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Πεξίιεςε 

Ζ ενβαζία αοηή επζηεκηνχκεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ ζηδκ ενιδκεία ηςκ ειπεζνζχκ εκδθίηςκ πςνίξ 

ζπμοδέξ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ πμο δζδάζημοκ Υδιεία ζε ζπέζδ ιε ημ ιάεδια 

ηδξ Υδιείαξ, χζηε κα ακαδεζπημφκ ηα ειπυδζα ζηδ δζά αίμο ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ. Σα δεδμιέκα ιαξ 

πνμήθεακ απυ αημιζηέξ δμιδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ. Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ δέηα εκδθίηςκ 

ηαζ δέηα ηαεδβδηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ θάκδηε υηζ δ εεςνδηζηή δζδαζηαθία ιίαξ 

επζζηήιδξ ααζζηά πεζναιαηζηήξ, δ ιδ ακάδεζλδ ηδξ ζφκδεζδξ ηδξ Υδιείαξ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή, δ 

εθθζπήξ ηονίςξ πναηηζηή ηαηάνηζζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηζξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ, δ οπεναμθζηά 

απαζηδηζηή ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ φθδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ εθάπζζημ δζαεέζζιμ πνυκμ δζδαζηαθίαξ 

είκαζ ιενζηέξ απυ ηζξ παναηηδνζζηζηέξ δοζημθίεξ ζηδ ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ. Σμ απμηέθεζια αοηχκ ηςκ 

δοζημθζχκ είκαζ ημ θηςπυ ςξ ιέηνζμ βκςζηζηυ οπυααενμ ηςκ εκήθζηςκ, ημ μπμίμ δοζημθεφεζ ηδκ 

ηαηακυδζδ ηςκ δζαεέζζιςκ πθδνμθμνζχκ απυ ηα ΜΜΔ ηαζ ημ δζαδίηηομ ηαζ ηεθζηά ζηήκεζ 

ακοπέναθδηα ειπυδζα ζηδ δζά αίμο ιάεδζδ. 

 

Abstract 

This study aims at identifying barriers to lifelong learning of Chemistry by analyzing the experiences 

of adults who have not pursued studies related to Science and Chemistry teachers. Data collection was 

done with the method of personal structured interviews. The analysis of the answers of 10 adults and 

10 Chemistry teachers in secondary education, resulted in the following main difficulties of Chemistry 

learning: theoretical teaching approach of a mainly experimental subject, very limited reference to the 

connection of Chemistry with everyday life, insufficient in-class practical training of Chemistry 

teachers, overly demanding chemistry curriculum in combination with very little allocated teaching 

time. Due to these difficulties, the average adult possesses a poor to moderate knowledge background 

in chemistry, he/she cannot easily comprehend the rapidly increasing amount of the relevant 

information available in the media and encounters major barriers to lifelong learning. 

 

 

Δηζαγσγή 

 

 Ζ δζά αίμο ιάεδζδ πενζθαιαάκεζ ηάεε είδμοξ ιαεδζζαηή δναζηδνζυηδηα ζηδ δζάνηεζα 

ηδξ γςήξ ημο ακενχπμο, πμο απμζημπεί ζηδκ απυηηδζδ ή ζηδ αεθηίςζδ βκχζεςκ ηαζ 

δελζμηήηςκ, πνήζζιςκ ζηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ μθμηθδνςιέκδξ πνμζςπζηυηδηαξ, ζηδκ εκενβυ 

ζοιιεημπή ζηα ημζκά ηαζ ζηδκ επαββεθιαηζηή έκηαλδ ηαζ ελέθζλδ. Ζ δζά αίμο ιάεδζδ 

εειεθζχκεηαζ ζηδκ πνμζπμθζηή αβςβή ηαζ δε ζηαιαηά ιε ημ πέναξ ηδξ ανπζηήξ εηπαίδεοζδξ 

ηαζ ηδκ εκδθζηίςζδ ημο αηυιμο αθθά είκαζ ιζα δζανηήξ δζαδζηαζία πμο θαιαάκεζ πχνα ζε 

υθεξ ηζξ θάζεζξ ηδξ γςήξ εκυξ ακενχπμο. 
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 ε έκακ ηυζιμ πμο δζαιμνθχκεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ απυ ηζξ επζζηήιεξ ηαζ ηδκ 

ηεπκμθμβία, μζ ααζζηέξ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζηα 

ζημζπεία ιζαξ βεκζηήξ παζδείαξ ζφιθςκδξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ. Σμ 

πενζεπυιεκμ αοηχκ ηςκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ απμηεθεί δζεεκχξ ακηζηείιεκμ ζογδηήζεςκ 

ηαζ πενζβνάθεηαζ ιε ημκ υνμ επηζηεκνληθφο εγγξακκαηηζκφο (scientific literacy) (Shwartz, 

Ben-Zvi, & Hofstein 2006a). Δζδζηυηενα βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ζηδ Υδιεία πνδζζιμπμζείηαζ μ 

υνμξ ρεκηθφο εγγξακκαηηζκφο (chemical literacy) (Holman 2002) πμο πενζθαιαάκεζ 

ζοκμπηζηά: ηδκ ηαηακυδζδ ημο ακηζηεζιέκμο ιεθέηδξ ηδξ Υδιείαξ ηαζ ααζζηχκ πδιζηχκ 

εκκμζχκ, ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ πνήζδξ βκχζεςκ Υδιείαξ ζηδκ ελήβδζδ ηαεδιενζκχκ 

θαζκμιέκςκ, ηδ πνήζδ ηδξ Υδιείαξ ζηδκ ηαεδιενζκή θήρδ απμθάζεςκ ηαζ ζηδ ζοιιεημπή 

ζε δδιυζζεξ ζογδηήζεζξ (Shwartz, Ben-Zvi, & Hofstein 2006b). Ακάιεζα ζηα 

παναηηδνζζηζηά ηςκ επζζηδιμκζηά εββνάιιαηςκ πμθζηχκ είκαζ δ δζά αίμο ιάεδζδ ζηζξ 

Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ηαζ επμιέκςξ ηαζ ζηδ Υδιεία (Roth & Lee 2004). 

 ήιενα υιςξ, υπςξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ έηζζ ηαζ ζηδκ Δθθάδα, υθμ ηαζ θζβυηενμζ 

ιαεδηέξ επζθέβμοκ ηδ Υδιεία ςξ ιάεδια ηαζ εθάπζζημζ είκαζ εηείκμζ πμο επζθέβμοκ κα 

ζοκεπίζμοκ ζπμοδέξ ζηδ Υδιεία αθμφ απμθμζηήζμοκ απυ ημ Λφηεζμ. Σμ πμζμζηυ ηςκ 

ιαεδηχκ πμο έπμοκ ςξ πνχηδ πνμηίιδζδ κα ζοκεπίζμοκ ζπμοδέξ ζηα ηιήιαηα Υδιείαξ είκαζ 

ηαηά πμθφ ιζηνυηενμ απυ εηείκμ πμο επζθέβμοκ ηα ηιήιαηα Μαεδιαηζηχκ αθθά ηαζ 

Φοζζηήξ. Πμθθέξ ένεοκεξ έπμοκ πνμζπαεήζεζ κα νίλμοκ θςξ ζημ θαζκυιεκμ αοηυ, ηαζ πμθθέξ 

είκαζ μζ αζηίεξ πμο έπμοκ πνμζδζμνζζηεί. οκμπηζηά πενζβνάθμκηαζ παναηάης. 

