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 ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Τα ζρνιεία έρνπλ ζεσξεζεί σο ζεκαληηθόο ρώξνο αγσγήο θαη πξναγσγήο πγείαο ζε όιν 

ηνλ θόζκν. Η αγσγή πγείαο ζύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο, δελ 

πεξηνξίδεηαη απιά ζηε δηάδνζε πιεξνθνξηώλ ζε ζέκαηα πγείαο αιιά αθνξά επίζεο ζηελ 

«ενίζσςζη ηυν κινήηπυν, ηυν δεξιοηήηυν και ηηρ αςηό-αποηελεζμαηικόηηηαρ, ώζηε να 

λαμβάνονηαι μέηπα για ηη βεληίυζη ηηρ ςγείαρ». 

Σθνπόο ηεο εξγαζίαο ήηαλ δηεξεύλεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο πξνγξάκκαηνο αγσγήο 

πγείαο ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ γλώζεσλ, ζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο  καζεηώλ ζηα 

αηπρήκαηα θαη ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα. Τν πξόγξακκα εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο νηνλεί 

πεηξακαηηθήο (πηινηηθήο) κειέηεο κε πξν- θαη κεηά- κέηξεζε θαη κε κηα νκάδα παξέκβαζεο, 

ηνπο ηξεηο καζεηέο ηνπ 1
νπ

 Δηδηθνύ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Καιακπάθαο, ην ζρνιηθό έηνο  

2013-14.  

Η αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ κέηξεζεο ησλ γλώζεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ 

ζηα αηπρήκαηα θαη ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα, πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηε ζρνιηθή 

λνζειεύηξηα. Η επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε πεξηγξαθηθά.H ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ πέληε κήλεο. 

Παξαηεξήζεθε κεηά ην πξόγξακκα αγσγήο πγείαο αύμεζε ζηνπο δείθηεο γλώζεσλ-

ζηάζεσλ-ζπκπεξηθνξάο ζηα αηπρήκαηα θαη ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα. Δπηπιένλ 

δηαπηζηώζεθαλ αθελόο νη ειιείςεηο ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα πξόιεςεο αηπρεκάησλ θαη 

κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ θαη αθεηέξνπ ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο παξέκβαζεο. Σπληζηάηαη 

ε εθαξκνγή αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαη ζε άιινπο πιεζπζκνύο καζεηώλ. 

 



ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Τα πεξηζζόηεξα παηδηά ζε όιν ηνλ θόζκν παξαθνινπζνύλ δεκνηηθό ζρνιείν. Ιδηαίηεξα 

ζεκαληηθή γηα ηελ πγεία ησλ καζεηώλ είλαη ε παξνρή αζθαιώλ θαη πγηεηλώλ ζπλζεθώλ 

δηδαζθαιίαο. Η Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο νξίδεη έλα "ςγιεινό ζσολικό 

πεπιβάλλον» υρ «αςηό πος πποζηαηεύει ηοςρ μαθηηέρ και ηο πποζυπικό από ηπαςμαηιζμό ή 

αζθένεια, και ππουθεί δπάζειρ ππόλητηρ και ζςμπεπιθοπέρ ενανηία ζε  γνυζηούρ παπάγονηερ 

κινδύνος, πος μποπεί να οδηγήζοςν ζε μελλονηική νόζο ή αναπηπία" (American Academy of 

Pediatrics 1993).  

Ψζηόζν ηα αηπρήκαηα απνηεινύλ ηνλ κεγαιύηεξν θίλδπλν ζηα ζρνιεία, ηε δεύηεξε αηηία 

παηδηθήο λνζεξόηεηαο θαη ζηελ επνρή καο πξόβιεκα άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο γηα ηε δεκόζηα 

πγεία (Πεηξίδνπ 2011). Σρεηηθά κε ηα ζρνιηθά αηπρήκαηα, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Πξόιεςεο Παηδηθώλ Αηπρεκάησλ (ΚΔΠΠΑ), ηελ εμαεηία 1996-2001 

ζεκεηώζεθαλ 23.000 ζρνιηθά αηπρήκαηα εληόο ηνπ ζρνιείνπ ζε καζεηέο 5-14 εηώλ, από ηα 

νπνία ην 60% αθνξνύζε ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 10-14 εηώλ θαη ην 66% ζηα αγόξηα. Τν 

κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ηξαπκαηηζκώλ (92%) ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ. Τν 70% ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζπλέβε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, ην 10% ζηελ 

αίζνπζα θαη ην 7% ζηηο ζθάιεο. Η βαζηθόηεξε αηηία αηπρήκαηνο ήηαλ νη πηώζεηο ζε 

πνζνζηό 56%. Τν 20% ησλ αηπρεκάησλ νδήγεζε ζε θάηαγκα, ελώ ζε ό, ηη αθνξά ζηελ 

έθβαζε, ην 46% ρξεηάζηεθε ζεξαπεία θαη επαλεμέηαζε θαη ην 4% λνζειεύηεθε (Τζαγθάξε 

2007).  

 Δθηόο από ηα αηπρήκαηα, νη αζζέλεηεο θαη ηδηαίηεξα ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα ζην ρώξν 

ηνπ ζρνιείνπ, πνπ πξνθαινύληαη από βαθηήξηα, ηνύο θαη παξάζηηα, θαίλεηαη λα είλαη ζπλήζε 

ζηνπο καζεηέο (Colorado Department of Public Health and Environment 2004). Η έμνδνο 

ηνπ παηδηνύ από ην θιεηζηό νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ θαη ε πνιύσξε ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε 

ζπλνκήιηθνύο ηνπ ζε παηδηθνύο ζηαζκνύο, παηδόηνπνπο θαη ζρνιεία, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

αλσξηκόηεηα ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ηνπ θαη ηελ άγλνηα ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο, έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ απμεκέλε έθζεζή ηνπ ζε παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο, πνπ νδεγνύλ ζπρλά 

ζε πιήζνο ινηκώμεσλ, θπξίσο αναπνεςζηικέρ, γαζηπενηεπικέρ και δέπμαηορ/βλεννογόνυν, νη 

νπνίεο θάπνηεο θνξέο ιακβάλνπλ θαη επηδεκηθή έμαξζε (Γαιαλάθεο 2009, Σπξηνπνύινπ 

2013, Selekman 2006). Σύκθσλα επίζεο κε πιεξνθνξίεο ηνπ Centres for Disease Control 

and Prevention (CDC), ηα ινηκώδε λνζήκαηα επζύλνληαη γηα ηα εθαηνκκύξηα ησλ ζρνιηθώλ 

εκεξώλ, πνπ ράλνληαη θάζε ρξόλν από ην λεπηαγσγείν κέρξη θαη ην Λύθεην, ζε δεκόζηα 

ζρνιεία ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο (CDC 2013). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Centers%20for%20Disease%20Control%20and%20Prevention%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Centers%20for%20Disease%20Control%20and%20Prevention%22%5BCorporate%20Author%5D


ΚΟΠΟ-ΣΟΥΟΙ 

 Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ δηεξεύλεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο πξνγξάκκαηνο 

αγσγήο πγείαο ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ γλώζεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο  

καζεηώλ ζηα αηπρήκαηα θαη ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα. 

 

Οη επηκέξνπο ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: 

α) Γνυζηικοί: Δλεκέξσζε καζεηώλ γηα ηα αηπρήκαηα θαη ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα θαη 

θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο πξόιεςήο ηνπο,  

β) Σςναιζθημαηικοί: Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ σο πξνο ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ 

αηπρεκάησλ θαη ησλ αζζελεηώλ ζηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηόηεηα θαη δηακόξθσζε ζηάζεσλ 

βαζηζκέλσλ ζηελ πξόιεςε. Δμνηθείσζε καζεηώλ κε ηνπο ρώξνπο πεξίζαιςεο θαη  

θξνληίδαο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαη κεηαδνηηθνύ λνζήκαηνο  

 γ) Ψςσοκινηηικοί: Αλάπηπμε ζπκπεξηθνξώλ πνπ πξνάγνπλ ηελ πξόιεςε ησλ 

αηπρεκάησλ θαη ησλ κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ. 

