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    Βιβλίο Επιλογών Υγείας: 
  
Μαθαίνοντας να σκέφτεσαι 
  
σωστά, πριν επιλέξεις μία 
  
                 θεραπεία 
 

Ένα βιβλίο για τις επιστήμες υγείας  
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γεία, εραπείε και αποτελέ ματα εραπει ν

Ο ι ννη και η Ιουλ α μα α νουν ια τι ΚΑΚΕΣ ΑΣΕΙΣ ΙΣ ΥΡΙΣΜΩΝ σ ετικ με τι
εραπε ε

Ο ι ννη και η Ιουλ α μα α νουν ια τι ΣΥ ΚΡΙΣΕΙΣ μετα εραπει ν

σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία
κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία

λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος
1)

λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος
2)

υγκρίσεις θεραπειών

ίκαιε γκρί ει μετα εραπει ν

ίκαιε γκρί ει με πολλά άτομα

Ο ι ννη και η Ιουλ α μα α νουν ια τι ΕΠΙΛΟ ΕΣ εραπει ν

λεονεκτ ματα και μειονεκτ ματα μια εραπεία

Π να

Α          .

ι αγ γ Ε Ι Α

γεία, εραπείε  και αποτελέ ματα εραπει ν

Ο ι ννη  και η Ιουλ α μα α νουν ια τι  ΚΑΚΕΣ ΑΣΕΙΣ ΙΣ ΥΡΙΣΜΩΝ σ ετικ  με τι  
εραπε ε

Ο ι ννη  και η Ιουλ α μα α νουν ια τι  ΣΥ ΚΡΙΣΕΙΣ μετα  εραπει ν 
 

σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία 
κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία

λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 
1) 

λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 
2) 

υγκρίσεις θεραπειών

ίκαιε  γκρί ει  μετα  εραπει ν

ίκαιε  γκρί ει  με πολλά άτομα

Ο ι ννη  και η Ιουλ α μα α νουν ια τι  ΕΠΙΛΟ ΕΣ εραπει ν 
 

λεονεκτ ματα και μειονεκτ ματα μια  εραπεία
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α ά Ε Ι Α

ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

άρι Λίστα σημαντικών όρων σε αυτό το βιβλίο και η σημασία τους

α ά Ε Ι Α

ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

άρι Λίστα σημαντικών όρων σε αυτό το βιβλίο και η σημασία τους
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1
γεία, εραπείε και

αποτελέ ματα εραπει ν

Σε αυτό το κε λαιο α μ ουμε:

1. ι είναι η "υγεία"
2. ι είναι η "θεραπεία"
3. ι είναι το "αποτέλεσμα μίας θεραπείας"
4. ι είναι ο "ερευνητής υγείας"
5. ι πραγματεύεται αυτό το βιβλίο

Λέ ει -κλει ι σε αυτό το κε λαιο:

• Υ ΕΙΑ αφορά το πόσο καλά είναι το σώμα και το πνεύμα σου.
• ΕΡΑΠΕΙΑ είναι οτιδήποτε κάνεις για τη διατήρηση ή βελτίωση της
υγείας σου.
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μίας θεραπείας είναι οτιδήποτε προκαλείται από τη
θεραπεία.
• ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Υ ΕΙΑΣ είναι κάποιος που μελετά προσεκτικά θέματα
υγείας, με σκοπό να μάθει περισσότερα σ ετικά με την υγεία.

ε άλαιο 1: γεία, εραπείε και αποτελέ ματα εραπει ν

γεία, εραπείε  και 
αποτελέ ματα εραπει ν

Σε αυτό το κε λαιο α μ ουμε:

1. ι είναι η "υγεία" 
2. ι είναι η "θεραπεία" 
3. ι είναι το "αποτέλεσμα μίας θεραπείας" 
4. ι είναι ο "ερευνητής υγείας" 
5. ι πραγματεύεται αυτό το βιβλίο 

Λέ ει -κλει ι  σε αυτό το κε λαιο:

•  Υ ΕΙΑ αφορά το πόσο καλά είναι το σώμα και το πνεύμα σου. 
• ΕΡΑΠΕΙΑ είναι οτιδήποτε κάνεις για τη διατήρηση ή βελτίωση της 
υγείας σου. 
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μίας θεραπείας είναι οτιδήποτε προκαλείται από τη 
θεραπεία. 
• ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Υ ΕΙΑΣ είναι κάποιος που μελετά προσεκτικά θέματα 
υγείας, με σκοπό να μάθει περισσότερα σ ετικά με την υγεία.

ε άλαιο 1: γεία, εραπείε  και αποτελέ ματα εραπει ν 
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γε α ο είναι ημαντικ .

γεία ο α ορά το π ο καλά είναι το μα και το πνε μα ο .
άν εν εί αι άρρ το τρα ματι μένο , η κατά τα η τη γεία
ο είναι καλ . άν εί αι άρρ το τρα ματι μένο , η κατά τα η

τη γεία ο είναι κακ .

ταν εί αι καλά την γεία ο , μπορεί να κάνει πολ
περι τερα πράγματα. ια παρά ειγμα, μπορεί να παί ει , να
ια ά ει και να κοιμη εί καλά.

Γ Α Α Α

Συ ήτηση:

πορείς να αναφέρεις κάποιες αρρώστιες ή τραυματισμούς που εί ες;

ε άλαιο 1: γεία, εραπείε και αποτελέ ματα εραπει ν

 γε α ο  είναι ημαντικ . 
  

 γεία ο  α ορά το π ο καλά είναι το μα και το πνε μα ο . 
άν εν εί αι άρρ το   τρα ματι μένο , η κατά τα η τη  γεία  
ο  είναι καλ . άν εί αι άρρ το   τρα ματι μένο , η κατά τα η 

τη  γεία  ο  είναι κακ .  
  
ταν εί αι καλά την γεία ο , μπορεί  να κάνει  πολ  

περι τερα πράγματα. ια παρά ειγμα, μπορεί  να παί ει , να 
ια ά ει  και να κοιμη εί  καλά. 

Γ Α Α Α

  
  
  
  

Συ ήτηση: 
  

πορείς να αναφέρεις κάποιες αρρώστιες ή τραυματισμούς που εί ες;

ε άλαιο 1: γεία, εραπείε  και αποτελέ ματα εραπει ν
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εραπείε
εραπε α είναι οτιδήποτε κάνεις για την υγεία σου.

ταν οι άνθρωποι ρησιμοποιούν τη λέξη "θεραπεία", τις περισσότερες
φορές εννοούν ότι παίρνουν κάποιο φάρμακο. στόσο, σε αυτό το βιβλίο,
θεραπεία είναι οτιδήποτε κάνεις ώστε να παραμείνεις υγιής ή να
βελτιώσεις την κατάσταση της υγείας σου. πάρ ουν πολλά διαφορετικά
είδη θεραπειών.

ταν παίρνεις ένα άρμακο, αυτό είναι ένα είδος
θεραπείας. ια παράδειγμα, όταν παίρνεις ένα
άπι, όταν κάνεις μία ένεση και όταν βά εις μία
αλοιφή.

ταν κάνεις μία επέμ αση, αυτό είναι ένα είδος
θεραπείας. ια παράδειγμα, όταν σου βγά ει ο
οδοντίατρος ένα αλασμένο δόντι.

ταν χρησιμοποιείς κάποιον εξοπλισμ , αυτό είναι
ένα είδος θεραπείας. ια παράδειγμα, όταν
ρησιμοποιείς πατερίτσες, όταν έ εις γύψο και
όταν ρησιμοποιείς την οδοντόβουρτσα για να
πλύνεις τα δόντια σου.

1: ,

εραπείε
εραπε α είναι οτιδήποτε κάνεις για την υγεία σου. 

  
ταν οι άνθρωποι ρησιμοποιούν τη λέξη "θεραπεία", τις περισσότερες 

φορές εννοούν ότι παίρνουν κάποιο φάρμακο. στόσο, σε αυτό το βιβλίο, 
θεραπεία είναι οτιδήποτε κάνεις ώστε να παραμείνεις υγιής ή να 
βελτιώσεις την κατάσταση της υγείας σου. πάρ ουν πολλά διαφορετικά 
είδη θεραπειών.  

ταν παίρνεις ένα άρμακο, αυτό είναι ένα είδος 
θεραπείας. ια παράδειγμα, όταν παίρνεις ένα 
άπι, όταν κάνεις μία ένεση και όταν βά εις μία 
αλοιφή.

ταν κάνεις μία επέμ αση, αυτό είναι ένα είδος 
θεραπείας. ια παράδειγμα, όταν σου βγά ει ο 
οδοντίατρος ένα αλασμένο δόντι.

ταν χρησιμοποιείς κάποιον εξοπλισμ , αυτό είναι 
ένα είδος θεραπείας. ια παράδειγμα, όταν 
ρησιμοποιείς πατερίτσες, όταν έ εις γύψο και 
όταν ρησιμοποιείς την οδοντόβουρτσα για να 
πλύνεις τα δόντια σου. 

 1: ,     
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άθληση είναι ένα είδος θεραπείας. ια
παράδειγμα το τρέξιμο, το μπάσκετ και ο ορός
είναι είδη θεραπείας.

ταν τρ ς ή πίνεις κάτι, είναι ένα είδος
θεραπείας. ια παράδειγμα, όταν τρως φρούτα ή
λα ανικά και όταν πίνεις νερό, είναι είδη
θεραπείας.

άποιες φορές, αποφεύγουμε κάτι για λόγους
υγείας. πομένως, ταν απο ε γεις κάτι είναι ένα
είδος θεραπείας. ε άλλα λόγια, το να μην κάνεις
κάτι είναι ένα είδος θεραπείας. ια παράδειγμα,
όταν δεν πίνεις γάλα είναι ένα είδος θεραπείας.
άποιοι άνθρωποι δεν πίνουν γάλα γιατί έ ουν

αλλεργία σε αυτό. ταν κάποιος είναι αλλεργικός
σε κάτι, αυτό το κάτι είναι που τον κάνει άρρωστο.
Δεν τους κάνει όμως όλους άρρωστους.

Συ ήτηση:

πορείς να αναφέρεις κάποιες θεραπείες που έ εις ρησιμοποιήσει;

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών

 άθληση είναι ένα είδος θεραπείας. ια 
παράδειγμα το τρέξιμο, το μπάσκετ και ο ορός 
είναι είδη θεραπείας.

ταν τρ ς ή πίνεις κάτι, είναι ένα είδος 
θεραπείας. ια παράδειγμα, όταν τρως φρούτα ή 
λα ανικά και όταν πίνεις νερό, είναι είδη 
θεραπείας.

άποιες φορές, αποφεύγουμε κάτι για λόγους 
υγείας. πομένως, ταν απο ε γεις κάτι είναι ένα 
είδος θεραπείας. ε άλλα λόγια, το να μην κάνεις 
κάτι είναι ένα είδος θεραπείας. ια παράδειγμα, 
όταν δεν πίνεις γάλα είναι ένα είδος θεραπείας. 
άποιοι άνθρωποι δεν πίνουν γάλα γιατί έ ουν 

αλλεργία σε αυτό. ταν κάποιος είναι αλλεργικός 
σε κάτι, αυτό το κάτι είναι που τον κάνει άρρωστο. 
Δεν τους κάνει όμως όλους άρρωστους. 

  
  
  
  

Συ ήτηση:  
  

πορείς να αναφέρεις κάποιες θεραπείες που έ εις ρησιμοποιήσει; 
  
 

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών
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ποτελέσματα θεραπειών

Αποτέλεσμα μίας θεραπείας είναι οτιδήποτε προκαλείται από τη θεραπεία.

να θετικ αποτέλεσμα είναι οτιδήποτε συμβαίνει όταν η
θεραπεία διατηρεί την υγεία σου σε καλή κατάσταση ή τη
βελτιώνει. αραδείγματα θετικών αποτελεσμάτων είναι η
μείωση του πόνου, η ανάρρωση από κάποια αρρώστια και
όταν έ εις περισσότερη ενέργεια.

να αρνητικ αποτέλεσμα είναι οτιδήποτε συμβαίνει όταν η
θεραπεία επιδεινώνει την υγεία σου. αραδείγματα αρνητικών
αποτελεσμάτων είναι όταν κάτι προκαλεί πόνο ή ασθένεια και
μειώνει την ενέργειά σου.

ι περισσότερες θεραπείες έ ουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά
αποτελέσματα στην υγεία σου. ια παράδειγμα, το να παί εις ποδόσφαιρο
έ ει και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα.

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών

ποτελέσματα θεραπειών

Αποτέλεσμα μίας θεραπείας είναι οτιδήποτε προκαλείται από τη θεραπεία. 
 

να θετικ  αποτέλεσμα είναι οτιδήποτε συμβαίνει όταν η 
θεραπεία διατηρεί την υγεία σου σε καλή κατάσταση ή τη 
βελτιώνει. αραδείγματα θετικών αποτελεσμάτων είναι η 
μείωση του πόνου, η ανάρρωση από κάποια αρρώστια και 
όταν έ εις περισσότερη ενέργεια.

να αρνητικ  αποτέλεσμα είναι οτιδήποτε συμβαίνει όταν η 
θεραπεία επιδεινώνει την υγεία σου. αραδείγματα αρνητικών 
αποτελεσμάτων είναι όταν κάτι προκαλεί πόνο ή ασθένεια και 
μειώνει την ενέργειά σου. 

ι περισσότερες θεραπείες έ ουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά 
αποτελέσματα στην υγεία σου. ια παράδειγμα, το να παί εις ποδόσφαιρο 
έ ει και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα.

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών 
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ο ποδόσφαιρο είναι μια θεραπεία η οποία σου δίνει περισσότερη δύναμη
και ενέργεια. υτά είναι τα θετικά αποτελέσματα.

στόσο, κάποιες φορές, μπορεί να τυπήσεις όταν παί εις ποδόσφαιρο.
υτό είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα.

Κ  Ε Ε

Συ ήτηση:

οιες άλλες θεραπείες μπορεί να έ ουν θετικά και αρνητικά αποτελέσματα;
οια είναι τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα αυτών των θεραπειών;

Ένα άλλο παράδειγμα θεραπειών που έ ουν θετικά και αρνητικά
αποτελέσματα είναι όταν πίνεις νερό. άν δεν πίνεις άφθονο καθαρό νερό,
θα πεθάνεις. στόσο, εάν πιεις βρώμικο νερό ή αν πιεις πολύ νερό, αυτό
θα σε κάνει να αισθάνεσαι άρρωστος.

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών

ο ποδόσφαιρο είναι μια θεραπεία η οποία σου δίνει περισσότερη δύναμη 
και ενέργεια. υτά είναι τα θετικά αποτελέσματα. 
  
στόσο, κάποιες φορές, μπορεί να τυπήσεις όταν παί εις ποδόσφαιρο. 
υτό είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα.

Κ   Ε Ε

  
  
  

Συ ήτηση:  
  

οιες άλλες θεραπείες μπορεί να έ ουν θετικά και αρνητικά αποτελέσματα; 
οια είναι τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα αυτών των θεραπειών;

Ένα άλλο παράδειγμα θεραπειών που έ ουν θετικά και αρνητικά 
αποτελέσματα είναι όταν πίνεις νερό. άν δεν πίνεις άφθονο καθαρό νερό, 
θα πεθάνεις. στόσο, εάν πιεις βρώμικο νερό ή αν πιεις πολύ νερό, αυτό 
θα σε κάνει να αισθάνεσαι άρρωστος.

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών
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ίναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ακριβώς πώς λειτουργεί το σώμα και το
πνεύμα μας. ποτελούνται από πολλά μέρη τα οποία κάνουν πολλά
διαφορετικά πράγματα.

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών

ίναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ακριβώς πώς λειτουργεί το σώμα και το 
πνεύμα μας. ποτελούνται από πολλά μέρη τα οποία κάνουν πολλά 
διαφορετικά πράγματα. 

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών 
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ολλές θεραπείες έ ουν ένα θετικό αποτέλεσμα σε ένα μέρος του
σώματος, αλλά έ ουν αρνητικό αποτέλεσμα σε ένα άλλο μέρος του
σώματος.

ια παράδειγμα, κάποια άπια μπορεί να σε βοηθήσουν να περάσει ο
πονοκέφαλος, αλλά μπορεί να σου προκαλέσουν πόνο στο στομά ι.

ολύ λίγες θεραπείες έ ουν τα ίδια αποτελέσματα σ εδόν κάθε φορά. ια
παράδειγμα, κάποια φάρμακα μπορεί να βοηθήσουν να περάσει ο πόνος
γρηγορότερα κάποιες φορές, αλλά ό ι κάθε φορά.

ξαιτίας όλων αυτών, δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι τι
αποτελέσματα θα έ ουν οι περισσότερες θεραπείες όταν τις
ρησιμοποιούμε. υτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό.

άθε άνθρωπος είναι διαφορετικός όσον αφορά το σώμα και το πνεύμα
του, γι' αυτό και πολλές φορές η ίδια θεραπεία έ ει διαφορετικά
αποτελέσματα σε διαφορετικούς ανθρώπους.

ια παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι βλέπουν καλύτερα όταν φοράνε
γυαλιά. άποιοι άλλοι όμως, βλέπουν ειρότερα όταν φοράνε γυαλιά.

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών

ολλές θεραπείες έ ουν ένα θετικό αποτέλεσμα σε ένα μέρος του 
σώματος, αλλά έ ουν αρνητικό αποτέλεσμα σε ένα άλλο μέρος του 
σώματος. 
  
ια παράδειγμα, κάποια άπια μπορεί να σε βοηθήσουν να περάσει ο 
πονοκέφαλος, αλλά μπορεί να σου προκαλέσουν πόνο στο στομά ι.

ολύ λίγες θεραπείες έ ουν τα ίδια αποτελέσματα σ εδόν κάθε φορά. ια 
παράδειγμα, κάποια φάρμακα μπορεί να βοηθήσουν να περάσει ο πόνος 
γρηγορότερα κάποιες φορές, αλλά ό ι κάθε φορά. 
  
ξαιτίας όλων αυτών, δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι τι 

αποτελέσματα θα έ ουν οι περισσότερες θεραπείες όταν τις 
ρησιμοποιούμε. υτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό. 

άθε άνθρωπος είναι διαφορετικός όσον αφορά το σώμα και το πνεύμα 
του, γι' αυτό και πολλές φορές η ίδια θεραπεία έ ει διαφορετικά 
αποτελέσματα σε διαφορετικούς ανθρώπους. 
  
ια παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι βλέπουν καλύτερα όταν φοράνε 
γυαλιά. άποιοι άλλοι όμως, βλέπουν ειρότερα όταν φοράνε γυαλιά.

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών



12

ι αφορά αυτό το βιβλίο

πάρ ο ν αποτελέ ματα εραπει ν για τα οποία είμα τε πολ ίγο ροι.

ια παρά ειγμα, μπορο με να είμα τε πολ
ίγο ροι τι ο πνο ε κρε άτι με

κο νο πιέρα προ τατε ει το αν ρ πο
απ την ελονο ία.

πορούμε να είμαστε πολύ σίγουροι ότι το
πλύσιμο των εριών προστατεύει τους
ανθρώπους από στομα ικές διαταρα ές.

αι μπορο με να είμα τε πολ ίγο ροι τι το
κάπνι μα κοτ νει το αν ρ πο .

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών

ι αφορά αυτό το βιβλίο

πάρ ο ν αποτελέ ματα εραπει ν για τα οποία είμα τε πολ  ίγο ροι. 
 

ια παρά ειγμα, μπορο με να είμα τε πολ  
ίγο ροι τι ο πνο  ε κρε άτι με 

κο νο πιέρα προ τατε ει το  αν ρ πο  
απ  την ελονο ία. 

πορούμε να είμαστε πολύ σίγουροι ότι το 
πλύσιμο των εριών προστατεύει τους 
ανθρώπους από στομα ικές διαταρα ές. 

αι μπορο με να είμα τε πολ  ίγο ροι τι το 
κάπνι μα κοτ νει το  αν ρ πο .

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών 
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Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα άλλων
θεραπειών.

ια παράδειγμα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα
πολλών νέων φαρμάκων.

ις περισσότερες φορές, πολύ λίγοι άνθρωποι θα έ ουν ρησιμοποιήσει
ένα νέο φάρμακο ακριβώς επειδή είναι τόσο νέο. ο φάρμακο μπορεί να
έ ει διαφορετικά αποτελέσματα σε άλλους ανθρώπους σε σ έση με τη
δράση του στα λίγα άτομα που το δοκίμασαν.

αι μπορεί να περάσουν πολλά ρόνια για να εμφανιστούν κάποια
αποτελέσματα του φαρμάκου.

    Ν Ε Ο !

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών

Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα άλλων 
θεραπειών.  
  
ια παράδειγμα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα 
πολλών νέων φαρμάκων. 
  
ις περισσότερες φορές, πολύ λίγοι άνθρωποι θα έ ουν ρησιμοποιήσει 

ένα νέο φάρμακο ακριβώς επειδή είναι τόσο νέο. ο φάρμακο μπορεί να 
έ ει διαφορετικά αποτελέσματα σε άλλους ανθρώπους σε σ έση με τη 
δράση του στα λίγα άτομα που το δοκίμασαν. 
  
αι μπορεί να περάσουν πολλά ρόνια για να εμφανιστούν κάποια 

αποτελέσματα του φαρμάκου.

    Ν Ε Ο !

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών
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ε το βιβλίο αυτό θα μάθουμε πώς να σκεφτόμαστε προσεκτικά πριν
επιλέξουμε μία θεραπεία, ώστε να κάνουμε καλύτερες επιλογές.

ε το βιβλίο αυτό θα μάθουμε πώς να σκεφτόμαστε προσεκτικά πριν
επιλέξουμε μία θεραπεία κάνοντας τρ α ε η ερ τήσε ν.

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών

ε το βιβλίο αυτό θα μάθουμε πώς να σκεφτόμαστε προσεκτικά πριν 
επιλέξουμε μία θεραπεία, ώστε να κάνουμε καλύτερες επιλογές. 
  
ε το βιβλίο αυτό θα μάθουμε πώς να σκεφτόμαστε προσεκτικά πριν 

επιλέξουμε μία θεραπεία κάνοντας τρ α ε η ερ τήσε ν. 
 

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών 
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Πρ τον, θα μάθουμε για τις ερ τήσεις που θα πρέπει να κάνουμε ταν
κάποιος λέει κάτι για μία θεραπεία.

άποιες φορές, κάνουμε κακές επιλογές θεραπείας επειδή
παρασυρόμαστε από κάτι που μας είπε κάποιος.

ια παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι έλεγαν ότι το κάπνισμα δεν έ ει κανένα
αρνητικό αποτέλεσμα. άποιοι μάλιστα έλεγαν ότι έ ει θετικά
αποτελέσματα. κόμη και κάποιοι γιατροί το έλεγαν αυτό! ολλοί
άνθρωποι παρασύρθηκαν και πέθαναν από το κάπνισμα.

Καπνίστε ένα τσιγαράκι!

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών

Πρ τον, θα μάθουμε για τις ερ τήσεις που θα πρέπει να κάνουμε ταν 
κάποιος λέει κάτι για μία θεραπεία. 
  
άποιες φορές, κάνουμε κακές επιλογές θεραπείας επειδή 

παρασυρόμαστε από κάτι που μας είπε κάποιος. 
  
ια παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι έλεγαν ότι το κάπνισμα δεν έ ει κανένα 
αρνητικό αποτέλεσμα. άποιοι μάλιστα έλεγαν ότι έ ει θετικά 
αποτελέσματα. κόμη και κάποιοι γιατροί το έλεγαν αυτό! ολλοί 
άνθρωποι παρασύρθηκαν και πέθαναν από το κάπνισμα.

Καπνίστε ένα τσιγαράκι!

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών
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ε τερον, θα μάθουμε για ερ τήσεις που κάνουν οι ερευνητές υγείας
στε να μάθουν περισσ τερα για τα αποτελέσματα τ ν θεραπει ν.

Ερευνητή υ ε α είναι κάποιος που μελετά προσεκτικά θέματα υγείας,
με σκοπό να μάθει περισσότερα σ ετικά με την υγεία. υτά που
ανακαλύπτουν οι ερευνητές υγείας μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να
κάνουμε καλύτερες επιλογές υγείας.

Ο ΜΑ

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών

ε τερον, θα μάθουμε για ερ τήσεις που κάνουν οι ερευνητές υγείας 
στε να μάθουν περισσ τερα για τα αποτελέσματα τ ν θεραπει ν. 

  
Ερευνητή  υ ε α  είναι κάποιος που μελετά προσεκτικά θέματα υγείας, 
με σκοπό να μάθει περισσότερα σ ετικά με την υγεία. υτά που 
ανακαλύπτουν οι ερευνητές υγείας μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να 
κάνουμε καλύτερες επιλογές υγείας.

Ο ΜΑ

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών 
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Τρ τον, θα μάθουμε για ερωτήσεις που θα πρέπει να κάνουμε όταν έ ουμε
να επιλέξουμε εάν θα ρησιμοποιήσουμε μία θεραπεία.

ταν σκεφτόμαστε προσεκτικά πριν επιλέξουμε μία θεραπεία κάνοντας
ερωτήσεις, αυτό μας βοηθά να κάνουμε καλύτερες επιλογές θεραπειών.

επιλογή της καλύτερης θεραπείας ευνοεί ή προάγει την υγεία.

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών

Τρ τον, θα μάθουμε για ερωτήσεις που θα πρέπει να κάνουμε όταν έ ουμε 
να επιλέξουμε εάν θα ρησιμοποιήσουμε μία θεραπεία.  
  
ταν σκεφτόμαστε προσεκτικά πριν επιλέξουμε μία θεραπεία κάνοντας 

ερωτήσεις, αυτό μας βοηθά να κάνουμε καλύτερες επιλογές θεραπειών. 
  

 επιλογή της καλύτερης θεραπείας ευνοεί ή προάγει την υγεία.

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών
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ις περισσότερες φορές οι ενήλικες, και ιδίως οι γονείς και οι γιατροί,
κάνουν τις επιλογές για τα παιδιά τους.

ο βιβλίο αυτό θα σε προετοιμάσει να κάνεις περισσότερες επιλογές
θεραπειών καθώς μεγαλώνεις.

όσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες θα πρέπει να συμβουλεύονται τους
γιατρούς πριν πάρουν σημαντικές αποφάσεις για θεραπείες.

στόσο, ακόμα και αν σε συμβουλεύει ο γιατρός σου, θα πρέπει να κάνεις
τις ερωτήσεις που θα μάθεις σε αυτό το βιβλίο.

άνοντας αυτές τις ερωτήσεις θα μπορέσεις μα ί με τον γιατρό σου να
κάνετε καλύτερες επιλογές για εσένα.

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών

ις περισσότερες φορές οι ενήλικες, και ιδίως οι γονείς και οι γιατροί, 
κάνουν τις επιλογές για τα παιδιά τους.  
  
ο βιβλίο αυτό θα σε προετοιμάσει να κάνεις περισσότερες επιλογές 

θεραπειών καθώς μεγαλώνεις.  
  
όσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες θα πρέπει να συμβουλεύονται τους 

γιατρούς πριν πάρουν σημαντικές αποφάσεις για θεραπείες. 
  
στόσο, ακόμα και αν σε συμβουλεύει ο γιατρός σου, θα πρέπει να κάνεις 

τις ερωτήσεις που θα μάθεις σε αυτό το βιβλίο.  
  
άνοντας αυτές τις ερωτήσεις θα μπορέσεις μα ί με τον γιατρό σου να 

κάνετε καλύτερες επιλογές για εσένα. 

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών 



19

ι πάρ ει ε α τ το ι λίο
ε αυτό το βιβλίο, υπάρ ουν οδηγίες για δραστηριότητες και ασκήσεις σε

κάθε κεφάλαιο.

ι δραστηριότητες θα γίνονται σε ομάδες σύμφωνα με τις οδηγίες του
δασκάλου.

ι ασκήσεις θα γίνονται από τον καθένα ξε ωριστά.

το τέλος του βιβλίου υπάρ ει ένα γλωσσάρι. ο γλωσσάρι είναι μία λίστα
σημαντικών όρων με τη σημασία τους. άν δεν καταλαβαίνεις τη σημασία
μίας λέξης καθώς διαβά εις το βιβλίο, κοίταξε στο γλωσσάρι.

έλος, στο βιβλίο υπάρ ει μία ιστορία για δύο παιδιά, τον ιάννη και την
ουλία.

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών

ι πάρ ει ε α τ  το ι λίο 

ε αυτό το βιβλίο, υπάρ ουν οδηγίες για δραστηριότητες και ασκήσεις σε 
κάθε κεφάλαιο.  
  
ι δραστηριότητες θα γίνονται σε ομάδες σύμφωνα με τις οδηγίες του 

δασκάλου. 
  
ι ασκήσεις θα γίνονται από τον καθένα ξε ωριστά. 

  
το τέλος του βιβλίου υπάρ ει ένα γλωσσάρι. ο γλωσσάρι είναι μία λίστα 

σημαντικών όρων με τη σημασία τους. άν δεν καταλαβαίνεις τη σημασία 
μίας λέξης καθώς διαβά εις το βιβλίο, κοίταξε στο γλωσσάρι.  
  
έλος, στο βιβλίο υπάρ ει μία ιστορία για δύο παιδιά, τον ιάννη και την 
ουλία. 

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών
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ιστορία είναι σε μορφή κόμικ. ο κόμικ είναι μία ιστορία με λέξεις και
εικόνες μα ί.

ι περισσότερες λέξεις είναι σε "φούσκες ομιλίας" και "φούσκες σκέψης".

ία "φούσκα ομιλίας" δεί νει τι λέει κάποιος.

" ούσκα ομιλίας!"

ία "φούσκα σκέψης" δεί νει τι σκέφτεται κάποιος.

κέφτομαι...

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών

 ιστορία είναι σε μορφή κόμικ. ο κόμικ είναι μία ιστορία με λέξεις και 
εικόνες μα ί.  
  
ι περισσότερες λέξεις είναι σε "φούσκες ομιλίας" και "φούσκες σκέψης". 

  
ία "φούσκα ομιλίας" δεί νει τι λέει κάποιος.

" ούσκα ομιλίας!"

ία "φούσκα σκέψης" δεί νει τι σκέφτεται κάποιος.

  κέφτομαι...

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών 
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υτό το πρώτο κεφάλαιο είναι μία εισαγωγή στο βιβλίο. ο τελευταίο
κεφάλαιο είναι επανάληψη των πιο σημαντικών σημείων του βιβλίου που
πρέπει να θυμόμαστε.

τα κεφάλαια 2, 3 και 4, ο ιάννης και η ουλία μαθαίνουν ότι όταν κάποιος
λέει κάτι λάθος για μία θεραπεία, αυτό μπορεί να σε παραπλανήσει.

τα κεφάλαια 5, 6 και 7, ο ιάννης και η ουλία μαθαίνουν πώς θα πρέπει
οι ερευνητές υγείας να μελετούν τις θεραπείες για να μάθουν περισσότερα
σ ετικά με τα αποτελέσματά τους.

το κεφάλαιο 8, ο ιάννης και η ουλία μαθαίνουν πώς να κάνουν επιλογές
ρησιμοποιώντας όλα όσα έμαθαν.

λπί ουμε να απολαύσεις το βιβλίο και
να μάθεις πολλά από τα μαθήματα!

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών

υτό το πρώτο κεφάλαιο είναι μία εισαγωγή στο βιβλίο. ο τελευταίο 
κεφάλαιο είναι επανάληψη των πιο σημαντικών σημείων του βιβλίου που 
πρέπει να θυμόμαστε. 
  