 Ζ Υδιεία ςξ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ έπεζ ιία ζδζαίηενδ ηνζπθή θφζδ (Gilbert & 

Treagust 2009). Πμθθά ηαεδιενζκά θαζκυιεκα ηα ακηζθαιαακυιαζηε ιαηνμζημπζηά, 

εκημφημζξ δ ηαηακυδζή ημοξ πνμτπμεέηεζ βκχζεζξ ημο ιζηνυημζιμο. Σαοηυπνμκα, δ Υδιεία 

πνδζζιμπμζεί ιζα ζδζαίηενδ ζοιαμθζηή βθχζζα. Πμθθέξ απυ ηζξ δοζημθίεξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ 

ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδκ ζδζαίηενδ θφζδ ημο ακηζηεζιέκμο ηαεχξ 

απαζηεί απυ ημοξ ιαεδηέξ κα ιεηαααίκμοκ απυ ημ ιαηνμζημπζηυ ζημ ιζηνμζημπζηυ επίπεδμ, 

κα πνδζζιμπμζμφκ πδιζηά ζφιαμθα, αθθά ηαζ κα μπηζημπμζμφκ αθδνδιέκεξ έκκμζεξ υπςξ ημ 

ζπήια εκυξ ιμνίμο ζε ιία ζεθίδα δφμ δζαζηάζεςκ (Chittleborough & Treagust 2008). Οζ 

πνμτπάνπμοζεξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζε ζπέζδ ιε δζάθμνα πδιζηά θαζκυιεκα, πμο 

ζηδνίγμκηαζ ζοκήεςξ ζηδ δζαίζεδζδ, απμηεθμφκ πμθφ ζοπκά έκα ζπεδυκ ακοπέναθδημ 

ειπυδζμ ζηδ ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ (Κμοηά, Βμζκζάδμο, & Σζαπανθήξ 2009, Σζζηζζπήξ, 

ηαιμαθάζδξ & Παπαβεςνβίμο 2009, Marmaroti & Galanopoulou 2006, Stefani & Tsaparlis 

2009). Οζ δοζημθίεξ ζηδ ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ ζπεηίγμκηαζ, επίζδξ, ιε ημοξ παναηάης 

πανάβμκηεξ: ακεπάνηεζα ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ηοπζηή ζοθθμβζζηζηή (Σζζηζζπήξ, ηαιμαθάζδξ 

& Παπαβεςνβίμο 2009), αθδνδιέκδ ηαζ αοζηδνή επζζηδιμκζηή βθχζζα ηςκ ζπμθζηχκ 

εβπεζνζδίςκ (Halkia & Mantzouridis 2005), δζδαζηαθία ιε έιθαζδ ζηδ εεςνία ηαζ πςνίξ 

ζφκδεζδ ιε ηδκ ηαεδιενζκή πναβιαηζηυηδηα (Salta & Tzougraki 2010, πονέθθδξ 2007). 

 Οζ ζηάζεζξ ηαζ ηα ηίκδηνα απμηεθμφκ δμιέξ ημο ζοκαζζεδιαηζημφ ημιέα πμο έπμοκ 

ζοζπεηζζεεί ιε ηδ ιάεδζδ. Γεκζηά, ιζα ανκδηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζε έκα ακηζηείιεκμ μδδβεί 

ζηδκ έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ζηδκ απμθοβή ημο υηακ οπάνπεζ δοκαηυηδηα 

επζθμβήξ. Ακηίεεηα, ιζα εεηζηή ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ απέκακηζ ζηδ Υδιεία μδδβεί ζε ιζα 

εεηζηή πνμδζάεεζδ βζα ηδκ επζζηήιδ πμο επδνεάγεζ ημ δζά αίμο εκδζαθένμκ ηαζ ηδ ιάεδζδ 

ζημ ζοβηεηνζιέκμ ημιέα (Koren & Bar  2009). ηδκ Δθθάδα μζ ιαεδηέξ έπμοκ ιία μοδέηενδ 

ζηάζδ υζμκ αθμνά ζηδ δοζημθία ημο ιαεήιαημξ ηδξ Υδιείαξ ηαζ ημ εκδζαθένμκ ημοξ βζα 

αοηυ ηαζ ιάθθμκ ανκδηζηή ζηάζδ υζμκ αθμνά ζηδ πνδζζιυηδηα ημο. Διθακίγμοκ ιία 

πενζζζυηενμ εεηζηή ζηάζδ ζπεηζηά ιε ηδ ζδιακηζηυηδηα ηδξ Υδιείαξ ςξ επζζηήιδξ. Οζ 

ενεοκδηέξ απμδίδμοκ ηζξ παναηδνμφιεκεξ ζηάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ απέκακηζ ζηδ Υδιεία ζε 

πανάβμκηεξ υπςξ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, ημκ πενζμνζζιέκμ 

δζαεέζζιμ πνυκμ δζδαζηαθίαξ ηδξ Υδιείαξ, ηζξ ιδ εθηοζηζηέξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδκ 

ιζηνή ςξ ιδδαιζκή πναηηζηή ενβαζηδνζαηή εκαζπυθδζδ (Salta & Tzougraki 2004). 
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Δπίδναζδ ζηδ δζά αίμο ιάεδζδ ζηδ Υδιεία έπμοκ ηαζ ηα ηίκδηνα ηςκ ιαεδηχκ βζα κα 

ζοκεπίζμοκ κα ιαεαίκμοκ. Μενζημί ιαεδηέξ ακηζιεηςπίγμοκ ημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ ςξ ηάηζ 

ακαπυθεοηημ πμο ιε πμθφ πανά εα ζηαιαημφζακ κα αζπμθμφκηαζ ιε αοηυ. Κάπμζμζ άθθμζ 

ιεθεημφκ Υδιεία επεζδή ημοξ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζημ Πακεπζζηήιζμ. 

Σέθμξ, οπάνπμοκ ηαζ ηάπμζμζ πμο παεζάγμκηαζ κα ιάεμοκ. Γεκ είκαζ δοκαηυ, μφηε αηυια ηαζ 

επζεοιδηυ, κα έπμοκ υθμζ μζ ιαεδηέξ ηα ίδζα ηίκδηνα βζα κα ιάεμοκ Υδιεία, ακ ηαζ πνέπεζ κα 

επζδζχημοιε υθμζ μζ ιαεδηέξ κα παεζάγμκηαζ βζα κα ιάεμοκ ηάηζ (Goodwin 2000). 

