολυπολιτισμικότητα, τις πρώτες 
βοήθειες, τον εθελοντισμό και τους υπαρξιακούς προβληματισμούς των παιδιών. 
Μικρότερο ποσοστό 20% των μαθητών ( 8 μαθητές) θεωρεί ότι χρειάζεται 
εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των συναισθημάτων, την 
τροποποίηση της βίαιης συμπεριφοράς των παιδιών και γενικότερα της 
προβληματικής συμπεριφοράς των παιδιών αλλά και σε θέματα συμβουλευτικής.  

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
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           6.3.2. Ανάγκες και μορφές εκπαίδευσης των μαθητών 
                       στην πρωτογενή πρόληψη 

Η ερώτηση 17 ανιχνεύει τις ανάγκες και τους λόγους που οδηγούν τους 
μαθητές στην εκπαίδευση σε θέματα και δεξιότητες πρωτογενούς πρόληψης. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
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30%
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Η ερώτηση 17 ανιχνεύει τις ανάγκες και τους λόγους που οδηγούν τους 

μαθητές στην εκπαίδευση σε θέματα και δεξιότητες πρωτογενούς πρόληψης. Όπως 
φαίνεται από τα γραφήματα 40 ποσοστό 15% των μαθητών επιδιώκει να εκπαιδευτεί 
από προσωπική επιθυμία και για να καλύψει ανάγκες που υπάρχουν από τα κενά της 
προηγούμενης βασικής του εκπαίδευσης. Το 30% των μαθητών, επιθυμεί την 
εκπαίδευση από προσωπική επιθυμία και για να καλύψει ανάγκες που προκύπτουν 
από το κοινωνικό περιβάλλον. Τέλος η πλειονότητα των μαθητών ποσοστό 55% των 
μαθητών δηλώνει ότι το κίνητρο για να εκπαιδευτούν προέρχεται από τις νέες 
ανάγκες που προέκυψαν στο κοινωνικό περιβάλλον (πολυπολιτισμικότητα, 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα των παιδιών στην τάξη, βίαιες και προβληματικές 
συμπεριφορές, κ ά.) ως συνέπεια των κοινωνικο-πολιτιστικών αλλαγών και της 
παγκοσμιοποίησης.  

       

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ  ΜΟΡΦΕΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

συνδυασμός 
ομαδικού και 
βιωματικού 
τρόπου και 

ενδοσχολικής 
εκπαίδευσης

75%

εκπαίδευση σε 
χώρο εκτός 
σχολείου

10%
αυτομόρφωση

15%

 
                                                Γράφημα 48 

 Οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν με την ερώτηση 18 δείχνουν ότι οι 
δημοφιλέστερος τρόπος εκπαίδευσης για τους μαθητές είναι ο συνδυασμός 
βιωματικού, ομαδικού τρόπου και ενδοσχολικής εκπαίδευσης σε ποσοστό 75% (98 
μαθητές). Το 15% (20 μαθητές) προτιμά την αυτομόρφωση. Ο λιγότερο 
προτιμώμενος τρόπος εκπαίδευσης είναι η εκπαίδευση σε χώρο εκτός των σχολικών 
μονάδων. 
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                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
 
                ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
7.1. Γενικά συμπεράσματα 

 
Από τα δεδομένα της έρευνας σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα - 

που αφορά ποιες είναι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν οι μαθητές της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Χαλκιδικής για θέματα πρωτογενούς 
πρόληψης από την προηγούμενη τους εκπαίδευση προκύπτει ότι: 

• το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών δηλώνει ότι δε γνωρίζει τι είναι η 
πρωτογενής πρόληψη(ποσοστό 60%) 

• οι περισσότεροι μαθητές (ποσοστό 55%) δηλώνουν ότι εκπαιδεύτηκαν 
μόνο σε ορισμένη από τη θεματολογία της πρωτογενούς πρόληψης 

• ποσοστό 56% ότι δεν έχει αποκτήσει δεξιότητες πρωτογενούς πρόληψης        
ποσοστό 61% δεν έχει μάθει για τους τρεις προστατευτικούς παράγοντες  
 