τα κεφάλαια 2, 3 και 4, ο ιάννης και η ουλία μαθαίνουν ότι όταν κάποιος 

λέει κάτι λάθος για μία θεραπεία, αυτό μπορεί να σε παραπλανήσει.  
  
τα κεφάλαια 5, 6 και 7, ο ιάννης και η ουλία μαθαίνουν πώς θα πρέπει 

οι ερευνητές υγείας να μελετούν τις θεραπείες για να μάθουν περισσότερα 
σ ετικά με τα αποτελέσματά τους.  
  
το κεφάλαιο 8, ο ιάννης και η ουλία μαθαίνουν πώς να κάνουν επιλογές 
ρησιμοποιώντας όλα όσα έμαθαν.  

  
λπί ουμε να απολαύσεις το βιβλίο και 
να μάθεις πολλά από τα μαθήματα!

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών
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ηγίε
Στό ο : ρείτε τις διαφορές ανάμεσα στα θετικά και αρνητικά
αποτελέσματα της ίδιας θεραπείας.

α παιδιά που κάθονται στο ίδιο θρανίο αποτελούν μία ομάδα.

δάσκαλος έ ει μια λίστα με τα αποτελέσματα των θεραπειών.

ήμα 1: δάσκαλος διαβά ει ένα αποτέλεσμα από τη λίστα.

ήμα 2: ι ομάδες συ ητούν εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό.

ήμα 3: δάσκαλος ρωτάει ποιες ομάδες πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα
είναι θετικό.

ήμα 4: ι ομάδες που πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό
σηκώνονται όρθιες.

ήμα 5: λες οι ομάδες κάθονται.

ήμα 6: δάσκαλος ρωτάει ποιες ομάδες πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα
είναι αρνητικό.

ήμα 7: ι ομάδες που πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα είναι αρνητικό
σηκώνονται όρθιες.

ήμα 8: λες οι ομάδες κάθονται.

ήμα 9: δάσκαλος ητάει από τους μαθητές να εξηγήσουν γιατί το
αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό.

ήμα 10: πανάληψη.

πάρ ει ένα παράδειγμα στην επόμενη σελίδα. →

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών

ηγίε
Στό ο : ρείτε τις διαφορές ανάμεσα στα θετικά και αρνητικά 
αποτελέσματα της ίδιας θεραπείας. 
  
α παιδιά που κάθονται στο ίδιο θρανίο αποτελούν μία ομάδα. 

  
 δάσκαλος έ ει μια λίστα με τα αποτελέσματα των θεραπειών.  

  
ήμα 1:  δάσκαλος διαβά ει ένα αποτέλεσμα από τη λίστα.  

  
ήμα 2: ι ομάδες συ ητούν εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό. 

  
ήμα 3:  δάσκαλος ρωτάει ποιες ομάδες πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα 

είναι θετικό.  
  
ήμα 4: ι ομάδες που πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό 

σηκώνονται όρθιες.  
  
ήμα 5: λες οι ομάδες κάθονται.    

  
ήμα 6:  δάσκαλος ρωτάει ποιες ομάδες πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα 

είναι αρνητικό.  
  
ήμα 7: ι ομάδες που πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα είναι αρνητικό 

σηκώνονται όρθιες.  
  
ήμα 8: λες οι ομάδες κάθονται. 

  
ήμα 9:  δάσκαλος ητάει από τους μαθητές να εξηγήσουν γιατί το 

αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό.  
  
ήμα 10: πανάληψη. 

  
πάρ ει ένα παράδειγμα στην επόμενη σελίδα. →
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αρά ειγμα
Δάσκαλος: "Ένα αποτέλεσμα της κολύμβησης είναι οι πιο δυνατοί μύες."

ι ομάδες συ ητούν.

Δάσκαλος: " οιος νομί ει ότι οι δυνατότεροι μύες είναι ένα θετικό
αποτέλεσμα;"

ι ομάδες που πιστεύουν ότι ισ ύει αυτό σηκώνονται όρθιες.

Δάσκαλος: " ώρα, ποιος νομί ει ότι οι δυνατότεροι μύες είναι ένα αρνητικό
αποτέλεσμα;"

ι ομάδες που πιστεύουν ότι ισ ύει αυτό σηκώνονται όρθιες.

Δάσκαλος: " ι δυνατότεροι μύες είναι ένα θετικό αποτέλεσμα! ιατί είναι
ένα θετικό αποτέλεσμα;"

αθητής: " ν έ εις δυνατούς μύες, μπορείς να κάνεις περισσότερα
πράγματα! ια παράδειγμα, μπορείς να μεταφέρεις περισσότερα βιβλία ή
νερό!"

Δάσκαλος: " πράβο!"
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Δάσκαλος: " ι δυνατότεροι μύες είναι ένα θετικό αποτέλεσμα! ιατί είναι 
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αθητής: " ν έ εις δυνατούς μύες, μπορείς να κάνεις περισσότερα 
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1

ημειώστε τη σημασία των παρακάτω λέξεων. α θυμάστε ότι οι σημασίες
των λέξεων βρίσκονται στο γλωσσάρι στο τέλος του βιβλίου.

Π : ι είναι ένα "κ μικ";

ο κόμικ είναι μία ιστορία με λέξεις και εικόνες μα ί.

1. ι είναι η " γεία" ο ;

2. ι είναι η "θεραπεία";

3. ι είναι το "αποτέλεσμα" μίας θεραπείας;
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πιλέξτε εάν η κάθε πρόταση είναι σωστή ή λάθος.

ΠΑΡΑ ΕΙ ΜΑΤΑ:

τ ά ο
γεία ο είναι ημαντικ .

γεία ο εν είναι ημαντικ .
ωστό Λάθος

1. ι περισσότερες θεραπείες έ ουν και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα.

ωστό Λάθος

2. τ το ι λίο ο λέει ποιε εραπείε να ρη ιμοποι ει .
ωστό Λάθος

3. ο να πίνεις υμό είναι μία θεραπεία.
ωστό Λάθος

4. ο να μην πίνεις υμό είναι μία θεραπεία.
ωστό Λάθος

5. ίμα τε απολ τ ίγο ροι για τα αποτελέ ματα τ ν περι τερ ν εραπει ν.

ωστό Λάθος
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πιλέξτε εάν η κάθε πρόταση είναι σωστή ή λάθος. 

ΠΑΡΑ ΕΙ ΜΑΤΑ:

τ ά ο
 γεία ο  είναι ημαντικ .

 γεία ο  εν είναι ημαντικ .

ωστό Λάθος

1. ι περισσότερες θεραπείες έ ουν και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. 

ωστό Λάθος

2. τ  το ι λίο ο  λέει ποιε  εραπείε  να ρη ιμοποι ει .

ωστό Λάθος

3. ο να πίνεις υμό είναι μία θεραπεία.

ωστό Λάθος

4. ο να μην πίνεις υμό είναι μία θεραπεία.

ωστό Λάθος

5. ίμα τε απολ τ  ίγο ροι για τα αποτελέ ματα τ ν περι τερ ν εραπει ν.

ωστό Λάθος

εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών



26 εφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειώνεφάλαιο 1: γεία, θεραπείες και αποτελέσματα θεραπειών 

LIAKOS
Sticky Note
Rejected set by LIAKOS



   

ιάννης και η ουλία μαθαίνουν για τις
σ ετικά

με τις θεραπείες

 ιάννης και η ουλία μαθαίνουν για τις 
   σ ετικά 

με τις θεραπείες



 ιάννης και η ο λία αθαίνο ν για τις Ε  Ε   σ ετικά 
ε τις θεραπείες

2
σ υρισμοί που βασί ονται στην
προσωπική εμπειρία κάποιου

που ρησιμοποίησε μία θεραπεία

Σε αυτό το κε λαιο α μ ουμε:

1. ι είναι ο "ισ υρισμός"
2. ι είναι η "βάση" ενός ισ υρισμού
3. ι σημαίνει "αναξιόπιστος" ισ υρισμός
4. ιατί είναι σημαντικό να ρωτάμε για τη βάση ενός ισ υρισμού σ ετικά
με τα αποτελέσματα μίας θεραπείας
5. ιατί η προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία
θεραπεία είναι κακή βάση για τα αποτελέσματα της θεραπείας

Λέ ει -κλει ι σε αυτό το κε λαιο:

• ΙΣ ΥΡΙΣΜΟΣ είναι οτιδήποτε λέει κάποιος και μπορεί να είναι
σωστό ή λάθος.
• ΑΣΗ εν ς ισχυρισμο είναι αυτό που υποστηρί ει, "θεμελιώνει" τον
ισ υρισμό.
• ΑΝΑ ΙΟΠΙΣΤΟΣ ισχυρισμ ς είναι ένας ισ υρισμός με κακή βάση.
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ απ τη χρήση μίας θεραπείας είναι κάτι
που συνέβη σε κάποιον αφού ρησιμοποίησε τη θεραπεία.

εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία
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τομα σε αυτό το κε λαιο

ΙΑΝΝΗΣ και ΙΟΥΛΙΑ
ιάννης και η ουλία είναι αδέρ ια.

ΜΑΜΑ
μαμά του ιάννη και της ουλίας.

ΠΕΤΡΟΣ
έτρος είναι ο παπαγάλος που

επαναλαμ άνει συνεχ ς οτιδήποτε
ακο ει χ ρίς να σκέ τεται.

ΚΑ Η ΗΤΡΙΑ κ. ΣΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ και ΚΑ Η ΗΤΗΣ κ. ΑΚΡΙ Ο ΙΚΑΙΟΣ
Καθηγήτρια κ. υγκριτικο και ο Καθηγητής κ. κρι οδίκαιος είναι

Καθηγητές και ερευνητές στο πανεπιστήμιο. ίναι επίσης γιατροί στο
οσοκομείο.
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οσοκομείο.
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!!!

!

ταμάτα να κάνεις α ομάρες, έτρο! ίναι ένα απλό κάψιμο, ιάννη…

ονάει όμως!!!ουλία, το δά τυλό μου!
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! ο ίδιο είπε η φίλη μου η άρα!
έτρος πρέπει να την άκουσε!

!

άρα είπε ότι μία φορά έβαλε
κοπριά στο έγκαυμά της και αυτό
θεραπεύτηκε! Λέει δηλαδή ότι η
κοπριά θεραπεύει τα εγκαύματα!

οίτα! κεί έ ει κοπριά! άλε λίγη
στο δά τυλό σου, ιάννη!

ντάξει…
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στο δά τυλό σου, ιάννη!

ντάξει…
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ια να δω, ιάννη.

ιάννη, το δά τυλό σου έ ει
ν .

αμααά!!! ο
δά τυλό μου!!!

Ιο λία, π γαινε τον α ερφ  σο  στο Νοσοκομείο.

ΜΟΛΥΝΣΗ
είναι μία ασθένεια που προκαλείται από μικρόβια.
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ια να δω, ιάννη.

ιάννη, το δά τυλό σου έ ει 
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αμααά!!! ο 
δά τυλό μου!!!

Ιο λία, π γαινε τον α ερφ  σο  στο Νοσοκομείο.
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Κ

αλησπέρα παιδιά.
ίμαι η αθηγήτρια

κ. υγκριτικού.

ι εγώ είμαι ο
αθηγητής κ.
κριβοδίκαιος!
άρηκα για τη

γνωριμία!

αλησπέρα κύριοι αθηγητές! ίμαι
η ουλία.

αλησπέρα.
ίμαι ο
ιάννης.

ΚΑ Η ΗΤΗΣ
είναι κάποιος που διδάσκει ή κάνει έρευνα στο πανεπιστήμιο.
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αλησπέρα παιδιά. 
ίμαι η αθηγήτρια 

κ. υγκριτικού.

ι εγώ είμαι ο 
αθηγητής κ. 
κριβοδίκαιος! 
άρηκα για τη 

γνωριμία!

αλησπέρα κύριοι αθηγητές! ίμαι 
η ουλία.

αλησπέρα. 
ίμαι ο 
ιάννης.
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ίστε καλά, ιάννη και ουλία; ι. Έβαλα κοπριά πάνω σε αυτό το
έγκαυμα και τώρα έ ει μολυνθεί...

φίλη μου η άρα όμως λέει ότι
έβαλε κοπριά στο έγκαυμά της και
θεραπεύτηκε! Δηλαδή, λέει ότι η
κοπριά θεραπεύει τα εγκαύματα!

υτό που είπε η άρα ήταν λάθος.
ην επόμενη φορά, ρησιμοποίησε

κρύο νερό. α μειώσει τον πόνο.

ετά περίμενε και το έγκαυμα
θα εξαφανιστεί!

ιάνν ,   μ λ νσ   εν φαίνεται σοβαρ . Κράτα το 

ά τ λ  σο  καθαρ . Εάν  ειροτερέ ει, έλα πάλι στο 

Νοσοκομείο.
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ίστε γιατροί;
αι!

αθηγήτρια κ. υγκριτικού κι εγώ
είμαστε γιατροί και ερευνητέ

υ ε α .

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Υ ΕΙΑΣ
είναι κάποιος που μελετά προσεκτικά θέματα υγείας, με σκοπό να μάθει
περισσότερα σ ετικά με την υγεία.
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ύριοι αθηγητές, μήπως η
άρα προσπάθησε να μας

παραπλανήσει;

 θα μπορο σε να σ μβαίνει επει   εν 
έμαθε μερικά σ μαντικά μαθ ματα!

ι, αλλά αυτό που είπε ήταν
λάθος. πορεί κι εκείνη να
παραπλανήθηκε από κάποιον άλλο.

ύριοι αθηγητές, θα μας διδάξετε;

αι, ιάννη.

ρώτα, πρέπει να μάθετε
τι είναι ο "ισ υρισμός"!

έλεια!

αι μετά θα διδάξουμε τους φίλους
και την οικογένειά μας!
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ύριοι αθηγητές, μήπως η 
άρα προσπάθησε να μας 

παραπλανήσει;

 θα μπορο σε να σ μβαίνει επει  εν 
έμαθε μερικά σ μαντικά μαθ ματα!
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λάθος. πορεί κι εκείνη να 
παραπλανήθηκε από κάποιον άλλο.

ύριοι αθηγητές, θα μας διδάξετε;

αι, ιάννη.

ρώτα, πρέπει να μάθετε 
τι είναι ο "ισ υρισμός"!

έλεια!

αι μετά θα διδάξουμε τους φίλους 
και την οικογένειά μας!
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"Ισ υρισμό " είναι οτιδήποτε λέει
κάποιος, και μπορεί να είναι σωστό…

πως αυτό που είπε
η άρα! κριβώς!

... ή λάθος.

ση του ισ υρισμού της άρα
ήταν κακή!

ίπε όμως ότι έβαλε κοπριά στο
έγκαυμά της και θεραπεύτηκε!

..........
είναι οτιδήποτε λέει κάποιος το
οποίο μπορεί να είναι σωστό ή
λάθος.

ΑΣΗ εν ς ισχυρισμο
είναι αυτό που υποστηρί ει,
"θεμελιώνει" τον ισ υρισμό.

εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία

"Ισ υρισμό " είναι οτιδήποτε λέει 
κάποιος, και μπορεί να είναι σωστό…

πως αυτό που είπε 
η άρα! κριβώς!

... ή λάθος.

 ση του ισ υρισμού της άρα 
ήταν κακή!

ίπε όμως ότι έβαλε κοπριά στο 
έγκαυμά της και θεραπεύτηκε!

..........  
είναι οτιδήποτε λέει κάποιος το 
οποίο μπορεί να είναι σωστό ή 
λάθος.

ΑΣΗ εν ς ισχυρισμο  
είναι αυτό που υποστηρί ει, 
"θεμελιώνει" τον ισ υρισμό.

εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία



αι, αλλά αυτή είναι μία κακή βάση
για τον ισ υρισμό της. ταν μόνο η προσωπική

της εμπειρία!

ουλία, τι θα εί ε συμβεί αν η άρα
δεν εί ε βάλει κοπριά στο έγκαυμά
της;

Δεν είμαι
σίγουρη...

αι!

ρα, η προσ πική εμπειρ α
κάποιου που ρησιμοποίησε μία
θεραπεία είναι κακή βάση ενός
ισ υρισμού για τα αποτελέσματα
μίας θεραπείας...

Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι
για το τι θα εί ε συμβεί αν δεν
ρησιμοποιούσε τη θεραπεία!

α μπορούσε το έγκαυμά της να
εί ε θεραπευτεί ωρίς την κοπριά;

εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία

αι, αλλά αυτή είναι μία κακή βάση 
για τον ισ υρισμό της. ταν μόνο η προσωπική 

της εμπειρία!

ουλία, τι θα εί ε συμβεί αν η άρα 
δεν εί ε βάλει κοπριά στο έγκαυμά 
της;

Δεν είμαι 
σίγουρη...

αι!

ρα, η προσ πική εμπειρ α 
κάποιου που ρησιμοποίησε μία 
θεραπεία είναι κακή βάση ενός 
ισ υρισμού για τα αποτελέσματα 
μίας θεραπείας...

Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι 
για το τι θα εί ε συμβεί αν δεν 
ρησιμοποιούσε τη θεραπεία!

α μπορούσε το έγκαυμά της να 
εί ε θεραπευτεί ωρίς την κοπριά;

              εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία



ν η βάση ενός ισ υρισμού είναι κακή,
τότε ο ισ υρισμός είναι ανα ιόπιστο .
πάρ ουν και άλλες κακές βάσεις

ισ υρισμών για θεραπείες.

ν ακούσετε
άλλους
ισ υρισμούς για
θεραπείες,
σημειώστε τους...

ΑΝΑ ΙΟΠΙΣΤΟΣ ισχυρισμ ς
είναι ο ισ υρισμός με κακή βάση.

Θα το ς ρ σιμοποι σο με στο μάθ μά μας 

τ ν επ μεν  εβ ομά α! Θα έρθο με να σας 

επισκεφτο με στο σ ολείο σας!

ταν ακούτε έναν ισ υρισμό, πρέπει
πάντα να ρωτάτε: ού βασί εται αυτός ο
ισ υρισμός; αι επίσης, είναι καλή ή
κακή η βάση του ισ υρισμού;

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ απ τη
χρήση μίας θεραπείας
είναι κάτι που συνέβη σε κάποιον
μετά τη ρήση μίας θεραπείας.

εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία

ν η βάση ενός ισ υρισμού είναι κακή, 
τότε ο ισ υρισμός είναι ανα ιόπιστο . 
πάρ ουν και άλλες κακές βάσεις 

ισ υρισμών για θεραπείες.

ν ακούσετε 
άλλους 
ισ υρισμούς για 
θεραπείες, 
σημειώστε τους...

ΑΝΑ ΙΟΠΙΣΤΟΣ ισχυρισμ ς 
είναι ο ισ υρισμός με κακή βάση.

Θα το ς ρ σιμοποι σο με στο μάθ μά μας 

τ ν επ μεν  εβ ομά α! Θα έρθο με να σας 

επισκεφτο με στο σ ολείο σας!

ταν ακούτε έναν ισ υρισμό, πρέπει 
πάντα να ρωτάτε: ού βασί εται αυτός ο 
ισ υρισμός; αι επίσης, είναι καλή ή 
κακή η βάση του ισ υρισμού;

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ απ  τη 
χρήση μίας θεραπείας 
είναι κάτι που συνέβη σε κάποιον 
μετά τη ρήση μίας θεραπείας.

εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία



ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑ ΕΙ ΜΑΤΑ

δώ υπάρ ουν επιπλέον παραδείγματα σ ετικά με αυτά που μάθαμε στο
κεφάλαιο.

Επιπλέον παρα ε ματα που ε νουν ιατ η προσ πική εμπειρ α
κ ποιου από τη ρήση μ α εραπε α , ε ναι κακή ση ισ υρισμ ν
που α ορο ν στα αποτελέσματα μ α εραπε α .

Παρ ει μα 1:

ι ργος ισχυρί εται: " ί α γρίπη.
πια ένα ποτήρι υμό. ην

επόμενη μέρα ήμουν καλά! ρα, ο
υμός θεραπεύει τη γρίπη!"

εραπεία: υμός

ποτέλεσμα: εραπεία γρίπης

άση ισχυρισμο : εμπειρία του
ιώργου της θεραπείας της γρίπης
του, αφού ήπιε υμό.

ρμηνεία: βάση του ισ υρισμού
του ιώργου είναι κακή, άρα ο
ισ υρισμός του είναι αναξιόπιστος.
γρίπη του θα μπορούσε να εί ε

θεραπευτεί και ωρίς να έ ει πιει
υμό.

Παρ ει μα 2:

H αρία ισχυρί εται: " ην
προηγούμενη εβδομάδα αγόρασα
καινούργια παπούτσια. θες
φορούσα τα καινούργια παπούτσια
ενώ έπαι α βόλε . Έτρε α
γρηγορότερα από όλα τα άλλα
κορίτσια! α καινούργια παπούτσια
με έκαναν να τρέ ω πιο γρήγορα!"

εραπεία: αινούργια παπούτσια

ποτέλεσμα: ρηγορότερο τρέξιμο

άση ισχυρισμο : εμπειρία της
αρίας να τρέ ει πιο γρήγορα από

τα υπόλοιπα κορίτσια όταν φόρεσε
τα καινούργια παπούτσια.

ρμηνεία: βάση του ισ υρισμού
της αρίας είναι κακή, άρα ο
ισ υρισμός της είναι αναξιόπιστος.
ίναι πιθανό να έτρε ε

γρηγορότερα από τα υπόλοιπα
κορίτσια ωρίς τα καινούργια
παπούτσια. ια παράδειγμα, είναι
πιθανό τα άλλα κορίτσια να ήταν
κουρασμένα ή εκείνη την ημέρα τα
πιο γρήγορα κορίτσια να μην
έπαι αν.

εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑ ΕΙ ΜΑΤΑ

δώ υπάρ ουν επιπλέον παραδείγματα σ ετικά με αυτά που μάθαμε στο 
κεφάλαιο. 
  
Επιπλέον παρα ε ματα που ε νουν ιατ  η προσ πική εμπειρ α 
κ ποιου από τη ρήση μ α  εραπε α , ε ναι κακή ση ισ υρισμ ν 
που α ορο ν στα αποτελέσματα μ α  εραπε α .

Παρ ει μα 1: 
  

 ι ργος ισχυρί εται: " ί α γρίπη. 
πια ένα ποτήρι υμό. ην 

επόμενη μέρα ήμουν καλά! ρα, ο 
υμός θεραπεύει τη γρίπη!" 

  
εραπεία: υμός

  
ποτέλεσμα: εραπεία γρίπης

  
άση ισχυρισμο :  εμπειρία του 
ιώργου της θεραπείας της γρίπης 
του, αφού ήπιε υμό. 
  
ρμηνεία:  βάση του ισ υρισμού 

του ιώργου είναι κακή, άρα ο 
ισ υρισμός του είναι αναξιόπιστος. 

 γρίπη του θα μπορούσε να εί ε 
θεραπευτεί και ωρίς να έ ει πιει 
υμό.  

 

Παρ ει μα 2: 
  
H αρία ισχυρί εται: " ην 
προηγούμενη εβδομάδα αγόρασα 
καινούργια παπούτσια. θες 
φορούσα τα καινούργια παπούτσια 
ενώ έπαι α βόλε . Έτρε α 
γρηγορότερα από όλα τα άλλα 
κορίτσια! α καινούργια παπούτσια 
με έκαναν να τρέ ω πιο γρήγορα!" 
  
εραπεία: αινούργια παπούτσια

  
ποτέλεσμα: ρηγορότερο τρέξιμο

  
άση ισχυρισμο :  εμπειρία της 
αρίας να τρέ ει πιο γρήγορα από 

τα υπόλοιπα κορίτσια όταν φόρεσε 
τα καινούργια παπούτσια. 
  
ρμηνεία:  βάση του ισ υρισμού 

της αρίας είναι κακή, άρα ο 
ισ υρισμός της είναι αναξιόπιστος. 
ίναι πιθανό να έτρε ε 

γρηγορότερα από τα υπόλοιπα 
κορίτσια ωρίς τα καινούργια 
παπούτσια. ια παράδειγμα, είναι 
πιθανό τα άλλα κορίτσια να ήταν 
κουρασμένα ή εκείνη την ημέρα τα 
πιο γρήγορα κορίτσια να μην 
έπαι αν. 
 

              εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία



ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

δηγίες

Σκοπό : α αναγνωρίσετε πότε κάποιος κάνει έναν ισ υρισμό για τα
αποτελέσματα μίας θεραπείας.

δάσκαλος λέει μία ιστορία.

ήμα 1: δάσκαλος ξεκινά να διαβά ει την ιστορία.

ήμα 2: ταν κάποιος στην ιστορία κάνει έναν ισ υρισμό για τα
αποτελέσματα μίας θεραπείας, τα παιδιά σηκώνονται και φωνά ουν
" σ υρισμός!"

ήμα 3: δάσκαλος ητάει από τα παιδιά να εξηγήσουν γιατί πιστεύουν
ότι το άτομο στην ιστορία έκανε έναν ισ υρισμό για τα αποτελέσματα μίας
θεραπείας.

ήμα 4: δάσκαλος συνε ί ει να διαβά ει την ιστορία.

την επόμενη σελίδα υπάρ ει ένα παράδειγμα. →

εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

δηγίες

Σκοπό : α αναγνωρίσετε πότε κάποιος κάνει έναν ισ υρισμό για τα 
αποτελέσματα μίας θεραπείας. 
  

 δάσκαλος λέει μία ιστορία. 
  
ήμα 1:  δάσκαλος ξεκινά να διαβά ει την ιστορία. 

  
ήμα 2: ταν κάποιος στην ιστορία κάνει έναν ισ υρισμό για τα 

αποτελέσματα μίας θεραπείας, τα παιδιά σηκώνονται και φωνά ουν 
" σ υρισμός!" 
  
ήμα 3:  δάσκαλος ητάει από τα παιδιά να εξηγήσουν γιατί πιστεύουν 

ότι το άτομο στην ιστορία έκανε έναν ισ υρισμό για τα αποτελέσματα μίας 
θεραπείας. 
  
ήμα 4:  δάσκαλος συνε ί ει να διαβά ει την ιστορία. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
την επόμενη σελίδα υπάρ ει ένα παράδειγμα. → 

 

εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία



ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Παρ ει μα:

Δάσκαλος: " ιάννης και η ουλία παί ουν ποδόσφαιρο με φίλους...
ιάννης πέφτει πάνω σε έναν βρά ο και κόβεται στο πόδι. ντώνης,
ένας από τους φίλους του ιάννη και της ουλίας, λέει στον ιάννη ότι αν
βάλει λάσπη στην πληγή αυτή θα κλείσει πιο γρήγορα."

αθητές: " !"

Δάσκαλος: " ωστά! ια πείτε μου, γιατί αυτός ήταν ένας ισ υρισμός για τα
αποτελέσματα μίας θεραπείας;"

αθητής: " ιατί το να βά εις λάσπη σε μία πληγή είναι μία θεραπεία! αι
το αποτέλσμα είναι η θεραπεία της πληγής!"

Δάσκαλος: " κριβώς! πράβο!"

εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Παρ ει μα:

Δάσκαλος: "  ιάννης και η ουλία παί ουν ποδόσφαιρο με φίλους...  
ιάννης πέφτει πάνω σε έναν βρά ο και κόβεται στο πόδι.  ντώνης, 
ένας από τους φίλους του ιάννη και της ουλίας, λέει στον ιάννη ότι αν 
βάλει λάσπη στην πληγή αυτή θα κλείσει πιο γρήγορα." 
  
αθητές: " !" 

  
Δάσκαλος: " ωστά! ια πείτε μου, γιατί αυτός ήταν ένας ισ υρισμός για τα 
αποτελέσματα μίας θεραπείας;" 
  
αθητής: " ιατί το να βά εις λάσπη σε μία πληγή είναι μία θεραπεία! αι 

το αποτέλσμα είναι η θεραπεία της πληγής!" 
  
Δάσκαλος: " κριβώς! πράβο!"

              εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία



ΑΣΚΗΣΗ 1

ημειώστε τη σημασία των παρακάτω λέξεων. α θυμάστε ότι οι σημασίες
των λέξεων βρίσκονται στο γλωσσάρι στο τέλος του βιβλίου.

ΠΑΡΑ ΕΙ ΜΑ: ι είναι η "υγεία";

υγεία αφορά το πόσο καλά είναι το σώμα και το πνεύμα σου.

1. ι είναι "ισ υρισμός";

2. ι είναι η "βάση ενός ισ υρισμού";

3. ι σημαίνει "αναξιόπιστος" ισ υρισμός;

4. ι είναι η "προσωπική εμπειρία" από τη ρήση μίας θεραπείας;

εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία

ΑΣΚΗΣΗ 1

ημειώστε τη σημασία των παρακάτω λέξεων. α θυμάστε ότι οι σημασίες 
των λέξεων βρίσκονται στο γλωσσάρι στο τέλος του βιβλίου.

ΠΑΡΑ ΕΙ ΜΑ: ι είναι η "υγεία";

 υγεία αφορά το πόσο καλά είναι το σώμα και το πνεύμα σου.

1. ι είναι "ισ υρισμός";

2. ι είναι η "βάση ενός ισ υρισμού";

3. ι σημαίνει "αναξιόπιστος" ισ υρισμός;

4. ι είναι η "προσωπική εμπειρία" από τη ρήση μίας θεραπείας;

εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία



ΑΣΚΗΣΗ 2

ράψτε για κάθε παράδειγμα την εμπειρία και τον ισ υρισμό.

Παρ ει μα:

άρα έβαλε κοπριά σε ένα έγκαυμα και το έγκαυμα θεραπεύτηκε. ρα,
ισ υρί εται ότι η κοπριά θεραπεύει τα εγκαύματα.

εμπειρία της άρα:
βαλε κοπριά σε ένα έγκα μα και το έγκα μα θεραπε τ κε.

ισχυρισμ ς της άρα:
Η κοπριά θεραπε ει τα εγκα ματα.

1. ώτης λέει ότι όποιος τρώει μήλα, πέφτουν τα δόντια του, επειδή
όταν εκείνος κάποτε έφαγε μήλο του έπεσε ένα δόντι.

εμπειρία του τη:

ισχυρισμ ς του τη:

εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία

ΑΣΚΗΣΗ 2

ράψτε για κάθε παράδειγμα την εμπειρία και τον ισ υρισμό. 
  
Παρ ει μα: 
  

 άρα έβαλε κοπριά σε ένα έγκαυμα και το έγκαυμα θεραπεύτηκε. ρα, 
ισ υρί εται ότι η κοπριά θεραπεύει τα εγκαύματα.

 εμπειρία της άρα:
βαλε κοπριά σε ένα έγκα μα και το έγκα μα θεραπε τ κε.

 ισχυρισμ ς της άρα:
Η κοπριά θεραπε ει τα εγκα ματα.

1.  ώτης λέει ότι όποιος τρώει μήλα, πέφτουν τα δόντια του, επειδή 
όταν εκείνος κάποτε έφαγε μήλο του έπεσε ένα δόντι.

 εμπειρία του τη:

 ισχυρισμ ς του τη:

              εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία



ΑΣΚΗΣΗ 2

ία φορά που ο Δήμος εί ε πυρετό, έκανε ένα εστό μπάνιο. ετά από
μία ώρα, ο πυρετός έπεσε. ώρα, ο Δήμος λέει ότι το εστό μπάνιο ρί νει
τον πυρετό.