 Ζ πανμφζα ιεθέηδ επζδζχηεζ κα ακαδείλεζ πθεονέξ ηδξ δζά αίμο ιάεδζδξ ζηδ Υδιεία. 

οβηεηνζιέκα ηδκ ενβαζία ιαξ ηαηδφεοκε ημ ενεοκδηζηυ ενχηδια: Πμζεξ είκαζ μζ δοζημθίεξ 

ηαζ ηα ειπυδζα βζα ηδ δζά αίμο ιάεδζδ ζηδ Υδιεία πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ ειπεζνίεξ 

εκδθίηςκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ ζε ζπέζδ ιε ημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ; 
 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

 Σδ αάζδ βζα ηδκ πανμφζα ένεοκα απμηεθεί έκα ενιδκεοηζηυ πθαίζζμ, ημ μπμίμ 

εζηζάγεηαζ ζηζξ ειπεζνίεξ δφμ ζοβηεηνζιέκςκ μιάδςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ. 

Σμ ενιδκεοηζηυ πθαίζζμ ακαθφεζ ηζξ ενιδκείεξ πμο δίκμοκ εκήθζηεξ πςνίξ ζπμοδέξ ζηζξ Φοζζηέξ 

Δπζζηήιεξ ηαζ εηπαζδεοηζημί πμο δζδάζημοκ Υδιεία βζα ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ ιε ημ ιάεδια ηδξ 

Υδιείαξ ηαζ ελεηάγεζ πχξ μζ ειπεζνίεξ ημοξ αοηέξ πνμαάθμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ 

πμο δδιζμονβμφκ έκα ιμκαδζηυ πθαίζζμ βζα ηδ ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ. Με ζημπυ κα 

ηαηακμήζμοιε ηαθφηενα ημ οπυ ελέηαζδ θαζκυιεκμ ζοθθέλαιε ηα δεδμιέκα ιαξ ιε ηδ 

ιέεμδμ ηςκ αημιζηχκ δμιδιέκςκ ζοκεκηεφλεςκ ιε ενςηήζεζξ ακμζηημφ ηφπμο. Οζ ενςηήζεζξ 

ήηακ δζαθμνεηζηέξ βζα ηζξ δφμ μιάδεξ. Αοηέξ μζ μπμίεξ ηέεδηακ ζημοξ εκήθζηεξ ηαηά ηδ 

ζοκέκηεολδ εκηάζζμκηαζ ζηζξ ηνεζξ εειαηζηέξ εκυηδηεξ πμο αημθμοεμφκ, ιε έκα πανάδεζβια 

ενχηδζδξ ζε πανέκεεζδ: 

Α. Οζ ειπεζνίεξ ημοξ απυ ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ ζηδ Υδιεία. (Πμζεξ είκαζ μζ ηονζυηενεξ 

δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίζαηε ιε ημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ ζημ ζπμθείμ;) 

Β. Ζ εκδιένςζή ημοξ ζε εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ηαζ ιε ηδ Υδιεία. (Μπμνείηε κα 

ηαηακμήζεηε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πανέπμοκ ηα ΜΜΔ βζα εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ηαζ ιε ηδ 

Υδιεία;) 

Γ. Έκα ηεζη βκχζεςκ βζα κα δζαπζζηςεεί δ ιδ αδνακήξ πδιζηή βκχζδ ημοξ. (Σζ ζαξ ένπεηαζ 

ζημ κμο υηακ αημφηε ηδ θέλδ πδιζηυξ/ή/υ;) 

 Οζ ενςηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ οπμαθήεδηακ μζ εηπαζδεοηζημί ζοκζζημφκ ηνεζξ εειαηζηέξ 

εκυηδηεξ, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ παναηάης ιε έκα πανάδεζβια ενχηδζδξ ζε πανέκεεζδ: 

Α.  Οζ ειπεζνίεξ ημοξ απυ ηδ δζδαζηαθία ηδξ Υδιείαξ. (Πμζεξ είκαζ μζ ηφνζεξ δοζημθίεξ πμο 

ακηζιεηςπίγεηε ηαηά ηδ δζδαζηαθία ηδξ Υδιείαξ;) 

Β.  Οζ ενιδκείεξ ημοξ βζα ηδ ιδ επζθμβή ζπμοδχκ Υδιείαξ απυ ημοξ ιαεδηέξ. (Γζαηί ηαηά ηδ 

βκχιδ ζαξ πμθθά παζδζά δεκ αημθμοεμφκ ζπμοδέξ ζηδ Υδιεία;) 

Γ.  Οζ ειπεζνίεξ ημοξ απυ ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ ζηδ Γζδαηηζηή ηδξ Υδιείαξ ηαζ ηδ ζοιιεημπή 

ημοξ ζε ζπεηζηά ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα. (Έπεηε πμηέ ζοιιεηάζπεζ ζε ηάπμζμ ενεοκδηζηυ 

πνυβναιια ζπεηζηυ ιε ηδ ιάεδζδ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ή ηδξ Υδιείαξ;) 

 Πνζκ ηδ ζοκέκηεολδ, δυεδηε ζε ηάεε έκακ ζοιιεηέπμκηα έκα εκδιενςηζηυ θοθθάδζμ 

ζπεηζηυ ιε ημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ μζ ζοκεκηεφλεζξ ιαβκδημθςκήεδηακ ιε ηδ 

ζοκαίκεζή ημοξ. Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ, έβζκε απμιαβκδημθχκδζδ ηςκ 

ζοκεκηεφλεςκ ηαζ ηαηυπζκ ακάθοζδ πενζεπμιέκμο πνδζζιμπμζχκηαξ ανπζηά ακμζηηή ηαζ 

ηαηυπζκ αλμκζηή ηςδζημπμίδζδ ηςκ δεδμιέκςκ (Robson 2007). Ζ ακμζηηή ηςδζημπμίδζδ 

είκαζ δ πνχηδ ελέηαζδ ημο ηεζιέκμο πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ απμιαβκδημθχκδζδ 

πνμηεζιέκμο κα ηαλζκμιδεμφκ ζε ηαηδβμνίεξ (ηχδζηεξ) μζ πθδνμθμνίεξ πμο πνμένπμκηαζ απυ 

ηα δεδμιέκα. Καηά ηδκ αλμκζηή ηςδζημπμίδζδ δζενεοκχκηαζ μζ ζπέζεζξ ακάιεζα ζημοξ 

ηχδζηεξ πμο πνμζδζμνίζηδηακ ζηδ θάζδ ηδξ ακμζηηήξ ηςδζημπμίδζδξ, ηαζ ζοκδέμκηαζ μζ 
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ηχδζηεξ ιεηαλφ ημοξ. ε αοηή ηδ αοηή ηδ θάζδ ακαπηφζζμκηαζ μζ ορδθμηένμο επζπέδμο 