Το φύλο και οι επιπλέον σπουδές δεν επηρέασαν τη διαμόρφωση του 

αποτελέσματος. Μόνο η ηλικία επηρέασε το αποτέλεσμα του πρώτου ερευνητικού 
ερωτήματος καθώς το μεγαλύτερο μέρος των μεγαλύτερων σε ηλικία μαθητών (76%) 
δε γνώριζαν τι είναι η πρωτογενής πρόληψη σε σύγκριση με τους μικρότερους 
μαθητές που σε μικρότερο ποσοστό (54%) δε γνώριζαν για την πρωτογενή πρόληψη. 
Το γεγονός ίσως δείχνει ότι τα μικρότερα παιδιά- πιθανώς εξαιτίας των 
κοινωνικοπολιτισμικών αλλαγών - εμφανίζονται περισσότερο ευαισθητοποιημένα σε 
θέματα πρόληψης. Για το λόγο αυτό μπορεί, μέσα από την εκπαίδευση τους στο 
σχολείο, να επιδιώκουν να ενημερωθούν σε παρόμοια θέματα.    
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Γνώση του ορισμού της πρωτογενούς πρόληψης 
     από τους μαθητές διαφορετικών ηλικιών 

 
Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας σχετικά με το δεύτερο 

ερευνητικό ερώτημα -που αφορά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών σε σχέση 
με τη θεματολογία και τις δεξιότητες της πρόληψης με στόχο να ενισχυθούν οι τρεις 
προστατευτικοί παράγοντες(ατομικός, σχολικός, περιβαλλοντικός) - συμπεραίνουμε 
ότι οι μαθητές από την προηγούμενη τους εκπαίδευση έχουν εκπαιδευτεί: 
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• αρκετά μόνο σε θέματα φυσικής(71%,92 μαθητές) 
• σεξουαλικής αγωγής(57%,74 μαθητές) 
• εθελοντισμού(38%, 49 μαθητές). 
• σε θέματα  κυκλοφοριακής αγωγής (29%, 38 μαθητές)  
• ψυχικής υγείας(27%, 44 μαθητές) 
• διατροφής(14%, 18 μαθητές)  
 

71%
57%

38%
29%

27%
14%

φυσική άσκηση

σεξουαλική αγωγή

εθελοντισμός

κυκλοφοριακή αγωγή

ψυχική υγεία

διατροφή

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

 
 
 Συνεπώς καταλήγουμε ότι σχεδόν σε όλα τα θέματα της 

πρωτογενούς πρόληψης η εκπαίδευση τους ήταν ελλιπής, 
αποσπασματική και πολλές φορές ανύπαρκτη. 
 

Όσον αφορά τις δεξιότητες πρωτογενούς πρόληψης, ενδιαφέρον είναι  πως οι 
πιο δημοφιλείς δεξιότητες για τους μαθητές, είναι:  

• Οι δεξιότητες της ενεργητικής ακρόασης, της συμμετοχής και της 
συνεργασίας καθώς οι περισσότεροι μαθητές του δείγματος 
δήλωσαν σε ποσοστό σχεδόν 75% ότι τις κατέχουν καλά.  

• Πάνω από 70 % των μαθητών φαίνεται να είναι μέτρια έως 
αρκετά εξοικειωμένοι με τις δεξιότητες της κατανόησης και της 
ανεκτικότητας. 

• Παρότι ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών 55%  δήλωσε ότι κατέχει 
αρκετά τις δεξιότητες του σεβασμού, της εμπιστοσύνης και της 
ευελιξίας ένα ποσοστό 45% των μαθητών φαίνεται να 
αντιμετωπίζει δυσκολίες με αυτές τις δεξιότητες.  

• Συγκριτικά με όλες τις προηγούμενες δεξιότητες, η δεξιότητα στην 
οποία δυσκολεύονται οι περισσότεροι μαθητές είναι αυτή του 
συντονισμού της ομάδας καθώς ποσοστό μεγαλύτερο του 60% 
δηλώνει ότι την κατέχει από μέτρια έως και ελάχιστα και μόνο το 
40% των μαθητών πιστεύει ότι κατέχει αρκετά τη συγκεκριμένη 
δεξιότητα.  
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∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
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45%
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συμμετοχή
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σεβασμό

εμπιστοσύνη

ευελιξία

συντονισμό της ομάδας

 
 
Είναι φανερό ότι οι δεξιότητες στις οποίες δυσκολεύονται 
περισσότερο οι μαθητές και χρειάζονται απαραίτητα επιπλέον 
εκπαίδευση, είναι η δεξιότητα της εμπιστοσύνης, του σεβασμού, της 
ευελιξίας και η δεξιότητα συντονισμού της ομάδας. 
 