εμπειρία του ήμου:

ισχυρισμ ς του ήμου:

3. θες το βράδυ η ριστίνα κοιμήθηκε 12 ώρες! ήμερα, έτρεξε σε έναν
αγώνα και τερμάτισε πρώτη! ετά από αυτό, η ριστίνα είπε στους άλλους
δρομείς ότι αν κοιμάσαι πολλές ώρες αυτό σε κάνει να τρέ εις
γρηγορότερα.

εμπειρία της ριστίνας:

ισχυρισμ ς της ριστίνας:

εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία

ΑΣΚΗΣΗ 2

ία φορά που ο Δήμος εί ε πυρετό, έκανε ένα εστό μπάνιο. ετά από 
μία ώρα, ο πυρετός έπεσε. ώρα, ο Δήμος λέει ότι το εστό μπάνιο ρί νει 
τον πυρετό.

 εμπειρία του ήμου:

 ισχυρισμ ς του ήμου:

3. θες το βράδυ η ριστίνα κοιμήθηκε 12 ώρες! ήμερα, έτρεξε σε έναν 
αγώνα και τερμάτισε πρώτη! ετά από αυτό, η ριστίνα είπε στους άλλους 
δρομείς ότι αν κοιμάσαι πολλές ώρες αυτό σε κάνει να τρέ εις 
γρηγορότερα.

 εμπειρία της ριστίνας:

 ισχυρισμ ς της ριστίνας:

εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία



ΑΣΚΗΣΗ 3

το πίσω μέρος του βιβλίου των ασκήσεων υπάρ ουν κενές σελίδες για να
καταγράψετε ισ υρισμούς όπως έκαναν στην ιστορία μας ο ιάννης και η
ουλία.

ποτε ακούσετε έναν ισ υρισμό για τα αποτελέσματα μίας θεραπείας στο
σ ολείο, στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού, σημειώστε τον ισ υρισμό εκεί.

το εφάλαιο 9, θα πείτε αν θεωρείτε τους ισ υρισμούς αυτούς
αξιόπιστους.

ΙΣ ΥΡΙΣΜΟΣ!

εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία
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ποτε ακούσετε έναν ισ υρισμό για τα αποτελέσματα μίας θεραπείας στο 

σ ολείο, στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού, σημειώστε τον ισ υρισμό εκεί. 
  
το εφάλαιο 9, θα πείτε αν θεωρείτε τους ισ υρισμούς αυτούς 

αξιόπιστους.

ΙΣ ΥΡΙΣΜΟΣ!

              εφάλαιο 2: σ υρισμοί που βασί ονται στην προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε μία θεραπεία
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 ιάννης και η ο λία αθαίνο ν για τις Ε  Ε   σ ετικά 

ε τις θεραπείες

3
λλες κακές βάσεις ισ υρισμών

σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)

Σε αυτό το κε λαιο α μ ουμε:

ιατί τα παρακάτω είναι κακές βάσεις ισ υρισμών που αφορούν στα
αποτελέσματα μίας θεραπείας:
1. όσο καιρό ρησιμοποιείται η θεραπεία ή πόσα άτομα τη
ρησιμοποίησαν

2. όσο ακριβή ή πόσο καινούργια είναι η θεραπεία

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)

 ιάννης και η ο λία αθαίνο ν για τις Ε  Ε   σ ετικά 

ε τις θεραπείες

3
λλες κακές βάσεις ισ υρισμών 

σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)

Σε αυτό το κε λαιο α μ ουμε:

ιατί τα παρακάτω είναι κακές βάσεις ισ υρισμών που αφορούν στα 
αποτελέσματα μίας θεραπείας: 
1. όσο καιρό ρησιμοποιείται η θεραπεία ή πόσα άτομα τη 
ρησιμοποίησαν

2. όσο ακριβή ή πόσο καινούργια είναι η θεραπεία
 

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)
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μα ε α ε ά αι

ΚΑ Η ΗΤΡΙΑ Κ. ΣΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΑ Η ΗΤΗΣ Κ.
ΑΚΡΙ Ο ΙΚΑΙΟΣ

ΙΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑ

άννα είναι ίλη του ιάννη
και της ουλίας

λέξης είναι ίλος του ιάννη
και της ουλίας

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)

μα ε α   ε ά αι

ΚΑ Η ΗΤΡΙΑ Κ. ΣΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΑ Η ΗΤΗΣ Κ. 
ΑΚΡΙ Ο ΙΚΑΙΟΣ

ΙΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑ

......  
 άννα είναι ίλη του ιάννη 

και της ουλίας

......  
 λέξης είναι ίλος του ιάννη 

και της ουλίας

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)
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εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)
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αλημέρα,
αθηγητές! αλημέρα, ιάννη

και ο λία!

αθηγητές, οι φίλοι μας
ισ υρί ονται διάφορα πράγματα
σ ετικά με θεραπείες!

δώ καταγράψαμε
όλους τους
ισ υρισμούς τους!

αρι το με
πολ , ιάννη!

α τους ρησιμοποιήσουμε στο
μάθημα. ήμερα θα μάθουμε δύο ακόμη
κακές βάσεις ισ υρισμών.

α θυμάστε ότι αν η βάση ενός
ισ υρισμού είναι κακή, τότε ο ισ υρισμός
αυτός είναι αναξιόπιστος!

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)

αλημέρα, 
αθηγητές! αλημέρα, ιάννη 

και ο λία!

αθηγητές, οι φίλοι μας 
ισ υρί ονται διάφορα πράγματα 
σ ετικά με θεραπείες!

δώ καταγράψαμε 
όλους τους 
ισ υρισμούς τους!

αρι το με 
πολ , ιάννη!

α τους ρησιμοποιήσουμε στο 
μάθημα. ήμερα θα μάθουμε δύο ακόμη 
κακές βάσεις ισ υρισμών.

α θυμάστε ότι αν η βάση ενός 
ισ υρισμού είναι κακή, τότε ο ισ υρισμός 
αυτός είναι αναξιόπιστος!

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)



52

   

Είναι   Ιωάννα ε ώ;
α αρ ί ο με με

α τ ν ε ;

αλημέρα, αθηγητές.
ια πολύ καιρό, πολλοί άνθρωποι όταν

άρρωσταιναν ρησιμοποιούσαν αυτό το βότανο. ι'
αυτό είμαι σίγουρη ότι θεραπεύει τις αρρώστιες!

αι.

άλιστα!

αι!

ωάννα, άκουσες τι
έγινε όταν ο ιάννης
έβαλε κοπριά στο
έγκαυμά του;

αι...
Έπα ε
μ λ ν η...

αι έρει τι για
πολ καιρ πολλά
άτομα έ α αν
κοπριά τα
εγκα ματα;

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)

   

Είναι  Ιωάννα ε ώ;
α αρ ί ο με με 

α τ ν ε ;

αλημέρα, αθηγητές. 
ια πολύ καιρό, πολλοί άνθρωποι όταν 

άρρωσταιναν ρησιμοποιούσαν αυτό το βότανο. ι' 
αυτό είμαι σίγουρη ότι θεραπεύει τις αρρώστιες! 

αι.

άλιστα!

αι!

ωάννα, άκουσες τι 
έγινε όταν ο ιάννης 
έβαλε κοπριά στο 
έγκαυμά του;

αι... 
Έπα ε 
μ λ ν η...

αι έρει  τι για 
πολ  καιρ  πολλά 
άτομα έ α αν 
κοπριά τα 
εγκα ματα;

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)
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κοπριά όμως δεν θεράπευσε το
έγκαυμα του ιάννη! ο δά τυλό
του μολύνθηκε!

πομένως, το πόσο καιρό ρησιμοποιείται μία θεραπεία και το πόσα πολλά
άτομα την έ ουν ρησιμοποιήσει είναι κακή βάση ενός ισ υρισμού που
αφορά στα αποτελέσματα μίας θεραπείας!

κρι !

λλο παρ ει μα
ισχυρισμ ς του ορδάνη: " ο να πίνεις ι θυέλαιο σε κρατάει υγιή! ίμαι

σίγουρος, γιατί πολλά άτομα, για πολλά ρόνια, έπιναν ι θυέλαιο για να
παραμείνουν υγιείς!"
εραπεία: ατανάλωση ι θυελαίου
ποτέλεσμα: αλύτερη υγεία
άση για τον ισχυρισμ του ορδάνη: ο ρονικό διάστημα που τα άτομα έ ουν
ρησιμοποιήσει ι θυέλαιο και ο αριθμός των ατόμων που το έ ουν
ρησιμοποιήσει
ξήγηση: βάση του ισ υρισμού του ορδάνη είναι κακή, άρα ο ισ υρισμός του

είναι αναξιόπιστος. ίναι πιθανό το ι θυέλαιο να μην καλυτερεύει την υγεία,
παρόλο που έ ει ρησιμοποιηθεί από πολλά άτομα για πολύ καιρό.

ολλές θεραπείες που έ ουν
ρησιμοποιηθεί από πολλά άτομα για πολύ
καιρό έ ουν διαφορετικά αποτελέσματα
από αυτά που λέγεται!

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)

 κοπριά όμως δεν θεράπευσε το 
έγκαυμα του ιάννη! ο δά τυλό 
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πομένως, το πόσο καιρό ρησιμοποιείται μία θεραπεία και το πόσα πολλά 
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 ισχυρισμ ς του ορδάνη: " ο να πίνεις ι θυέλαιο σε κρατάει υγιή! ίμαι 

σίγουρος, γιατί πολλά άτομα, για πολλά ρόνια, έπιναν ι θυέλαιο για να 
παραμείνουν υγιείς!" 
εραπεία: ατανάλωση ι θυελαίου 
ποτέλεσμα: αλύτερη υγεία 
άση για τον ισχυρισμ  του ορδάνη: ο ρονικό διάστημα που τα άτομα έ ουν 
ρησιμοποιήσει ι θυέλαιο και ο αριθμός των ατόμων που το έ ουν 
ρησιμοποιήσει 
ξήγηση:  βάση του ισ υρισμού του ορδάνη είναι κακή, άρα ο ισ υρισμός του 

είναι αναξιόπιστος. ίναι πιθανό το ι θυέλαιο να μην καλυτερεύει την υγεία, 
παρόλο που έ ει ρησιμοποιηθεί από πολλά άτομα για πολύ καιρό.

ολλές θεραπείες που έ ουν 
ρησιμοποιηθεί από πολλά άτομα για πολύ 
καιρό έ ουν διαφορετικά αποτελέσματα 
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εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)
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ίναι ο λέξης εδώ;

αι τ ρα α τ ν; αι.

αλημέρα, αθηγητές!
μητέρα μου, μου αγόρασε αυτά
τα καινούργια γυαλιά. ίναι
καλύτερα από τα παλιά μου
γυαλιά, επειδή είναι καινούργια
και κοστί ουν παραπάνω!

!

λέξη, φόρεσε για λίγο τα παλιά σου
γυαλιά σε παρακαλώ. ντάξει... 

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)

   

ίναι ο λέξης εδώ;

αι τ ρα α τ ν; αι.

αλημέρα, αθηγητές!  
μητέρα μου, μου αγόρασε αυτά 
τα καινούργια γυαλιά. ίναι 
καλύτερα από τα παλιά μου 
γυαλιά, επειδή είναι καινούργια 
και κοστί ουν παραπάνω!

!

λέξη, φόρεσε για λίγο τα παλιά σου 
γυαλιά σε παρακαλώ. ντάξει... 

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)
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λέπω το ίδιο καλά
όπως και με τα

καινούργια μου γυαλιά!

πομένως, το πόσο καινούργια ή το πόσο
ακριβή είναι μία θεραπεία είναι κακή βάση ενός
ισ υρισμού που αφορά στα αποτελέσματά της!

λλο παρ ει μα
ισχυρισμ ς της αράς: " ο ούπερ απούνι προστατεύει από

περισσότερες μολύνσεις σε σ έση με άλλα σαπούνια επειδή είναι
καινούργιο και ακριβό!"
εραπεία: ρήση του ούπερ απουνιού
ποτέλεσμα: Λιγότερες μολύνσεις
άση για τον ισχυρισμ της αράς: ο πόσο καινούργιο και πόσο ακριβό

είναι το ούπερ απούνι
ξήγηση: βάση του ισ υρισμού της αράς είναι κακή και επομένως ο

ισ υρισμός της είναι αναξιόπιστος. ίναι πιθανό το παλιότερο σαπούνι να
είναι εξίσου καλό ή καλύτερο από το ούπερ απούνι.

ερικές καινούργιες
θεραπείες είναι
ειρότερες από παλιές
θεραπείες!

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)

λέπω το ίδιο καλά 
όπως και με τα 

καινούργια μου γυαλιά!

πομένως, το πόσο καινούργια ή το πόσο 
ακριβή είναι μία θεραπεία είναι κακή βάση ενός 
ισ υρισμού που αφορά στα αποτελέσματά της!
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 ισχυρισμ ς της αράς: " ο ούπερ απούνι προστατεύει από 

περισσότερες μολύνσεις σε σ έση με άλλα σαπούνια επειδή είναι 
καινούργιο και ακριβό!" 
εραπεία: ρήση του ούπερ απουνιού
ποτέλεσμα: Λιγότερες μολύνσεις
άση για τον ισχυρισμ  της αράς: ο πόσο καινούργιο και πόσο ακριβό 

είναι το ούπερ απούνι
ξήγηση:  βάση του ισ υρισμού της αράς είναι κακή και επομένως ο 

ισ υρισμός της είναι αναξιόπιστος. ίναι πιθανό το παλιότερο σαπούνι να 
είναι εξίσου καλό ή καλύτερο από το ούπερ απούνι.

ερικές καινούργιες 
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εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)
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αθηγητές, θα μας μάθετε ποιες
βάσεις ισ υρισμών είναι καλές; αι, α α μά ο με.

ρώτα όμως πρέπει να σας
μιλήσουμε για άλλες δύο
κακές βάσεις!

ηγαίνετε την αγορά α τ ν
την ε ομά α και καταγρά τε
το ι ρι μο πο α
ακο ετε.

α α ναντ ο με εκεί την
επ μενη ε ομά α για να
μά ο με περι τερα πράγματα!

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)

αθηγητές, θα μας μάθετε ποιες 
βάσεις ισ υρισμών είναι καλές; αι, α α  μά ο με.

ρώτα όμως πρέπει να σας 
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κακές βάσεις!
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ακο ετε.

α α  ναντ ο με εκεί την 
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μά ο με περι τερα πράγματα!

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)
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δηγίες

Σκοπό : α εξηγήσουμε τις βάσεις διαφόρων ισ υρισμών.

α παιδιά που κάθονται στο ίδιο θρανίο αποτελούν μία ομάδα.

δάσκαλος έ ει μία λίστα με ισ υρισμούς που αφορούν στα
αποτελέσματα θεραπειών.

ήμα 1: δάσκαλος διαβά ει έναν από τους ισ υρισμούς σ ετικά με τα
αποτελέσματα μίας θεραπείας.

ήμα 2: ι ομάδες συ ητούν ποια πιστεύουν ότι ήταν η βάση για αυτόν τον
ισ υρισμό.

ήμα 3: δάσκαλος ρωτάει ποιες ομάδες πιστεύουν ότι η προσωπική
εμπειρία κάποιου ήταν η βάση για τον ισ υρισμό.

ήμα 4: σες ομάδες πιστεύουν ότι η προσωπική εμπειρία κάποιου ήταν
η βάση για τον ισ υρισμό σηκώνονται όρθιες.

ήμα 5: λες οι ομάδες κάθονται κάτω.

ήμα 6: δάσκαλος ρωτάει ποιες ομάδες πιστεύουν ότι το πόσο καιρό
έ ει ρησιμοποιηθεί η θεραπεία ή το πόσα άτομα την έ ουν
ρησιμοποιήσει ήταν η βάση για τον ισ υρισμό.

ήμα 7: σες ομάδες πιστεύουν ότι το πόσο καιρό έ ει ρησιμοποιηθεί η
θεραπεία ή το πόσα άτομα την έ ουν ρησιμοποιήσει ήταν η βάση για τον
ισ υρισμό σηκώνονται όρθιες.

ήμα 8: λες οι ομάδες κάθονται κάτω.

ερισσ τερες οδηγίες →

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)
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ερισσ τερες οδηγίες  →

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)
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ήμα 9: δάσκαλος ρωτάει ποιες ομάδες πιστεύουν ότι το πόσο ακριβή ή
πόσο καινούργια είναι η θεραπεία ήταν η βάση για τον ισ υρισμό.

ήμα 10: σες ομάδες πιστεύουν ότι το πόσο ακριβή ή πόσο καινούργια
είναι η θεραπεία ήταν η βάση για τον ισ υρισμό σηκώνονται όρθιες.

ήμα 11: λες οι ομάδες κάθονται κάτω.

ήμα 12: δάσκαλος ητάει από τα παιδιά να εξηγήσουν τις απαντήσεις
τους.

ήμα 13: α παιδιά σηκώνουν τα έρια τους για να εξηγήσουν τις
απαντήσεις τους.

την επ μενη σελίδα υπάρχει ένα παράδειγμα. →

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)
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ήμα 12:  δάσκαλος ητάει από τα παιδιά να εξηγήσουν τις απαντήσεις 

τους. 
  
ήμα 13: α παιδιά σηκώνουν τα έρια τους για να εξηγήσουν τις 

απαντήσεις τους.

την επ μενη σελίδα υπάρχει ένα παράδειγμα. → 

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)
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Παράδειγμα:

Δάσκαλος: " πατέρας του ιώργου πάντα αγορά ει εμφιαλωμένο
νερό. ιώργος λέει ότι το να πίνεις εμφιαλωμένο νερό είναι
καλύτερο από το να πίνεις νερό από τη βρύση επειδή κοστί ει
πολλά ρήματα."
 
ι ομάδες συ ητούν.

 
Δάσκαλος: " οιος πιστεύει ότι η προσωπική εμπειρία κάποιου ήταν
η βάση για τον ισ υρισμό του ιώργου;"
 
ι ομάδες που το πιστεύουν αυτό σηκώνονται όρθιες.

 
Δάσκαλος: " οιος πιστεύει ότι το πόσο καιρό έ ει ρησιμοποιηθεί η
θεραπεία ή το πόσα άτομα την έ ουν ρησιμοποιήσει ήταν η βάση για τον
ισ υρισμό του ιώργου;"

ι ομάδες που το πιστεύουν αυτό σηκώνονται όρθιες.
 
Δάσκαλος: " αι ποιος πιστεύει ότι το πόσο ακριβή ή πόσο καινούργια
είναι η θεραπεία ήταν η βάση για τον ισ υρισμό του ιώργου;"
 
ι ομάδες που το πιστεύουν αυτό σηκώνονται όρθιες.

 
Δάσκαλος: " αρακαλώ εξηγήστε τις απαντήσεις σας."
 
αιδί: " βάση ήταν το πόσο ακριβή είναι η θεραπεία! ιώργος

είπε ότι το εμφιαλωμένο νερό κοστί ει πολλά ρήματα!"
 
Δάσκαλος: " ωστά! υτή είναι μία κακή βάση για τον ισ υρισμό!
υτό σημαίνει ότι ο ισ υρισμός είναι αναξιόπιστος! ίναι πιθανόν το

εμφιαλωμένο νερό να είναι ακριβότερο ωρίς να είναι καλύτερο από
άλλο καθαρό νερό!" 

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)

Παράδειγμα:

Δάσκαλος: "  πατέρας του ιώργου πάντα αγορά ει εμφιαλωμένο 
νερό.  ιώργος λέει ότι το να πίνεις εμφιαλωμένο νερό είναι 
καλύτερο από το να πίνεις νερό από τη βρύση επειδή κοστί ει 
πολλά ρήματα." 
  
ι ομάδες συ ητούν. 

  
Δάσκαλος: " οιος πιστεύει ότι η προσωπική εμπειρία κάποιου ήταν 
η βάση για τον ισ υρισμό του ιώργου;" 
  
ι ομάδες που το πιστεύουν αυτό σηκώνονται όρθιες. 

  
Δάσκαλος: " οιος πιστεύει ότι το πόσο καιρό έ ει ρησιμοποιηθεί η 
θεραπεία ή το πόσα άτομα την έ ουν ρησιμοποιήσει ήταν η βάση για τον 
ισ υρισμό του ιώργου;" 
  
ι ομάδες που το πιστεύουν αυτό σηκώνονται όρθιες. 

  
Δάσκαλος: " αι ποιος πιστεύει ότι το πόσο ακριβή ή πόσο καινούργια 
είναι η θεραπεία ήταν η βάση για τον ισ υρισμό του ιώργου;" 
  
ι ομάδες που το πιστεύουν αυτό σηκώνονται όρθιες. 

  
Δάσκαλος: " αρακαλώ εξηγήστε τις απαντήσεις σας." 
  
αιδί: "  βάση ήταν το πόσο ακριβή είναι η θεραπεία!  ιώργος 

είπε ότι το εμφιαλωμένο νερό κοστί ει πολλά ρήματα!" 
  
Δάσκαλος: " ωστά! υτή είναι μία κακή βάση για τον ισ υρισμό! 
υτό σημαίνει ότι ο ισ υρισμός είναι αναξιόπιστος! ίναι πιθανόν το 

εμφιαλωμένο νερό να είναι ακριβότερο ωρίς να είναι καλύτερο από 
άλλο καθαρό νερό!" 

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)
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1

πιλέξτε εάν η κάθε πρόταση είναι σωστή ή λάθος.

Παρ ει μα:

προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε τη θεραπεία είναι μία καλή
βάση για έναν ισ υρισμό που αφορά στα αποτελέσματα αυτής της θεραπείας.

ωστό Λάθος

1. ταν τα άτομα ι ρί ονται το ί ιο πράγμα για πολ καιρ , τ τε ο
ι ρι μ α τ είναι ε ν πάντα τ .

ωστό Λάθος

Λάθος

2. ταν τα άτομα ι ρί ονται το ί ιο πράγμα για πολλά ρ νια, τ τε ο ι ρι μ
α τ κάποιε ορέ είναι τ και κάποιε ορέ είναι λά ο .

ωστό

3. ν ιλιάδες άτομα ισ υρί ονται το ίδιο, τότε έ ουν δίκιο.

Λάθοςωστό

4. σο ακριβότερη είναι μία θεραπεία, τόσο καλύτερη είναι.

Λάθος

5. ι πιο καινούργιες θεραπείες μερικές φορές είναι ειρότερες από πιο
παλιές θεραπείες.

ωστό

ωστό Λάθος

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)

 1

πιλέξτε εάν η κάθε πρόταση είναι σωστή ή λάθος.

Παρ ει μα:

 προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε τη θεραπεία είναι μία καλή 
βάση για έναν ισ υρισμό που αφορά στα αποτελέσματα αυτής της θεραπείας.

ωστό Λάθος

1. ταν τα άτομα ι ρί ονται το ί ιο πράγμα για πολ  καιρ , τ τε ο 
ι ρι μ  α τ  είναι ε ν πάντα τ .

ωστό Λάθος

Λάθος

2. ταν τα άτομα ι ρί ονται το ί ιο πράγμα για πολλά ρ νια, τ τε ο ι ρι μ  
α τ  κάποιε  ορέ  είναι τ  και κάποιε  ορέ  είναι λά ο .

ωστό

3. ν ιλιάδες άτομα ισ υρί ονται το ίδιο, τότε έ ουν δίκιο.

Λάθοςωστό

4. σο ακριβότερη είναι μία θεραπεία, τόσο καλύτερη είναι.

Λάθος

5. ι πιο καινούργιες θεραπείες μερικές φορές είναι ειρότερες από πιο 
παλιές θεραπείες.

ωστό

ωστό Λάθος
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2

ηγ τε γιατί οι παρακάτ ι ρι μοί είναι ανα ι πι τοι.

Παράδειγμα:

άρα έβαλε κοπριά σε ένα έγκαυμα και το έγκαυμα έφυγε. ι' αυτό η
άρα ισ υρί εται πως η κοπριά θεραπεύει τα εγκαύματα.

ι ρι μ είναι ανα ι πι το επει :

α ί εται μ νο την προ πικ εμπειρία τη άρα. ίναι πι αν το
έγκα μα τη άρα να έ ε γε και ρί να άλει κοπριά ε α τ .

ισχυρισμ ς είναι αναξι πιστος επειδή:

1. ια φορά που ο ι άλης εί ε πυρετό, έκανε μπάνιο με κρύο νερό. ετά
από μόνο μία ώρα, ο πυρετός του εί ε σ εδόν πέσει. ώρα ο ι άλης λέει
ότι το κρύο μπάνιο θεραπεύει τον πυρετό.

2. το καφεκοπτείο υπάρ ουν διαφορετικά είδη καφέ. λένη αγόρασε το
είδος που είναι πιο ακριβό από όλα. Λέει ότι είναι καλύτερο για την υγεία,
επειδή είναι πιο ακριβό.

ισχυρισμ ς είναι αναξι πιστος επειδή:

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)

 2

ηγ τε γιατί οι παρακάτ  ι ρι μοί είναι ανα ι πι τοι.

Παράδειγμα:

 άρα έβαλε κοπριά σε ένα έγκαυμα και το έγκαυμα έφυγε. ι' αυτό η 
άρα ισ υρί εται πως η κοπριά θεραπεύει τα εγκαύματα.

 ι ρι μ  είναι ανα ι πι το  επει :

α ί εται μ νο την προ πικ  εμπειρία τη  άρα. ίναι πι αν  το 
έγκα μα τη  άρα να έ ε γε και ρί  να άλει κοπριά ε α τ .

 ισχυρισμ ς είναι αναξι πιστος επειδή:

1. ια φορά που ο ι άλης εί ε πυρετό, έκανε μπάνιο με κρύο νερό. ετά 
από μόνο μία ώρα, ο πυρετός του εί ε σ εδόν πέσει. ώρα ο ι άλης λέει 
ότι το κρύο μπάνιο θεραπεύει τον πυρετό.

2. το καφεκοπτείο υπάρ ουν διαφορετικά είδη καφέ.  λένη αγόρασε το 
είδος που είναι πιο ακριβό από όλα. Λέει ότι είναι καλύτερο για την υγεία, 
επειδή είναι πιο ακριβό.

 ισχυρισμ ς είναι αναξι πιστος επειδή:

εφάλαιο 3: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 1)
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 ιάννης και η ο λία αθαίνο ν για τις Ε  Ε   σ ετικά 

ε τις θεραπείες

4
λλες κακές βάσεις ισ υρισμών

σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)

Σε αυτό το κε λαιο α μ ουμε:

ιατί οι παρακάτω είναι κακές βάσεις ισ υρισμών που αφορούν στα
αποτελέσματα μίας θεραπείας:
1. α λόγια σ ετικά με τη θεραπεία κάποιου που πουλάει τη θεραπεία
2. α λόγια σ ετικά με τη θεραπεία ενός ειδικού

- ειδ ε α ε ά αι :

• ΕΙ ΙΚΟΣ είναι κάποιος που γνωρί ει πολλά σ ετικά με κάτι.

εφάλαιο 4: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)

 ιάννης και η ο λία αθαίνο ν για τις Ε  Ε   σ ετικά 

ε τις θεραπείες

4
λλες κακές βάσεις ισ υρισμών 

σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)

Σε αυτό το κε λαιο α μ ουμε:

ιατί οι παρακάτω είναι κακές βάσεις ισ υρισμών που αφορούν στα 
αποτελέσματα μίας θεραπείας: 
1. α λόγια σ ετικά με τη θεραπεία κάποιου που πουλάει τη θεραπεία  
2. α λόγια σ ετικά με τη θεραπεία ενός ειδικού 

- ειδ  ε α   ε ά αι :

• ΕΙ ΙΚΟΣ είναι κάποιος που γνωρί ει πολλά σ ετικά με κάτι. 
 

εφάλαιο 4: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)
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μα ε α ε ά αι

ΚΑ Η ΗΤΡΙΑ Κ. ΣΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΑ Η ΗΤΗΣ Κ. ΑΚΡΙ Ο ΙΚΑΙΟΣ

ΙΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ ΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚΗ

ΚΥΡΙΑ ΣΟ ΙΑ

τά είναι κάποια ιλικά άτομα πο ο ιάννη και η ο λία γν ρι αν την
αγορά. κα ένα έ ει αγορά ει ια ορετικ εραπεία.

εφάλαιο 4: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)

μα ε α   ε ά αι

ΚΑ Η ΗΤΡΙΑ Κ. ΣΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΑ Η ΗΤΗΣ Κ. ΑΚΡΙ Ο ΙΚΑΙΟΣ

ΙΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ ΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚΗ

ΚΥΡΙΑ ΣΟ ΙΑ

τά είναι κάποια ιλικά άτομα πο  ο ιάννη  και η ο λία γν ρι αν την 
αγορά.  κα ένα  έ ει αγορά ει ια ορετικ  εραπεία.

εφάλαιο 4: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)
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Η ΑΓΟΡΑ

εφάλαιο 4: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)

Η ΑΓΟΡΑ

εφάλαιο 4: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)
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αλημέρα, ιάννη και
ο λία!

λέπ τι γκεντρ ατε πολλο
ι ρι μο πο μπορο με να
ρη ιμοποι ο με παρα είγματα!

αντα τικά!

αλημέρα,
αθηγητές!

 

ια να ο με...

εφάλαιο 4: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)

αλημέρα, ιάννη και 
ο λία!

λέπ  τι γκεντρ ατε πολλο  
ι ρι μο  πο  μπορο με να 
ρη ιμοποι ο με  παρα είγματα!

αντα τικά!

αλημέρα, 
αθηγητές! 

 

ια να ο με...
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Κ. Κ Κ. N Κ

ρη ιμοποι ο με
α τ ν. ραία!

ίναι εδώ ο κ. ρης και η
κ. ίκη;

αλημέρα, αθηγητές! ίμαι ο κ. ρης.
πως είπα στον ιάννη και στην ουλία, οι

μπανάνες είναι καλύτερες για την υγεία
από τα μάνγκο. Έτσι μου είπε η γυναίκα
που μου πούλησε αυτές τις μπανάνες!

ι! αθηγητές! ίμαι η κ. ίκη. α μάνγκο
είναι καλύτερα για την υγεία από τις
μπανάνες! Έτσι μου είπε ο άντρας που
μου πούλησε αυτά τα μάνγκο!

. ρη, αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι
μπανάνες είναι καλύτερες για την υγεία,
νομί ετε ότι η γυναίκα αυτή θα πουλήσει
περισσότερες μπανάνες;

αι...

αι κ. Nίκη, αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα
μάνγκο είναι καλύτερα για την υγεία, νομί ετε
ότι ο άντρας αυτός θα πουλήσει περισσότερα
μάνγκο;

αι...

εφάλαιο 4: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)

   Κ.  Κ   Κ. N Κ

 ρη ιμοποι ο με 
α τ ν. ραία!

ίναι εδώ ο κ. ρης και η 
κ. ίκη;

αλημέρα, αθηγητές! ίμαι ο κ. ρης. 
πως είπα στον ιάννη και στην ουλία, οι 

μπανάνες είναι καλύτερες για την υγεία 
από τα μάνγκο. Έτσι μου είπε η γυναίκα 
που μου πούλησε αυτές τις μπανάνες!

ι! αθηγητές! ίμαι η κ. ίκη. α μάνγκο 
είναι καλύτερα για την υγεία από τις 
μπανάνες! Έτσι μου είπε ο άντρας που 
μου πούλησε αυτά τα μάνγκο! 
 

. ρη, αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι 
μπανάνες είναι καλύτερες για την υγεία, 
νομί ετε ότι η γυναίκα αυτή θα πουλήσει 
περισσότερες μπανάνες; 
 

αι...