ηαηδβμνίεξ ηαζ οπμηαηδβμνίεξ. Γζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηδξ αλζμπζζηίαξ ηα ηείιεκα ηςκ 

ζοκεκηεφλεςκ ηςδζημπμζήεδηακ ακελάνηδηα απυ δφμ ενεοκδηέξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ζοβηνίεδηακ μζ ηςδζημί ημοξ. Καηά ηδ ζφβηνζζδ οπήνλε ζοιθςκία ζημ 80% ηςκ ηςδζηχκ 

(αλζμπζζηία ιεηαλφ ααειμθμβδηχκ). ημοξ οπυθμζπμοξ ηςδζημφξ ηαεχξ ηαζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ 

ηαζ οπμηαηδβμνίεξ ηδξ αλμκζηήξ ηςδζημπμίδζδξ δ ενεοκδηζηή μιάδα ηαηέθδλε ιεηά απυ 

ζογήηδζδ ηαζ ζοιθςκία. 

 

Απνηειέζκαηα θαη ζρνιηαζκφο 

  

Ζ νκάδα ησλ ελειίθσλ πνπ δελ έρνπλ ζπνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο: 

 

 ηδκ πμζμηζηή ένεοκα  μ ηφνζμξ  ζηυπμξ ηδξ ηαηάθθδθδξ δεζβιαημθδρίαξ  είκαζ δ 

επζθμβή πενζπηχζεςκ, πθμφζζςκ ζε πθδνμθμνίεξ (Robson 2007). Γζα ηδκ  πανμφζα  ένεοκα 

επζθέπεδηακ δέηα εκήθζηεξ, μζ μπμίμζ είκαζ υθμζ ηάημπμζ ηίηθμο Σνζημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ 

(ΑΔΗ, ΣΔΗ) αθθά ζε ζπμθή ιδ ζπεηζηή ιε ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ιε αάζδ ηα αηυθμοεα 

ηνζηήνζα επζθμβήξ: 

1. κα ηαθφπημοκ εονφ θάζια ζπμοδχκ (3 μζημκμιμθυβμζ-θμβζζηέξ, 2 δάζηαθμζ, 2 θζθυθμβμζ, 

έκαξ ζηναηζςηζηυξ, έκαξ επαββεθιαηίαξ οβείαξ ηαζ έκαξ ιαεδιαηζηυξ), 

2. κα πμζηίθμοκ μζ δθζηίεξ ημοξ (ιεηαλφ 23 ηαζ 58 εηχκ), επμιέκςξ ηαζ μζ ειπεζνίεξ ημοξ απυ 

ημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ.  

Ζ δεζβιαημθδρία ήηακ ζηυπζιδ, επζθέπηδηακ δδθαδή ζοβηεηνζιέκμζ εκήθζηεξ (6 άκδνεξ – 4 

βοκαίηεξ) πμο είπακ ηδ δοκαηυηδηα ηαζ ηδκ πνμεοιία κα πανάζπμοκ ηζξ γδημφιεκεξ 

πθδνμθμνίεξ ηαζ αοημί ζοκζζημφκ ηδκ μιάδα ηςκ εκδθίηςκ (ΔΝ).  

Α. Σέζζενζξ απυ ημοξ δέηα εκήθζηεξ έανζζηακ ημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ ελδηαθέξνλ, ηονίςξ 

ζε υηζ αθμνμφζε ηα πεηξάκαηα πμο είπακ ηάκεζ. Σνεζξ ημ εεςνμφζακ αανεηυ, δφμ είπακ 

μοδέηενδ ζηάζδ ηαζ έκαξ έανζζηε εκδζαθένμκ ζε μνζζιέκεξ εκυηδηεξ (πδιζηά θαζκυιεκα) εκχ 

άθθεξ ηζξ εεςνμφζε αανεηέξ (δμιή αηυιμο, πενζμδζηυξ πίκαηαξ). Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ 

απακηήζεςκ ηςκ εκδθίηςκ πνμέηορε υηζ μζ δπζθνιίεο πμο ακηζιεηχπζζακ ζπεηζηά ιε ημ 

ιάεδια απμδίδμκηαζ ζημοξ παναηάης πανάβμκηεξ: (α) ημοξ εθπαηδεπηηθνχο είηε βζαηί 

πνδζζιμπμζμφζακ ιζα επζζηδιμκζηή βθχζζα πμο δεκ ηαηαθάααζκακ είηε βζαηί δεκ 

πνμζπαεμφζακ κα ηαθφρμοκ ηα ηεκά πμο είπακ μζ ιαεδηέξ (4 ΔΝ). (α) ηδκ έκθαζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηδ ζεσξία, ηαεχξ ηαζ ηδκ απαίηδζδ απνκλεκφλεπζεο (4 ΔΝ). (β) ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα (2 ΔΝ). (δ) ε δχζθνιεο έλλνηεο ηαζ αζθήζεηο θυβς έθθεζρδξ είηε 

πνμαπαζημφιεκςκ βκχζεςκ είηε ηαηακυδζδξ (2 ΔΝ). Έκαξ ζοιιεηέπςκ δεκ εοιάηαζ κα 

ακηζιεηχπζγε ηάπμζα δοζημθία ςξ ιαεδηήξ ηαζ έκαξ απέδςζε ηζξ δοζημθίεξ ζηζξ θίβεξ 

δζαεέζζιεξ χνεξ δζδαζηαθίαξ. Γζα ηνεζξ θυβμοξ, θαίκεηαζ υηζ δεκ επέθελακ ζπμοδέξ Υδιείαξ 

ιεηά ημ Λφηεζμ μζ ζοιιεηέπμκηεξ. (α) Πξνηίκεζε ή θιίζε ζε άθθα βκςζηζηά ακηζηείιεκα (5 

ΔΝ), (α) Κελά γλψζεσλ ηαζ ηζξ θαθέο επηδφζεηο ζημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ (4 ΔΝ), ηαζ (β) 

Δπαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε (3 ΔΝ). 