        

Σχετικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα που αφορά το περιεχόμενο και τις 
μορφές της εκπαίδευσης από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι: 

• Το 45% των μαθητών (59 μαθητές) πιστεύει ότι χρειάζεται εκπαίδευση σε 
όλα τα θέματα πρόληψης.  

• Οι υπόλοιποι μαθητές θεωρούν ότι κατέχουν γνώσεις σε κάποια από τα 
θέματα πρόληψης και για το λόγο αυτό το 35% (45 μαθητές) θα 
επιθυμούσε εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τις διαπροσωπικές 
σχέσεις, την πολυπολιτισμικότητα, τους υπαρξιακούς προβληματισμούς 
παιδιών, τον εθελοντισμό και τις πρώτες βοήθειες.  

• Το υπόλοιπο 20%(26 μαθητές) επιζητά εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με 
τη διαχείριση των συναισθημάτων, τη συμβουλευτική, την τροποποίηση 
της συμπεριφοράς, την περιθωριοποίηση των παιδιών.  

• Το αποτέλεσμα της έρευνας σχετικά με τα θέματα στα οποία επιζητούν 
εκπαίδευση οι μαθητές δε φαίνεται να επηρεάζεται από τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές «φύλο», «ηλικία», « επιπλέον σπουδές» και «περιοχή 
φοίτησης».  
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
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Παρατηρούμε ότι όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από το φύλο, την 
ηλικία, την  περιοχή φοίτησης και το αν έχουν ή όχι επιπλέον 
σπουδές, καθολικά πιστεύουν ότι έχουν ελλείψεις σε θέματα 
πρωτογενούς πρόληψης και δηλώνουν πρόθυμοι να εκπαιδευτούν σε 
αυτά.  
 

Επίσης σχετικά με τις ανάγκες και τη μορφή της εκπαίδευσης οι μαθητές 
δήλωσαν ότι: 

• Η πλειονότητα των μαθητών ποσοστό 55% δηλώνει ότι το κίνητρο 
για να εκπαιδευτούν σε θέματα πρόληψης προέρχεται από τις νέες 
ανάγκες που προέκυψαν κυρίως στο κοινωνικό περιβάλλον 
(πολυπολιτισμικότητα, ψυχοκοινωνικά προβλήματα των παιδιών 
στην τάξη, βίαιες και προβληματικές συμπεριφορές, κ ά.) ως 
συνέπεια των κοινωνικο-πολιτιστικών αλλαγών και της 
παγκοσμιοποίησης.  

• Το 75% των μαθητών επιλέγει το συνδυασμό της ενδοσχολικής 
εκπαίδευσης και του ομαδικού και βιωματικού τρόπου 
εκπαίδευσης. 

• Το 15% επιλέγει την αυτομόρφωση.  
• Το υπόλοιπο 10% την εκπαίδευση σε χώρο εκτός σχολείου. 
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ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ  ΜΟΡΦΕΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
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Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότεροι μαθητές 

επιζητούν η εκπαίδευση τους να είναι ενδοσχολική γιατί προτιμούν τη φυσική 
και άμεση παρουσία ενός διδάσκοντα ο οποίος θα μπορεί να απαντά σε 
ερωτήσεις, να λύνει απορίες και να τους καθοδηγεί. Συγχρόνως στη διαδικασία 
επιθυμούν να συμμετέχουν και οι ίδιοι (ομαδικός και βιωματικός τρόπος 
εκπαίδευσης) ώστε να βιώνουν τη νέα γνώση και να την κατακτούν και επίσης 
να διαπιστώνονται στην πράξη οι πραγματικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες, οι 
οποίες σχετίζονται άμεσα με τα κοινωνικοπολιτιστικά προβλήματα της 
σύγχρονης εποχής.  

 
 