 

ΓΙΑΘΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Τν πξόγξακκα Αγσγήο Υγείαο ζπλδέζεθε κε ηηο εμήο δηαζεκαηηθέο  ελόηεηεο: 

 

-Μάζεκα Αγσγήο Υγείαο: Πξόιεςε αηπρεκάησλ- Αηνκηθή πγηεηλή θαη θξνληίδα 

- Χπρνθηλεηηθόηεηα -Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο-Γεκηνπξγηθή απαζρόιεζε 

- Βειηίσζε δεμηνηήησλ ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο 

- Γεμηόηεηεο απηνεμππεξέηεζεο 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ  

 Τν πξόγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα νηνλεί πεηξακαηηθήο κειέηεο κε πξν- 

θαη κεηά- κέηξεζε θαη κε κηα νκάδα παξέκβαζεο, ηνπο ηξεηο καζεηέο ηνπ 1νπ Δηδηθνύ 

Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Καιακπάθαο, θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2013-14 (πηινηηθή κειέηε), 

θαηόπηλ έγθξηζεο πνπ δόζεθε από ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 
Οη κέζνδνη αγσγήο πγείαο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αθνξνύζαλ ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, 

ηε βησκαηηθή κέζνδν, ηελ ρξήζε πξνηύπσλ θαη ηέινο ζηελ παξαδνζηαθή κέζνδν.  Τν 

κάζεκα αγσγήο πγείαο (παξέκβαζε) πεξηιάκβαλε 2 ελόηεηεο: ηελ έλλνηα, ηελ πξόιεςε θαη 

ηνπο ρώξνπο πεξίζαιςεο, αθελόο ησλ αηπρεκάησλ θαη αθεηέξνπ ησλ κεηαδνηηθώλ 

λνζεκάησλ. Γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (απηό-αλαθεξόκελεο) ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιόγην, πνπ δεκηνπξγήζεθε 



από ηε ζρνιηθή λνζειεύηξηα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο ιήθζεθαλ κε 

ηε κνξθή ηεο ζπλέληεπμεο. Η επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε πεξηγξαθηθά κε ην 

SPSS 22.0 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Τν πξόγξακκα δηεμήρζε ζηηο εμήο ρξνληθέο πεξηόδνπο: 

 

1
ος 

Μήνας:  

Πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ ε δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο αλαθνξηθά κε ηα 

αηπρήκαηα θαη ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα θαη ε ζπγθέληξσζε αληίζηνηρνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ από βηβιία, άξζξα θαη από ην δηαδίθηπν. Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό θξνληίζακε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ, ώζηε λα είλαη  

ζαθέο θαη θαηαλνεηό. Σηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηεθε από ηε ζρνιηθή λνζειεύηξηα 

εξσηεκαηνιόγην δηεξεύλεζεο ησλ γλώζεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηώλ ζηα αηπρήκαηα θαη ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα θαη ζηελ πξόιεςή ηνπο. Τν 

εξσηεκαηνιόγην πεξηιάκβαλε 29 εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ θαη 1 εξώηεζε αλνηρηνύ ηύπνπ 

θαη βαζίζηεθε ζε έγθπξεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο. Η ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνιόγηνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο από ηε ζρνιηθή λνζειεύηξηα ζε δύν ζηάδηα, πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο,  κε ηε κέζνδν ηεο ζπλέληεπμεο. Αθνινύζεζε ε 

αξρηθή ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε αλάπηπμε ζεηηθνύ θιίκαηνο ζηε δπλακηθή ηεο 

νκάδαο θαη ε θαιιηέξγεηα πξνβιεκαηηζκνύ ζηνπο καζεηέο γύξσ από ηηο έλλνηεο: αηύρεκα, 

πξόιεςε, αζζέλεηα, κηθξόβηα, ρώξνη πεξίζαιςεο. 

 

2
ος 

Μήνας:  

Τν 2
ν
 κήλα νη καζεηέο ελεκεξώζεθαλ πάλσ ζηελ έλλνηα θαη ηα είδε ησλ αηπρεκάησλ 

αιιά θαη ζηνπο ηξόπνπο πξόιεςεο από απηά. Η ελεκέξσζε έγηλε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνύο ζηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο θαη κε ηε ρξήζε ηερληθώλ Αγσγήο Υγείαο, 

όπσο ε δηάιεμε, νη δηαθάλεηεο, ην νπηηθναθνπζηηθό πιηθό θαη ε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. 

Αθνινύζεζε ε επαηζζεηνπνίεζε καζεηώλ ζηα ζέκαηα πξόιεςεο αηπρεκάησλ κέζα από ηελ 

πξνβνιή νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ, από ην παηρλίδη ξόισλ θαη από ηελ παξαηήξεζε θαη  ηνλ 

εληνπηζκό παξαγόλησλ θηλδύλνπ γηα αηύρεκα εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ. 