Β. Οζ πδβέξ πθδνμθυνδζδξ ηςκ εκδθίηςκ βζα εέιαηα Υδιείαξ πμο ημοξ εκδζαθένμοκ είκαζ: 

(α) ημ δηαδίθηπν (8 ΔΝ), (α) εθεκεξίδεο ηαζ εηθασηεοιέκα επζζηδιμκζηά πενζμδζηά (7 ΔΝ), 

(β) θίθμζ ηαζ ζοββεκείξ επηζηήκνλεο (3 ΔΝ) ηαζ (δ) βηβιία (1 ΔΝ). Σζξ πθδνμθμνίεξ πμο 

ανίζημοκ ζηα ΜΜΔ ηαζ ζημ δζαδίηηομ μζ πενζζζυηενμζ εκήθζηεξ ηζξ ηαηακμμφκ ςξ έκακ 

ααειυ. Γοζημθίεξ ακηζιεηςπίγμοκ ιε εμεηδηθεπκέλνπο φξνπο ηαζ ηυηε απεοεφκμκηαζ βζα 

αμήεεζα ζε εζδζημφξ ημο πενζαάθθμκηυξ ημοξ. Γφμ εκήθζηεξ ακαθένμοκ ανηεηέξ δοζημθίεξ ηαζ 

ιδ ηαηακυδζδ ηςκ πδιζηχκ πθδνμθμνζχκ πμο ανίζημοκ ζημ ηφπμ ή ζημ δίηηομ. Σα εέιαηα 

πμο είπακ πνυζθαηα δζααάζεζ ηαζ ζπεηίγμκηακ ιε ηδ Υδιεία ήηακ ζπεηζηά ιε: (α) ηδ νφπακζδ 

ημο πεξηβάιινληνο (αένζα εενιμηδπίμο, δθαζζηεζαηή ηέθνα, πεηνεθαζμηδθίδα ζημκ ηυθπμ 

ημο Μελζημφ, πδιζηά θμνηία πθμίςκ, θζθζηά ιε ημ πενζαάθθμκ ηαφζζια), (α) ηα ηξφθηκα 
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(ιεηαθθαβιέκα, ηνμθζηέξ αθοζίδεξ), ηαζ (β) ηδκ ηαηξηθή (αζμπδιεία, DNA). Γφμ απυ ημοξ 

ζοιιεηέπμκηεξ δεκ εοιήεδηακ κα είπακ εκδιενςεεί πνυζθαηα βζα ηάπμζμ εέια ζπεηζηυ ιε ηδ 

Υδιεία. Έλζ εκήθζηεξ ακέθενακ υηζ εα ήεεθακ πενζζζυηενδ εκδιένςζδ βζα ηα ηνυθζια ηαζ ηδ 

δζαηνμθή (έθεβπμξ κενμφ, ηαηάθμζπα πδιζηχκ ζηα ηνυθζια), ηέζζενζξ βζα ημ πενζαάθθμκ 

(νφπακζδ, δζαπείνζζδ απμαθήηςκ) ηαζ δφμ βζα ηα θάνιαηα. 

Γ.  Οζ πενζζζυηενμζ (6) εκήθζηεξ ηνίκμοκ ςξ θηςπή  ηδ βκχζδ ημοξ ζηδ Υδιεία, ηνεζξ ηδ 

παναηηδνίγμοκ θηςπή ςξ ιέηνζα ηαζ έκαξ ιυκμ ιέηνζα. ηακ αημφκ ηδ θέλδ πδιζηυξ/ή/υ, μζ 

ιζζμί εκήθζηεξ θένκμοκ ζημ κμο ημοξ ημκ επζζηήιμκα πδιζηυ - ηάπμζμκ πμο αζπμθείηαζ ιε 

πεζνάιαηα, ηνεζξ ημκ ηαεδβδηή ηδξ Υδιείαξ, δφμ εκήθζηεξ ιυνζα, άημια ηαζ πδιζηά ζημζπεία, 

έκαξ ηάπμζμ ηεπκδηυ παναζηεφαζια-ηάηζ θηζαβιέκμ ζημ ενβαζηήνζμ ηαζ έκαξ εκένβεζα απυ 

ηάπμζα πδιζηή δζενβαζία. ηακ ημοξ γδηήεδηε κα ακαθένμοκ έκα μοζζαζηζηυ ιε ημ μπμίμ 

ζοκδέμοκ ημ επίεεημ πδιζηυξ/ή/υ, ηέζζενζξ ακέθενακ επζζηδιμκζημφξ υνμοξ (μοζία, ζημζπείμ, 

ακηίδναζδ, πνμζδζμνζζιυξ), ηνεζξ ηάηζ πμο ηνμιάγεζ (ηέναξ, πυθειμξ, ηάηζ ακηίεεημ ημο 

θοζζημφ), δφμ ακέθενακ επζζηδιμκζημφξ υνμοξ ιε ιεηαθμνζηή έκκμζα (έθλδ, ηαεανυηδηα) ηαζ 

έκαξ ημκ πδιζηυ εηπαζδεοηζηυ.  

 ηδκ ενχηδζδ ημο ηεζη ηδ ζπεηζηή ιε ηδκ δηαηήξεζε ηεο κάδαο ηαηά ηδ δζάθοζδ, 

ηνεζξ εθάνιμζακ ζςζηά ημ κυιμ δζαηήνδζδξ, εκχ μζ οπυθμζπμζ επηά πζζηεφμοκ υηζ ηαηά ηδ 

δζάθοζδ είηε ιένμξ ηδξ δζαθοιέκδξ μοζίαξ είηε υθδ δ πμζυηδηά ηδξ ελαθακίγεηαζ, 

ηαηαζηνέθεηαζ ή ηζκείηαζ πνμξ ημκ αένα. Δπηά ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ένεοκα πζζηεφμοκ υηζ δ 

ιονςδζά (ημ άνςια) απμηεθείηαζ απυ πιηθά ζσκαηίδηα, δφμ απυ οθζηά ηαζ άοθα, ηαζ έκαξ 

απυ άοθα. Χξ πανάδεζβια ζηεξεήο ρεκηθήο νπζίαο ακαθένεδηακ ζςζηά ημ πθςνζμφπμ 

κάηνζμ, μ ζίδδνμξ, ημ κάηνζμ, ημ εείμ απυ ηέζζενζξ εκήθζηεξ. Σνεζξ ακέθενακ απθχξ «ημ 

αθάηζ», έκαξ ηδκ αιιςκία ηαζ έκαξ «ιζα θανιαηεοηζηή μοζία». Σέθμξ έκαξ απυ ημοξ εκήθζηεξ 

δεκ ιπυνεζε κα δχζεζ ηάπμζμ πανάδεζβια. Γζα έλζ εκήθζηεξ ημ κενυ απμηεθεί ημ πανάδεζβια 

πγξήο ρεκηθήο νπζίαο, βζα δφμ ημ πθχνζμ βζα έκακ μ οδνάνβονμξ ηαζ βζα έκακ ημ οβνυ 

θοζζηυ αένζμ. Σνεζξ ζοιιεηέπμκηεξ ακέθενακ ςξ πανάδεζβια αέξηαο ρεκηθήο νπζίαο ημ 

δζμλείδζμ ημο άκεναηα, ηνεζξ ημ μλοβυκμ, έκαξ ημ άγςημ, έκαξ ημ πθχνζμ. Σέθμξ, έκαξ 