               7.2. Αποδοχή ή απόρριψη της αρχικής υπόθεσης 
 

        Όλα αυτά αποτελούν ένδειξη ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν πολύ συχνά 
-τόσο στην τάξη  όσο και στην καθημερινότητα τους - παρόμοια προβλήματα, σε 
σχέση με τη διαχείριση των συναισθημάτων, την προβληματική συμπεριφορά και τις 
διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους, τους υπαρξιακούς προβληματισμούς, τα θέματα 
πολυπολιτισμικότητας και άλλα θέματα που άπτονται της συναισθηματικής και 
ψυχικής τους υγείας και στα οποία παρουσιάζουν ελλείψεις και για αυτό ζητούν 
υποστήριξη και εκπαίδευση στη συγκεκριμένη θεματολογία. Πολλές φορές, καθώς 
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ανάλογες συμπεριφορές και καταστάσεις είτε δε 
γνωρίζουν τον τρόπο είτε δυσκολεύονται να τις αντιμετωπίσουν, ή τις 
αντιμετωπίζουν ανεπαρκώς ή με λάθος τρόπο, με αποτέλεσμα να μην δίνουν τη 
σωστή λύση στο πρόβλημα ή ακόμα και να οδηγούνται - ίσως κάποιες φορές πιο 
σπάνια - στο αντίθετο αποτέλεσμα. Εξαιτίας όλων των παραπάνω 
προκύπτει ότι μέσα από την έρευνα διαπιστώνεται αποδοχή της 
αρχικής υπόθεσης. Πιο αναλυτικά:    
        

• Η πλειοψηφία των μαθητών (ποσοστό 90%) θεωρεί ότι η 
εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης στην εκπαίδευση μπορεί 
να επιδράσει θετικά στη διαμόρφωση και των τριών 
προστατευτικών παραγόντων, γεγονός το οποίο αναδεικνύει από τη μια 
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την αναγκαιότητα της εφαρμογής της πρωτογενούς πρόληψης στην 
εκπαίδευση και από την άλλη ότι η σημασία και η σπουδαιότητα της 
πρωτογενούς πρόληψης στην εκπαίδευση είναι ύψιστη.  

 
• Είναι αισιόδοξο πως η πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 63% 

υιοθετεί την άποψη ότι είναι αναγκαία η εφαρμογή της 
πρωτογενούς πρόληψης στο σχολείο με στόχο όλοι οι μαθητές να 
εκπαιδεύονται ουσιαστικά σε θέματα και δεξιότητες πρόληψης ώστε να 
αντιμετωπιστούν και να μειωθούν τα προβλήματα που εμφανίζονται στην 
τάξη και έχουν σχέση με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, την 
πολυπολιτισμικότητα και τη διαχείριση της τάξης.  

                        

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΌΧΙ
37%

ΝΑΙ
63%

 
• Οι μαθητές θεωρούν ότι τα προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης είναι 

καλό να κινούνται σε πρακτικής φύσεως θέματα και έτσι να ευνοούν τις 
δεξιότητες πρόληψης ανάμεσα στους μαθητές και να δημιουργούν ένα 
αρμονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
                                            

• Το μεγαλύτερο ποσοστό καταφατικών απαντήσεων σχετικά με την 
αναγκαιότητα της εφαρμογής της πρωτογενούς πρόληψης στην εκπαίδευση 
δόθηκε από μαθητές που έχουν επιπλέον σπουδές (80%). Στην προκειμένη 
περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πολύπλευρη εκπαίδευση 
διευρύνει την κρίση και τις δεξιότητες του ατόμου με αποτέλεσμα να το 
ευαισθητοποιεί σε κοινωνικά και πολυπολιτισμικά θέματα της σύγχρονης 
κοινωνίας μας.  

 
 
              7.3 Χρήσιμες προτάσεις – προτάσεις για νέα συμπληρωματική έρευνα 
 

Βασική προϋπόθεση για να διαμορφώσουμε σωστούς και ισχυρούς 
μελλοντικούς ενήλικας, στοχεύοντας σε μια υγιή κοινωνία, είναι η εφαρμογή και 
αξιοποίηση της πρωτογενούς πρόληψης στην εκπαίδευση. 

Για να επιτύχει αυτό, αρχικά είναι αναγκαίο να γίνει εισαγωγή του μαθήματος 
της πρωτογενούς πρόληψης ως υποχρεωτικό μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα του 
σχολείου σε όλη την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δηλαδή να 
διδάσκεται από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο, ώστε να δημιουργείται ένα 
αρμονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και έτσι να ευνοείται η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
πρόληψης ανάμεσα στους μαθητές. 

Επίσης είναι απαραίτητο να περιοριστεί η δασκαλοκεντρική μέθοδος 
διδασκαλίας που εφαρμόζεται κυρίως μέχρι σήμερα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και να εφαρμόζονται  στην τάξη πιο ενεργητικές μέθοδοι 
διδασκαλίας και τεχνικές μάθησης όπως η βιωματική και ομαδοσυνεργατική 
μάθηση, η μέθοδος project, το θεατρικό παιχνίδι, η παντομίμα κ. ά όπου θα 
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δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εκπαιδεύονται μέσα από αυτές τις 
μεθόδους σε όλες τις δεξιότητες της πρωτογενούς πρόληψης. 