 

  

 

 

 

3
ος 

Μήνας:  

Τν 3
ν
 κήλα νη καζεηέο ελεκεξώζεθαλ πάλσ ζηελ έλλνηα ησλ κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ, 

ζηε ζεκαζία ηνπο αιιά θαη ζηνπο ηξόπνπο πξόιεςεο από απηά. Η ελεκέξσζε έγηλε από 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο ζηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο θαη κε ηε ρξήζε 

ηερληθώλ Αγσγήο Υγείαο, όπσο ε δηάιεμε, νη δηαθάλεηεο, ην θνιάδ θαη ε ζπδήηεζε ζηελ 

ηάμε. Αθνινύζεζε ε επαηζζεηνπνίεζε καζεηώλ ζηα ζέκαηα πξόιεςεο ησλ κεηαδνηηθώλ 

λνζεκάησλ κέζα από ηελ πξνβνιή νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ, από ην παηρλίδη ξόισλ θαη από 



ηελ παξαηήξεζε θαη  ηνλ εληνπηζκό παξαγόλησλ θηλδύλνπ γηα κεηαδνηηθό λόζεκα εληόο ηνπ 

ζρνιηθνύ ρώξνπ. 

 

 

  

      

 

 

 

 



4
ος 

Μήνας:  

Τνλ 4
ν
 κήλα πινπνηήζεθαλ νη πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο καο ζε θαξκαθείν, ζε 

ηδησηηθό ηαηξείν θαη ζην Κέληξν Υγείαο Καιακπάθαο, κε ζθνπό λα εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο 

κε ηνπο ρώξνπο πεξίζαιςεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή κεηαδνηηθήο λόζνπ. Με ηνλ ηξόπν 

απηό δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα δνπλ από θνληά πιηθό, εμνπιηζκό, ηερληθέο θαη 

θάξκαθα γηα όζνπο παζαίλνπλ θάπνην αηύρεκα ή κεηαδνηηθό λόζεκα. Φξεηάδεηαη λα 

ζεκεησζεί όηη ν θάζε επαγγεικαηίαο πγείαο, από ηνπο ρώξνπο πνπ επηζθεθηήθακε 

(θαξκαθνπνηόο, ηαηξόο, λνζειεύηξηα), κίιεζε ζηνπο καζεηέο γηα ην ξόιν ηνπ ζηε θξνληίδα 

ελόο ηξαπκαηία ή αζζελή.       

 

 

 

    



 

             

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 Η αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Υγείαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε εξσηεκαηνιόγην 

κέηξεζεο ησλ γλώζεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ζε δύν ζηάδηα, 

πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τν εξσηεκαηνιόγην, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηα πιαίζηα πηινηηθήο εθαξκνγήο, θαηαζθεπάζηεθε από ηε ζρνιηθή λνζειεύηξηα θαη 

πεξηιάκβαλε  29 εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ θαη 1 εξώηεζε αλνηρηνύ ηύπνπ (12 γλώζεσλ-7 

ζηάζεσλ θαη 10 ζπκπεξηθνξάο ζηα αηπρήκαηα θαη κεηαδνηηθά λνζήκαηα). 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 Σηνπο Πίλαθεο 1,2 θαη 3 απεηθνλίδνληαη αληίζηνηρα νη ζπρλόηεηεο λ θαη ζρεηηθέο 

ζπρλόηεηεο λ% ησλ γλώζεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηα αηπρήκαηα θαη ηα 

κεηαδνηηθά λνζήκαηα, πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Υγείαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 1. στνόηηηες ν και ζτεηικές ζστνόηηηες ν% ηων γνώζεων ζηα αηστήμαηα και 

ηα μεηαδοηικά νοζήμαηα  

 

 

Μεηαβληηή: Γνώζεις ζηη ζτολική αζθάλεια 

και σγιεινή 

 

 

Σστνόηηηα 

 ν (ζτεηική  

ζστνόηηηα ν%)  

 

Έλεγτος   

Πριν 

 

Σστνόηηηα 

 ν (ζτεηική  

ζστνόηηηα  ν%)  

 

Έλεγτος  

Μεηά 

5. Γλσξίδεηε ηα είδε ησλ αηπρεκάησλ: 0 2(66,7) 

6. Πώο ιέγεηαη ην αηύρεκα, πνπ παζαίλνπκε, 

όηαλ θαηγόκαζηε; 