αι κ. Nίκη, αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα 
μάνγκο είναι καλύτερα για την υγεία, νομί ετε 
ότι ο άντρας αυτός θα πουλήσει περισσότερα 
μάνγκο; 
 

αι...

εφάλαιο 4: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)
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ν περι τερα άτομα πι τε ο ν τη
γ ναίκα πο πο λάει μπανάνε , α
γάλει περι τερα ρ ματα.

ν περι τερα άτομα πι τε ο ν τον
άντρα πο πο λάει μάνγκο, α γάλει
περι τερα ρ ματα.

αι αυτός μπορεί να είναι ο λόγος για τον
οποίον ισ υρί ονται αυτά τα πράγματα!

πομένως, το τι λέει κάποιος που
πουλάει μία θεραπεία είναι μία κακή
βάση ενός ισ υρισμού σ ετικά με τη
θεραπεία…

λλο παρ ει μα
ισχυρισμ ς της κ. ά νης: " υτό το λάδι φιδιού θεραπεύει όλες τις

αρρώστιες, επειδή έτσι είπε κάποιος, που πουλάει το λάδι, στο ραδιόφωνο!"
εραπεία: ρήση του λαδιού φιδιού
ποτέλεσμα: εραπεία ασθενειών
άση: α λόγια του ατόμου που πουλάει το λάδι φιδιού στο ραδιόφωνο
ξήγηση: βάση του ισ υρισμού της κ. Δάφνης είναι κακή, άρα ο

ισ υρισμός της είναι αναξιόπιστος. ίναι πιθανό το άτομο που πουλάει το
λάδι φιδιού να λέει ότι θεραπεύει όλες τις αρρώστιες, επειδή θα βγάλει
περισσότερα ρήματα αν οι άνθρωποι πιστέψουν τον ισ υρισμό του.

ο άτομο α τ μπορεί να
ι ρί εται α τά τα πράγματα για
να γάλει περι τερα ρ ματα!

εφάλαιο 4: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)

ν περι τερα άτομα πι τε ο ν τη 
γ ναίκα πο  πο λάει μπανάνε , α 
γάλει περι τερα ρ ματα.

ν περι τερα άτομα πι τε ο ν τον 
άντρα πο  πο λάει μάνγκο, α γάλει 
περι τερα ρ ματα.

αι αυτός μπορεί να είναι ο λόγος για τον 
οποίον ισ υρί ονται αυτά τα πράγματα!

πομένως, το τι λέει κάποιος που 
πουλάει μία θεραπεία είναι μία κακή 
βάση ενός ισ υρισμού σ ετικά με τη 
θεραπεία…

λλο παρ ει μα 
 ισχυρισμ ς της κ. ά νης: " υτό το λάδι φιδιού θεραπεύει όλες τις 

αρρώστιες, επειδή έτσι είπε κάποιος, που πουλάει το λάδι, στο ραδιόφωνο!" 
εραπεία: ρήση του λαδιού φιδιού 
ποτέλεσμα: εραπεία ασθενειών 
άση: α λόγια του ατόμου που πουλάει το λάδι φιδιού στο ραδιόφωνο 
ξήγηση:  βάση του ισ υρισμού της κ. Δάφνης είναι κακή, άρα ο 

ισ υρισμός της είναι αναξιόπιστος. ίναι πιθανό το άτομο που πουλάει το 
λάδι φιδιού να λέει ότι θεραπεύει όλες τις αρρώστιες, επειδή θα βγάλει 
περισσότερα ρήματα αν οι άνθρωποι πιστέψουν τον ισ υρισμό του.

ο άτομο α τ  μπορεί να 
ι ρί εται α τά τα πράγματα για 
να γάλει περι τερα ρ ματα!

εφάλαιο 4: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)
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Κ.
ίναι εδώ η κ. οφία; !

τελει ο με με α τ ν
ε … αι.

αλημέρα, αθηγητές! υτό το μικρό ηλεκτρικό μη άνημα κάνει έναν ή ο που
διώ νει τα κουνούπια! Έτσι σε προστατεύει από την ελονοσία! ίμαι σίγουρη,
επειδή μου το είπε ένας ει ικό ! υτός ο ειδικός ξέρει πολλά για τα
κουνούπια!

ΕΙ ΙΚΟΣ
είναι κάποιος που γνωρί ει πολλά σ ετικά με κάτι.

εφάλαιο 4: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)

   Κ. 
ίναι εδώ η κ. οφία; !

 τελει ο με με α τ ν 
ε … αι.

αλημέρα, αθηγητές! υτό το μικρό ηλεκτρικό μη άνημα κάνει έναν ή ο που 
διώ νει τα κουνούπια! Έτσι σε προστατεύει από την ελονοσία! ίμαι σίγουρη, 
επειδή μου το είπε ένας ει ικό ! υτός ο ειδικός ξέρει πολλά για τα 
κουνούπια!

ΕΙ ΙΚΟΣ 
είναι κάποιος που γνωρί ει πολλά σ ετικά με κάτι.
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α, κ. οφία, εγώ ρησιμοποιούσα ένα
τέτοιο μη άνημα, και παρόλα αυτά
έπαθα ελονοσία! λ εια;!

λλο παρ ει μα
ισχυρισμ ς του κ. μηρου: " ν πιείτε αυτό το τσάι από βότανα, εξαφανί ονται

οι πόνοι στους μύες! Έτσι μου είπε ένας βοτανολόγος! ίπε ότι πολλά άτομα
πίνουν το τσάι για τους πόνους στους μύες!"
εραπεία: ατανάλωση τσαγιού βοτάνων
ποτέλεσμα: είωση μυ κού πόνου
άση για τον ισχυρισμ του κ. μηρου: α λόγια κάποιου ειδικού σ ετικά με το

τσάι
ξήγηση: βάση του ισ υρισμού του κ. μηρου είναι κακή, άρα ο ισ υρισμός

του είναι αναξιόπιστος. ασί εται μόνο στα λόγια του βοτανολόγου, και είναι
πιθανό ο βοτανολόγος να κάνει λάθος. ισ υρισμός του βοτανολόγου βασί εται
μόνο στο πόσα πολλά άτομα έ ουν ρησιμοποιήσει τη θεραπεία, το οποίο είναι
μία κακή βάση.

. οφία, οι ειδικοί μπορεί να κάνουν λάθος
σ ετικά με τις θεραπείες.

αι, αν η βάση του ισ υρισμού ενός ειδικού
είναι κακή, τότε ο ισ υρισμός του είναι
αναξιόπιστος!
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α αθηγητές, και εσείς είστε
ειδικοί! νωρί ετε πολλά για την
υγεία!

ο πιο ημαντικ εν είναι το
ποιο κάνει τον ι ρι μ ...

πορο ν οι ι ρι μοί α να
είναι λά ο ;

αι, μπορο ν!

λλά το ποια είναι η βάση
του ισ υρισμού!

ια παράδειγμα, ο ισ υρισμός ενός ειδικού είναι
αναξιόπιστος αν η βάση του ισ υρισμού είναι μόνο:

το πόσο καινούργια είναι,

το π ο κο τί ει,
το π ο καιρ έ ει ρη ιμοποιη εί η εραπεία,

το π α άτομα την έ ο ν ρη ιμοποι ει...

ή το τι λέει για αυτήν κάποιος που
πουλάει τη θεραπεία.
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αι, μπορο ν!

λλά το ποια είναι η βάση 
του ισ υρισμού!

ια παράδειγμα, ο ισ υρισμός ενός ειδικού είναι 
αναξιόπιστος αν η βάση του ισ υρισμού είναι μόνο:

το πόσο καινούργια είναι,
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ότε όμως αθηγητές, ποια βάση ενός ισ υρισμού που αφορά μία θεραπεία
είναι καλή;! ότε οι ισ υρισμοί είναι αξιόπιστοι;!

υτό θα αρ ίσουμε να σας το μαθαίνουμε την
επόμενη εβδομάδα.

λάτε να μα επι κε τείτε το γρα είο μα το
πανεπι τ μιο!
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αι να θυμάστε, όταν
ακούτε έναν ισ υρισμό

που αφορά μία
θεραπεία, πάντα να
ρωτάτε: ποια είναι η
βάση αυτού του
ισ υρισμού;

αι, η βάση
αυτή είναι καλή

ή κακή;

εφάλαιο 4: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)

  
αι να θυμάστε, όταν 

ακούτε έναν ισ υρισμό 
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δηγίες

Σκοπό : α εξηγήσουμε τις βάσεις διαφόρων ισ υρισμών.

δραστηριότητα αυτή είναι η ίδια με αυτή του εφαλαίου 3, με τη διαφορά
ότι οι ομάδες πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε 5 βάσεις ισ υρισμών που
αφορούν στα αποτελέσματα θεραπειών.

α παιδιά που κάθονται στο ίδιο θρανίο αποτελούν μία ομάδα.

δάσκαλος έ ει μία λίστα με ισ υρισμούς που αφορούν στα
αποτελέσματα θεραπειών.

ήμα 1: δάσκαλος διαβά ει έναν από τους ισ υρισμούς σ ετικά με τα
αποτελέσματα μίας θεραπείας.

ήμα 2: ι ομάδες συ ητούν ποια πιστεύουν ότι ήταν η βάση αυτού του
ισ υρισμού.

ήμα 3: δάσκαλος ρωτάει τις ομάδες ποια πιστεύουν ότι ήταν η βάση
του ισ υρισμού.

ήμα 4: ι ομάδες σηκώνονται όρθιες για να απαντήσουν, και έπειτα
ξανακάθονται, όπως στη δραστηριότητα του εφαλαίου 3.

ήμα 5: α παιδιά σηκώνουν τα έρια τους για να εξηγήσουν τις
απαντήσεις τους.

την επόμενη σελίδα υπάρ ει ένα παράδειγμα. →
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Παράδειγμα:

Δάσκαλος: " προπονητής ποδοσφαίρου της αργαρίτας ξέρει
πολλά για το ποδόσφαιρο και τη γυμναστική. αργαρίτα λέει ότι οι
διατάσεις για μισή ώρα μετά από τη γυμναστική προστατεύουν από
τους τραυματισμούς. Λέει ότι αυτό είναι έτσι επειδή της το είπε ο
προπονητής της."
 
ι ομάδες συ ητούν.

 
Δάσκαλος: " οιος πιστεύει ότι η προσωπική εμπειρία κάποιου ήταν
η βάση του ισ υρισμού της αργαρίτας;"
 
ι ομάδες που το πιστεύουν αυτό σηκώνονται όρθιες.

 
Δάσκαλος: " οιος πιστεύει ότι το πόσο καιρό έ ει ρησιμοποιηθεί η
θεραπεία ή το πόσα άτομα την έ ουν ρησιμοποιήσει ήταν η βάση
του ισ υρισμού της αργαρίτας;"

ι ομάδες που το πιστεύουν αυτό σηκώνονται όρθιες.
 
Δάσκαλος: " οιος πιστεύει ότι το πόσο ακριβή ή πόσο καινούργια
είναι η θεραπεία ήταν η βάση του ισ υρισμού της αργαρίτας;"
 
ι ομάδες που το πιστεύουν αυτό σηκώνονται όρθιες.

 
Δάσκαλος: " οιος πιστεύει ότι τα λόγια κάποιου που πουλάει τη
θεραπεία ήταν η βάση του ισ υρισμού της αργαρίτας;"
 
 

ο παράδειγμα συνεχί εται →
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Δάσκαλος: "  προπονητής ποδοσφαίρου της αργαρίτας ξέρει 
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ι ομάδες που το πιστεύουν αυτό σηκώνονται όρθιες.
 
Δάσκαλος: " αρακαλώ εξηγήστε τις απαντήσεις σας."
 
αιδί: " βάση ήταν τα λόγια κάποιου ειδικού σ ετικά με τη

θεραπεία! αργαρίτα λέει ότι ο ισ υρισμός της είναι σωστός
εξαιτίας αυτού που της είπε ο προπονητής της, και ο προπονητής
της είναι ένας ειδικός!"
 
Δάσκαλος: " ωστά! υτό σημαίνει ότι ο ισ υρισμός της αργαρίτας
είναι αναξιόπιστος! ίναι πιθανό ο προπονητής της να κάνει λάθος!"
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1

πιλέξτε εάν η κάθε πρόταση είναι σωστή ή λάθος.

Παρ ει μα:
σο πιο καινούργια είναι μια θεραπεία, τόσο καλύτερη είναι.

ωστό Λάθος

1. ι καινούργιες θεραπείες μερικές φορές είναι ειρότερες από παλιές θεραπείες.

ωστό Λάθος

2. εν κάνο ν λοι οι ει ικοί α ι πι το ι ρι μο .

ωστό Λάθος

Λάθος

3. ν ένας ειδικός ισ υρί εται κάτι βασι όμενος σε μία προσωπική εμπειρία,
τότε ο ισ υρισμός είναι αναξιόπιστος.

4. βάση ενός ισ υρισμού είναι πιο σημαντική από το ποιος κάνει τον
ισ υρισμό.

ωστό

ωστό Λάθος

εφάλαιο 4: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)

 1

πιλέξτε εάν η κάθε πρόταση είναι σωστή ή λάθος.

Παρ ει μα:

σο πιο καινούργια είναι μια θεραπεία, τόσο καλύτερη είναι.

ωστό Λάθος

1. ι καινούργιες θεραπείες μερικές φορές είναι ειρότερες από παλιές θεραπείες.

ωστό Λάθος

2. εν κάνο ν λοι οι ει ικοί α ι πι το  ι ρι μο .

ωστό Λάθος

Λάθος

3. ν ένας ειδικός ισ υρί εται κάτι βασι όμενος σε μία προσωπική εμπειρία, 
τότε ο ισ υρισμός είναι αναξιόπιστος.

4.  βάση ενός ισ υρισμού είναι πιο σημαντική από το ποιος κάνει τον 
ισ υρισμό.

ωστό

ωστό Λάθος

εφάλαιο 4: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)



77

→

2

ηγ τε γιατί οι παρακάτ ι ρι μοί είναι ανα ι πι τοι.

λίκη τρώει πατάτες κάθε μέρα. Λέει ότι αυτό την κάνει πιο δυνατή,
επειδή πολλά άτομα της το έ ουν πει.

Ο ισχυρισμός είναι αναξιόπιστος επειδή:

βάση είναι το πόσα άτομα έ ουν πει ότι το να τρως πατάτες κάθε μέρα
σε κάνει πιο δυνατό. υτή είναι μία κακή βάση για τον ισ υρισμό.

Παράδειγμα:

1. ριστόφορος αγόρασε κεριά. Λέει ότι αν ρησιμοποιείς κεριά, δεν
παθαίνεις ελονοσία. Λέει ότι αυτό ισ ύει, επειδή το λένε πολλά άτομα που
πουλάνε κεριά.
 

Ο ισχυρισμός είναι αναξιόπιστος επειδή:
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2

2. η ίνα λέει τι το να τρ κά ε μέρα ο πα εραπε ει τη γρίπη.
έει τι α τ ι ει, επει τη το είπε ένα μάγειρα . μάγειρα
έρει πολλά για τα αγητά.

Ο ισχυρισμός είναι αναξιόπιστος επειδή:

Ο ισχυρισμός είναι αναξιόπιστος επειδή:

3. ένα άκουσε έναν ψαρά να λέει ότι το να τρως βραστό ψάρι είναι
καλύτερο για την υγεία σου από το να τρως ψητό ψάρι. ένα λέει ότι ο
ψαράς έ ει δίκιο, επειδή ξέρει πολλά για τα ψάρια.
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ψαράς έ ει δίκιο, επειδή ξέρει πολλά για τα ψάρια.

εφάλαιο 4: λλες κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες ( έρος 2)
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………………………………

ιάννη και η ο λία μα αίνο ν για τι
εραπει ν

 ιάννη  και η ο λία μα αίνο ν για τι  
 εραπει ν
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ιάννης και η ουλία μαθαίνουν για τις Κ
μεταξ θεραπει ν

5
υγκρίσεις θεραπειών

Σε αυτό το κε λαιο α μ ουμε:

1. ιατί οι ερευνητές πρέπει να συγκρίνουν μία θεραπεία με μία άλλη ή
με τη "μη θεραπεία"

Λέ ει -κλει ι σε αυτό το κε λαιο:

• Α ΙΟΠΙΣΤΟΣ ισ υρισμός είναι ένας ισ υρισμός με καλή βάση.
• ΣΥ ΚΡΙΝΩ θεραπείες σημαίνει ότι ανα ητώ τις διαφορές μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων θεραπειών.
• ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ είναι το ερώτημα που προσπαθούν να
απαντήσουν οι ερευνητές.
 

εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών

 ιάννης και η ουλία μαθαίνουν για τις Κ  
μεταξ  θεραπει ν

5
υγκρίσεις θεραπειών

Σε αυτό το κε λαιο α μ ουμε:

1. ιατί οι ερευνητές πρέπει να συγκρίνουν μία θεραπεία με μία άλλη ή 
με τη "μη θεραπεία"

Λέ ει -κλει ι  σε αυτό το κε λαιο:

• Α ΙΟΠΙΣΤΟΣ ισ υρισμός είναι ένας ισ υρισμός με καλή βάση. 
• ΣΥ ΚΡΙΝΩ θεραπείες σημαίνει ότι ανα ητώ τις διαφορές μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων θεραπειών. 
• ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ είναι το ερώτημα που προσπαθούν να 
απαντήσουν οι ερευνητές. 
 

εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών



81

τομα σε αυτό το κε λαιο

ΚΑ Η ΗΤΡΙΑ Κ.
ΣΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

ΚΑ Η ΗΤΗΣ Κ.
ΑΚΡΙ Ο ΙΚΑΙΟΣ

ΙΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑ

εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών

τομα σε αυτό το κε λαιο

ΚΑ Η ΗΤΡΙΑ Κ. 
ΣΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

ΚΑ Η ΗΤΗΣ Κ. 
ΑΚΡΙ Ο ΙΚΑΙΟΣ

ΙΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑ

εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών
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εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών
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Καλ  απ γε μα Καθ γ τές!        Καλ  απ γε μα, ιάνν  και Ιο λία!

ίμαστε έτοιμοι να μάθουμε για
τους α ιόπιστου ισ υρισμούς!

έλεια!

Α ΙΟΠΙΣΤΟΣ ισχυρισμ ς
είναι ένας ισ υρισμός με καλή βάση.

εφάλαιο 5: ύγκριση θεραπειών

Καλ  απ γε μα Καθ γ τές!        Καλ  απ γε μα, ιάνν  και Ιο λία!

ίμαστε έτοιμοι να μάθουμε για 
τους α ιόπιστου  ισ υρισμούς!

έλεια!

Α ΙΟΠΙΣΤΟΣ ισχυρισμ ς 
είναι ένας ισ υρισμός με καλή βάση. 
 

εφάλαιο 5: ύγκριση θεραπειών
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ουλία, θυμάσαι τι κάνουν οι
ερευνητές υγείας;

ΣΥ ΚΡΙΝΩ θεραπείες
σημαίνει ότι ανα ητώ τις διαφορές μεταξύ δύο ή περισσότερων
θεραπειών.

κριβώς.

αι! ελετούν προσεκτικά τα
θέματα της υγείας, με σκοπό να
μάθουν περισσότερα γι' αυτά!

ι ερευνητές υγείας μελετούν
τις θεραπείες συ κρ νοντ

τες μεταξύ τους.

εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών

ουλία, θυμάσαι τι κάνουν οι 
ερευνητές υγείας;

ΣΥ ΚΡΙΝΩ θεραπείες 
σημαίνει ότι ανα ητώ τις διαφορές μεταξύ δύο ή περισσότερων   
θεραπειών.

κριβώς.

αι! ελετούν προσεκτικά τα 
θέματα της υγείας, με σκοπό να 
μάθουν περισσότερα γι' αυτά!

ι ερευνητές υγείας μελετούν 
τις θεραπείες συ κρ νοντ  

τες μεταξύ τους.

εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών
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ρώτα όμως, οι ερευνητές υγείας
παίρνουν έναν ισ υρισμό για μία
θεραπεία.

υτό το ερώτημα
ονομά εται
ερευνητικό ερ τημα.

Ο ΜΑ

α ρησιμοποιήσουμε ένα
παράδειγμα για να σας το
εξηγήσουμε.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
είναι ένα ερώτημα που προσπαθούν να απαντήσουν οι ερευνητές.

αι μετατρέπουν αυτόν τον
ισ υρισμό σε ερώτημα, το οποίο
προσπαθούν να απαντήσουν!

εφάλαιο 5: ύγκριση θεραπειών

ρώτα όμως, οι ερευνητές υγείας 
παίρνουν έναν ισ υρισμό για μία 
θεραπεία.

υτό το ερώτημα 
ονομά εται 
ερευνητικό ερ τημα.

Ο ΜΑ

α ρησιμοποιήσουμε ένα 
παράδειγμα για να σας το 
εξηγήσουμε.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  
είναι ένα ερώτημα που προσπαθούν να απαντήσουν οι ερευνητές.

αι μετατρέπουν αυτόν τον 
ισ υρισμό σε ερώτημα, το οποίο 
προσπαθούν να απαντήσουν!

εφάλαιο 5: ύγκριση θεραπειών
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υμάστε τον ισ υρισμό της κ.
οφίας στην αγορά;

αι, η κ. οφία ισ υρι όταν ότι η
συσκευή της μπορεί να σε
προστατέψει από την ελονοσία!

κριβώς! ώρα θα μετατρέψουμε τον
ισ υρισμό της σε ερώτημα.

Ο ΜΑ: Ο ΜΑ:

 Η χρήση της συσκευής προ
Η τ σ

π τ
π τ ;

εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών

υμάστε τον ισ υρισμό της κ. 
οφίας στην αγορά;

αι, η κ. οφία ισ υρι όταν ότι η 
συσκευή της μπορεί να σε 
προστατέψει από την ελονοσία! 

κριβώς! ώρα θα μετατρέψουμε τον 
ισ υρισμό της σε ερώτημα.

Ο ΜΑ: Ο ΜΑ:

  

 Η χρήση της συσκευής προ
Η  τ  σ  

π  τ   
π  τ  ;

εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών
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ι ερευνητές έκαναν μία σύγκριση
ρησιμοποιώντας τη συσκευή
ανοι τή ή κλειστή.

ρησιμοποιώντας τη συσκευή
κλειστή, είναι σαν να μην τη
ρησιμοποιούμε!

Ο ΜΑ: Ο ΜΑ:

Η τ σ π

 
Η χρήση της συσκευής 
προστατεύει τους 
ανθρώπους από την 
ελονοσία σε σύγκριση με τη 
μη χρήση της;    

μως γιατί πρέπει οι ερευνητές υγείας να κάνουν συγκρίσεις;

εφάλαιο 5: ύγκριση θεραπειών

ι ερευνητές έκαναν μία σύγκριση 
ρησιμοποιώντας τη συσκευή 
ανοι τή ή κλειστή.

ρησιμοποιώντας τη συσκευή 
κλειστή, είναι σαν να μην τη 
ρησιμοποιούμε!

Ο ΜΑ: Ο ΜΑ:

Η  τ  σ  π  

 
Η χρήση της συσκευής 
προστατεύει τους 
ανθρώπους από την 
ελονοσία σε σύγκριση με τη 
μη χρήση της;    

μως γιατί πρέπει οι ερευνητές υγείας να κάνουν συγκρίσεις;

εφάλαιο 5: ύγκριση θεραπειών
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Α      
   

  …. Δεν είμαι
σίγουρος...

ν όμως έλεγα ότι ο
ίδιος αριθμός ατόμων
δεν ρησιμοποίησε τη
συσκευή και έπαθε
ελονοσία...

οιο θα λέγατε τότε ότι
είναι το αποτέλεσμα
της συσκευής;

α έλεγα ότι η συσκευή δεν
έ ει κανένα σημαντικό
αποτέλεσμα στην ελονοσία!

κριβώς! ωρίς σύγκριση, δεν
μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το
αποτέλεσμα της συσκευής.

μ λ γ τ ν γκρί ε ν μπορο με να
είμα τε πολ ίγο ροι τι η κε εν
έ ει κανένα ημαντικ αποτέλε μα την
ελονο ία!

ι αποτέλεσμα θα
λέγατε ότι έ ει η
συσκευή;

εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών

Α      
   

  …. Δεν είμαι 
σίγουρος...

ν όμως έλεγα ότι ο 
ίδιος αριθμός ατόμων 
δεν ρησιμοποίησε τη 
συσκευή και έπαθε 
ελονοσία...

οιο θα λέγατε τότε ότι 
είναι το αποτέλεσμα 
της συσκευής;

α έλεγα ότι η συσκευή δεν 
έ ει κανένα σημαντικό 
αποτέλεσμα στην ελονοσία!

κριβώς! ωρίς σύγκριση, δεν 
μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το 
αποτέλεσμα της συσκευής.

μ  λ γ  τ ν γκρί ε ν μπορο με να 
είμα τε πολ  ίγο ροι τι η κε  εν 
έ ει κανένα ημαντικ  αποτέλε μα την 
ελονο ία!

ι αποτέλεσμα θα 
λέγατε ότι έ ει η 
συσκευή;

εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών



89

πότε τι κάνουν οι ερευνητές υγείας
μετά τη διατύπωση του ερευνητικού
ερωτήματος;

Δημιουργούν μία ομάδα ατόμων για
την κάθε θεραπεία.

Η ρ σ  τ ς σ σκε ς προστατε ει απ  
τ ν ελονοσία σε σ γκρισ  με τ  μ  ρ σ  

τ ς;

ΟΜΑΔΑ 1
         ΟΜΑ Α 2

το παράδειγμά μας, η πρώτη
ομάδα ρησιμοποιεί τη συσκευή
έ οντάς την ανοι τή.

αι η δεύτερη ομάδα ρησιμοποιεί
τη συσκευή έ οντάς την κλειστή!

ΟΜΑΔΑ 1          ΟΜΑ Α 2

εφάλαιο 5: ύγκριση θεραπειών

πότε τι κάνουν οι ερευνητές υγείας 
μετά τη διατύπωση του ερευνητικού 
ερωτήματος;

Δημιουργούν μία ομάδα ατόμων για 
την κάθε θεραπεία.

Η ρ σ  τ ς σ σκε ς προστατε ει απ  
τ ν ελονοσία σε σ γκρισ  με τ  μ  ρ σ  

τ ς;

 ΟΜΑΔΑ 1
         ΟΜΑ Α 2

το παράδειγμά μας, η πρώτη 
ομάδα ρησιμοποιεί τη συσκευή 
έ οντάς την ανοι τή.

αι η δεύτερη ομάδα ρησιμοποιεί 
τη συσκευή έ οντάς την κλειστή!

 ΟΜΑΔΑ 1          ΟΜΑ Α 2

εφάλαιο 5: ύγκριση θεραπειών
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ετά την εφαρμογή της αντίστοι ης
θεραπείας στα άτομα κάθε ομάδας,
οι ερευνητές μετρο ν τι έ ει συμβεί.

αι στη συνέ εια συγκρίνουν τα
αποτελέσματα σε κάθε ομάδα.

αι τι βρήκαν στο παράδειγμά μας;
ρήκαν πως το αποτέλεσμα ήταν

ίδιο και στις δύο ομάδες!

ΜΕΤΡΩ
σημαίνει ότι προσδιορί ω την ποσότητα ή τον αριθμό ατόμων, πραγμάτων
ή κάποιου συνόλου.

εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών

ετά την εφαρμογή της αντίστοι ης 
θεραπείας στα άτομα κάθε ομάδας, 
οι ερευνητές μετρο ν τι έ ει συμβεί.

αι στη συνέ εια συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα σε κάθε ομάδα.

 
αι τι βρήκαν στο παράδειγμά μας;

ρήκαν πως το αποτέλεσμα ήταν 
ίδιο και στις δύο ομάδες!

ΜΕΤΡΩ 
σημαίνει ότι προσδιορί ω την ποσότητα ή τον αριθμό ατόμων, πραγμάτων 
ή κάποιου συνόλου. 

εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών
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πότε βρήκαν ότι η ρήση της
συσκευής δεν έ ει κανένα σημαντικό
αποτέλεσμα!

λλα παρα ε ματα ισ υρισμ ν που μετατρέπονται σε ερευνητικ
ερ τήματα:

Παρ ει μα 1
σχυρισμ ς: ν βάλεις βα ελίνη στο δέρμα τότε αυτό θα παραμείνει απαλό!
ρευνητικ ερ τημα: ρήση βα ελίνης στο δέρμα το βοηθά να παραμένει

απαλό σε σύγκριση με τη μη ρήση της;

Παρ ει μα 2
σχυρισμ ς: ο βράδυ κοιμάσαι καλύτερα αν κατά τη διάρκεια της ημέρας
πίνεις τσάι και ό ι καφέ!
ρευνητικ ερ τημα: οιμάσαι καλύτερα το βράδυ αν πίνεις τσάι, σε

σύγκριση με το αν πίνεις καφέ κατά τη διάρκεια της ημέρας;

κριβώς!

κάτι μετά απ σ γκριση
σημαίνει ότι ανακαλύπτω μία διαφορά ή ομοιότητα.

εφάλαιο 5: ύγκριση θεραπειών
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συσκευής δεν έ ει κανένα σημαντικό 
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λλα παρα ε ματα ισ υρισμ ν που μετατρέπονται σε ερευνητικ  
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Παρ ει μα 1 
σχυρισμ ς: ν βάλεις βα ελίνη στο δέρμα τότε αυτό θα παραμείνει απαλό! 
ρευνητικ  ερ τημα:  ρήση βα ελίνης στο δέρμα το βοηθά να παραμένει 

απαλό σε σύγκριση με τη μη ρήση της; 
  
Παρ ει μα 2 
σχυρισμ ς: ο βράδυ κοιμάσαι καλύτερα αν κατά τη διάρκεια της ημέρας 
πίνεις τσάι και ό ι καφέ! 
ρευνητικ  ερ τημα: οιμάσαι καλύτερα το βράδυ αν πίνεις τσάι, σε 

σύγκριση με το αν πίνεις καφέ κατά τη διάρκεια της ημέρας;

κριβώς!

......  κάτι μετά απ  σ γκριση 
σημαίνει ότι ανακαλύπτω μία διαφορά ή ομοιότητα.

εφάλαιο 5: ύγκριση θεραπειών



92

λλοι ερευνητές υγείας συνέκριναν το να
κοιμάσαι σε κρεβάτι με κουνουπιέρα σε σ έση
με κρεβάτι ωρίς κουνουπιέρα. ρήκαν ότι
κουνουπιέρα που έ ει εμποτιστεί με
παρασιτοκτόνο προστατεύει από την ελονοσία.

ι ερευνητές υγείας πρέπει να είναι
δίκαιοι όταν κάνουν συγκρίσεις!

Οπ τε θα πρέπει πάντα να κοιμάστε 
σε τέτοια κο νο πιέρα!

ε ποιον τρόπο; ι
εννοείτε να είναι "δίκαιοι";

ην επ μενη ε ομά α, έρτε μα ί α 10 ίλο την αλάνα το ριο α
και α α ε ηγ ο με!

λλιώς μπορεί να σας
παραπλανήσουν!

εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών
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Οπ τε θα πρέπει πάντα να κοιμάστε 
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ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

δηγίες

Σκοπό : ξηγήστε γιατί οι ερευνητές υγείας πρέπει να συγκρίνουν τις
θεραπείες μεταξύ τους.

Μέρο 1 ραστηριότητα 5: Προσπα ντα να ρο με αποτέλεσμα
ρ σ κριση.

