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∆ιευθυντές/ντριες
∆ημοτικών Σχολείων
Θέμα: Συνεργασία με τη Σχολιατρική Υπηρεσία στο πλαίσιο της εφαρμογής
του Προγράμματος Σπουδών Αγωγής Υγείας (ΠΣΑΥ)
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Σπουδών Αγωγής Υγείας (ΠΣΑΥ) στα
δημοτικά σχολεία από τη σχολική χρονιά 2011-2012, προκύπτει η ανάγκη
αναθεώρησης του τρόπου συνεργασίας στον τομέα αυτό με τη Σχολιατρική
Υπηρεσία, με απώτερο σκοπό την καλύτερη παιδαγωγική αξιοποίησή της. Εισήγηση
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Υγείας, είναι όπως γίνει
προσπάθεια

έτσι

ώστε

η

παρέμβαση

της

Σχολιατρικής

Υπηρεσίας

να

πραγματοποιείται σε χρόνο όπου οι μαθητές διδάσκονται Αγωγή Υγείας. Με αυτό
τον τρόπο, η παιδαγωγική παρέμβαση της Σχολιατρικής Υπηρεσίας δε θα γίνεται
αποσπασματικά, αλλά στα πλαίσια ολοκληρωμένων θεματικών ενοτήτων. Αυτό θα
ενισχύσει τη συνοχή της διδασκαλίας και τη σημασία που προσδίδει η σχολική
μονάδα στο ρόλο της Σχολιατρικής Υπηρεσίας.
Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η έγκαιρη κοινοποίηση του ωρολογίου προγράμματος
στους Λειτουργούς της Σχολιατρικής Υπηρεσίας σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του
κάθε σχολείου, ώστε να προβαίνουν στις ανάλογες διευθετήσεις για διεξαγωγή του
προγράμματος τους, όπου αυτό είναι δυνατό, στην παρουσία και με την στήριξη του
δασκάλου που διδάσκει την Αγωγή Υγείας.

Η διευθέτηση αυτή θα γίνεται

λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας του Λειτουργού της Σχολιατρικής
Υπηρεσίας.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 1434 Λευκωσία
Τηλ: 22 800600 Φαξ: 22 428277 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Μετά την επίσκεψη του Λειτουργού της Σχολιατρικής Υπηρεσίας, ενδείκνυται όπως ο
δάσκαλος αξιοποιήσει το περιεχόμενο της παρέμβασης της Σχολιατρικής Υπηρεσίας
στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών Αγωγής Υγείας. Όπου
αυτό είναι δυνατό, η παρέμβαση μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ολοκληρωμένης
θεματικής ενότητας. Π.χ. η διδασκαλία για τα «παιδικά ατυχήματα» να εντάσσεται
στην ενότητα «Ασφάλεια» (2.5) του Προγράμματος Σπουδών Αγωγής Υγείας.
Για καλύτερο προγραμματισμό της διδασκαλίας και συντονισμό των επισκέψεων των
Λειτουργών της Σχολιατρικής Υπηρεσίας, παραθέτουμε στον ακόλουθο πίνακα τα
θέματα που καλύπτει η Σχολιατρική Υπηρεσία:
Θεματική ενότητα

Τάξη

∆ιάρκεια

Ατομική υγιεινή

Α’

1x40’

Παιδικά ατυχήματα

Β’

2x40’

Υγιεινή διατροφή

Γ’

1x40’

Πρόληψη καρδιοπαθειών (άγχος, παχυσαρκία,
κάπνισμα, σωματική άσκηση)
Εφηβεία – έμμηνος ρύση

∆’

2x40’

Ε’

2x40’

Κάπνισμα

Στ’

4x40’

HIV/Aids

Στ’

2x40’

Επισημαίνεται ότι πέρα από τις διδακτικές ενότητες που αναφέρονται στον πιο πάνω
πίνακα, οι Λειτουργοί της Σχολιατρικής Υπηρεσίας σε συνεννόηση με τη διεύθυνση
του σχολείου θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν τις καθιερωμένες επισκέψεις για τα
διάφορα ανιχνευτικά και άλλα προγράμματα, καθώς και έκτακτες επισκέψεις στα
σχολεία, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα έκτακτα θέματα που κατά καιρούς
απασχολούν τις σχολικές μονάδες είναι τα ακόλουθα: σακχαρώδης διαβήτης,
φθειρίαση, μηνιγγίτιδα, ηπατίτιδα, φυματίωση, επιληψία, παγκόσμια μέρα υγείας κ.ά.
Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται κανονικά όπως έχει θεσμοθετηθεί, με στόχο την
εξυπηρέτηση των αναγκών του κάθε σχολείου.
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