0 3(100) 

 

7. Πώο ιέγεηαη ην αηύρεκα, πνπ παζαίλνπκε, 

όηαλ δελ κπνξνύκε λα αλαπλεύζνπκε; 

0 2(66,7) 

 

8. Πώο ιέγεηαη ην αηύρεκα, πνπ παζαίλνπκε, 

όηαλ καο ρηππάεη ην ειεθηξηθό ξεύκα; 

2(66,7) 2(66,7) 

 

9. Πώο ιέγεηαη ην αηύρεκα, πνπ παζαίλνπκε, 

όηαλ πηνύκε απνξξππαληηθά, θαζαξηζηηθά, 

θάξκαθα πνπ δελ πξέπεη ή θάκε ραιαζκέλν 

θαγεηό; 

0 

 
3(100) 

 

 

10. Πώο ιέγεηαη ην αηύρεκα, πνπ παζαίλνπκε, 

όηαλ ρηππάκε ελώ είκαζηε κέζα ζε απηνθίλεην 

θαη δε θνξάκε δώλε; 

0 

 
3(100) 

 

 

11. Πώο ιέγεηαη ην αηύρεκα, πνπ παζαίλνπκε, 

όηαλ πέθηνπκε ζην έδαθνο; 

0 2(66,7) 

 

18. Μεηαδνηηθέο αζζέλεηεο ιέγνληαη εθείλεο, 

πνπ: 

0 

 
1(33,3) 

 

20.  Τα κηθξόβηα είλαη: 1(33,3) 3(100) 

21. Τα κηθξόβηα βξίζθνληαη ζπλήζσο: 0 3(100) 

22. Τα πεξηζζόηεξα κηθξόβηα ζην ζώκα καο 

βξίζθνληαη: 

1(33,3) 

 

1(33,3) 

27. Τα πεξηζζόηεξα κεηαδνηηθά λνζήκαηα 

κεηαθέξνληαη ζηνπο άιινπο: 

0 2(66,7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 2. στνόηηηες ν και ζτεηικές ζστνόηηηες ν% ηων ζηάζεων ζηα αηστήμαηα και 

ηα μεηαδοηικά νοζήμαηα 

 

 

Μεηαβληηή: Σηάζεις ζηη ζτολική 

αζθάλεια και σγιεινή 

 

 

Σστνόηηηα 

 ν (ζτεηική  

ζστνόηηηα ν%)  

 

Έλεγτος   

Πριν 

 

Σστνόηηηα 

 ν (ζτεηική  

ζστνόηηηα  ν%)  

 

Έλεγτος  

Μεηά 

1. Η έλλνηα ηνπ αηπρήκαηνο αθνξά ζε 

θάηη: 

2(66,7) 3(100) 

2. Πόηε ζεσξείηε όηη θάπνηνο έπαζε έλα 

αηύρεκα: 

2(66,7) 2(66,7) 

3. Πηζηεύεηε όηη ην αηύρεκα ζπκβαίλεη 

όηαλ: 

1(33,3) 3(100) 

4. Πηζηεύεηε όηη ην όηη αηύρεκα  

ζπκβαίλεη: 

0 2(66,7) 

17. Η έλλνηα ηεο αζζέλεηαο ζεσξείηε όηη 

αλαθέξεηαη ζε θάηη: 

2(66,7) 

 
3(100) 

19. Οη κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο πηζηεύεηε 

όηη νθείινληαη ζε: 

2(66,7) 

 
3(100) 

 

25. Πόηε ιέκε όηη θάπνηνο αξξώζηεζε: 2(66,7) 2(66,7) 

 

Πίνακας 3. στνόηηηες ν και ζτεηικές ζστνόηηηες ν% ηης ζσμπεριθοράς ζηα 

αηστήμαηα και ηα μεηαδοηικά νοζήμαηα 

 

 

Μεηαβληηή: Σσμπεριθορά ζηη ζτολική 

αζθάλεια και σγιεινή 

 

 

Σστνόηηηα 

 ν (ζτεηική  

ζστνόηηηα ν%)  

 

Έλεγτος   

Πριν 

 

Σστνόηηηα 

 ν (ζτεηική  

ζστνόηηηα  ν%)  

 

Έλεγτος  

Μεηά 

12. Γηα λα κελ πάζνπκε έγθαπκα πξνζέρνπκε λα 

κελ παίδνπκε κε: 