εκήθζηαξ ακέθενε ημ «ηαοζαένζμ» ηαζ έκαξ ηδ «ιυθοκζδ αηιυζθαζναξ-αηηζκμαμθία». Έλζ 

απυ ημοξ δέηα εκήθζηεξ δίκεζ ςξ πανάδεζβια ρεκηθήο αληίδξαζεο ηδ ζφκεεζδ ημο κενμφ απυ 

οδνμβυκμ ηαζ μλοβυκμ. Γφμ απυ αοημφξ δίκμοκ ηαζ δεφηενμ πανάδεζβια ηδ ζφκεεζδ ημο 

πθςνζμφπμο καηνίμο απυ κάηνζμ ηαζ πθχνζμ. Απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ηέζζενζξ, μ έκαξ ακαθένεζ 

ηδ δδιζμονβία ηνάιαημξ, υπςξ μ μνείπαθημξ, μ άθθμξ ηδ ζπάζδ, μ ηνίημξ ηδ ιπαηανία πμο 

παίνκμοιε εκένβεζα ηαζ έκαξ δεκ ιπυνεζε κα δχζεζ ηάπμζμ πανάδεζβια πδιζηήξ ακηίδναζδξ. 

 

Ζ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ Υεκεία 

 

 Δπίζδξ, ζηυπζιδ ήηακ δ δεζβιαημθδρία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο δζδάζημοκ Υδιεία. 

Δπζθεπεήηακ δέηα εηπαζδεοηζημί  (4 άκδνεξ – 6 βοκαίηεξ)  πμο είπακ ηδ δοκαηυηδηα ηαζ ηδκ 

πνμεοιία κα πανάζπμοκ ηζξ γδημφιεκεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ αοημί ζοκζζημφκ ηδκ μιάδα ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ (ΔΚ). Σα ηνζηήνζα επζθμβήξ ημοξ ήηακ: 

1. κα έπμοκ δζδάλεζ βζα πμθθά πνυκζα ημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ ζηδ δεοηενμαάειζα 

εηπαίδεοζδ (μηηχ πδιζημί ηαζ δφμ θοζζημί), 

2. κα ενβάγμκηαζ ζε δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά ζπμθεία (8 ηαζ 2 ακηίζημζπα) χζηε κα έπμοιε υζμ 

δοκαηυκ πζμ ζθαζνζηή εζηυκα ηςκ ειπεζνζχκ απυ ημ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια.  

Α. Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (6) εεςνμφκ υηζ δ δοζημθία ηδξ ιάεδζδξ ηδξ Υδιείαξ 

μθείθεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδ δπζθνιία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Υεκείαο. ηδ δοζημθία ημο 

ακηζηεζιέκμο ζοιαάθθμοκ ζφιθςκα ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ μ ζοιαμθζηυξ παναηηήναξ ηδξ 

Υδιείαξ ηαζ μζ αθδνδιέκεξ πδιζηέξ έκκμζεξ πμο απμηεθμφκ ιζα κέα βθχζζα βζα ημοξ 

ιαεδηέξ. Σέζζενζξ εηπαζδεοηζημί απμδίδμοκ ηζξ δοζημθίεξ ζηδκ ππνβάζκηζε/ζηνλ 

παξαγθσληζκφ ηνπ καζήκαηνο απυ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηαεχξ είκαζ ιμκυςνμ ιάεδια 
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ζημ Γοικάζζμ ηαζ υηζ δεκ είκαζ πνμαπαζημφιεκμ βζα ηδκ εζζαβςβή ζημ Πακεπζζηήιζμ, ιε 

εθάπζζηεξ ελαζνέζεζξ. Σνεζξ ηαεδβδηέξ απμδίδμοκ ηζξ δοζημθίεξ ζηδκ ζεσξεηηθή έκθαζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηαζ ζηδκ παναιέθδζδ ηςκ πεζναιάηςκ. Γφμ εεςνμφκ ηδ δζδαζηαθία 

απνζπαζκαηηθψλ γλψζεσλ πμο δεκ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, αθθά μφηε ηαζ ιε ηδκ 

ηαεδιενζκή γςή ηςκ ιαεδηχκ ςξ αζηία ηςκ δοζημθζχκ. Δπίζδξ, δφμ εηπαζδεοηζημί εεςνμφκ 

υηζ δ πνμηαηάθδρδ πμο οπάνπεζ βζα ημ ακηζηείιεκμ ηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ ιαεδηχκ ζε 

άθθα ακηζηείιεκα δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα. 

 Σδ ιεβαθφηενδ δοζημθία πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ ίδζμζ μζ εηπαζδεοηζημί (8) είκαζ μ 

πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο βζα ηδκ ηάθορδ ηδξ φθδξ ηαζ ηδκ δζελαβςβή ηςκ 

απαζημφιεκςκ πεζναιάηςκ. Σέζζενζξ έπμοκ ςξ πνυαθδια ηδκ έιιεηςε εξγαζηεξίσλ ηαζ 

ακηζδναζηδνίςκ/οθζηχκ. Σνεζξ ακαθένμοκ ηδκ πνηφηεηα ηεο χιεο: (α) ιεβάθδ ζε έηηαζδ πμο 

ειπμδίγεζ ηδ δζδαζηαθία ζε αάεμξ, (α) δεκ έπεζ ιεβάθδ ζπέζδ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ 

ιαεδηχκ, ηαζ (β) δφζημθδ βζα ημοξ ιαεδηέξ. Σέθμξ, δφμ ηαεδβδηέξ ακαθένμοκ ςξ δοζημθία 

ημ κε ελδηαθέξνλ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηδκ ακηίθδρή ημοξ υηζ δ Υδιεία απμηεθεί δεοηενεφμκ 

ιάεδια. Οζ ιζζμί ηαεδβδηέξ απμδίδμοκ ηδκ έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ απυ ημοξ ιαεδηέξ βζα ημ 

ιάεδια ζηδκ έκθαζε ηδξ δζδαζηαθίαξ ζηε ζεσξία ηαζ ζηδκ απμζηήεζζδ βκχζεςκ. Δπίζδξ 

πέκηε απυ ημοξ δέηα εηπαζδεοηζημφξ εεςνμφκ αζηία ηδ κε ζπζρέηηζε ηεο Υεκείαο ηαζ ηδξ 

φθδξ ημο ιαεήιαημξ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ηςκ ιαεδηχκ. Σνεζξ ηαεδβδηέξ εεςνμφκ υηζ δ 

έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ μθείθεηαζ ζηδ δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πμο είκαζ 

πνμζακαημθζζιέκμ πνμξ ηδκ εζζαβςβή ζηα ΑΔΗ, δ μπμία εηηυξ θίβςκ ελαζνέζεςκ δεκ απαζηεί 

ηδκ ελέηαζδ ζηδ Υδιεία ιε απμηέθεζια ημ ιάεδια κα εεςνείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ 

δεοηενεφμκ.  