ήμα 1: α παιδιά βά ουν τα έρια πίσω από τα αυτιά τους, όπως φαίνεται
στην εικόνα πάνω δεξιά.

ήμα 2: δάσκαλος καλύπτοντας το στόμα του λέει μία λέξη
αμηλόφωνα. α παιδιά προσπαθούν να ακούσουν τι είπε ο
δάσκαλος.

ήμα 3: δάσκαλος γράφει δύο λέξεις στον πίνακα. ία από αυτές είναι η
λέξη που μόλις είπε.

ήμα 4: δάσκαλος ρωτάει πόσα παιδιά πιστεύουν ότι η λέξη που είπε
είναι η πρώτη.

ήμα 5: α παιδιά που συμφωνούν με την πρώτη λέξη σηκώνονται όρθια.

ήμα 6: λα τα παιδιά κάθονται στις θέσεις τους.

ήμα 7: δάσκαλος ρωτάει πόσα παιδιά πιστεύουν ότι η λέξη που είπε
ήταν η δεύτερη.

ερισσ τερες οδηγίες →

εφάλαιο 5: ύγκριση θεραπειών
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δηγίες

Σκοπό : ξηγήστε γιατί οι ερευνητές υγείας πρέπει να συγκρίνουν τις  
θεραπείες μεταξύ τους. 
  
Μέρο  1 ραστηριότητα  5: Προσπα ντα  να ρο με αποτέλεσμα 

ρ  σ κριση. 
  
ήμα 1: α παιδιά βά ουν τα έρια πίσω από τα αυτιά τους, όπως φαίνεται 

              στην εικόνα πάνω δεξιά. 
  
ήμα 2:  δάσκαλος καλύπτοντας το στόμα του λέει μία λέξη  

              αμηλόφωνα. α παιδιά προσπαθούν να ακούσουν τι είπε ο  
              δάσκαλος. 
  
ήμα 3:  δάσκαλος γράφει δύο λέξεις στον πίνακα. ία από αυτές είναι η 

              λέξη που μόλις είπε. 
  
ήμα 4:  δάσκαλος ρωτάει πόσα παιδιά πιστεύουν ότι η λέξη που είπε  

              είναι η πρώτη. 
  
ήμα 5: α παιδιά που συμφωνούν με την πρώτη λέξη σηκώνονται όρθια. 

  
ήμα 6: λα τα παιδιά κάθονται στις θέσεις τους. 

  
ήμα 7:  δάσκαλος ρωτάει πόσα παιδιά πιστεύουν ότι η λέξη που είπε  

              ήταν η δεύτερη.
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ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ήμα 8: α παιδιά που συμφωνούν με τη δεύτερη λέξη σηκώνονται όρθια.

ήμα 9: λα τα παιδιά κάθονται στις θέσεις τους.

ήμα 10: δάσκαλος λέει ποια είναι η σωστή λέξη.

ήμα 11: ε τη βοήθεια του δασκάλου, τα παιδιά συ ητούν αν το να βά εις
τα έρια πίσω από τα αυτιά βοηθάει στο να ακούς καλύτερα.

Μέρο 2 ραστηριότητα 5: Προσπα ντα να ρο με αποτέλεσμα
με σ κριση.

ήμα 1: δάσκαλος ωρί ει την τάξη σε δύο ομάδες.

ήμα 2: δάσκαλος διαλέγει μία ομάδα να ακούσει βά οντας τα έρια
πίσω από τα αυτιά. υτή είναι η μάδα 1.

άλλη ομάδα θα ακούσει ωρίς να βά ει τα έρια πίσω από τα
αυτιά. υτή είναι η μάδα 2.

ήμα 3: δάσκαλος καλύπτει το στόμα και λέει αμηλόφωνα μία
καινούργια λέξη.

ήμα 4: δάσκαλος γράφει δύο λέξεις στον πίνακα. ία από αυτές είναι η
λέξη που μόλις είπε.

ήμα 5: δάσκαλος ρωτά πόσα παιδιά πιστεύουν πως η λέξη που είπε
ήταν η πρώτη.

ήμα 6: α παιδιά που συμφωνούν με την πρώτη λέξη σηκώνονται όρθια.

ήμα 7: δάσκαλος μετράει πόσα παιδιά από κάθε ομάδα σηκώθηκαν
όρθια. δάσκαλος γράφει τον αριθμό των παιδιών σε μία λίστα
στον πίνακα.

ερισσ τερες οδηγίες →
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ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ήμα 8: α παιδιά που συμφωνούν με τη δεύτερη λέξη σηκώνονται όρθια. 
  
ήμα 9: λα τα παιδιά κάθονται στις θέσεις τους. 

  
ήμα 10:  δάσκαλος λέει ποια είναι η σωστή λέξη. 

  
ήμα 11: ε τη βοήθεια του δασκάλου, τα παιδιά συ ητούν αν το να βά εις 

                τα έρια πίσω από τα αυτιά βοηθάει στο να ακούς καλύτερα. 
  
Μέρο  2 ραστηριότητα  5: Προσπα ντα  να ρο με αποτέλεσμα 
με σ κριση. 
  
ήμα 1:   δάσκαλος ωρί ει την τάξη σε δύο ομάδες.  

  
ήμα 2:  δάσκαλος διαλέγει μία ομάδα να ακούσει βά οντας τα έρια  

              πίσω από τα αυτιά. υτή είναι η μάδα 1. 
  
               άλλη ομάδα θα ακούσει ωρίς να βά ει τα έρια πίσω από τα     
              αυτιά. υτή είναι η μάδα 2. 
  
ήμα 3:  δάσκαλος καλύπτει το στόμα και λέει αμηλόφωνα μία  

              καινούργια λέξη. 
  
ήμα 4:  δάσκαλος γράφει δύο λέξεις στον πίνακα. ία από αυτές είναι η 

              λέξη που μόλις είπε.  
  
ήμα 5:  δάσκαλος ρωτά πόσα παιδιά πιστεύουν πως η λέξη που είπε  

             ήταν η πρώτη. 
  
 ήμα 6: α παιδιά που συμφωνούν με την πρώτη λέξη σηκώνονται όρθια. 
  
ήμα 7:  δάσκαλος μετράει πόσα παιδιά από κάθε ομάδα σηκώθηκαν  

              όρθια.  δάσκαλος γράφει τον αριθμό των παιδιών σε μία λίστα  
              στον πίνακα. 
  
 

ερισσ τερες οδηγίες →
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ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ήμα 8: λα τα παιδιά κάθονται στις θέσεις τους.

ήμα 9: δάσκαλος ρωτά πόσα παιδιά πιστεύουν πως η λέξη που είπε
ήταν η δεύτερη.

ήμα 10: α παιδιά που συμφωνούν με τη δεύτερη λέξη σηκώνονται όρθια.

ήμα 11: δάσκαλος μετράει πόσα παιδιά από κάθε ομάδα σηκώθηκαν
όρθια. δάσκαλος γράφει τον αριθμό των παιδιών σε μία λίστα
στον πίνακα.

ήμα 12: λα τα παιδιά κάθονται στις θέσεις τους.

ήμα 13: δάσκαλος λέει ποια λέξη είναι η σωστή.

ήμα 14: αι πάλι, με τη βοήθεια του δασκάλου, τα παιδιά συ ητούν αν
το να βά εις τα έρια πίσω από τα αυτιά βοηθάει στο να ακούς
καλύτερα.
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              ήταν η δεύτερη. 
  
ήμα 10: α παιδιά που συμφωνούν με τη δεύτερη λέξη σηκώνονται όρθια. 

  
ήμα 11:  δάσκαλος μετράει πόσα παιδιά από κάθε ομάδα σηκώθηκαν  

                όρθια.  δάσκαλος γράφει τον αριθμό των παιδιών σε μία λίστα  
                στον πίνακα. 
  
ήμα 12: λα τα παιδιά κάθονται στις θέσεις τους. 

  
ήμα 13:  δάσκαλος λέει ποια λέξη είναι η σωστή. 

  
ήμα 14: αι πάλι, με τη βοήθεια του δασκάλου, τα παιδιά συ ητούν αν  

               το να βά εις τα έρια πίσω από τα αυτιά βοηθάει στο να ακούς  
               καλύτερα.
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ΑΣΚΗΣΗ 1

ημειώστε τη σημασία των παρακάτω λέξεων. α θυμάστε ότι οι σημασίες
των λέξεων βρίσκονται στο γλωσσάρι στο τέλος του βιβλίου.

Παρ ει μα:
ι είναι ο "ερευνητής υγείας";

ρευνητής υγείας είναι κάποιος που μελετά προσεκτικά θέματα υγείας, με
σκοπό να μάθει περισσότερα σ ετικά με αυτή.

1. ι είναι ο "αξιόπιστος" ισ υρισμός;

2. ι είναι η "σύγκριση" μεταξύ θεραπειών;

3. ι σημαίνει "μετράω";

εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών

ΑΣΚΗΣΗ 1

ημειώστε τη σημασία των παρακάτω λέξεων. α θυμάστε ότι οι σημασίες 
των λέξεων βρίσκονται στο γλωσσάρι στο τέλος του βιβλίου.

Παρ ει μα:

ι είναι ο "ερευνητής υγείας";

ρευνητής υγείας είναι κάποιος που μελετά προσεκτικά θέματα υγείας, με 
σκοπό να μάθει περισσότερα σ ετικά με αυτή.

1. ι είναι ο "αξιόπιστος" ισ υρισμός; 
  
 

2. ι είναι η "σύγκριση" μεταξύ θεραπειών;

3. ι σημαίνει "μετράω";

εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών
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ΑΣΚΗΣΗ 2

ημειώστε τον καλύτερο τρόπο για να μετρήσουμε το αποτέλεσμα κάθε
σύγκρισης μεταξύ θεραπειών.

Παρ ει μα:

όσο υγί ουν τα άτομα μετά τη λήψη διαφορετικών θεραπειών

υγί ουμε τα άτομα με
υγαριά

ρίνουμε τα άτομα με το μάτι

1. όσο γρήγορα τρέ ουν τα άτομα μετά τη λήψη διαφορετικών
θεραπειών

2. ν τα άτομα εξακολουθούν να έ ουν πυρετό μετά τη λήψη
διαφορετικών θεραπειών

ρονομετρούμε τα άτομα με
το ρολόι

ωτάμε τα άτομα

κουμπάμε το μέτωπό τους υρί ουμε τα άτομα

3. ν τα άτομα εξακολουθούν να έ ουν πονοκέφαλο μετά τη λήψη
διαφορετικών θεραπειών

ωτάμε τα άτομα ρίνουμε τα άτομα με το μάτι

εφάλαιο 5: ύγκριση θεραπειών

ΑΣΚΗΣΗ 2

ημειώστε τον καλύτερο τρόπο για να μετρήσουμε το αποτέλεσμα κάθε 
σύγκρισης μεταξύ θεραπειών.

Παρ ει μα:

όσο υγί ουν τα άτομα μετά τη λήψη διαφορετικών θεραπειών

υγί ουμε τα άτομα με 
υγαριά

ρίνουμε τα άτομα με το μάτι

1. όσο γρήγορα τρέ ουν τα άτομα μετά τη λήψη διαφορετικών 
θεραπειών

2. ν τα άτομα εξακολουθούν να έ ουν πυρετό μετά τη λήψη 
διαφορετικών θεραπειών

ρονομετρούμε τα άτομα με 
το ρολόι

ωτάμε τα άτομα

κουμπάμε το μέτωπό τους υρί ουμε τα άτομα

3. ν τα άτομα εξακολουθούν να έ ουν πονοκέφαλο μετά τη λήψη 
διαφορετικών θεραπειών

ωτάμε τα άτομα ρίνουμε τα άτομα με το μάτι

εφάλαιο 5: ύγκριση θεραπειών
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→

ΑΣΚΗΣΗ 3

κεφτείτε ότι οι φατσούλες είναι άτομα που συμμετεί αν στη σύγκριση δύο
απιών για την ελονοσία. α άτομα στην μάδα πήραν ένα καινούργιο
άπι για την ελονοσία. α άτομα στην μάδα πήραν το παλιό άπι.

άθε τέτοια φατσούλα είναι ένα άτομο με ελονοσία:

ετρήστε τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Παρ ει μα:

μάδα : μάδα :

Πόσα τομα ε αν ελονοσ α σε κ ε ομ α;

Ομά α Α: 10 απ  τα 20

Ομά α Β: 5 απ  τα 20

Ποια ήταν η ια ορ αν μεσα στι 2 ομ ε ;

Υπ ρ αν 5 περισσ τερα άτομα με ελονοσία απ  τα 20 στ ν ομά α Α.

 

εφάλαιο 5: υγκρίσεις θεραπειών

ΑΣΚΗΣΗ 3

κεφτείτε ότι οι φατσούλες είναι άτομα που συμμετεί αν στη σύγκριση δύο 
απιών για την ελονοσία. α άτομα στην μάδα  πήραν ένα καινούργιο 
άπι για την ελονοσία. α άτομα στην μάδα  πήραν το παλιό άπι.

άθε τέτοια φατσούλα είναι ένα άτομο με ελονοσία:

ετρήστε τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Παρ ει μα:

μάδα : μάδα :

Πόσα τομα ε αν ελονοσ α σε κ ε ομ α;

Ομά α Α: 10 απ  τα 20

Ομά α Β: 5 απ  τα 20

Ποια ήταν η ια ορ  αν μεσα στι  2 ομ ε ;

Υπ ρ αν 5 περισσ τερα άτομα με ελονοσία απ  τα 20 στ ν ομά α Α. 
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.................................................................

ΑΣΚΗΣΗ

μάδα : μάδα :

Πόσα τομα ε αν ελονοσ α σε κ ε ομ α;

μάδα : ____ από τα 20

μάδα : ____ από τα 20

μάδα : μάδα :

Πόσα τομα ε αν ελονοσ α σε κ ε ομ α;

Ποια ήταν η ια ορ αν μεσα στι ο ομ ε ;

πήρ αν ___ περισσ τερα άτομα με ελονοσία από τα 20 στην μάδα ___.

μάδα : ____ από τα 50

μάδα : ____ από τα 50

Ποια ήταν η ια ορ αν μεσα στι ο ομ ε ;

πήρ αν ___ περισσ τερα άτομα με ελονοσία από τα 50 στην μάδα ___.

εφάλαιο 5: ύγκριση θεραπειών

ΑΣΚΗΣΗ

μάδα : μάδα :

Πόσα τομα ε αν ελονοσ α σε κ ε ομ α;

μάδα : ____ από τα 20

μάδα : ____ από τα 20

μάδα : μάδα :

Πόσα τομα ε αν ελονοσ α σε κ ε ομ α;

Ποια ήταν η ια ορ  αν μεσα στι  ο ομ ε ; 
  
πήρ αν ___ περισσ τερα άτομα με ελονοσία από τα 20 στην μάδα ___.

μάδα : ____ από τα 50

μάδα : ____ από τα 50

Ποια ήταν η ια ορ  αν μεσα στι  ο ομ ε ; 
  
πήρ αν ___ περισσ τερα άτομα με ελονοσία από τα 50 στην μάδα ___.

εφάλαιο 5: ύγκριση θεραπειών



ιάννης και η ουλία μαθαίνουν για τις Κ
μεταξ θεραπει ν

6
Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ

θεραπειών

Σε αυτό το κε λαιο α μ ουμε:

1. ι είναι "δίκαιη" σύγκριση μεταξύ θεραπειών
2. ιατί οι ερευνητές υγείας πρέπει να είναι δίκαιοι όταν συγκρίνουν
θεραπείες
3. ώς οι ερευνητές υγείας μπορούν να είναι δίκαιοι όταν συγκρίνουν
θεραπείες

Λέ ει -κλει ι σε αυτό το κε λαιο:

• ΙΚΑΙΗ σ γκριση μεταξ θεραπει ν είναι μία σύγκριση στην οποία η
μόνη σημαντική διαφορά είναι οι θεραπείες.

• Επιλέγοντας στην Τ Η ποιος θα λάβει την κάθε θεραπεία είναι 
ένας τρ πος να επιλέξο με ωρίς να γνωρί ο με ποιος θα λάβει 
ποια θεραπεία.

εφάλαιο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

 ιάννης και η ουλία μαθαίνουν για τις Κ  
μεταξ  θεραπει ν

6
Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ 

θεραπειών

Σε αυτό το κε λαιο α μ ουμε:

1. ι είναι "δίκαιη" σύγκριση μεταξύ θεραπειών
2. ιατί οι ερευνητές υγείας πρέπει να είναι δίκαιοι όταν συγκρίνουν 
θεραπείες  
3. ώς οι ερευνητές υγείας μπορούν να είναι δίκαιοι όταν συγκρίνουν 
θεραπείες
 

Λέ ει -κλει ι  σε αυτό το κε λαιο:

• ΙΚΑΙΗ σ γκριση μεταξ  θεραπει ν είναι μία σύγκριση στην οποία η 
μόνη σημαντική διαφορά είναι οι θεραπείες. 
  
• Επιλέγοντας στην Τ Η ποιος θα λάβει την κάθε θεραπεία είναι 
ένας τρ πος να επιλέξο με ωρίς να γνωρί ο με ποιος θα λάβει  
ποια θεραπεία.
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τομα σε αυτό το κε λαιο

ΚΑ Η ΗΤΡΙΑ Κ.
ΣΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

ΚΑ Η ΗΤΗΣ Κ.
ΑΚΡΙ Ο ΙΚΑΙΟΣ

ΙΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΤΡΟΣ

ΙΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΩΡΙΟ

υτοί είναι 10 ίλοι του ιάννη και της ουλίας απ το χ ρι . ρθαν στην αλάνα
για να οηθήσουν τον ιάννη, την ουλία και τους Καθηγητές να κάνουν μία

σ γκριση.
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τομα σε αυτό το κε λαιο

ΚΑ Η ΗΤΡΙΑ Κ. 
ΣΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

ΚΑ Η ΗΤΗΣ Κ. 
ΑΚΡΙ Ο ΙΚΑΙΟΣ

ΙΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΤΡΟΣ

ΙΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΩΡΙΟ

υτοί είναι 10 ίλοι του ιάννη και της ουλίας απ  το χ ρι . ρθαν στην αλάνα 
για να οηθήσουν τον ιάννη, την ουλία και τους Καθηγητές να κάνουν μία 

σ γκριση.
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 εφάλαιο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών
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αλό απόγευμα, παιδιά!

αθηγητές, τι υπάρ ει μέσα σε αυτά τα μπουκάλια;

αλησπέρα,
αθηγητές!!!

υτό έ ει νερό...

αι αυτό υμό!
υτές είναι οι θεραπείες που θα

μελετήσουμε σήμερα.

εφαλαίο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

αλό απόγευμα, παιδιά!

αθηγητές, τι υπάρ ει μέσα σε αυτά τα μπουκάλια;

αλησπέρα,  
αθηγητές!!!

υτό έ ει νερό...

αι αυτό υμό!
υτές είναι οι θεραπείες που θα 

μελετήσουμε σήμερα.
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αι αυτό θα είναι το
ερευνητικό μας ερώτημα!

α κάνουμε τη σύγκριση μα ί.

εφάλαιο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

Ο ΜΟ Ο ΜΟ
Ο Α Ο Α Α ΟΜΑ
Ο Ο Ο ΟΜΑ

Μ Ο Ο;

Ο ΜΟ
Ο ΜΟ
Ο Α

Ο Α
Α ΟΜΑ Ο Ο
Ο ΟΜΑ

Μ Ο
Ο;

αι αυτό θα είναι το 
ερευνητικό μας ερώτημα!

α κάνουμε τη σύγκριση μα ί.
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Ο ΜΟ   Ο ΜΟ 
Ο Α   Ο Α Α ΟΜΑ 
Ο Ο Ο ΟΜΑ    

Μ  Ο Ο;

Ο ΜΟ   
Ο ΜΟ 
Ο Α   

Ο Α 
Α ΟΜΑ Ο Ο 
Ο ΟΜΑ   

 Μ  Ο 
Ο;



α αθηγητές πώς μπορούμε να
μετρήσουμε τον πόνο στο στομά ι;

ερικές φορές, οι ερευνητές υγείας
μετρούν κάτι κάνοντας ερωτήσεις.
α ρωτήσουμε αν οι φίλοι σας

έ ουν πόνο στο στομά ι και μετά
θα μετρήσουμε πόσοι θα πούνε
" αι".

α σας δείξουμε πώς οι ερευνητές
υγείας πρέπει να κάνουν καιε
συγκρίσεις.

ΙΚΑΙΗ σ γκριση μεταξ θεραπει ν
είναι μία σύγκριση στην οποία η μόνη σημαντική διαφορά είναι οι
θεραπείες.

αι θα εξηγήσουμε γιατί οι
ερευνητές υγείας πρέπει

να είναι δίκαιοι!
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α αθηγητές πώς μπορούμε να 
μετρήσουμε τον πόνο στο στομά ι;

ερικές φορές, οι ερευνητές υγείας 
μετρούν κάτι κάνοντας ερωτήσεις. 
α ρωτήσουμε αν οι φίλοι σας 

έ ουν πόνο στο στομά ι και μετά 
θα μετρήσουμε πόσοι θα πούνε 
" αι".

α σας δείξουμε πώς οι ερευνητές 
υγείας πρέπει να κάνουν καιε  
συγκρίσεις.

ΙΚΑΙΗ σ γκριση μεταξ  θεραπει ν  
είναι μία σύγκριση στην οποία η μόνη σημαντική διαφορά είναι οι 
θεραπείες.

αι θα εξηγήσουμε γιατί οι 
ερευνητές υγείας πρέπει 

να είναι δίκαιοι!
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ρώτα πείτε μου: πιστεύετε ότι ο υμός πριν το τρέξιμο προκαλεί σε περισσότερους
πόνο στο στομά ι; πιστεύετε ότι το νερό προκαλεί πόνο σε περισσότερους;

Ο ΧΥΜΟΣ! Ο ΧΥΜΟΣ!
Ο ΧΥΜΟΣ!

Ο ΧΥΜΟΣ!

ραία. ώρα ξέρουμε τι πιστεύετε
πριν τη σύγκριση. ς ξεκινήσουμε.

Συ ήτηση:

ιατί νομί ετε ότι οι αθηγητές ρώτησαν τα παιδιά τι πίστευαν ότι θα συμβεί;
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ρώτα πείτε μου: πιστεύετε ότι ο υμός πριν το τρέξιμο προκαλεί σε περισσότερους 
πόνο στο στομά ι;  πιστεύετε ότι το νερό προκαλεί πόνο σε περισσότερους; 
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Ο ΧΥΜΟΣ!

Ο ΧΥΜΟΣ!

ραία. ώρα ξέρουμε τι πιστεύετε 
πριν τη σύγκριση. ς ξεκινήσουμε.

Συ ήτηση:

ιατί νομί ετε ότι οι αθηγητές ρώτησαν τα παιδιά τι πίστευαν ότι θα συμβεί;
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εριμένετε! ν κάποια παι ιά πιο ν
μ και κάποια ι, α τ εν είναι
ίκαιο!

ΑΝΙΣΗ ΣΥ ΚΡΙΣΗ θεραπει ν
είναι η σύγκριση στην οποία υπάρ ουν και άλλες σημαντικές διαφορές
εκτός από τις θεραπείες.

την έρευνα υγείας, μία σύγκριση είναι νιση όταν υπάρ ουν και άλλες
σημαντικές διαφορές εκτός από τις θεραπείες.

ν όμως όλοι πάρουν την ίδια
θεραπεία δεν θα υπάρ ει σύγκριση!

εφαλαίο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

εριμένετε! ν κάποια παι ιά πιο ν 
μ  και κάποια ι, α τ  εν είναι 
ίκαιο!

ΑΝΙΣΗ ΣΥ ΚΡΙΣΗ θεραπει ν 
είναι η σύγκριση στην οποία υπάρ ουν και άλλες σημαντικές διαφορές 
εκτός από τις θεραπείες.

την έρευνα υγείας, μία σύγκριση είναι νιση όταν υπάρ ουν και άλλες 
σημαντικές διαφορές εκτός από τις θεραπείες.

ν όμως όλοι πάρουν την ίδια 
θεραπεία δεν θα υπάρ ει σύγκριση!

εφαλαίο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών



1: ωρί οντας τις ομάδες

α δούμε Δ
Λ που

μπορούν να κάνουν μία
σύγκριση άνιση.

αι θα σας πούμε πώς
μπορούμε να λύσουμε αυτά

τα προβλήματα!

ο πρώτο πρόβλημα μπορεί να
προκύψει όταν οι ερευνητές
ωρί ουν τις ομάδες.

αι όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να
πιουν υμό! ι!

εφάλαιο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

υτά τα κορίτσια πρέπει να πιουν
νερό, ό ι υμό! Έ ουν ήδη πιεί
σόδα!

 1: ωρί οντας τις ομάδες

α δούμε Δ  
Λ  που 

μπορούν να κάνουν μία 
σύγκριση άνιση.

αι θα σας πούμε πώς 
μπορούμε να λύσουμε αυτά 

τα προβλήματα!

ο πρώτο πρόβλημα μπορεί να 
προκύψει όταν οι ερευνητές 
ωρί ουν τις ομάδες.

αι όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να 
πιουν υμό! ι!

εφάλαιο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

υτά τα κορίτσια πρέπει να πιουν 
νερό, ό ι υμό! Έ ουν ήδη πιεί 
σόδα!



ουλία, δεν πρέπει να βάλεις όλα τα
παιδιά που ήπιαν σόδα στην ομάδα
που θα πιεί νερό!

ν περισσότερα παιδιά στην
ομάδα αυτή έ ουν πόνο στο
στομά ι, θα μπορούσε να
οφείλεται στο ότι εί αν πιεί σόδα.

μείς θέλουμε να βρούμε το
αποτέλεσμα που έ ει ο υμός σε
σύγκριση με το νερό, ό ι σε
σύγκριση με τη σόδα!

λλο παρ ει μα
ρευνητικ ερ τημα: ν φας μπανάνες πριν το τρέξιμο σε βοηθάνε να

τρέξεις πιο γρήγορα σε σ έση με το αν δεν φας μπανάνες;
ς χ ρισαν οι ερευνητές τις ομάδες: φησαν τα άτομα να διαλέξουν αν θα

φάνε μπανάνες ή ό ι. α πιο γρήγορα άτομα διάλεξαν να φάνε.
ξήγηση: σύγκριση ήταν άνιση. πήρ ε κι άλλη σημαντική διαφορά

ανάμεσα στις ομάδες, εκτός από τις θεραπείες. α πιο γρήγορα άτομα ήταν
όλα στην ίδια ομάδα. ίναι πιθανό αυτά τα άτομα να ήταν πιο γρήγορα
ανεξάρτητα από το αν θα εί αν φάει μπανάνες ή ό ι. ι ερευνητές θα έπρεπε
να διαλέξουν στην τύ η ποιοι θα φάνε μπανάνες.

εφαλαίο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

υτό θα προκαλέσει σημαντική
διαφορά ανάμεσα στις ομάδες!

ουλία, δεν πρέπει να βάλεις όλα τα 
παιδιά που ήπιαν σόδα στην ομάδα 
που θα πιεί νερό!

ν περισσότερα παιδιά στην 
ομάδα αυτή έ ουν πόνο στο 
στομά ι, θα μπορούσε να 
οφείλεται στο ότι εί αν πιεί σόδα.

μείς θέλουμε να βρούμε το 
αποτέλεσμα που έ ει ο υμός σε 
σύγκριση με το νερό, ό ι σε 
σύγκριση με τη σόδα!

λλο παρ ει μα 
ρευνητικ  ερ τημα: ν φας μπανάνες πριν το τρέξιμο σε βοηθάνε να 

τρέξεις πιο γρήγορα σε σ έση με το αν δεν φας μπανάνες; 
ς χ ρισαν οι ερευνητές τις ομάδες: φησαν τα άτομα να διαλέξουν αν θα 

φάνε μπανάνες ή ό ι. α πιο γρήγορα άτομα διάλεξαν να φάνε. 
ξήγηση:  σύγκριση ήταν άνιση. πήρ ε κι άλλη σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στις ομάδες, εκτός από τις θεραπείες. α πιο γρήγορα άτομα ήταν 
όλα στην ίδια ομάδα. ίναι πιθανό αυτά τα άτομα να ήταν πιο γρήγορα 
ανεξάρτητα από το αν θα εί αν φάει μπανάνες ή ό ι. ι ερευνητές θα έπρεπε 
να διαλέξουν στην τύ η ποιοι θα φάνε μπανάνες.

εφαλαίο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

υτό θα προκαλέσει σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στις ομάδες!



πομένως, αν κάποιος διαλέξει ποιος
θα πάρει ποια θεραπεία, η σύγκριση
μπορεί να γίνει άδικη!

ώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το
πρόβλημα;

ί νουμε ένα κέρμα για να δούμε
ποιος θα πάρει ποια θεραπεία! Έτσι
αυτό θα αποφασιστεί στην τ η!

πιλέγοντας στην ΤΥΧΗ ποιος θα λά ει ποια θεραπεία
είναι ένας τρόπος να επιλέξουμε ωρίς να γνωρί ουμε ποιος θα λάβει ποια
θεραπεία.

εφάλαιο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

πομένως, αν κάποιος διαλέξει ποιος 
θα πάρει ποια θεραπεία, η σύγκριση 
μπορεί να γίνει άδικη!

ώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το 
πρόβλημα;

ί νουμε ένα κέρμα για να δούμε 
ποιος θα πάρει ποια θεραπεία! Έτσι 
αυτό θα αποφασιστεί στην τ η!

πιλέγοντας στην ΤΥΧΗ ποιος θα λά ει ποια θεραπεία 
είναι ένας τρόπος να επιλέξουμε ωρίς να γνωρί ουμε ποιος θα λάβει ποια 
θεραπεία.
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ν το κέρμα έρθει κορώνα το παιδί
θα πιεί υμό...

ε αυτόν τον τρόπο οι ομάδες θα
είναι παρόμοιες.

ιατί ο καθένας έ ει την ίδια
πιθανότητα να πιεί υμό,
ανεξάρτητα αν ήπιε σόδα ή ό ι!

ι αθηγητές εί αν δίκιο! ρα οι ομά ε είναι παρ μοιε !

μάδα μάδα

εφαλαίο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

ν το κέρμα έρθει γράμματα θα πιεί
νερό.

ν το κέρμα έρθει κορώνα το παιδί 
θα πιεί υμό...

ε αυτόν τον τρόπο οι ομάδες θα 
είναι παρόμοιες.

ιατί ο καθένας έ ει την ίδια 
πιθανότητα να πιεί υμό, 
ανεξάρτητα αν ήπιε σόδα ή ό ι!

ι αθηγητές εί αν δίκιο! ρα οι ομά ε  είναι παρ μοιε !

μάδα μάδα 
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ν το κέρμα έρθει γράμματα θα πιεί 
νερό.



2: Δίνοντας τις θεραπείες

ο δεύτερο πρόβλημα που
μπορεί να κάνει μία σύγκριση
άνιση, προκύπτει κατά τη
ορήγηση των θεραπειών.

ς δώσουμε υμό σε αυτή την
ομάδα!

ι, Ιο λία! υτό θα δημιουργούσε μία
σημαντική διαφορά ανάμεσα στις
δύο ομάδες!

υμήσου ότι όλοι εσείς πιστεύετε ότι ο
υμός πριν το τρέξιμο προκαλεί σε
περισσότερα άτομα πόνο στο στομά ι.

πότε η διαφορά θα ήταν ότι
περισσότερα παιδιά στη μία ομάδα
θα πίστευαν πως έ ουν πόνο στο
στομά ι!