Καμιά καινοτομία στην εκπαίδευση δεν έχει πιθανότητες να επιτύχει εάν δεν 
πεισθούν αρχικά οι εκπαιδευτικοί, το Υπουργείο Παιδείας, το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για τη χρησιμότητα της, την παιδαγωγική 
και κοινωνική της αξία και τη βιωσιμότητα της. Για το λόγο αυτό για να επιτύχει η 
εφαρμογή και η αξιοποίηση της πρωτογενούς πρόληψης στην εκπαίδευση, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών που να πιστεύουν στην 
αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα αυτής, στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε 
να λειτουργούν ως δάσκαλοι πρόληψης σε όλη την εκπαιδευτική τους θητεία. 

 Αρχικά, είναι αναγκαίο να γίνει εισαγωγή του μαθήματος της πρωτογενούς 
πρόληψης, ως υποχρεωτικό μάθημα σε όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα του 
Πανεπιστημίου(Νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές ειδικοτήτων), με στόχο να 
αποκτούν όλοι οι φοιτητές γνώσεις πάνω σε ολόκληρη τη θεματολογία της πρόληψης 
και να κατανοούν την αναγκαιότητα της καθολικής εφαρμογής της πρωτογενούς 
πρόληψης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης να διδάσκονται υποχρεωτικά οι 
ίδιοι στη βασική τους εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο μεθόδους διδασκαλίας και 
τεχνικές μάθησης όπως η βιωματική και ομαδοσυνεργατική μάθηση, η μέθοδος 
project, το θεατρικό παιχνίδι,κ.ά, όπου θα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να 
εκπαιδεύονται μέσα από αυτές τις μεθόδους σε όλες τις δεξιότητες της πρωτογενούς 
πρόληψης. Με τον τρόπο αυτό, από τη μια θα εξοικειώνονται με τις μεθόδους 
βιωματικής μάθησης οι ίδιοι καθώς θα επιδιώκεται η ενεργητική συμμετοχή τους στη 
διαδικασία και από την άλλη θα εκπαιδεύονται στις δεξιότητες πρωτογενούς 
πρόληψης ώστε να είναι έτοιμοι στη συνέχεια να εκπαιδεύουν τους δικούς τους 
μαθητές. 

Επίσης χρειάζεται να γίνεται συνεχής υποστήριξη των εκπαιδευτικών που 
πραγματοποιούν προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης στην τάξη με παροχή 
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού πρόληψης και εκπαίδευση τους σε αυτό το υλικό.  
 Ελπίζεται ότι τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα φανούν χρήσιμα σε 
πολλαπλούς αποδέκτες. Κατά πρώτο λόγο στους μαθητές για να ευαισθητοποιηθούν 
σε θέματα πρόληψης, στους εκπαιδευτικούς ώστε να εφαρμόζουν προγράμματα 
πρωτογενούς πρόληψης και ενεργητικών τεχνικών στην τάξη τους. Κατά δεύτερο 
λόγο όλοι οι υπόλοιποι φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση των μαθητών, 
Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχολικοί σύμβουλοι, υπεύθυνοι 
αγωγής υγείας, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ευρήματα της έρευνας και να 
προσαρμόσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης των μαθητών  στις πραγματικές τους 
ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από την πολυπολιτισμικότητα και τη σύγχρονη 
κοινωνία. 
 