0 3(100) 

13. Γηα λα κελ πάζνπκε δειεηεξίαζε: 1(33,3) 2(66,7) 

14. Γηα λα κελ πάζνπκε ηξνραίν αηύρεκα: 2(66,7) 2(66,7) 

15. Γηα λα κελ πληγνύκε θξνληίδνπκε, ώζηε:  1(33,3) 2(66,7) 

16. Όηαλ παζαίλνπκε έλα αηύρεκα θαη γηα λα 

γίλνπκε θαιά επηζθεπηόκαζηε: 

0 

 
3(100) 

 

23. Γηα λα θύγνπλ ηα κηθξόβηα από ηα βξώκηθα 

ρέξηα καο, ζα πξέπεη: 

1(33,3) 

 
3(100) 

 

24. Τα ρέξηα πξέπεη λα ηα πιέλνπκε πάληα: 0 3(100) 

26. Όηαλ είκαζηε άξξσζηνη από θάπνηα 

κεηαδνηηθή αζζέλεηα: 

2(66,7) 

 
3(100) 

 

28. Γηα λα κελ θνιιήζνπκε θάπνηα αζζέλεηα: 0 2(66,7) 

29. Όηαλ αξξσζηήζνπκε θαη γηα λα γίλνπκε θαιά 

επηζθεπηόκαζηε: 

0 3(100) 

 

 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο: 

-είραλ ειιηπείο γλώζεηο γηα ηα αηπρήκαηα θαη ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα   

- είραλ κέηξηεο ζηάζεηο γηα ηα αηπρήκαηα θαη ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα 

- παξνπζίαδαλ κέηξηα ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηα αηπρήκαηα θαη ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα 

 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο νη κεηαβιεηέο: 

- ησλ γλώζεσλ ζηα αηπρήκαηα θαη κεηαδνηηθά λνζήκαηα παξνπζίαζαλ ζην ζύλνιό ηνπο 

αύμεζε 

- ησλ ζηάζεσλ ζηα αηπρήκαηα θαη κεηαδνηηθά λνζήκαηα παξνπζίαζαλ ζην ζύλνιό ηνπο 

αύμεζε, δειαδή θάλεθε όηη νη καζεηέο είραλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο κεηά ην πξόγξακκα ζε 

ζρέζε κε πξηλ  

- ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηα αηπρήκαηα θαη κεηαδνηηθά λνζήκαηα παξνπζίαζαλ ζην ζύλνιό ηνπο 

αύμεζε, δειαδή νη καζεηέο αλέθεξαλ όηη ζα ήηαλ πην πξνζερηηθνί κεηά ην πξόγξακκα ζε 

ζρέζε κε πξηλ. 

  

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ  

Τν εξεπλεηηθό εξγαιείν (εξσηεκαηνιόγην), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πξόγξακκα αγσγήο 

πγείαο (πηινηηθά), είναι νέο επγαλείο και θα ππέπει να σπηζιμοποιηθεί και ζε άλλα 

ππογπάμμαηα, ώζηε λα ειεγρζεί  πεξαηηέξσ ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξόηεηά ηνπ. Δπηπιένλ ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ 

ηεο ζρνιηθήο λνζειεύηξηαο, μεηά από πποθοπικέρ επυηήζειρ ζηοςρ μαθηηέρ (ζςνένηεςξη), 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ νη δπζθνιίεο ηνπο ζηε γξαθή θαη αλάγλσζε. Η 

θαηαγεγξακκέλε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ήηαλ η αςηό-αναθεπόμενη και όσι η 

παπαηηπούμενη, θαζώο ππήξραλ δπζθνιίεο σο πξνο ηελ δηαηήξεζε αξρείσλ θαηαγξαθήο 

αηπρεκάησλ θαη κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ εθηόο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

ΠΡΟΣΑΗ 

     Τα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο έδεημαλ ηε ζεηηθή έθβαζή ηνπ 

ζηνπο καζεηέο, πνπ ζπκκεηείραλ. Δπνκέλσο ζπληζηάηαη ε αλάπηπμε, ε εθαξκνγή θαη ε 

αμηνιόγεζε αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαη ζε άιινπο πιεζπζκνύο καζεηώλ 

(εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο) από εθπαηδεπηηθνύο ή θαη επαγγεικαηίεο πγείαο, ζηα πιαίζηα 

ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο. 
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