
Δράσεις και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του 
μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό 
Επίπεδο 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Τμήμα Γ’ Ανάπτυξης Προγραμμάτων 
Αγωγής Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας, ανέλαβε την πρωτοβουλία της 
ανάπτυξης - υλοποίησης από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της 
Αγωγής Υγείας σε εθνικό επίπεδο. 

Η πρωτοβουλία αυτή που ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2017 – 2018 με τη συνεργασία 
πολλών επιστημονικών φορέων με στόχο τη διαμόρφωση νέου υλικού αγωγής υγείας 
αλλά και αξιοποιώντας την εμπειρία και το υλικό των ΥΠΕ, των εποπτευόμενων 
φορέων του Υπουργείου Υγείας, των επιστημονικών ενώσεων, εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων κλπ. Στις επόμενες σχολικές χρονιές οι συνεργασίες διευρύνθηκαν και το 
υλικό εμπλουτίστηκε με νέες δράσεις και παρεμβάσεις. 

Το διαμορφωθέν υλικό αγωγής υγείας κατατέθηκε προς έγκριση στο Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προϋπόθεση απαραίτητη για να μπορέσει να παρουσιαστεί 
σε σχολικές τάξεις από επαγγελματίες υγείας (ή/και εκπαιδευτικούς). 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής συμμετείχε από την αρχή 
της προσπάθειας και διαμόρφωσε το υλικό Αγωγής Υγείας σχετικά με: 

 Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία 

 Πρόληψη ατυχημάτων (ασφαλής κολύμβηση για πρόληψη ατυχημάτων 
στο νερό, πρόληψη ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες για παιδιά) 

 Περιβάλλον και την Υγεία 

ενώ επιπρόσθετα συμμετείχε στις περισσότερες ομάδες εργασίας διαμόρφωσης του 
υλικού αγωγής υγείας, που καλύπτει ένα ευρύ πλαίσιο σημαντικών θεμάτων που 
αφορούν την υγεία των παιδιών και των εφήβων. 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους 
επαγγελματίες υγείας και ένας μεγάλος αριθμός μαθητών έγινε αποδέκτης του 
υλικού όπως προέκυψε από την σχετική αξιολόγηση. 

Το πλήρες υλικό και οι οδηγίες εφαρμογής του είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του 
Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr, στην κατηγορία: Υγεία →Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας → Δράσεις, Παρεμβάσεις και Προγράμματα Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας → Αγωγή Υγείας → Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του 
μαθητικού πληθυσμού. 
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