 Τέλος είναι επιθυμητό η έρευνα αυτή να αποτελέσει την αφορμή για τη 
διεξαγωγή μιας συστηματικότερης και σε ευρεία κλίμακα διερεύνησης των 
εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών τόσο της Δευτεροβάθμιας όσο και της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα και δεξιότητες πρωτογενούς πρόληψης 
από τους αρμόδιους φορείς Εκπαίδευσης(Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Σχολικούς Συμβούλους, Στελέχη Εκπαίδευσης όπως Υπευθύνους 
Αγωγής Υγείας, Πανεπιστήμια, κ.ά.) ώστε να αναδειχθούν και να ικανοποιηθούν οι 
πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θα προκύψουν και έτσι το σχολείο και η 
εκπαίδευση των μαθητών σε αυτό να συμβάλλουν καθοριστικά και ουσιαστικά στην 
πρόληψη πολλών αρνητικών κοινωνικών φαινομένων. 
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                                 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί ερευνά ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητών της Α’ Ενιαίου Λυκείου του Nομού Χαλκιδικής σε θέματα πρωτογενούς 
πρόληψης. Ως πρωτογενής πρόληψη χαρακτηρίζεται η ανάπτυξη  δεξιοτήτων και η 
απόκτηση γνώσεων από τους μαθητές που τους οδηγούν σε θετικό τρόπο και στάσεις ζωής, 
αποτρέποντας τους από οποιαδήποτε εξαρτητική συμπεριφορά. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
ενίσχυση των τριών προστατευτικών παραγόντων κινδύνου, τον ατομικό που αφορά τις 
προσωπικές δεξιότητες,-αυτοέλεγχο, το σχολικό που αναφέρεται στη σχολική επίδοση και το 
αίσθημα της κοινότητας και τον περιβαλλοντικό που αφορά τις σχέσεις των παιδιών με τους 
συνομηλίκους, δασκάλους και τους γονείς.  

Παρακάτω δίνεται η επεξήγηση κάποιων όρων, που αναφέρονται στις δεξιότητες της 
πρωτογενούς πρόληψης, και οι οποίοι είναι απαραίτητο να γίνουν κατανοητοί για τη 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Ενεργητική ακρόαση: Να ακούει χωρίς να διακόπτει. Να «χτίζει» με τις ιδέες της 
ομάδας. 

Ανεκτικότητα: Να δημιουργεί ήρεμη και ανεκτική ατμόσφαιρα που να 
ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση και παραγωγική σκέψη και δράση των μελών της 
ομάδας. 

Κατανόηση: Να κατανοεί και να αντιλαμβάνεται τα αισθήματα και τις 
εμπειρίες της ομάδας και του κάθε μέλους της. 

Εμπιστοσύνη: Να ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση και την ανταλλαγή 
απόψεων και αποριών του κάθε μέλους, χωρίς φόβο ότι θα αμφισβητηθεί. 

Γνώσεις συντονισμού ομάδας: Να μπορεί να εκτιμάει τη δυναμική της ομάδας 
και της ειδικής υποστήριξης, που ίσως χρειάζεται στο θέμα αυτό. 

Ευελιξία: Να κάνει κατάλληλες αναπροσαρμογές στα μέλη της ομάδας και να 
αποφεύγει αυταρχικές συμπεριφορές, στερεότυπα και την επιβολή ιδεών. 

Συνεργασία: Να ενθαρρύνει και να αναζητεί τη συνεργασία του κάθε μέλους  
και εξωτερικών συνεργατών, αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις και τις συνέπειες που 
μπορεί να έχει στον ίδιο και την ομάδα, ο αποκλεισμός από το σύνολο. 

Συμμετοχή: Να εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας σε 
όλες τις διαδικασίες, σεβόμενος τις ατομικές ιδιαιτερότητες  του κάθε μέλους 

Σεβασμός: Να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ όλων των μελών της 
ομάδας.  

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ερωτήσεις και βάλτε Χ (δίπλα) στην απάντηση 
που επιλέξατε. Απαντήστε με ειλικρίνεια. Όλες οι απαντήσεις θεωρούνται σωστές. 
Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Να είστε βέβαιοι ότι οι απαντήσεις που θα δώσετε είναι 
εμπιστευτικές και ανώνυμες. Η χρήση τους θα γίνει μόνο για ερευνητικούς σκοπούς στα 
πλαίσια συγγραφής ατομικής ερευνητικής εργασίας.  

 
1.Φύλο:          Αγόρι                   Κορίτσι              
   
2.Σημειώστε την ηλικία σας:         
 
3.Σημειώστε την περιοχή όπου σπουδάζετε   :     πόλη             κωμόπολη             χωριό 
 
4 .Επιπλέον σπουδές (παρακαλώ να αναφέρετε το γνωστικό αντικείμενο) 
 
      Πτυχίο ξένης  γλώσσας (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ή κάποια άλλη, παρακαλώ  
 
       προσδιορίστε……………………………………………………………………… 
 
      Πληροφορική……………………………………………………………………… 
 



 60

      Άλλο- προσδιορίστε……………………………………………………………….. 
 