Β. ζμκ αθμνά ζημοξ θυβμοξ πμο απςεμφκ ημοξ ιαεδηέξ απυ ζπμοδέξ ζηδ Υδιεία, έλζ 

εηπαζδεοηζημί εεςνμφκ ςξ ηφνζα αζηία ηδ δπζθνιία ημο ιαεήιαημξ, ηέζζενζξ ηζξ δοζημθίεξ 

βζα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζηδκ Δθθάδα μζ απυθμζημζ ηςκ 

ηιδιάηςκ Υδιείαξ, ηαζ δφμ ηδκ έιιεηςε θιίζεο ή αγάπεο πνμξ ημ ιάεδια. Οζ πνμηάζεζξ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμηεζιέκμο κα ακηζζηναθεί αοηή δ ηάζδ είκαζ: (α) βειηίσζε ημο 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ιε πενζζζυηενδ ζφκδεζδ ηδξ Υδιείαξ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή, 

ηαζ (α) αιιαγή ηδξ ζέζεο ηεο Υεκείαο ζηδ πχνα, ιε εκίζποζδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ αφλδζδ ηςκ 

εέζεςκ ενβαζίαξ. Χξ πνςημαμοθίεξ πμο έπμοκ θδθεεί πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ηαζ υζμκ 

αθμνά ζηδκ ηοπζηή εηπαίδεοζδ, ηνεζξ εηπαζδεοηζημί εεςνμφκ ηδκ πνμζπάεεζα κα ημκςεεί δ 

ενβαζηδνζαηή άζηδζδ ηαζ δ δζενεοκδηζηή πνμζέββζζδ ζηδ δζδαζηαθία ακ ηαζ δεκ έπεζ θδθεεί 

ιένζικα βζα ηδκ εθανιμβή ημοξ. ζμκ αθμνά ηδκ άηοπδ εηπαίδεοζδ, δφμ εηπαζδεοηζημί 

ακαθένμοκ ηα εκηοπςζζαηά πεζνάιαηα Υδιείαξ πμο βίκμκηαζ ζημ Σιήια Υδιείαξ ημο ΔΚΠΑ 

βζα ιαεδηέξ, ημκ Πακεθθήκζμ Γζαβςκζζιυ Υδιείαξ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ εηδδθχζεζξ βζα ηδ 

Υδιεία πμο μνβακχκμοκ ενεοκδηζηά ζκζηζημφηα. Έκαξ ζοιιεηέπςκ ακαθένεζ ςξ ακηίεεηδ 

πνςημαμοθία ηδ ιδ μνεμθμβζηή ιείςζδ ηδξ φθδξ ηαζ ηνεζξ δεκ βκχνζγακ ηαιία.  

Γ. Γφμ εηπαζδεοηζημί έπμοκ παναημθμοεήζεζ ιαεήιαηα ζπεηζηά ιε ηδ Γζδαηηζηή ηδξ Υδιείαξ 

ζε πνμπηοπζαηυ επίπεδμ, πέκηε ζε ιεηαπηοπζαηυ, ηέζζενζξ ζε επζιυνθςζδ ηαζ έκαξ πμηέ. Σα 

ιαεήιαηα ζε πνμπηοπζαηυ επίπεδμ ηαζ αοηά ηδξ επζιυνθςζδξ ήηακ ιυκμ εεςνδηζηά, εκχ 

υζμζ είπακ παναημθμοεήζεζ ιεηαπηοπζαηυ είπακ ηάκεζ ηαζ πναηηζηή άζηδζδ. θμζ μζ 

εηπαζδεοηζημί ζοιθχκδζακ υηζ ηα ιαεήιαηα ημοξ ήηακ ζδζαίηενα πνήζζια, ηαεχξ ημοξ 

άθθαλακ ηδ θζθμζμθία ημοξ ηαζ ηδκ πναηηζηή ημοξ ζηδκ ηάλδ. Σα εέιαηα πμο πνμηείκμοκ μζ 

εηπαζδεοηζημί κα πενζθαιαάκμκηαζ ζηα ιαεήιαηα ηδξ Γζδαηηζηήξ ηδξ Υδιείαξ είκαζ: μζ 

εκαθθαηηζηέξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ, δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ ηαζ εκαθθαηηζηέξ ιέεμδμζ 

δζδαζηαθίαξ, ζπεδζαζιυξ ηαζ αλζμπμίδζδ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, ζφκδεζδ ηδξ εεςνίαξ ιε 

ηδκ πνάλδ. πεηζηά ιε ηδ ζπκκεηνρή ηνπο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, πέκηε 

εηπαζδεοηζημί πναβιαημπμίδζακ ένεοκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ιεηαπηοπζαημφ ημοξ. Έκαξ ελ 

αοηχκ ζοιιεηείπε ηαζ ζε άθθμ ενεοκδηζηυ πνυβναιια, υπςξ επίζδξ ηαζ έκαξ απυ οπυθμζπμοξ 

ζοιιεηέπμκηεξ.  
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πκπεξάζκαηα 

 

 Ζ πανμφζα ιεθέηδ ιαξ μδδβεί, ιέζα απυ ηδκ ενιδκεία ηςκ ειπεζνζχκ πμο αίςζακ 

εηπαζδεοηζημί ηαζ άθθμζ εκήθζηεξ ζημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ, ζε ιία ζεζνά ζοιπεναζιάηςκ 

ζπεηζηχκ ιε ηα ειπυδζα πμο ακηζιεηςπίγεζ δ δζά αίμο ιάεδζδ ζηδ Υδιεία, δδθαδή ηάεε 

είδμοξ ιαεδζζαηή δναζηδνζυηδηα ζηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ εκυξ ακενχπμο, πμο απμζημπεί 

ζηδκ απυηηδζδ ή ζηδ αεθηίςζδ πδιζηχκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ, πνήζζιςκ ζηδκ εκενβυ 

ζοιιεημπή ημο ζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδ Υδιεία ηαζ ζηδκ επαββεθιαηζηή έκηαλδ ηαζ ελέθζλδ.  