εφάλαιο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

 2: Δίνοντας τις θεραπείες

ο δεύτερο πρόβλημα που 
μπορεί να κάνει μία σύγκριση 
άνιση, προκύπτει κατά τη 
ορήγηση των θεραπειών.

ς δώσουμε υμό σε αυτή την 
ομάδα!

ι, Ιο λία! υτό θα δημιουργούσε μία 
σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 
δύο ομάδες!

υμήσου ότι όλοι εσείς πιστεύετε ότι ο 
υμός πριν το τρέξιμο προκαλεί σε 
περισσότερα άτομα πόνο στο στομά ι.

πότε η διαφορά θα ήταν ότι 
περισσότερα παιδιά στη μία ομάδα 
θα πίστευαν πως έ ουν πόνο στο 
στομά ι!

εφάλαιο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών



ουλία, δεν πρέπει να αφήσεις
κανέναν να μάθει αν θα πάρει υμό
ή νερό.

ν συμβεί αυτό, τα παιδιά που θα
πιουν υμό, θα λένε ότι πονάει το
στομά ι τους γιατί αυτό πίστευαν ότι
θα πάθουν!

ερικές φορές πιστεύουμε ότι η
θεραπεία έ ει ένα αποτέλεσμα.

λλο παρ ει μα
ρευνητικ ερ τημα: ν φοράει κανείς ακριβά αθλητικά παπούτσια τρέ ει

πιο γρήγορα σε σ έση με το αν φοράει άλλα παπούτσια;
ς χ ρισαν οι ερευνητές τις ομάδες: φησαν τα άτομα να διαλέξουν

παπούτσια από δύο κουτιά. Έγραψαν " " στο κουτί που εί ε τα
καινούργια παπούτσια.
ξήγηση: σύγκριση ήταν άνιση. πήρ ε μία επιπλέον σημαντική διαφορά

ανάμεσα στις ομάδες εκτός από τις θεραπείες. α άτομα ήξεραν αν φοράνε
καινούργια παπούτσια. ίναι πιθανό τα άτομα που φόρεσαν τα καινούργια
παπούτσια να προσπάθησαν περισσότερο να τρέξουν γρήγορα γιατί
πίστευαν ότι τα καινούργια παπούτσια τους βοηθούσαν. ανείς δεν έπρεπε
να ξέρει ποιος πήρε ποια παπούτσια μέ ρι το τέλος.

αι επει πι τε ο με τι έ ει α τ
το αποτέλε μα, νι ο με αν να
πάρ ει εν την πραγματικ τητα
εν πάρ ει!

εφαλαίο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

ουλία, δεν πρέπει να αφήσεις 
κανέναν να μάθει αν θα πάρει υμό 
ή νερό.

ν συμβεί αυτό, τα παιδιά που θα 
πιουν υμό, θα λένε ότι πονάει το 
στομά ι τους γιατί αυτό πίστευαν ότι 
θα πάθουν!

ερικές φορές πιστεύουμε ότι η 
θεραπεία έ ει ένα αποτέλεσμα.

λλο παρ ει μα 
ρευνητικ  ερ τημα: ν φοράει κανείς ακριβά αθλητικά παπούτσια τρέ ει 

πιο γρήγορα σε σ έση με το αν φοράει άλλα παπούτσια; 
ς χ ρισαν οι ερευνητές τις ομάδες: φησαν τα άτομα να διαλέξουν 

παπούτσια από δύο κουτιά. Έγραψαν " " στο κουτί που εί ε τα 
καινούργια παπούτσια. 
ξήγηση:  σύγκριση ήταν άνιση. πήρ ε μία επιπλέον σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στις ομάδες εκτός από τις θεραπείες. α άτομα ήξεραν αν φοράνε 
καινούργια παπούτσια. ίναι πιθανό τα άτομα που φόρεσαν τα καινούργια 
παπούτσια να προσπάθησαν περισσότερο να τρέξουν γρήγορα γιατί 
πίστευαν ότι τα καινούργια παπούτσια τους βοηθούσαν. ανείς δεν έπρεπε 
να ξέρει ποιος πήρε ποια παπούτσια μέ ρι το τέλος.

αι επει  πι τε ο με τι έ ει α τ  
το αποτέλε μα, νι ο με αν να 
πάρ ει εν  την πραγματικ τητα 
εν πάρ ει! 

εφαλαίο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών



ώς λύνεται αυτό το πρόβλημα; α ρίξω αυτό μέσα στο νερό. υτό
θα κάνει το νερό να μοιά ει στην
όψη και στη γεύση με υμό.

γώ θα ξέρω ποιος ήπιε τον
πραγματικό υμό αλλά δεν θα το
πω σε κανέναν μέ ρι το τέλος της
σύγκρισης.

ώρα μπορούμε να
δώσουμε τις θεραπείες
στους φίλους σας!

ην κοιτάτε!

ναρ τιέμαι ποιο είναι ο
πραγματικ μ …

εφάλαιο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

ώς λύνεται αυτό το πρόβλημα; α ρίξω αυτό μέσα στο νερό. υτό 
θα κάνει το νερό να μοιά ει στην 
όψη και στη γεύση με υμό.

γώ θα ξέρω ποιος ήπιε τον 
πραγματικό υμό αλλά δεν θα το 
πω σε κανέναν μέ ρι το τέλος της 
σύγκρισης.

ώρα μπορούμε να 
δώσουμε τις θεραπείες 
στους φίλους σας!

ην κοιτάτε!

ναρ τιέμαι ποιο  είναι ο 
πραγματικ  μ …

εφάλαιο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών



ώρα οι φίλοι σας μπορούν να τρέξουν.

ομί ω πως
πονάει λίγο το
στομά ι μου...

ι εμένα!

ι εμένα!

εφαλαίο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

ώρα οι φίλοι σας μπορούν να τρέξουν.

ομί ω πως 
πονάει λίγο το 
στομά ι μου...

ι εμένα!

ι εμένα!

εφαλαίο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών



3: ετρώντας τι έγινε

αι τώρα μπορείτε να μετρήσετε τι έγινε!

ι!

ονάει το
στομά ι σας; ι!

αι.

εφάλαιο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

 3: ετρώντας τι έγινε

αι τώρα μπορείτε να μετρήσετε τι έγινε!

ι!

ονάει το 
στομά ι σας; ι!

αι.
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ς δούμε τι
βρήκατε. Ο ΜΟ Ο ΜΟ Ο Α

Ο Α Α ΟΜΑ Ο Ο Ο
ΟΜΑ Μ Ο Ο;

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

Παι ιά στ ν ΟΜΑ Α Α με 

π νο στο στομά ι:

Παι ιά στ ν ΟΜΑ Α Β με 

π νο στο στομά ι:

2 1

ώρα, μπορείτε να μάθετε ποιος
ήπιε τον πραγματικό υμό.

πότε πόνο στο στομά ι εί αν 2
από τα 5 παιδιά που ήπιαν νερό.
αι 1 από τα 5 παιδιά που ήπιαν
υμό!

ρα το νερό πριν το τρέξιμο
προκαλεί σε περισσότερα άτομα
πόνο στο στομά ι σε σύγκριση με το
υμό;

εφαλαίο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

ταν τα παιδιά στην μάδα ! α
παιδιά στην μάδα ήπιαν νερό.

ς δούμε τι 
βρήκατε. Ο ΜΟ   Ο ΜΟ Ο Α  

 Ο Α Α ΟΜΑ Ο Ο Ο 
ΟΜΑ    Μ  Ο Ο;

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

Παι ιά στ ν ΟΜΑ Α Α με 

π νο στο στομά ι:

Παι ιά στ ν ΟΜΑ Α Β με 

π νο στο στομά ι:

2 1

ώρα, μπορείτε να μάθετε ποιος 
ήπιε τον πραγματικό υμό.

πότε πόνο στο στομά ι εί αν 2 
από τα 5 παιδιά που ήπιαν νερό. 
αι 1 από τα 5 παιδιά που ήπιαν 
υμό!

ρα το νερό πριν το τρέξιμο 
προκαλεί σε περισσότερα άτομα 
πόνο στο στομά ι σε σύγκριση με το 
υμό;

εφαλαίο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

ταν τα παιδιά στην μάδα ! α 
παιδιά στην μάδα  ήπιαν νερό.



Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι!
υτό που βρήκαμε μπορεί να είναι

παραπλανητικό!

α γιατί;! σύγκριση ήταν
δίκαιη!

αι, ήταν δίκαιη. λλά συμμετεί αν
πολύ λίγα άτομα στη σύγκριση!
σύγκριση ήταν πολύ μικρή!

τ α το
ε ηγ ο με την
επ μενη ε ομά α.

λάτε να μα ναντ ετε το τά ιο το πανεπι τημίο !

Εντάξει, Καθ γ τές!      

Ε αριστο με!

εφάλαιο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι! 
υτό που βρήκαμε μπορεί να είναι 

παραπλανητικό!

α γιατί;!  σύγκριση ήταν 
δίκαιη!

αι, ήταν δίκαιη. λλά συμμετεί αν 
πολύ λίγα άτομα στη σύγκριση!  
σύγκριση ήταν πολύ μικρή!

τ  α το 
ε ηγ ο με την 
επ μενη ε ομά α. 

λάτε να μα  ναντ ετε το τά ιο το  πανεπι τημίο !

Εντάξει, Καθ γ τές!      

Ε αριστο με!

εφάλαιο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών



ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

δηγίες

Σκοπό : ξηγείστε γιατί οι ερευνητές υγείας πρέπει να είναι δίκαιοι όταν
συγκρίνουν θεραπείες.

ε αυτή τη δραστηριότητα, τα παιδιά θα κάνουν την ίδια σύγκριση με το
εφάλαιο 5. στόσο, αυτή τη φορά, τα παιδιά θα πρέπει να

προσπαθήσουν να κάνουν τη σύγκριση δίκαια.

δάσκαλος επιλέγει μία ομάδα παιδιών να βάλουν τα έρια πίσω από τα
αυτιά τους όπως στην εικόνα. υτή είναι η μάδα 1.

άλλη ομάδα θα ακούσει ωρίς να βάλει τα έρια πίσω από τα αυτιά.
υτή είναι η μάδα 2.

ήμα 1: ε τη βοήθεια του δασκάλου, τα παιδιά συ ητούν και συμφωνούν
πως θα είναι δίκαιοι όταν ωρί ουν τις ομάδες.

ήμα 2: δάσκαλος ωρί ει τις ομάδες με δίκαιο τρόπο, σύμφωνα με ό,τι
συ ητήθηκε στο ήμα 1.

ήμα 3: δάσκαλος καλύπτει το στόμα του και λέει αμηλόφωνα μία λέξη.
α παιδιά προσπαθούν να ακούσουν τι είπε ο δάσκαλος.

ήμα 4: δάσκαλος γράφει δύο λέξεις στον πίνακα. ία από τις δύο είναι
η λέξη που μόλις είπε.

ερισσ τερες οδηγίες →

εφαλαίο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

δηγίες

Σκοπό : ξηγείστε γιατί οι ερευνητές υγείας πρέπει να είναι δίκαιοι όταν 
συγκρίνουν θεραπείες. 
  
ε αυτή τη δραστηριότητα, τα παιδιά θα κάνουν την ίδια σύγκριση με το 
εφάλαιο 5. στόσο, αυτή τη φορά, τα παιδιά θα πρέπει να 

προσπαθήσουν να κάνουν τη σύγκριση δίκαια. 
  

 δάσκαλος επιλέγει μία ομάδα παιδιών να βάλουν τα έρια πίσω από τα 
αυτιά τους όπως στην εικόνα. υτή είναι η μάδα 1. 
  

 άλλη ομάδα θα ακούσει ωρίς να βάλει τα έρια πίσω από τα αυτιά. 
υτή είναι η μάδα 2. 

  
ήμα 1: ε τη βοήθεια του δασκάλου, τα παιδιά συ ητούν και συμφωνούν  

             πως θα είναι δίκαιοι όταν ωρί ουν τις ομάδες. 
  
ήμα 2:  δάσκαλος ωρί ει τις ομάδες με δίκαιο τρόπο, σύμφωνα με ό,τι  

              συ ητήθηκε στο ήμα 1. 
  
ήμα 3:  δάσκαλος καλύπτει το στόμα του και λέει αμηλόφωνα μία λέξη. 

             α παιδιά προσπαθούν να ακούσουν τι είπε ο δάσκαλος. 
  
ήμα 4:  δάσκαλος γράφει δύο λέξεις στον πίνακα. ία από τις δύο είναι  

              η λέξη που μόλις είπε.

ερισσ τερες οδηγίες → 
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ήμα 5: δάσκαλος ρωτά πόσα παιδιά πιστεύουν πως η λέξη που είπε
ήταν η πρώτη.

ήμα 6: α παιδιά που συμφωνούν με την πρώτη λέξη σηκώνονται όρθια.

ήμα 7: δάσκαλος μετράει πόσα παιδιά από κάθε ομάδα σηκώθηκαν
όρθια. δάσκαλος γράφει τον αριθμό των παιδιών σε μία λίστα
στον πίνακα.

ήμα 8: λα τα παιδιά κάθονται στις θέσεις τους.

ήμα 9: δάσκαλος ρωτά πόσα παιδιά πιστεύουν πως η λέξη που είπε
ήταν η δεύτερη.

ήμα 10: α παιδιά που συμφωνούν με τη δεύτερη λέξη σηκώνονται
όρθια.

ήμα 11: δάσκαλος μετράει πόσα παιδιά από την κάθε ομάδα
σηκώθηκαν όρθια. δάσκαλος γράφει τον αριθρό των παιδιών
σε μία λίστα στον πίνακα.

ήμα 12: λα τα παιδιά κάθονται στις θέσεις τους.

ήμα 13: δάσκαλος λέει ποια λέξη είναι η σωστή.

ήμα 14: ια τελευταία φορά, με τη βοήθεια του δασκάλου, τα παιδιά
συ ητούν αν το να βά εις τα έρια πίσω από τα αυτιά βοηθάει
στο να ακούς καλύτερα.
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ήμα 5:  δάσκαλος ρωτά πόσα παιδιά πιστεύουν πως η λέξη που είπε  

              ήταν η πρώτη. 
  
ήμα 6: α παιδιά που συμφωνούν με την πρώτη λέξη σηκώνονται όρθια. 

  
ήμα 7:  δάσκαλος μετράει πόσα παιδιά από κάθε ομάδα σηκώθηκαν  

              όρθια.  δάσκαλος γράφει τον αριθμό των παιδιών σε μία λίστα  
              στον πίνακα. 
  
ήμα 8: λα τα παιδιά κάθονται στις θέσεις τους. 

  
ήμα 9:  δάσκαλος ρωτά πόσα παιδιά πιστεύουν πως η λέξη που είπε  

              ήταν η δεύτερη. 
  
ήμα 10: α παιδιά που συμφωνούν με τη δεύτερη λέξη σηκώνονται  

                όρθια. 
  
ήμα 11:  δάσκαλος μετράει πόσα παιδιά από την κάθε ομάδα  

                σηκώθηκαν όρθια.  δάσκαλος γράφει τον αριθρό των παιδιών  
                σε μία λίστα στον πίνακα. 
  
ήμα 12: λα τα παιδιά κάθονται στις θέσεις τους. 

  
ήμα 13:  δάσκαλος λέει ποια λέξη είναι η σωστή. 

  
ήμα 14: ια τελευταία φορά, με τη βοήθεια του δασκάλου, τα παιδιά  

               συ ητούν αν το να βά εις τα έρια πίσω από τα αυτιά βοηθάει
               στο να ακούς καλύτερα. 
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ΑΣΚΗΣΗ 1

πιλέξτε εάν η κάθε πρόταση είναι σωστή ή λάθος.

Παρ ει μα:
ολλές φορές, οι ερευνητές υγείας συγκρίνουν τη ρήση μίας θεραπείας με

τη μη ρήση της.

ωστό Λάθος

1. ι συγκρίσεις των ερευνητών υγείας μπορεί να μην είναι πάντα δίκαιες.

ωστό Λάθος

2. ν πιστεύεις ότι μία θεραπεία θα σε κάνει πιο αρούμενο, μπορεί να
νιώσεις πιο αρούμενος μετά τη θεραπεία αυτή, ωρίς η θεραπεία να κάνει
τίποτα στην πραγματικότητα.

ωστό Λάθος

3. ε μία δίκαιη σύγκριση, η θεραπεία είναι η μόνη σημαντική διαφορά
ανάμεσα στις δύο ομάδες.

ωστό Λάθος

ωστό

εφαλαίο 6: Δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ θεραπειών

4. ι ερευνητές υγείας μπορούν να μετρήσουν κάτι κάνοντας ερωτήσεις.

Λάθος

ΑΣΚΗΣΗ 1

πιλέξτε εάν η κάθε πρόταση είναι σωστή ή λάθος. 
  
  
Παρ ει μα: 
ολλές φορές, οι ερευνητές υγείας συγκρίνουν τη ρήση μίας θεραπείας με 

τη μη ρήση της.

ωστό Λάθος

1. ι συγκρίσεις των ερευνητών υγείας μπορεί να μην είναι πάντα δίκαιες.

ωστό Λάθος

2. ν πιστεύεις ότι μία θεραπεία θα σε κάνει πιο αρούμενο, μπορεί να 
νιώσεις πιο αρούμενος μετά τη θεραπεία αυτή, ωρίς η θεραπεία να κάνει 
τίποτα στην πραγματικότητα.

ωστό Λάθος

3. ε μία δίκαιη σύγκριση, η θεραπεία είναι η μόνη σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στις δύο ομάδες.

ωστό Λάθος

ωστό
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4. ι ερευνητές υγείας μπορούν να μετρήσουν κάτι κάνοντας ερωτήσεις.

Λάθος



ΑΣΚΗΣΗ 2

ανταστείτε ότι η αθηγήρια κ. υγκριτικού και ο αθηγητής κ.
κριβοδίκαιος μελετούν το εμβόλιο για την ιλαρά.

ο εμβόλιο είναι μία ένεση που προστατεύει τα άτομα από μία ασθένεια.

ιλαρά είναι μία ασθένεια.

πομένως, το εμβόλιο της ιλαράς είναι μία θεραπεία που προστατεύει τα
άτομα από το να νοσήσουν από την ιλαρά.

ι αθηγητές θα συγκρίνουν τη ρήση του εμβολίου με τη μη ρήση του.

1. οιο είναι το ερευνητικό ερώτημα των αθηγητών;
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2. ρέπει οι αθηγητές να διαλέξουν ποιος θα κάνει το εμβόλιο; ιατί;

ΑΣΚΗΣΗ 2

ανταστείτε ότι η αθηγήρια κ. υγκριτικού και ο αθηγητής κ. 
κριβοδίκαιος μελετούν το εμβόλιο για την ιλαρά. 

  
ο εμβόλιο είναι μία ένεση που προστατεύει τα άτομα από μία ασθένεια. 

  
 ιλαρά είναι μία ασθένεια. 

  
πομένως, το εμβόλιο της ιλαράς είναι μία θεραπεία που προστατεύει τα 

άτομα από το να νοσήσουν από την ιλαρά. 
  
ι αθηγητές θα συγκρίνουν τη ρήση του εμβολίου με τη μη ρήση του. 

  
  
  
  
 

1. οιο είναι το ερευνητικό ερώτημα των αθηγητών;
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2. ρέπει οι αθηγητές να διαλέξουν ποιος θα κάνει το εμβόλιο; ιατί;



ΑΣΚΗΣΗ 3

3. ρέπει τα άτομα που συμμετέ ουν στη σύγκριση να διαλέξουν ποιος θα
κάνει το εμβόλιο; ιατί;
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4. ρέπει τα άτομα που συμμετέ ουν στη σύγκριση να ξέρουν αν έκαναν
το εμβόλιο; ιατί;

ΑΣΚΗΣΗ 3

3. ρέπει τα άτομα που συμμετέ ουν στη σύγκριση να διαλέξουν ποιος θα 
κάνει το εμβόλιο; ιατί;
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4. ρέπει τα άτομα που συμμετέ ουν στη σύγκριση να ξέρουν αν έκαναν 
το εμβόλιο; ιατί;
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ιάννης και η ουλία μαθαίνουν για τις Κ
μεταξ θεραπει ν

7
Δίκαιες συγκρίσεις
με πολλά άτομα

Σε αυτό το κε λαιο α μ ουμε:

1. ιατί οι ερευνητές θα πρέπει να δοκιμά ουν τις θεραπείες τους
ορηγώντας τες σε πολλούς ανθρώπους για να έ ουμε
δίκαιες συγκρίσεις

- ειδ ε α ε ά αι :

ρίσκοντας μία δια ορά ΣΤΗΝ ΤΥ Η ταν οι ομάδες που
συγκρίνουμε είναι πολ μικρές, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε
σίγουροι αν η διαφορά αυτή είναι πραγματική, αφού οι ομάδες που
συγκρίνονται είναι πολύ μικρές.

ε άλαιο 7: ίκαιε γκρί ει με πολλά άτομα

 ιάννης και η ουλία μαθαίνουν για τις Κ  
μεταξ  θεραπει ν

7
Δίκαιες συγκρίσεις  
με πολλά άτομα

Σε αυτό το κε λαιο α μ ουμε:

1. ιατί οι ερευνητές θα πρέπει να δοκιμά ουν τις θεραπείες τους 
ορηγώντας τες σε πολλούς ανθρώπους για να έ ουμε 
δίκαιες συγκρίσεις

- ειδ  ε α   ε ά αι :

ρίσκοντας μία δια ορά ΣΤΗΝ ΤΥ Η ταν οι ομάδες που 
συγκρίνουμε είναι πολ  μικρές, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε 
σίγουροι αν η διαφορά αυτή είναι πραγματική, αφού οι ομάδες που 
συγκρίνονται είναι πολύ μικρές. 
 

ε άλαιο 7: ίκαιε  γκρί ει  με πολλά άτομα
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μα ε α ε ά αι

ΚΑ Η ΗΤΡΙΑ κ.
ΣΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

ΚΑ Η ΗΤΗΣ κ.
ΑΚΡΙ Ο ΙΚΑΙΟΣ

ΙΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΤΡΟΣ

ΡΟΜΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

υτοί είναι οι 100 δρομείς του πανεπιστημίου. χουν έρθει στο στάδιο
για να οηθήσουν τον ιάννη, την ουλία και τους Καθηγητές να κάνουν συγκρίσεις.

ε άλαιο 7: ίκαιε γκρί ει με πολλά άτομα

μα ε α   ε ά αι

ΚΑ Η ΗΤΡΙΑ κ. 
ΣΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

ΚΑ Η ΗΤΗΣ κ. 
ΑΚΡΙ Ο ΙΚΑΙΟΣ

ΙΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΤΡΟΣ

ΡΟΜΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

υτοί είναι οι 100 δρομείς του πανεπιστημίου. χουν έρθει στο στάδιο 
για να οηθήσουν τον ιάννη, την ουλία και τους Καθηγητές να κάνουν συγκρίσεις. 

 

ε άλαιο 7: ίκαιε  γκρί ει  με πολλά άτομα
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εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα
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αλησπέρα σας,
αθηγητές!

αλη πέρα, ιάννη και
ο λία!

οιοι είναι
όλοι

αυτοί;!

υτοί είναι 100 φοιτητές του
πανεπιστημίου που ήρθαν για να μας

βοηθήσουν.

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα

αλησπέρα σας,  
αθηγητές!

αλη πέρα, ιάννη και 
ο λία!

οιοι είναι 
όλοι 

αυτοί;!

υτοί είναι 100 φοιτητές του 
πανεπιστημίου που ήρθαν για να μας 

βοηθήσουν.

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα
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ώς θα μας βοηθήσουν;

α ρησιμοποιήσουμε τις συγκρίσεις
σαν παραδείγματα. α σας μάθουμε
γιατί οι ερευνητές υγείας πρέπει να
κάνουν μεγάλες συγκρίσεις.

α είναι στις συγκρίσεις μας.
ήμερα θα κάνουμε μικρές και

μεγάλες συγκρίσεις.

ρίσκοντας μία δια ορά ΣΤΗΝ ΤΥ Η ταν οι ομάδες που συγκρίνουμε
είναι πολ μικρές, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν η
διαφορά αυτή είναι πραγματική, αφού οι ομάδες που συγκρίνονται είναι
πολύ μικρές.

λλιώς, ό,τι βρουν, μπορεί
να οφείλεται στην τ η!
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ώς θα μας βοηθήσουν;

α ρησιμοποιήσουμε τις συγκρίσεις 
σαν παραδείγματα. α σας μάθουμε 
γιατί οι ερευνητές υγείας πρέπει να 
κάνουν μεγάλες συγκρίσεις.

α είναι στις συγκρίσεις μας. 
ήμερα θα κάνουμε μικρές και 

μεγάλες συγκρίσεις.

ρίσκοντας μία δια ορά ΣΤΗΝ ΤΥ Η ταν οι ομάδες που συγκρίνουμε 
είναι πολ  μικρές, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν η 
διαφορά αυτή είναι πραγματική, αφού οι ομάδες που συγκρίνονται είναι 
πολύ μικρές. 
  
 

λλιώς, ό,τι βρουν, μπορεί 
να οφείλεται στην τ η!

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα
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α ρησιμοποιήσουμε τις ίδιες
θεραπείες όπως και την
προηγούμενη εβδομάδα: νερό και
υμό.

Ο ΜΟ Ο ΜΟ Ο Α
Ο Α Α ΟΜΑ Ο Ο Ο

ΟΜΑ Μ Ο Ο;

ρ ικά, α κάνο με τρει
γκρί ει με μ νο 10 ρομεί .

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα

α ρησιμοποιήσουμε τις ίδιες 
θεραπείες όπως και την 
προηγούμενη εβδομάδα: νερό και 
υμό.

Ο ΜΟ   Ο ΜΟ Ο Α  
 Ο Α Α ΟΜΑ Ο Ο Ο 
ΟΜΑ    Μ  Ο Ο;

ρ ικά, α κάνο με τρει  
γκρί ει  με μ νο 10 ρομεί .

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα



130

ρ τη ίκαιη γκρι η με 10 ρομεί

ρ ικά,
ωρί ουμε
τους δρομείς
σε δύο
ομάδες!

μά α

Έπειτα, ίνο με
τι εραπείε
το οιτητέ !

αι μετά οι
οιτητέ

τρέ ο ν.

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα

μά α

ρ τη ίκαιη γκρι η με 10 ρομεί

ρ ικά, 
ωρί ουμε 
τους δρομείς 
σε δύο 
ομάδες!

μά α 

Έπειτα, ίνο με 
τι  εραπείε  
το  οιτητέ !

αι μετά οι 
οιτητέ  

τρέ ο ν.

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα

μά α 



131

τη νέ εια, μετράμε
π α άτομα εί αν π νο

το τομά ι.

Επομένως,  στο ς πέντε φοιτ τές στ ν Ομά α Α 

εί ε π νο στο στομά ι.

μά α μά α

ερισσότεροι φοιτητές
στην μάδα εί αν πόνο
στο στομά ι.

ναρωτιέμαι ποιοι φοιτητές ήπιαν
τον πραγματικό υμό...

Ο ΜΟ   Ο ΜΟ Α Ο Α   
Ο Α Α ΟΜΑ Ο Ο Ο ΟΜΑ    

Μ  Ο Ο;

Α ατ με π στ στ :

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

1

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα
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τη νέ εια, μετράμε 
π α άτομα εί αν π νο 

το τομά ι.

Επομένως,  στο ς πέντε φοιτ τές στ ν Ομά α Α 

εί ε π νο στο στομά ι.

μά α μά α 

ερισσότεροι φοιτητές 
στην μάδα  εί αν πόνο 
στο στομά ι.

ναρωτιέμαι ποιοι φοιτητές ήπιαν 
τον πραγματικό υμό...

Ο ΜΟ   Ο ΜΟ Α Ο Α   
Ο Α Α ΟΜΑ Ο Ο Ο ΟΜΑ    

Μ  Ο Ο;

Α  ατ  με π  στ  στ :

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

1

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα

2



132

ε τερη ίκαιη γκρι η με 10 ρομεί

ρ ικά,
ωρί ουμε τους
δρομείς σε δύο

ομάδες!

μά α μά α

Έπειτα, ίνο με
τι εραπείε
το οιτητέ !

αι μετά οι
οιτητέ

τρέ ο ν.
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ε τερη ίκαιη γκρι η με 10 ρομεί

ρ ικά, 
ωρί ουμε τους 
δρομείς σε δύο 

ομάδες!

μά α μά α 

Έπειτα, ίνο με 
τι  εραπείε  
το  οιτητέ !

αι μετά οι 
οιτητέ  

τρέ ο ν.

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα
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τη νέ εια, μετράμε
π α άτομα εί αν π νο

το τομά ι.

Α τ  τ  φορά,  στο ς πέντε φοιτ τές στ ν ομά α 

Α εί αν π νο στο στομά ι.
αι ένα στους πέντε φοιτητές στην
μάδα εί ε πόνο στο στομά ι!

μά α μά α

Δεν υπήρ ε διαφορά
αυτή τη φορά!

Ο ΜΟ   Ο ΜΟ Α Ο Α   
Ο Α Α ΟΜΑ Ο Ο Ο ΟΜΑ    

Μ  Ο Ο;

Α ατ με π στ στ :

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

1 2

1 1
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τη νέ εια, μετράμε 
π α άτομα εί αν π νο 

το τομά ι.

Α τ  τ  φορά,  στο ς πέντε φοιτ τές στ ν ομά α 

Α εί αν π νο στο στομά ι.
αι ένα  στους πέντε φοιτητές στην 
μάδα  εί ε πόνο στο στομά ι!

μά α μά α 

Δεν υπήρ ε διαφορά 
αυτή τη φορά!

Ο ΜΟ   Ο ΜΟ Α Ο Α   
Ο Α Α ΟΜΑ Ο Ο Ο ΟΜΑ    

Μ  Ο Ο;

Α  ατ  με π  στ  στ :

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

1 2

1 1

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα
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ρίτη ίκαιη γκρι η με 10 ρομεί

ρ ικά,
ωρί ουμε τους
δρομείς σε δύο

ομάδες!

μά α μά α

Έπειτα, ίνο με
τι εραπείε
το οιτητέ !

αι μετά οι
οιτητέ

τρέ ο ν.
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ρίτη ίκαιη γκρι η με 10 ρομεί

ρ ικά, 
ωρί ουμε τους 
δρομείς σε δύο 

ομάδες!

μά α μά α 

Έπειτα, ίνο με 
τι  εραπείε  
το  οιτητέ !

αι μετά οι 
οιτητέ  

τρέ ο ν.
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τη συνέ εια, μετράμε πόσα
άτομα εί αν πόνο στο στομά ι.

υτή τη φορά, τρει στους πέντε φοιτητές
στην μάδα εί αν πόνο στο στομά ι.

αι ένας στους πέντε φοιτητές της μάδας
εί ε πόνο στο στομά ι!

μά α μά α

πομέν , ιάννη και
ο λία, ποια είναι η

γν μη α για α τά τα
ε ρ ματα;

Ο ΜΟ   Ο ΜΟ Α Ο Α   
Ο Α Α ΟΜΑ Ο Ο Ο ΟΜΑ    

Μ  Ο Ο;

Α ατ με π στ στ :

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

1 2

1 1
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άθε φορά εί αμε διαφορετικό
εύρημα! ην πρ τη ορά,

περι τεροι οιτητέ
την μά α εί αν π νο

το τομά ι!

η ε τερη ορά, ο αρι μ τ ν
οιτητ ν με π νο το τομά ι ταν

ί ιο και τι ο ομά ε .