5. Γνωρίζετε τι είναι η πρωτογενής πρόληψη; 
         Ναι                     Όχι 
 
6. Στη διάρκεια των προηγούμενων βασικών σας σπουδών στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διδαχθήκατε γνώσεις σχετικά με τη θεματολογία της 
πρωτογενούς πρόληψης (διαπροσωπικές σχέσεις, ψυχική υγεία, επίλυση προβλημάτων, 
αντιμετώπιση προκλήσεων-επιρροών, σεξουαλική αγωγή, πρόληψη ατυχημάτων, 
διατροφή, πρώτες βοήθειες, εθελοντισμό, κ. ά.) μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα 
αγωγής υγείας και πρωτογενούς πρόληψης; 
           Ναι                   Όχι                                  
 
7. Κατά την προηγούμενη βασική σας εκπαίδευση πιστεύετε ότι αποκτήσατε  κάποια ή 
κάποιες από τις παρακάτω δεξιότητες  πρωτογενούς πρόληψης (ενεργητική ακρόαση, 
ανεκτικότητα, κατανόηση, εμπιστοσύνη, γνώσεις συντονισμού της ομάδας, ευελιξία, 
συνεργασία, συμμετοχή, σεβασμό) μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα αγωγής υγείας και 
πρωτογενούς πρόληψης; 
           Όχι                   
 
   Αν ναι, σημειώστε  τις συγκεκριμένες δεξιότητες…………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………...    
 
8. Διδαχθήκατε κατά την προηγούμενη βασική σας εκπαίδευση μέσα από την εκπαιδευτική 
διαδικασία (προγράμματα αγωγής υγείας και πρωτογενούς πρόληψης), για τους τρεις 
προστατευτικούς παράγοντες (ατομικό, σχολικό, περιβαλλοντικό) στους οποίους μπορεί να 
επιδράσει η πρωτογενής πρόληψη και να επηρεάσει θετικά την ψυχοκοινωνική και σωματική 
ανάπτυξη των παιδιών; 
 
             Ναι                     Όχι         
 
9. Εμφανίζονται συχνά στην τάξη σας κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προβλήματα 
συντονισμού της τάξης, ώστε να διαταράσσεται η λειτουργία της, (έλλειψη πειθαρχίας, 
επιθετικότητα, προβλήματα συμπεριφοράς, συγκρούσεις, κ. ά) μεταξύ των συμμαθητών σας;      
 
  καθόλου               λίγο               αρκετά πολύ         
 
10.Πιστεύετε ότι τα παραπάνω προβλήματα συντονισμού της τάξης (προβλήματα πειθαρχίας, 
επιθετικότητα, προβλήματα συμπεριφοράς, συγκρούσεις, κ. ά)μπορούν να ελαχιστοποιηθούν 
έως και να εξαλειφθούν στην τάξη, αν οι μαθητές αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες 
πρωτογενούς πρόληψης και υγιούς τρόπου συμπεριφοράς, μέσα από ανάλογα προγράμματα 
πρωτογενούς πρόληψης και αγωγής υγείας; 
   καθόλου               λίγο               αρκετά πολύ         
 
11. Ως μαθητής-τρια πιστεύετε ότι μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και 
χρησιμοποιώντας τη θεματολογία και τις δεξιότητες της πρωτογενούς πρόληψης 
(προγράμματα αγωγής υγείας και πρωτογενούς πρόληψης), μπορεί να υπάρξει παρέμβαση 
ώστε να ενισχυθούν οι τρεις προστατευτικοί παράγοντες (ατομικός, σχολικός 
περιβαλλοντικός). 
  
Ναι Όχι 
  
 12. Ποιος από τους τρεις προστατευτικούς παράγοντες πιστεύετε ότι δρα πιο καθοριστικά 
στην πρόληψη: (Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερο από μία επιλογές). 
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 ο ατομικός(προσωπικές δεξιότητες, αυτοέλεγχος) 
 
 ο σχολικός(επίδοση στο σχολείο, αίσθημα κοινότητας) 
 
  ο περιβαλλοντικός(σχέση με συνομήλικους, δασκάλους, γονείς) 
 
                   όλοι το ίδιο 
 
13.Σε ποια από τα παρακάτω θέματα πρωτογενούς πρόληψης έχετε εκπαιδευτεί τα 
προηγούμενα χρόνια.(Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερο από μία επιλογές). 