 Καζ μζ δφμ μιάδεξ ζοιθςκμφκ υηζ δ δοζημθία ημο ιαεήιαημξ είκαζ ιζα απυ ηζξ 

ααζζηέξ αζηίεξ εκυξ θαζκυιεκμο υθμ ηαζ πζμ έκημκμο ζήιενα: εθάπζζημζ ιαεδηέξ έπμοκ ζε 

πνχηδ πνμηίιδζδ ηζξ ζπμοδέξ ζηδ Υδιεία. Ζ θφζδ ηδξ Υδιείαξ, ιζαξ πεζναιαηζηήξ 

επζζηήιδξ, πμο πνδζζιμπμζεί αθδνδιέκεξ έκκμζεξ βζα κα ενιδκεφζεζ ηα παναηδνμφιεκα ηαζ 

ιζα ζδζαίηενδ ζοιαμθζηή βθχζζα επζημζκςκίαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ έιθαζδ ηδξ 

δζδαζηαθίαξ ηδξ Υδιείαξ ζηδ εεςνία εεςνμφκηαζ ααζζηέξ πδβέξ ηςκ δοζημθζχκ ηςκ 

ιαεδηχκ. Ζ έιθαζδ ζηδ εεςνία ηαζ δ ιδ ακάδεζλδ ηδξ ζφκδεζδξ ηδξ Υδιείαξ ιε ηδκ 

ηαεδιενζκή γςή μδδβμφκ ζε ιείςζδ ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ ιάεδια. Με ηδ 

ζεζνά ηδξ, ημ ιεζςιέκμ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ, μζ απμζπαζιαηζηέξ βκχζεζξ πμο 

ζοβηνμημφκ ηδ δζδαζηυιεκδ φθδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ πενζμνζζιέκμ δζαεέζζιμ πνυκμ 

δζδαζηαθίαξ είκαζ ειπυδζα πμο πνέπεζ κα οπενπδδήζμοκ μζ εηπαζδεοηζημί βζα κα πνμάβμοκ ηδ 

ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ. Σμ ιεζςιέκμ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ ιάεδια, μδδβεί ζε 

ανκδηζηή πνμδζάεεζδ βζα ηδκ επζζηήιδ, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ επδνεάγεζ ημ εκδζαθένμκ βζα 

ηδ δζά αίμο ιάεδζδ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ημιέα (Koren & Bar 2009). 

 Οζ εκήθζηεξ πμο δεκ έπμοκ ζπμοδάζεζ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ παναηηδνίγμοκ ηζξ πδιζηέξ 

βκχζεζξ ημοξ ιέηνζεξ ςξ θηςπέξ, ηαεχξ εκ ιένεζ ιυκμ ιπμνμφκ κα ημοξ αμδεήζμοκ κα 

ηαηακμήζμοκ πθδνμθμνίεξ πμο ανίζημοκ ζηα ΜΜΔ, ηα εηθασηεοιέκα επζζηδιμκζηά 

πενζμδζηά ηαζ ημ δζαδίηηομ βζα εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδ Υδιεία. Σα απμηεθέζιαηα ημο ηεζη 

βκχζεςκ πμο ημοξ δυεδηε ακέδεζλε πμθθέξ πηοπέξ ημο πνμαθήιαημξ, υπςξ αδοκαιία ηςκ 

εκδθίηςκ κα ακηζθδθεμφκ: (α) ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ιάγαξ, (α) ηδκ οθζηή οπυζηαζδ ιδ μναηχκ 

ζςιαηζδίςκ, (β) ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ ηαζ ακηζδνάζεζξ πμο ζοιααίκμοκ ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ 

γςή. Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ εκδθίηςκ ζοκδέμοκ ημκ υνμ πδιζηυ ιε ηάηζ πμο έπεζ ζπέζδ ιε 

ενβαζηήνζμ (επζζηήιμκεξ, μοζίεξ, ακηζδνάζεζξ ηθπ) ζε ακηίεεζδ ιε υηζ οπάνπεζ ζηδ θφζδ.  

 Ζ ζοκεπήξ ιάεδζδ εεςνείηαζ απαναίηδηδ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ πνμηεζιέκμο κα 

ακηαπελέθεμοκ ζημ δφζημθμ νυθμ ημοξ. Καθφηενεξ πνμμπηζηέξ εεςνμφκ υηζ ημοξ 

πνμζθένμοκ μζ ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ, ηαεχξ ηα πνμβνάιιαηα επζιυνθςζδξ υπςξ ηαζ μζ 

πνμπηοπζαηέξ ζπμοδέξ πνμζθένμοκ ιζα εεςνδηζηή ηαηάνηζζδ πςνίξ πναηηζηή άζηδζδ ζε 

ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ. Σμ πνυαθδια είκαζ υηζ εέζεζξ βζα ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ 

δεκ είκαζ δζαεέζζιεξ βζα υθμοξ. 

 θα ηα παναπάκς πνμαάθμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ πμο δδιζμονβμφκ έκα 

ιμκαδζηυ πθαίζζμ βζα ηδ ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ. Ζ ακάπηολδ ηδξ Υδιείαξ επδνεάγεζ ζδιακηζηά 

ημκ ηυζιμ ζημκ μπμίμ γμφιε. Ζ Δθθάδα δεκ έπεζ αλζμπμζήζεζ ζημ έπαηνμ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο 

ηδξ δίκεζ δ ακάπηολδ ηδξ Υδιείαξ ηαζ αοηυ έπεζ ακηίηηοπμ ηαζ ζημ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ 

ζφζηδια. Ζ Υδιεία ςξ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ έπεζ ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία υιςξ 

δεκ αλζμπμζμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ηάζεζξ ηδξ Γζδαηηζηήξ μφηε απυ ημ επίζδιμ 

ακαθοηζηυ πνυβναιια αθθά μφηε απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ θυβς ιδ επανημφξ εηπαίδεοζδξ 

ηαζ επζιυνθςζδξ. 

 Ζ δζά αίμο ιάεδζδ είκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο ανπίγεζ απυ ηδκ πνμζπμθζηή δθζηία ηαζ 

ζοκεπίγεζ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο. Γζα ημ θυβμ αοηυ, δ ακεφνεζδ ηςκ δοζημθζχκ πμο 

ζοκακηά ηάπμζμξ ςξ ιαεδηήξ ζηδκ ηαηακυδζδ εκυξ βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο (υπςξ δ 

Υδιεία), ηςκ δοζημθζχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ εηπαζδεοηζημί ηαηά ηδ δζδαζηαθία ημοξ ηαζ 
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ηδκ επζιυνθςζή ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ δοζημθζχκ πμο έπμοκ μζ εκήθζηεξ κα εκδιενςεμφκ ζε 

εέιαηα Υδιείαξ μδδβεί ζηδκ ηαοημπμίδζδ ηςκ ειπμδίςκ ζηδ δζενβαζία ηδξ δζά αίμο 

ιάεδζδξ. Ζ ηαοημπμίδζδ αοηή ιπμνεί κα απμηεθέζεζ αθεηδνία βζα πνμηάζεζξ επίθοζδξ ημο 

πνμαθήιαημξ ηαζ ηαηάηηδζδξ εκυξ ορδθυηενμο επζπέδμο πδιζημφ ηαζ βεκζηυηενα 

επζζηδιμκζημφ αθθααδηζζιμφ. 

 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ δηαπαλεπηζηεκηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

δηά βίνπ κάζεζεο “Chemistry is All Around Us”(N
o
 167126-LLP-1-2009-1-IT-KA1-KA1ECETB).  
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