αι την τρίτη ορά, οι περι τεροι πο εί αν π νο το τομά ι ταν
την μά α !

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα
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άναμε κάτι λάθος; ταν οι συγκρίσεις άνισες;

ώρα, θα κάνουμε τρεις συγκρίσεις με 100 δρομείς!

ταν δίκαιες, αλλά ήταν πολύ μικρές. ρέπει να
κάνουμε Λ δίκαιες συγκρίσεις!

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα
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ρ τη ίκαιη γκρι η με 100 ρομεί

ρ ικά,
ωρί ουμε τους
δρομείς σε δύο

ομάδες!

μά α μά α

Έπειτα, ίνο με
τι εραπείε
το οιτητέ !

αι μετά οι
οιτητέ

τρέ ο ν.
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τη νέ εια, μετράμε
π α άτομα εί αν π νο το

τομά ι.

Α τ  τ  φορά, 18  50 φοιτ τές στ ν 
Ομά α Α εί αν π νο στο στομά ι.

αι 11 στου 50 φοιτητές στην
μάδα εί αν πόνο στο στομά ι!

μά α μά α

ε αυτή τη σύγκριση,
περισσότεροι δρομείς
εί αν πόνο στο
στομά ι!

        ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ;

Α ατ με π στ στ :

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

1 2

1 1

3

18 11
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ε τερη ίκαιη γκρι η με 100 ρομεί

ρ ικά, ωρί ουμε
τους δρομείς σε δύο

ομάδες!

μά α μά α

Έπειτα, ίνο με
τι εραπείε
το οιτητέ !

αι μετά
οι

οιτητέ
τρέ ο ν.
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τη νέ εια, μετράμε
π α άτομα εί αν π νο

το τομά ι.

υτή τη φορά, 20 στους 50 φοιτητές
στην μάδα εί αν πόνο στο
στομά ι.

αι 10 από τους 50 φοιτητές της
μάδας εί αν πόνο στο στομά ι!

μά α μά α

α
αποτελέσμα-
τα είναι
σ εδόν ίδια
με αυτά της
πρώτης
σύγκρισης με
100 φοιτητές!

       ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ;

Α ατ με π στ στ :

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

1 2

1 1

3 1

18 11

20 10
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ρίτη ίκαιη γκρι η με 100 ρομεί

ρ ικά, ωρί ουμε τους
δρομείς σε δύο ομάδες!

μά α μά α

Έπειτα, ίνο με
τι εραπείε
το οιτητέ !

αι μετά οι οιτητέ
τρέ ο ν.
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τη νέ εια, μετράμε
π α άτομα εί αν π νο το

τομά ι.

υτή ήταν η τελευταία σύγκριση.
υτή τη φορά, 22 στους 50 φοιτητές

στην μάδα εί αν πόνο στο
στομά ι.

Kαι 9 από τους 50 φοιτητές στην
μάδα εί αν πόνο στο στομά ι!

ρήκαμε σ εδόν το ίδιο
αποτέλεσμα σε όλες τις
συγκρίσεις με 100 φοιτητές!

μά α μά α

ι οιτητέ την μά α
πιαν μ !

  Μ  Ο Ο;

Α ατ με π στ στ :

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

1 2

1 1

3 1

18 11

20 10

22 9
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πομέν , ταν οι γκρί ει
είναι μικρέ , ρί κει κάτι
ια ορετικ κά ε ορά.

λλά όταν είναι μεγάλες, περίπου
δέκα περισσότεροι δρομείς από τους
50 που ήπιαν υμό εί αν πόνο στο
στομά ι σε σύγκριση με αυτούς που
ήπιαν νερό.

Ο Α
Ο Α μάδα μάδα

σες περισσότερες φορές βρίσκεις
το ίδιο αποτέλεσμα, τόσο
περισσότερο σίγουρος είσαι ότι αυτό
οφείλεται στις θεραπείες!

αι ότι δεν οφειλόταν στην
τύ η!

αι για να ρο ν το ί ιο αποτέλε μα πολλέ
ορέ , οι ερε νητέ κάνο ν ίκαιε γκρί ει

με πολλά άτομα! κριβώς! ι
δίκαιες
συγκρίσεις
πρέπει να είναι
αρκετά μεγάλες!
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πομένως, οι μεγάλες δίκαιες
συγκρίσεις αποτελούν μία καλή βάση
ισ υρισμών σ ετικά με θεραπείες,
σωστά;

αι! ι ι ρι μοί πο α ί ονται
ε μεγάλε και ίκαιε γκρί ει

είναι α ι πι τοι!

ρα, να θυμάστε: οι ερευνητές υγείας
πρέπει να συγκρίνουν, να είναι
δίκαιοι...

κρι ! ας
ευ αριστούμε,

αθηγητές!

αι να κάνο ν ο το νατ ν
μεγαλ τερε γκρί ει !
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ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

δηγίες

Σκοπό : ξηγήστε με ποιον τρόπο οι συγκρίσεις με λίγα άτομα μπορεί να
είναι παραπλανητικές

ήμα 1: α παιδιά φαντά ονται ότι είναι οι ίδιοι ερευνητές υγείας.
δάσκαλος έ ει δύο ομάδες των 10 καρτών. μία ομάδα
καρτών είναι κόκκινη και η άλλη μπλε. α παιδιά φαντά ονται
ότι κάθε ομάδα είναι μία ομάδα ατόμων στη δική τους σύγκριση.

τη μπροστινή πλευρά της κάθε καρτας, υπάρ ουν 10 θλιμμένες
φατσούλες. ι θλιμμένες φατσούλες είναι τα άτομα που έ ουν πόνο
στο στομά ι. υτό σημαίνει ότι υπάρ ουν 100 άτομα με πόνο στο
στομά ι σε κάθε μία από τις δύο ομάδες.

ήμα 2: α παιδιά φαντά ονται ότι έ ουν δώσει ένα κόκκινο άπι για τον
πόνο στο στομά ι στα άτομα των κόκκινων καρτών. υτά
αποτελούν την όκκινη ομάδα. πίσης, φαντά ονται ότι έ ουν
δώσει ένα μπλε άπι για τον πόνο στο στομά ι στα άτομα των
μπλε καρτών. υτά αποτελούν την πλε ομάδα.

α άτομα και των δύο ομάδων έλαβαν τη θεραπεία τους και
επομένως τα παιδιά μπορούν να καταγράψουν τι συνέβη.

ερισσ τερες οδηγίες →
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ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ήμα 3: ε τις οδηγίες του δασκάλου, τα παιδιά καταγράφουν τι συνέβη σε
10 άτομα κάθε ομάδας.

δάσκαλος επιλέγει δύο μαθητές. Ένας μαθητής γυρί ει ανάποδα
την πρώτη κόκκινη κάρτα. άλλος μαθητής γυρί ει ανάποδα την
πρώτη μπλε κάρτα. το πίσω μέρος κάθε κάρτας υπάρ ουν
κάποιες αμογελαστές φατσούλες. άθε αμογελαστή φατσούλα
είναι ένα άτομο που δεν έ ει πλέον πόνο στο στομά ι.

ήμα 4: δάσκαλος και οι μαθητές μετρούν πόσα άτομα
σε κάθε ομάδα δεν έ ουν πλέον πόνο στο στομά ι. τον
πίνακα του βιβλίου ασκήσεων, κάθε παιδί γράφει πόσα άτομα σε
κάθε ομάδα δεν έ ουν πλέον πόνο στο στομά ι. δάσκαλος
γράφει τα αντίστοι α αποτελέσματα στον πίνακα.

ήμα 5: ε τις οδηγίες του δασκάλου, οι μαθητές συ ητούν ποιο φάρμακο
είναι καλύτερο για να θεραπεύσει τον πόνο στο στομά ι.

ήμα 6: δάσκαλος και οι μαθητές επαναλαμβάνουν τα ήματα 2 έως 4
για όλες τις κάρτες.

ήμα 7: ταν όλες οι κάρτες έ ουν συμπληρωθεί, με τη βοήθεια του
δασκάλου, οι μαθητές συ ητούν εάν το ίδιο άπι ήταν καλύτερο
στην αρ ή και στο τέλος της δραστηριότητας.

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ήμα 3: ε τις οδηγίες του δασκάλου, τα παιδιά καταγράφουν τι συνέβη σε  
             10 άτομα κάθε ομάδας. 
  
  
               δάσκαλος επιλέγει δύο μαθητές. Ένας μαθητής γυρί ει ανάποδα 
              την πρώτη κόκκινη κάρτα.  άλλος μαθητής γυρί ει ανάποδα την
              πρώτη μπλε κάρτα. το πίσω μέρος κάθε κάρτας υπάρ ουν  
              κάποιες αμογελαστές φατσούλες. άθε αμογελαστή φατσούλα
              είναι ένα άτομο που δεν έ ει πλέον πόνο στο στομά ι. 
  
  
  
ήμα 4:  δάσκαλος και οι μαθητές μετρούν πόσα άτομα

              σε κάθε ομάδα δεν έ ουν πλέον πόνο στο στομά ι. τον  
              πίνακα του βιβλίου ασκήσεων, κάθε παιδί γράφει πόσα άτομα σε    
              κάθε ομάδα δεν έ ουν πλέον πόνο στο στομά ι.  δάσκαλος  
              γράφει τα αντίστοι α αποτελέσματα στον πίνακα. 
  
  
ήμα 5: ε τις οδηγίες του δασκάλου, οι μαθητές συ ητούν ποιο φάρμακο  

              είναι καλύτερο για να θεραπεύσει τον πόνο στο στομά ι. 
  
  
ήμα 6:  δάσκαλος και οι μαθητές επαναλαμβάνουν τα ήματα 2 έως 4  

              για όλες τις κάρτες. 
  
  
ήμα 7: ταν όλες οι κάρτες έ ουν συμπληρωθεί, με τη βοήθεια του  

              δασκάλου, οι μαθητές συ ητούν εάν το ίδιο άπι ήταν καλύτερο  
              στην αρ ή και στο τέλος της δραστηριότητας.

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα
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£ £ 

£ £  

£ £

✓£ £

ΑΣΚΗΣΗ 1

πιλέξτε εάν η κάθε πρόταση είναι σωστή ή λάθος.

Παράδειγμα:

1. τις δίκαιες συγκρίσεις, οι ερευνητές υγείας μπορούν να είναι πιο
σίγουροι γιατί συμβαίνει κάτι, όταν αυτό συμβαίνει πολλές φορές.

ωστό Λάθος

ωστό Λάθος

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα

ε μία ίκαιη γκρι η, οι ομά ε είναι μοιε .

2. άν μία σύγκριση είναι αρκετά μεγάλη, δεν μας ενδιαφέρει εάν είναι
δίκαιη.

ωστό Λάθος

3. ι περι τερε ορέ , οι ερε νητέ πρέπει να κάνο ν
περι τερε απ μία ίκαιε γκρί ει με τι ί ιε εραπείε .

ωστό Λάθος

ΑΣΚΗΣΗ 1

πιλέξτε εάν η κάθε πρόταση είναι σωστή ή λάθος.

Παράδειγμα:

1. τις δίκαιες συγκρίσεις, οι ερευνητές υγείας μπορούν να είναι πιο 
σίγουροι γιατί συμβαίνει κάτι, όταν αυτό συμβαίνει πολλές φορές.

ωστό Λάθος

ωστό Λάθος

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα

ε μία ίκαιη γκρι η, οι ομά ε  είναι μοιε .

2. άν μία σύγκριση είναι αρκετά μεγάλη, δεν μας ενδιαφέρει εάν είναι 
δίκαιη.

ωστό Λάθος

3. ι  περι τερε  ορέ , οι ερε νητέ  πρέπει να κάνο ν 
περι τερε  απ  μία ίκαιε  γκρί ει  με τι  ί ιε  εραπείε .

ωστό Λάθος
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ΑΣΚΗΣΗ 2

α θυμάστε ότι η σημασία της φράσης "στην τύ η" είναι στο πίσω μέρος
του βιβλίου

1. ι σημαίνει να επιλέξεις "στην τύ η" ποιος θα πάρει ποια θεραπεία;

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα

2. ι ημαίνει να ρει κάτι " την τ η" ε μία γκρι η πο ταν
πολ μικρ ;

ΑΣΚΗΣΗ 2

α θυμάστε ότι η σημασία της φράσης "στην τύ η" είναι στο πίσω μέρος 
του βιβλίου

1. ι σημαίνει να επιλέξεις "στην τύ η" ποιος θα πάρει ποια θεραπεία;

εφάλαιο 7: Δίκαιες συγκρίσεις με πολλά άτομα

2. ι ημαίνει να ρει  κάτι " την τ η" ε μία γκρι η πο  ταν 
πολ  μικρ ;
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………………………………

ιάννης και η ουλία μαθαίνουν για τις
Λ των θεραπειών

 ιάννης και η ουλία μαθαίνουν για τις 
Λ  των θεραπειών
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ιάννης και η ουλία μαθαίνουν για τις
τ ν θεραπει ν

8
λεονεκτήματα και

μειονεκτήματα μίας θεραπείας

Σε αυτό το κε λαιο α μ ουμε:

1. ι είναι το "πλεονέκτημα" μίας θεραπείας
2. ι είναι το "μειονέκτημα" μίας θεραπείας
3. ι είναι η "τεκμηριωμένη επιλογή"
4. ιατί είναι σημαντικό να κάνουμε τεκμηριωμένες επιλογές για τις
θεραπείες
5. ώς κάνουμε τεκμηριωμένες επιλογές για τις θεραπείες

Λέ ει -κλει ι σε αυτό το κε λαιο:

• Μία ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ είναι  επιλογ  πο  κάνεις ταν κατανοείς τις πλ ροφορίες πο  
έ εις.

• ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ μίας θεραπείας είναι κάτι σ ετικ  με τ  θεραπεία, το οποίο θεωρο με θετικ .

• ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ μίας θεραπείας είναι κάτι σ ετικ  με τ  θεραπεία το οποίο θεωρο με αρν τικ .

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

 ιάννης και η ουλία μαθαίνουν για τις  
τ ν θεραπει ν

8
λεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα μίας θεραπείας

Σε αυτό το κε λαιο α μ ουμε:

1. ι είναι το "πλεονέκτημα" μίας θεραπείας 
2. ι είναι το "μειονέκτημα" μίας θεραπείας 
3. ι είναι η "τεκμηριωμένη επιλογή" 
4. ιατί είναι σημαντικό να κάνουμε τεκμηριωμένες επιλογές για τις 
θεραπείες 
5. ώς κάνουμε τεκμηριωμένες επιλογές για τις θεραπείες

Λέ ει -κλει ι  σε αυτό το κε λαιο:

• Μία ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ είναι  επιλογ  πο  κάνεις ταν κατανοείς τις πλ ροφορίες πο  
έ εις. 

• ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ μίας θεραπείας είναι κάτι σ ετικ  με τ  θεραπεία, το οποίο θεωρο με θετικ . 

• ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ μίας θεραπείας είναι κάτι σ ετικ  με τ  θεραπεία το οποίο θεωρο με αρν τικ . 

  

 

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας
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μα ε α ε ά αι

ΙΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑ

ΚΑ Η ΗΤΡΙΑ κ.
ΣΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

ΚΑ Η ΗΤΗΣ κ.
ΑΚΡΙ Ο ΙΚΑΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

μα ε α   ε ά αι

ΙΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑ

ΚΑ Η ΗΤΡΙΑ κ. 
ΣΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

ΚΑ Η ΗΤΗΣ κ. 
ΑΚΡΙ Ο ΙΚΑΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας
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Κ

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

 Κ

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας
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αλησπέρα, ιάννη και ουλία. λα
καλά;

ι! Έ ουμε και οι δύο μία μόλυνση
στο αυτί...

!
Λυπάμαι!

πάρ ουν διαφορετικές θεραπείες που θα μπορούσατε να
ρησιμοποιήσετε για τη μόλυνσή σας.

ολλέ ορέ οι άν ρ ποι
επιλέγο ν να μην πάρο ν καμία
εραπεία και η μ λ ν η περνάει απ

μ νη τη .

άποιες φορές, οι γιατροί δίνουν
στους ασθενείς αντιβιώσεις όταν
υπάρ ει μόλυνση.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

αλησπέρα, ιάννη και ουλία. λα 
καλά;

ι! Έ ουμε και οι δύο μία μόλυνση 
στο αυτί...

!  
Λυπάμαι!

πάρ ουν διαφορετικές θεραπείες που θα μπορούσατε να 
ρησιμοποιήσετε για τη μόλυνσή σας.

ολλέ  ορέ  οι άν ρ ποι 
επιλέγο ν να μην πάρο ν καμία 
εραπεία και η μ λ ν η περνάει απ  

μ νη τη . 

άποιες φορές, οι γιατροί δίνουν 
στους ασθενείς αντιβιώσεις όταν 
υπάρ ει μόλυνση.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας
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ταν επιλέγεις εάν θα ρησιμοποιήσεις
μία θεραπεία, θα πρέπει να έ εις
κατανοήσει τις πληροφορίες που έ εις
για αυτήν.

πως αυτά που
έ ουν βρει οι
ερευνητές υγείας
στις δίκαιες
συγκρίσεις τους!

αι!
κρι !

ταν κατανοείς τις πληροφορίες που
έ εις και κάνεις μία επιλογή, τότε λέμε ότι
κάνεις μία τεκμηριωμένη επιλογή.

ΠΛΗΡΟ ΟΡΙΕΣ για τις θεραπείες
είναι οτιδήποτε γνωρί ουμε ή
μαθαίνουμε σ ετικά με τις
θεραπείες.

ια να κάνεις μία τεκμηριωμένη
επιλογή, πρέπει να μάθεις δύο
σημαντικά πράγματα!

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

ία ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ επιλογή
είναι η επιλογή που κάνεις όταν
κατανοείς τις πληροφορίες που
έ εις.

ταν επιλέγεις εάν θα ρησιμοποιήσεις 
μία θεραπεία, θα πρέπει να έ εις 
κατανοήσει τις πληροφορίες που έ εις 
για αυτήν.

πως αυτά που 
έ ουν βρει οι 
ερευνητές υγείας 
στις δίκαιες 
συγκρίσεις τους!

αι! 
κρι !

ταν κατανοείς τις πληροφορίες που 
έ εις και κάνεις μία επιλογή, τότε λέμε ότι 
κάνεις μία τεκμηριωμένη επιλογή.

ΠΛΗΡΟ ΟΡΙΕΣ για τις θεραπείες 
είναι οτιδήποτε γνωρί ουμε ή 
μαθαίνουμε σ ετικά με τις 
θεραπείες. 
 

ια να κάνεις μία τεκμηριωμένη 
επιλογή, πρέπει να μάθεις δύο 
σημαντικά πράγματα!

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

ία ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ επιλογή 
είναι η επιλογή που κάνεις όταν 
κατανοείς τις πληροφορίες που 
έ εις. 
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ρώτα πρέπει να αναρωτηθείς:
οια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της θεραπείας;

α πλεονεκτ ματα είναι α τά πο
ε ρεί ετικά ετικά με μία
εραπεία.

Ένα ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ μίας
θεραπείας είναι κάτι σ ετικό με τη
θεραπεία, το οποίο θεωρούμε
θετικό.

Ένα ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ μίας
θεραπείας είναι κάτι σ ετικό με μία
θεραπεία, το οποίο θεωρούμε
αρνητικό.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

α μειονεκτ ματα είναι α τά πο
ε ρεί αρνητικά.

ρώτα πρέπει να αναρωτηθείς:  
οια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της θεραπείας;

α πλεονεκτ ματα είναι α τά πο  
ε ρεί  ετικά ετικά με μία 
εραπεία.

Ένα ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ μίας 
θεραπείας είναι κάτι σ ετικό με τη 
θεραπεία, το οποίο θεωρούμε 
θετικό.

Ένα ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ μίας 
θεραπείας είναι κάτι σ ετικό με μία 
θεραπεία, το οποίο θεωρούμε 
αρνητικό. 
 

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

α μειονεκτ ματα είναι α τά πο  
ε ρεί  αρνητικά.
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ίναι το πλεονέκτημα το
ί ιο με το ετικ
αποτέλε μα;

ι ακριβώς.

Ένα θετικό αποτέλεσμα είναι
πλεονέκτημα μίας θεραπείας.
αι ένα αρνητικό αποτέλεσμα

είναι μειονέκτημα.

στόσο, υπάρ ουν πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα σ ετικά με τις
θεραπείες που δεν σ ετί ονται με τα
αποτελέσματα.

ια παράδειγμα, ένα μειονέκτημα αυτής της αντιβίωσης είναι ότι πρέπει να την
παίρνεις 3 φορές κάθε ημέρα για μία εβδομάδα! αίρνει ρόνο! υτό δεν είναι

αποτέλεσμα της θεραπείας. λλά είναι μειονέκτημα.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

ίναι το πλεονέκτημα το 
ί ιο με το ετικ  
αποτέλε μα;

ι ακριβώς.

Ένα θετικό αποτέλεσμα είναι 
πλεονέκτημα μίας θεραπείας. 
αι ένα αρνητικό αποτέλεσμα 

είναι μειονέκτημα.

στόσο, υπάρ ουν πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα σ ετικά με τις 
θεραπείες που δεν σ ετί ονται με τα 
αποτελέσματα.

ια παράδειγμα, ένα μειονέκτημα αυτής της αντιβίωσης είναι ότι πρέπει να την 
παίρνεις 3 φορές κάθε ημέρα για μία εβδομάδα! αίρνει ρόνο! υτό δεν είναι 

αποτέλεσμα της θεραπείας. λλά είναι μειονέκτημα.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας
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ο πιο ημαντικ πλεονέκτημα
τη αντι ί η είναι τι οη άει
να περά ει η μ λ ν η
γρηγορ τερα.

στόσο, τις περισσότερες φορές, η
μόλυνση περνάει και ωρίς κανένα
φάρμακο.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

άν περάσει η μόλυνση, τότε φεύγει
και ο πυρετός και ο πόνος.

άποιες φορές ρειά εται περισσότερο
ρόνο για να περάσει η μόλυνση ωρίς
θεραπεία. λλες φορές όμως κάνει τον ίδιο
ρόνο να περάσει, όπως εάν έπαιρνες
θεραπεία!

Ένα ημαντικ μειονέκτημα τη αντι ί η είναι τι κάποιε ορέ
μπορεί να ο προκαλέ ει εμετ ιάρροια.

ο πιο ημαντικ  πλεονέκτημα 
τη  αντι ί η  είναι τι οη άει 
να περά ει η μ λ ν η 
γρηγορ τερα.

στόσο, τις περισσότερες φορές, η 
μόλυνση περνάει και ωρίς κανένα 
φάρμακο.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

άν περάσει η μόλυνση, τότε φεύγει 
και ο πυρετός και ο πόνος.

άποιες φορές ρειά εται περισσότερο 
ρόνο για να περάσει η μόλυνση ωρίς 
θεραπεία. λλες φορές όμως κάνει τον ίδιο 
ρόνο να περάσει, όπως εάν έπαιρνες 
θεραπεία!

Ένα ημαντικ  μειονέκτημα τη  αντι ί η  είναι τι κάποιε  ορέ  
μπορεί να ο  προκαλέ ει εμετ   ιάρροια.
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το τέλος, πρέπει να αναρωτηθείς τι είναι σημαντικό για εσένα.

ο α τί μο πονάει πολ και
έ και π ρετ .

ρα τα πλεονεκτ ματα τη
αντι ί η είναι πιο ημαντικά
για εμένα. έλ να πάρ την
αντι ί η.

α μειονεκτήματα της αντιβίωσης
είναι πιο σημαντικά για εμένα! Δεν
θέλω να πάρω την αντιβίωση!

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

γώ δεν θέλω να πάθω
διάρροια και εμετό. αι το αυτί

μου δεν πονάει πολύ!

το τέλος, πρέπει να αναρωτηθείς τι είναι σημαντικό για εσένα.

ο α τί μο  πονάει πολ  και 
έ  και π ρετ .

ρα τα πλεονεκτ ματα τη  
αντι ί η  είναι πιο ημαντικά 
για εμένα. έλ  να πάρ  την 
αντι ί η.

α μειονεκτήματα της αντιβίωσης 
είναι πιο σημαντικά για εμένα! Δεν 
θέλω να πάρω την αντιβίωση!

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

γώ δεν θέλω να πάθω 
διάρροια και εμετό. αι το αυτί 

μου δεν πονάει πολύ!



161

π λέπετε, λοιπ ν, ιάννη και ο λία, ταν οι άν ρ ποι κάνο ν
τεκμηρι μένε επιλογέ π ε εί τ ρα, εν πάρ ει μία τ

επιλογ για λο ...

έ αια, ιάννη, πριν πάρει την
αντι ί η, καλ α ταν να
ρ τ ει τη μαμά ο .

ί τε ακ μη μικρά παι ιά.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

πάρ ει μόνο σωστή επιλογή για τον κάθε έναν ξε ωριστά! υτό που είναι πιο
σημαντικό για κάποιον δεν είναι πάντα το ίδιο σημαντικό για κάποιον άλλο.

π  λέπετε, λοιπ ν, ιάννη και ο λία, ταν οι άν ρ ποι κάνο ν 
τεκμηρι μένε  επιλογέ  π  ε εί  τ ρα, εν πάρ ει μία τ  

επιλογ  για λο ...

έ αια, ιάννη, πριν πάρει  την 
αντι ί η, καλ  α ταν να 
ρ τ ει  τη μαμά ο .

ί τε ακ μη μικρά παι ιά.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

πάρ ει μόνο σωστή επιλογή για τον κάθε έναν ξε ωριστά! υτό που είναι πιο 
σημαντικό για κάποιον δεν είναι πάντα το ίδιο σημαντικό για κάποιον άλλο.
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ας ευ αριστούμε που μας μάθατε τόσο σημαντικά πράγματα αθηγητές!

π ε και πέρα, α
κε τ μα τε

προ εκτικά ετικά με
τι εραπείε .

αι α κάνο με πάντα τεκμηρι μένε επιλογέ .

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

α προβληματι όμαστε σ ετικά με αυτά που λένε οι άλλοι.

ας ευ αριστούμε που μας μάθατε τόσο σημαντικά πράγματα αθηγητές!

π  ε  και πέρα, α 
κε τ μα τε 

προ εκτικά ετικά με 
τι  εραπείε .

αι α κάνο με πάντα τεκμηρι μένε  επιλογέ .

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

α προβληματι όμαστε σ ετικά με αυτά που λένε οι άλλοι.
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ώρα πλέον καταλαβαίνουμε γιατί
είναι σημαντικό για τους ερευνητές
υγείας να συγκρίνουν...

αι να είναι ίκαιοι!

κ μα και ο έτρο το έμα ε!
!

Δ !

πάρ ο ν και
άλλα πιο
ημαντικά

πράγματα πο
α πρέπει να

μά ετε.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ α σας τα μάθουμε όταν
μεγαλώσετε.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

ώρα πλέον καταλαβαίνουμε γιατί 
είναι σημαντικό για τους ερευνητές 
υγείας να συγκρίνουν...

αι να είναι ίκαιοι!

κ μα και ο έτρο  το έμα ε!
!  

  Δ !

πάρ ο ν και 
άλλα πιο 
ημαντικά 

πράγματα πο  
α πρέπει να 

μά ετε.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ α σας τα μάθουμε όταν 
μεγαλώσετε.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας
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ντίο, αθηγητές!

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

ντίο, αθηγητές!

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑ ΕΙ ΜΑ

πάρ ουν κάποια επιπλέον παραδείγματα σ ετικά με αυτά που μάθαμε σε
αυτό το κεφάλαιο.

ι αράδειγμα ε ι ά με δ ά μα ά δια ρε ι
ε ι γ με ά ι ε αι ι μα ι για α α.

ερα ε α : ερα ε α :

ειρουργείο για το σπασμένο πόδι

λεονέκτημα: πορεί να κάνει το
σπασμένο πόδι να θεραπευτεί πιο
γρήγορα

ειονέκτημα: οστί ει πολλά λεφτά
και μπορεί να πάθεις μόλυνση

ι ειρουργείο για το σπασμένο
πόδι

λεονέκτημα: Δεν κοστί ει τίποτα

επιλογή του τα ρου: ταύρος επιλέγει να κάνει ειρουργείο γιατί είναι
παίκτης του μπάσκετ και το πιο σημαντικό για αυτόν είναι να μπορεί να
ξαναπαίξει γρήγορα μπάσκετ.

επιλογή της άσιας: άσια επιλέγει να μην κάνει ειρουργείο γιατί θα
προτιμούσε να περιμένει και να κάνει αποταμίευση, και επίσης φοβάται
μήπως πάθει κάποια μόλυνση.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑ ΕΙ ΜΑ

πάρ ουν κάποια επιπλέον παραδείγματα σ ετικά με αυτά που μάθαμε σε 
αυτό το κεφάλαιο.

ι  αράδειγμα ε ι ά με δ  ά μα  ά  δια ρε ι  
ε ι γ  με ά  ι ε αι ι  μα ι  για  α α.

ερα ε α : ερα ε α :

ειρουργείο για το σπασμένο πόδι 
  
λεονέκτημα: πορεί να κάνει το 

σπασμένο πόδι να θεραπευτεί πιο 
γρήγορα 
  
ειονέκτημα: οστί ει πολλά λεφτά 

και μπορεί να πάθεις μόλυνση

ι ειρουργείο για το σπασμένο 
πόδι 
  
λεονέκτημα: Δεν κοστί ει τίποτα

 επιλογή του τα ρου:  ταύρος επιλέγει να κάνει ειρουργείο γιατί είναι 
παίκτης του μπάσκετ και το πιο σημαντικό για αυτόν είναι να μπορεί να 
ξαναπαίξει γρήγορα μπάσκετ.  
  

 επιλογή της άσιας:  άσια επιλέγει να μην κάνει ειρουργείο γιατί θα 
προτιμούσε να περιμένει και να κάνει αποταμίευση, και επίσης φοβάται 
μήπως πάθει κάποια μόλυνση.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας
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ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

δηγίες

Σκοπό : αντάσου ότι κάνεις τη σωστή επιλογή για εσένα αφού σκεφτείς
προσεκτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα.

α πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα υπάρ ουν στην επόμενη σελίδα.

ήμα 1: α παιδιά φαντά ονται ότι έ ουν μία μόλυνση στο αυτί και το αυτί
τους πονάει πολύ όπως του ιάννη.

ήμα 2: ε την καθοδήγηση του δάσκαλου, τα παιδιά συ ητούν ποιο
πλεονέκτημα και ποιο μειονέκτημα της κάθε θεραπείας είναι πιο
σημαντικό για το κάθε ένα.

α θυμάστε, ότι οι περισσότερες θεραπείες έ ουν θετικά και
αρνητικά αποτελέσματα.

ήμα 3: δάσκαλος διαβά ει όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα.

ήμα 4: αθώς ο δάσκαλος διαβά ει ένα-ένα τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα, τα παιδιά σηκώνουν το έρι τους στο πλεονέκτημα
και το μειονέκτημα που θεωρούν πιο σημαντικό εάν εί αν και τα ίδια
μόλυνση στο αυτί όπως ο ιάννης.

ήμα 5: α παιδιά συ ητούν σε ομάδες ποια θεραπεία θα επέλεγαν και
γιατί.

ερισσ τερες οδηγίες →

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

δηγίες

Σκοπό : αντάσου ότι κάνεις τη σωστή επιλογή για εσένα αφού σκεφτείς 
προσεκτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. 
  
α πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα υπάρ ουν στην επόμενη σελίδα. 

  
ήμα 1: α παιδιά φαντά ονται ότι έ ουν μία μόλυνση στο αυτί και το αυτί  

              τους πονάει πολύ όπως του ιάννη. 
  