 Ψυχική Υγεία – Διαπροσωπικές σχέσεις 
καθόλου         λίγο               αρκετά      πολύ        

 Κυκλοφοριακή Αγωγή 
καθόλου         λίγο               αρκετά      πολύ        

 Διατροφή 
καθόλου         λίγο               αρκετά      πολύ        

 Σεξουαλική Αγωγή και Διαφυλικές σχέσεις  
καθόλου         λίγο               αρκετά      πολύ        

 Φυσική άσκηση 
καθόλου         λίγο               αρκετά      πολύ        

 Εθελοντισμός 
καθόλου         λίγο               αρκετά      πολύ        

 
14 .Πως θα αξιολογούσατε τις ικανότητες σας, ως μαθητής στις παρακάτω δεξιότητες 
πρωτογενούς πρόληψης. Παρακαλώ αξιολογήστε τις όλες. 
 
Δεξιότητες Ελάχιστα Στοιχειωδώς Μέτρια Καλά Πολύ καλά 
Ενεργητική 
ακρόαση 

     

Κατανόηση      
Σεβασμό      
Εμπιστοσύνη      
Ανεκτικότητα      
Ευελιξία      
Συμμετοχή      
Συνεργασία      
Γνώσεις 
συντονισμού της 
ομάδας 

     

     
        
15.θεωρείτε ότι η εφαρμογή της φιλοσοφίας της πρωτογενούς πρόληψης στο σχολείο  
     είναι αναγκαία; 
 
             Ναι                     Όχι 
Αν ναι, πιστεύετε ότι αυτό αποτελεί βασικό λόγο εκπόνησης προγραμμάτων πρωτογενούς 
πρόληψης και αγωγής υγείας μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο την 
εκπαίδευση των μαθητών σε δεξιότητες και θέματα πρωτογενούς πρόληψης;  
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Αν όχι, για ποιο λόγο; 
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…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….. 
 
16. Εάν έχετε την ευχέρεια επιλογής θεμάτων για την εκπαίδευση σας στην πρωτογενή  
     πρόληψη, ποια από τα παρακάτω θέματα θα επιλέγατε(μπορείτε να σημειώσετε  
     περισσότερα από ένα θέματα) 
             Διαχείριση συναισθημάτων- επικοινωνία- συγκρούσεις-επιθετικότητα 
 
             Βίαιη συμπεριφορά, πένθος, διαζύγιο 
             Συμβουλευτική- Σχέσεις, συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων 
 
             Πολυπολιτισμικότητα -Αλληλεγγύη-ανθρωπισμός 

                Εθελοντισμός   
      
             Διαπροσωπικές σχέσεις 

              Πρώτες βοήθειες στο σχολείο 
 
             Συμπεριφορά-τροποποίηση προβληματικής συμπεριφοράς 
             Σεβασμός στον εαυτό μου και τους γύρω μου 
 
             Περιθωριοποίηση παιδιών και αντιμετώπιση τους 
             Διατροφή- Φυσική άσκηση 
 
             Υπαρξιακοί προβληματισμοί παιδιών σε μικρή ηλικία 

        Άλλο……………………………………………………………………………….. 
 
17.Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι παράγοντες που δημιουργούν την ανάγκη στους μαθητές να 
εκπαιδευτούν σε θέματα και δεξιότητες πρωτογενούς πρόληψης(μπορείτε να σημειώσετε 
περισσότερους από ένα λόγους): 
              Ανάγκες που προκύπτουν από τα κενά της προηγούμενης βασικής τους εκπαίδευσης  
 
              Ανάγκες που προκύπτουν από το κοινωνικό περιβάλλον(π.χ πολυπολιτισμικότητα,  
              ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην τάξη, προβλήματα επικοινωνίας με το  
              οικογενειακό, σχολικό και το φιλικό περιβάλλον, προβλήματα στη σχολική επίδοση  
               κ.α.) 
              Προσωπική επιθυμία για συνεχή εκπαίδευση και ολοκλήρωση της προσωπικότητας  
              τους             
   Άλλο……………………………………………………………………… 
 
18.Ποιες από τις παρακάτω μορφές επιθυμείτε να έχει η εκπαίδευση σας;(μπορείτε να  
     σημειώσετε περισσότερες από μία επιλογές) 
 Ενδοσχολική εκπαίδευση 
 
            Εκπαίδευση σε άλλο χώρο εκτός του σχολείου 
 
            Αυτομόρφωση (με προσωπική μελέτη) 
 
              Εκπαίδευση με βιωματικό και ομαδικό τρόπο διδασκαλίας   
 
              Συνδυασμός κάποιων από τα παραπάνω. Προσδιορίστε ακριβώς……………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
      
   Άλλο……………………………………………………………………………………….              
                                    Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας 
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