ήμα 2: ε την καθοδήγηση του δάσκαλου, τα παιδιά συ ητούν ποιο  

             πλεονέκτημα και ποιο μειονέκτημα της κάθε θεραπείας είναι πιο  
             σημαντικό για το κάθε ένα. 
  
  
             α θυμάστε, ότι οι περισσότερες θεραπείες έ ουν θετικά και  
             αρνητικά αποτελέσματα. 
  
  
ήμα 3:  δάσκαλος διαβά ει όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. 

  
  
ήμα 4: αθώς ο δάσκαλος διαβά ει ένα-ένα τα πλεονεκτήματα και τα  

             μειονεκτήματα, τα παιδιά σηκώνουν το έρι τους στο πλεονέκτημα  
             και το μειονέκτημα που θεωρούν πιο σημαντικό εάν εί αν και τα ίδια 
             μόλυνση στο αυτί όπως ο ιάννης. 
  
  
ήμα 5: α παιδιά συ ητούν σε ομάδες ποια θεραπεία θα επέλεγαν και  

              γιατί. 

ερισσ τερες οδηγίες →

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας
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ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ήμα 6: δάσκαλος ρωτάει ποιος θα επέλεγε να πάρει αντιβίωση.

ήμα 7: α παιδιά που θα έπαιρναν αντιβίωση σηκώνονται όρθια.

ήμα 8: λα τα παιδιά κάθονται.

ήμα 9: δάσκαλος ρωτάει ποιος θα επέλεγε να μην πάρει αντιβίωση.

ήμα 10: α παιδιά που θα επέλεγαν να μην πάρουν αντιβίωση σηκώνονται
όρθια.

ήμα 11: λα τα παιδιά κάθονται.

ήμα 12: α παιδιά φαντά ονται ότι έ ουν μόλυνση στο αυτί αλλά το αυτί
τους δεν πονάει πολύ, όπως συνέβη στην ουλία.

ήμα 13: παναλάβετε τα βήματα 6 έως 11.

ερισσ τερες οδηγίες →

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ήμα 6:  δάσκαλος ρωτάει ποιος θα επέλεγε να πάρει αντιβίωση. 
  
  
ήμα 7: α παιδιά που θα έπαιρναν αντιβίωση σηκώνονται όρθια. 

  
  
ήμα 8: λα τα παιδιά κάθονται. 

  
  
ήμα 9:  δάσκαλος ρωτάει ποιος θα επέλεγε να μην πάρει αντιβίωση. 

  
  
ήμα 10: α παιδιά που θα επέλεγαν να μην πάρουν αντιβίωση σηκώνονται

               όρθια. 
  
  
ήμα 11: λα τα παιδιά κάθονται. 

  
  
ήμα 12: α παιδιά φαντά ονται ότι έ ουν μόλυνση στο αυτί αλλά το αυτί  

                τους δεν πονάει πολύ, όπως συνέβη στην ουλία. 
  
  
ήμα 13: παναλάβετε τα βήματα 6 έως 11.

ερισσ τερες οδηγίες →

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας
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ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

εραπεία 1: αίρν αντι ί η

Π ε ε μα α εά άρει
α ι :

ει ε μα α εά άρει
α ι :

• άποιες φορές κάνει τον
πυρετό και τον πόνο να
περάσουν πιο γρήγορα.

• άποιες φορές μπορεί να
προκαλέσει διάρροια ή εμετό.

• Έ ει άσ ημη γεύση.
• ρέπει να την παίρνεις πολλές
φορές μέσα στην ημέρα για
αρκετές ημέρες.

• οστί ει αρκετά ρήματα.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

εραπεία 2: Δεν παίρνω αντιβίωση

Πλεονεκτήματα ε ν εν
π ρει αντι ση:

Μειονεκτήματα ε ν εν π ρει
αντι ση:

• Δεν θα πάθεις διάρροια ή
εμετό.

• Δεν θα περάσει πιο γρήγορα ο
πόνος και ο πυρετός.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

εραπεία 1: αίρν  αντι ί η

Π ε ε μα α εά  άρει  
α ι :

ει ε μα α εά  άρει  
α ι :

• άποιες φορές κάνει τον   
  πυρετό και τον πόνο να  
  περάσουν πιο γρήγορα.

• άποιες φορές μπορεί να  
  προκαλέσει διάρροια ή εμετό. 
• Έ ει άσ ημη γεύση. 
• ρέπει να την παίρνεις πολλές  
  φορές μέσα στην ημέρα για  
  αρκετές ημέρες. 
• οστί ει αρκετά ρήματα.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

εραπεία 2: Δεν παίρνω αντιβίωση

Πλεονεκτήματα ε ν εν 
π ρει  αντι ση:

Μειονεκτήματα ε ν εν π ρει  
αντι ση:

• Δεν θα πάθεις διάρροια ή 
εμετό.

• Δεν θα περάσει πιο γρήγορα ο  
  πόνος και ο πυρετός.
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ΑΣΚΗΣΗ 1

ημειώστε τη σημασία των παρακάτω λέξεων. α θυμάστε ότι οι σημασίες
των λέξεων βρίσκονται στο γλωσσάρι στο τέλος του βιβλίου.

ι είναι μία "δίκαιη" σύγκριση θεραπειών;

Παράδειγμα:

ία σύγκριση στην οποία η μόνη σημαντική διαφορά είναι οι θεραπείες.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

1. ι είναι η "τεκμηριωμένη επιλογή";

2. ι είναι το "πλεονέκτημα" μίας θεραπείας;

3. ι είναι το "μειονέκτημα" μίας θεραπείας;

ΑΣΚΗΣΗ 1

ημειώστε τη σημασία των παρακάτω λέξεων. α θυμάστε ότι οι σημασίες 
των λέξεων βρίσκονται στο γλωσσάρι στο τέλος του βιβλίου.

ι είναι μία "δίκαιη" σύγκριση θεραπειών;

Παράδειγμα:

ία σύγκριση στην οποία η μόνη σημαντική διαφορά είναι οι θεραπείες.

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

1. ι είναι η "τεκμηριωμένη επιλογή";

2. ι είναι το "πλεονέκτημα" μίας θεραπείας;

3. ι είναι το "μειονέκτημα" μίας θεραπείας;
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	£  £ 

£                                          £✓

	£  £ 

	£  £ 

	£  £ 

	£  £ 

ΑΣΚΗΣΗ 2

πιλέ τε εάν η κά ε πρ τα η είναι τ λά ο .

Παράδειγμα:

άν μία σύγκριση είναι αρκετά μεγάλη, δεν έ ει σημασία εάν είναι δίκαιη.

ωστό Λάθος

1. ο υψηλό κόστος μίας θεραπείας είναι πλεονέκτημα της θεραπείας.

ωστό Λάθος

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

2. Ένα θετικό αποτέλεσμα είναι πλεονέκτημα μίας θεραπείας.

ωστό Λάθος

3. ταν ο άτομα κάνο ν τεκμηρι μένε επιλογέ , α τ ημαίνει
τι κάνο ν την ί ια επιλογ .

ωστό Λάθος

4. Ένα πλεονέκτημα για ένα άτομο μπορεί να είναι μειονέκτημα για
κάποιο άλλο άτομο.

ωστό Λάθος

5. α μειονεκτήματα μίας θεραπείας είναι πάντα πιο σημαντικά από τα
πλεονεκτήματα.

ωστό Λάθος

ΑΣΚΗΣΗ 2

πιλέ τε εάν η κά ε πρ τα η είναι τ   λά ο .

Παράδειγμα:

άν μία σύγκριση είναι αρκετά μεγάλη, δεν έ ει σημασία εάν είναι δίκαιη.

ωστό Λάθος

1. ο υψηλό κόστος μίας θεραπείας είναι πλεονέκτημα της θεραπείας.

ωστό Λάθος

εφάλαιο 8: λεονεκτήματα και μειονεκτήματα μίας θεραπείας

2. Ένα θετικό αποτέλεσμα είναι πλεονέκτημα μίας θεραπείας.

ωστό Λάθος

3. ταν ο άτομα κάνο ν τεκμηρι μένε  επιλογέ , α τ  ημαίνει 
τι κάνο ν την ί ια επιλογ .

ωστό Λάθος

4. Ένα πλεονέκτημα για ένα άτομο μπορεί να είναι μειονέκτημα για 
κάποιο άλλο άτομο.

ωστό Λάθος

5. α μειονεκτήματα μίας θεραπείας είναι πάντα πιο σημαντικά από τα 
πλεονεκτήματα.

ωστό Λάθος
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Ε

9
ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε

από αυτό το βιβλίο

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

Ε

9
ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε 

από αυτό το βιβλίο

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο
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υγ αρητήρια που ολοκληρώσατε όλα τα κεφάλαια!

ο τελευταίο κεφάλαιο είναι μία επανάληψη όσων μάθαμε.

πράβο!

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

υγ αρητήρια που ολοκληρώσατε όλα τα κεφάλαια!

ο τελευταίο κεφάλαιο είναι μία επανάληψη όσων μάθαμε.

πράβο!

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο
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το Κε λαιο 1, μάθαμε τι σημαίνουν οι λέξεις "υγεία", "θεραπεία" και
"αποτέλεσμα".

πίσης μάθαμε τι περιέ ει αυτό το βιβλίο.

Υ ΕΙΑ

ι είναι "υγεία";

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

Α ΕΝΕΙΑ

ι είναι "θεραπεία";

το Κε λαιο 1, μάθαμε τι σημαίνουν οι λέξεις "υγεία", "θεραπεία" και 
"αποτέλεσμα". 
  
πίσης μάθαμε τι περιέ ει αυτό το βιβλίο.

Υ ΕΙΑ

ι είναι "υγεία";

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

Α ΕΝΕΙΑ

ι είναι "θεραπεία";



175

ι είναι το "αποτέλεσμα" μίας θεραπείας;

ιατί πρέπει να σκεφτόμαστε προσεκτικά πριν επιλέξουμε μία θεραπεία;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

ι είναι το "αποτέλεσμα" μίας θεραπείας;

ιατί πρέπει να σκεφτόμαστε προσεκτικά πριν επιλέξουμε μία θεραπεία;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο
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το Κε λαιο 2, μάθαμε τι σημαίνουν οι λέξεις "ισ υρισμός", "αναξιόπιστος"
και "βάση".

άθαμε ότι ένας ισ υρισμός με κακή βάση είναι ένας αναξιόπιστος
ισ υρισμός.

άθαμε ότι η προσωπική εμπειρία κάποιου από τη ρήση μίας θεραπείας
είναι μία κακή βάση ενός ισ υρισμού σ ετικά με τα αποτελέσματα της
θεραπείας.

την ιστορία, ο ιάννης και η ουλία πήγαν στο οσοκομείο, όπου
συνάντησαν τους αθηγητές.

! ο ίδιο είπε η φίλη μου η άρα! έτρος
πρέπει να την άκουσε!

!

άρα είπε ότι μια φορά έβαλε κοπριά στο
έγκαυμά της και αυτό θεραπεύτηκε! Λέει
δηλαδή ότι η κοπριά θεραπεύει τα
εγκαύματα!

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

οίτα! κεί έ ει κοπριά! άλε λίγη στο
δά τυλό σου, ιάννη!

το Κε λαιο 2, μάθαμε τι σημαίνουν οι λέξεις "ισ υρισμός", "αναξιόπιστος" 
και "βάση". 
  
άθαμε ότι ένας ισ υρισμός με κακή βάση είναι ένας αναξιόπιστος 

ισ υρισμός. 
  
άθαμε ότι η προσωπική εμπειρία κάποιου από τη ρήση μίας θεραπείας 

είναι μία κακή βάση ενός ισ υρισμού σ ετικά με τα αποτελέσματα της 
θεραπείας. 
  
την ιστορία, ο ιάννης και η ουλία πήγαν στο οσοκομείο, όπου 

συνάντησαν τους αθηγητές.

! ο ίδιο είπε η φίλη μου η άρα!  έτρος 
πρέπει να την άκουσε!

    
!

 άρα είπε ότι μια φορά έβαλε κοπριά στο 
έγκαυμά της και αυτό θεραπεύτηκε! Λέει 
δηλαδή ότι η κοπριά θεραπεύει τα 
εγκαύματα!

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

οίτα! κεί έ ει κοπριά! άλε λίγη στο 
δά τυλό σου, ιάννη!
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αι, αλλά αυτή είναι μία κακή βάση για τον
ισ υρισμό της. ταν μόνο η προσωπική της

εμπειρία!

ουλία, τι θα εί ε συμβεί αν η άρα δεν εί ε
βάλει κοπριά στο έγκαυμά της;

α μπορούσε το έγκαυμά της να εί ε
θεραπευτεί ωρίς την κοπριά;

Δεν είμαι
σίγουρη...

αι!

Συ ήτηση:

ι είναι ο "ισ υρισμός";

ι είναι η "βάση" ενός ισ υρισμού;

ιατί ο ισ υρισμός της άρα ήταν αναξιόπιστος;

ι πρέπει να ρωτάμε όταν ακούμε έναν ισ υρισμό σ ετικά με τα
αποτελέσματα μίας θεραπείας;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

αι, αλλά αυτή είναι μία κακή βάση για τον 
ισ υρισμό της. ταν μόνο η προσωπική της 

εμπειρία!

ουλία, τι θα εί ε συμβεί αν η άρα δεν εί ε 
βάλει κοπριά στο έγκαυμά της;

α μπορούσε το έγκαυμά της να εί ε 
θεραπευτεί ωρίς την κοπριά;

Δεν είμαι 
σίγουρη...

αι!

Συ ήτηση:

ι είναι ο "ισ υρισμός"; 
  

ι είναι η "βάση" ενός ισ υρισμού; 
  

ιατί ο ισ υρισμός της άρα ήταν αναξιόπιστος; 
  

ι πρέπει να ρωτάμε όταν ακούμε έναν ισ υρισμό σ ετικά με τα 
αποτελέσματα μίας θεραπείας; 

  
 

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο
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το Κε λαιο 3, μάθαμε για δύο ακόμα κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με
τα αποτελέσματα των θεραπειών.

άθαμε ότι το πόσο καιρό ρησιμοποιείται μία θεραπεία ή το πόσα πολλά
άτομα την έ ουν ρησιμοποιήσει είναι κακή βάση ισ υρισμών που αφορούν
στα αποτελέσματα της θεραπείας.

πίσης μάθαμε ότι το πόσο καινούργια ή το πόσο ακριβή είναι μία θεραπεία
είναι κακή βάση ενός ισ υρισμού σ ετικά με τα αποτελέσματά της.

την ιστορία, οι αθηγητές επισκέφτηκαν τον ιάννη και την ουλία στο
σ ολείο τους.

αλημέρα, αθηγητές.
ια πολύ καιρό, πολλοί άνθρωποι όταν αρρώσταιναν
ρησιμοποιούσαν αυτό το βότανο. ι' αυτό είμαι

σίγουρη ότι αυτό το βότανο θεραπεύει τις αρρώστιες!

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

το Κε λαιο 3, μάθαμε για δύο ακόμα κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με 
τα αποτελέσματα των θεραπειών. 
  
άθαμε ότι το πόσο καιρό ρησιμοποιείται μία θεραπεία ή το πόσα πολλά 

άτομα την έ ουν ρησιμοποιήσει είναι κακή βάση ισ υρισμών που αφορούν 
στα αποτελέσματα της θεραπείας. 
  
πίσης μάθαμε ότι το πόσο καινούργια ή το πόσο ακριβή είναι μία θεραπεία 

είναι κακή βάση ενός ισ υρισμού σ ετικά με τα αποτελέσματά της. 
  
την ιστορία, οι αθηγητές επισκέφτηκαν τον ιάννη και την ουλία στο 

σ ολείο τους.

αλημέρα, αθηγητές. 
ια πολύ καιρό, πολλοί άνθρωποι όταν αρρώσταιναν 
ρησιμοποιούσαν αυτό το βότανο. ι' αυτό είμαι 

σίγουρη ότι αυτό το βότανο θεραπεύει τις αρρώστιες! 

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο
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αλημέρα, αθηγητές! μητέρα
μου, μου αγόρασε αυτά τα
καινούργια γυαλιά. ίναι καλύτερα
από τα παλιά μου γυαλιά, επειδή
είναι καινούργια και κοστί ουν
παραπάνω!

Συ ήτηση:

ιατί ο ισ υρισμός της ωάννας ήταν αναξιόπιστος;

ιατί ο ισ υρισμός του λέξη ήταν αναξιόπιστος;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

αλημέρα, αθηγητές!  μητέρα 
μου, μου αγόρασε αυτά τα 
καινούργια γυαλιά. ίναι καλύτερα 
από τα παλιά μου γυαλιά, επειδή 
είναι καινούργια και κοστί ουν 
παραπάνω!

Συ ήτηση:

  
ιατί ο ισ υρισμός της ωάννας ήταν αναξιόπιστος; 

  
ιατί ο ισ υρισμός του λέξη ήταν αναξιόπιστος;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο
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το Κε λαιο 4, μάθαμε για δύο ακόμα κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με
τα αποτελέσματα μίας θεραπείας.

άθαμε ότι το τι λέει κάποιος που πουλάει μία θεραπεία είναι μία κακή βάση
ισ υρισμών που αφορούν στα αποτελέσματα της θεραπείας.

πίσης μάθαμε ότι η άποψη ενός ειδικού για μία θεραπεία είναι μία κακή
βάση ισ υρισμών σ ετικά με τα αποτελέσματα της θεραπείας.

την ιστορία, ο ιάννης και η ουλία συνάντησαν τους αθηγητές στην αγορά.

αλημέρα, καθηγητές! ίμαι ο κ. ρης.
πως είπα στον ιάννη και στην ουλία, οι

μπανάνες είναι καλύτερες για την υγεία από
τα μάνγκο. Έτσι μου είπε η γυναίκα που
μου πούλησε αυτές τις μπανάνες!

ι! αθηγητές! ίμαι η κ. ίκη. α
μάνγκο είναι καλύτερα για την υγεία από
τις μπανάνες! Έτσι μου είπε ο άντρας που
μου πούλησε αυτά τα μάνγκο!

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

το Κε λαιο 4, μάθαμε για δύο ακόμα κακές βάσεις ισ υρισμών σ ετικά με 
τα αποτελέσματα μίας θεραπείας. 
  
άθαμε ότι το τι λέει κάποιος που πουλάει μία θεραπεία είναι μία κακή βάση 

ισ υρισμών που αφορούν στα αποτελέσματα της θεραπείας. 
  
πίσης μάθαμε ότι η άποψη ενός ειδικού για μία θεραπεία είναι μία κακή 

βάση ισ υρισμών σ ετικά με τα αποτελέσματα της θεραπείας. 
  
την ιστορία, ο ιάννης και η ουλία συνάντησαν τους αθηγητές στην αγορά.

αλημέρα, καθηγητές! ίμαι ο κ. ρης. 
πως είπα στον ιάννη και στην ουλία, οι 

μπανάνες είναι καλύτερες για την υγεία από 
τα μάνγκο. Έτσι μου είπε η γυναίκα που 
μου πούλησε αυτές τις μπανάνες!

ι! αθηγητές! ίμαι η κ. ίκη. α 
μάνγκο είναι καλύτερα για την υγεία από 
τις μπανάνες! Έτσι μου είπε ο άντρας που 
μου πούλησε αυτά τα μάνγκο!

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο
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αλημέρα, αθηγητές! υτό το μικρό ηλεκτρικό μη άνημα κάνει έναν ή ο που
διώ νει τα κουνούπια! Έτσι σε προστατεύει από την ελονοσία! ίμαι σίγουρη,
επειδή μου το είπε ένας ει ικό ! υτός ο ειδικός ξέρει πολλά για τα
κουνούπια!

Συ ήτηση:

ιατί οι ισ υρισμοί του κ. ρη και της κ. ίκης ήταν αναξιόπιστοι;

ιατί ο ισ υρισμός της κ. οφίας ήταν αναξιόπιστος;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

αλημέρα, αθηγητές! υτό το μικρό ηλεκτρικό μη άνημα κάνει έναν ή ο που 
διώ νει τα κουνούπια! Έτσι σε προστατεύει από την ελονοσία! ίμαι σίγουρη, 
επειδή μου το είπε ένας ει ικό ! υτός ο ειδικός ξέρει πολλά για τα 
κουνούπια!

Συ ήτηση:

  
ιατί οι ισ υρισμοί του κ. ρη και της κ. ίκης ήταν αναξιόπιστοι; 

  
ιατί ο ισ υρισμός της κ. οφίας ήταν αναξιόπιστος;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο
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το Κε λαιο 5, μάθαμε γιατί οι ερευνητές πρέπει να συγκρίνουν τις
θεραπείες.

την ιστορία, ο ιάννης και η ουλία επισκέφτηκαν τους αθηγητές στο
γραφείο τους.

 Ε   

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

το Κε λαιο 5, μάθαμε γιατί οι ερευνητές πρέπει να συγκρίνουν τις 
θεραπείες. 
  
την ιστορία, ο ιάννης και η ουλία επισκέφτηκαν τους αθηγητές στο 

γραφείο τους.

 Ε   

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο
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ι ερευνητές υγείας έκαναν μία σύγκριση
ρησιμοποιώντας τη συσκευή ανοι τή ή

κλειστή.
ρησιμοποιώντας τη

συσκευή κλειστή, είναι σαν
να μην τη ρησιμοποιούμε!

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:

          Η ρ σ  τ ς σ σκ Η τ σ
π τ
π τ σ σ

τ τ ;

Συ ήτηση:

ιατί οι ερευνητές υγείας πρέπει να κάνουν συγκρίσεις όταν μελετούν
θεραπείες;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

ι ερευνητές υγείας έκαναν μία σύγκριση 
ρησιμοποιώντας τη συσκευή ανοι τή ή 

κλειστή.

ρησιμοποιώντας τη 
συσκευή κλειστή, είναι σαν 
να μην τη ρησιμοποιούμε! 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:

          Η ρ σ  τ ς σ σκ Η  τ  σ  
π  τ   
π  τ   σ  σ  

 τ    τ ;

Συ ήτηση:

  
  

ιατί οι ερευνητές υγείας πρέπει να κάνουν συγκρίσεις όταν μελετούν 
θεραπείες;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο



184

το Κε λαιο 6, μάθαμε τι είναι η "δίκαιη" σύγκριση μεταξύ των θεραπειών.

άθαμε γιατί οι ερευνητές υγείας πρέπει να είναι δίκαιοι όταν συγκρίνουν
θεραπείες και πώς το πετυ αίνουν αυτό.

την ιστορία, οι αθηγητές επισκέφτηκαν τον ιάννη και την ουλία στην
αλάνα του ωριού τους.

αι αυτό θα είναι το ερευνητικό μας
ερώτημα!

Ο ΜΟ Ο
ΜΟ Ο Α

Ο Α Α ΟΜΑ Ο Ο
Ο ΟΜΑ

Μ Ο Ο;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

το Κε λαιο 6, μάθαμε τι είναι η "δίκαιη" σύγκριση μεταξύ των θεραπειών. 
  
άθαμε γιατί οι ερευνητές υγείας πρέπει να είναι δίκαιοι όταν συγκρίνουν 

θεραπείες και πώς το πετυ αίνουν αυτό. 
  
την ιστορία, οι αθηγητές επισκέφτηκαν τον ιάννη και την ουλία στην 

αλάνα του ωριού τους.

αι αυτό θα είναι το ερευνητικό μας 
ερώτημα!

Ο ΜΟ   Ο 
ΜΟ Ο Α   

Ο Α Α ΟΜΑ Ο Ο 
Ο ΟΜΑ    

Μ  Ο Ο;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο
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ην κοιτάτε!

ί νουμε ένα κέρμα για να δούμε ποιος θα πάρει
ποια θεραπεία. Έτσι αυτό θα αποφασιστεί στην
τ η!

Συ ήτηση:

ι είναι η "δίκαιη" σύγκριση θεραπειών;

ιατί πρέπει οι ερευνητές υγείας να είναι δίκαιοι όταν συγκρίνουν θεραπείες;

ώς μπορούν οι ερευνητές υγείας να είναι δίκαιοι όταν συγκρίνουν
θεραπείες;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

ην κοιτάτε!

ί νουμε ένα κέρμα για να δούμε ποιος θα πάρει 
ποια θεραπεία. Έτσι αυτό θα αποφασιστεί στην 
τ η!

Συ ήτηση:

  
  

ι είναι η "δίκαιη" σύγκριση θεραπειών; 
  

ιατί πρέπει οι ερευνητές υγείας να είναι δίκαιοι όταν συγκρίνουν θεραπείες; 
  

ώς μπορούν οι ερευνητές υγείας να είναι δίκαιοι όταν συγκρίνουν 
θεραπείες;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο
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το Κε λαιο 7, μάθαμε γιατί οι ερευνητές υγείας πρέπει να δίνουν τις
θεραπείες σε πολλούς ανθρώπους όταν θέλουν να τις συγκρίνουν.

την ιστορία, ο ιάννης και η ουλία συνάντησαν τους αθηγητές στο στάδιο
του πανεπιστημίου.

Επομένως, Γιάννη και Ιουλία,
ποια είναι η γνώμη σας για αυτά
τα ευρήματα;

Ο ΧΥΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ 

ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ;

ριθμός ατόμων με πόνο στο στομά ι:

ΟΜΑΔΑ Α

1

ΟΜΑΔΑ Β

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

2

1 1

3 1

το Κε λαιο 7, μάθαμε γιατί οι ερευνητές υγείας πρέπει να δίνουν τις 
θεραπείες σε πολλούς ανθρώπους όταν θέλουν να τις συγκρίνουν. 
  
την ιστορία, ο ιάννης και η ουλία συνάντησαν τους αθηγητές στο στάδιο 

του πανεπιστημίου.

Επομένως, Γιάννη και Ιουλία, 
ποια είναι η γνώμη σας για αυτά 
τα ευρήματα;

Ο ΧΥΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ 

ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ;

ριθμός ατόμων με πόνο στο στομά ι:

ΟΜΑΔΑ Α

1

ΟΜΑΔΑ Β

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

2

1 1

3 1
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υτή ήταν η τελευταία σύγκριση. υτή
τη φορά, 22 από τους 50 φοιτητές στην
μάδα εί αν πόνο στο στομά ι.

αι 9 από τους 50 φοιτητές στην
μάδα εί αν πόνο στο στομά ι!

ρήκαμε σ εδόν το ίδιο
αποτέλεσμα σε όλες τις
συγκρίσεις με 100 φοιτητές!

ι δρομείς στην μάδα
ήπιαν υμό!

Μ Ο Ο;

ριθμός ατόμων με πόνο στο στομά ι:
ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

1 2

1 1

3 1

18

20 10
22 9

Συ ήτηση:

ιατί πρέπει οι ερευνητές υγείας να κάνουν πολλές δίκαιες συγκρίσεις με
πολλά άτομα;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

11

υτή ήταν η τελευταία σύγκριση. υτή 
τη φορά, 22 από τους 50 φοιτητές στην 
μάδα  εί αν πόνο στο στομά ι.

αι 9 από τους 50 φοιτητές στην 
μάδα  εί αν πόνο στο στομά ι!

ρήκαμε σ εδόν το ίδιο 
αποτέλεσμα σε όλες τις 
συγκρίσεις με 100 φοιτητές!

ι δρομείς στην μάδα 
 ήπιαν υμό!

  Μ  Ο Ο;

ριθμός ατόμων με πόνο στο στομά ι:

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β

1 2

1 1

3 1

18

20 10

22 9

Συ ήτηση:

  
  
  

ιατί πρέπει οι ερευνητές υγείας να κάνουν πολλές δίκαιες συγκρίσεις με 
πολλά άτομα;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

11
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το Κε λαιο 8, μάθαμε για δύο ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε πριν
επιλέξουμε μία θεραπεία.

την ιστορία, οι αθηγητές συνάντησαν τον ιάννη και την ουλία στο
οσοκομείο.

ιάννης και η ουλία ήταν εκεί επειδή εί αν και οι δύο μόλυνση στο αυτί.

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

το Κε λαιο 8, μάθαμε για δύο ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε πριν 
επιλέξουμε μία θεραπεία. 
  
την ιστορία, οι αθηγητές συνάντησαν τον ιάννη και την ουλία στο 
οσοκομείο. 

  
 ιάννης και η ουλία ήταν εκεί επειδή εί αν και οι δύο μόλυνση στο αυτί.

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο



189

ο αυτί μου πονάει πολύ
και έ ω και πυρετό.

ρα τα πλεονεκτήματα της αντιβίωσης είναι
πιο σημαντικά για εμένα. έλω να πάρω την
αντιβίωση.

Εγώ δεν θέλω να πάθω διάρροια και
εμετό! αι το αυτί μου δεν πονάει πολύ!

Συ ήτηση:

οιες είναι οι δύο ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε πριν επιλέξουμε μία
θεραπεία;

ιατί πρέπει να κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

Τα μειονεκτήματα της αντιβίωσης είναι πιο
σημαντικά για εμένα! Δεν θέλω να πάρω την
αντιβίωση!

ο αυτί μου πονάει πολύ 
και έ ω και πυρετό.

ρα τα πλεονεκτήματα της αντιβίωσης είναι 
πιο σημαντικά για εμένα. έλω να πάρω την 
αντιβίωση.

Εγώ δεν θέλω να πάθω διάρροια και 
εμετό! αι το αυτί μου δεν πονάει πολύ!

Συ ήτηση:

  
  
  

οιες είναι οι δύο ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε πριν επιλέξουμε μία 
θεραπεία; 

  
ιατί πρέπει να κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

Τα μειονεκτήματα της αντιβίωσης είναι πιο 
σημαντικά για εμένα! Δεν θέλω να πάρω την 
αντιβίωση!
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την επόμενη σελίδα, υπάρ ει μία λίστα με τα σημαντικότερα σημεία αυτού
του βιβλίου.

πορείτε να ρησιμοποιήσετε τη λίστα για την επιλογή θεραπειών.

πίσης μπορείτε να τη ρησιμοποιήσετε για να εξηγήσετε και σε άλλα άτομα
όλα αυτά που μάθατε.

υμηθείτε ότι υπάρ ουν ακόμη πολλά να μάθετε για τους ισ υρισμούς που
αφορούν τις θεραπείες, τις συγκρίσεις των θεραπειών και τις επιλογές των
θεραπειών.

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

την επόμενη σελίδα, υπάρ ει μία λίστα με τα σημαντικότερα σημεία αυτού 
του βιβλίου. 
  
πορείτε να ρησιμοποιήσετε τη λίστα για την επιλογή θεραπειών. 

  
πίσης μπορείτε να τη ρησιμοποιήσετε για να εξηγήσετε και σε άλλα άτομα 

όλα αυτά που μάθατε. 
  
υμηθείτε ότι υπάρ ουν ακόμη πολλά να μάθετε για τους ισ υρισμούς που 

αφορούν τις θεραπείες, τις συγκρίσεις των θεραπειών και τις επιλογές των 
θεραπειών.

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο
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υμηθείτε!

Να σκέ τεστε προσεκτικ πριν επιλέ ετε μ α εραπε α.
Οι περισσότερε εραπε ε έ ουν και ετικ και αρνητικ αποτελέσματα.

Οτι ήποτε λέει κ ποιο ια μ α εραπε α μπορε να ε ναι λ ο .

για τις θεραπείες
ταν ακο τε έναν ισχυρισμ για τα αποτελέσματα μίας θεραπείας, πάντα να ρ τάτε:

Ποια ε ναι η ση του ισ υρισμο ;
ν η άση του ισχυρισμο είναι κακή, ο ισχυρισμ ς είναι αναξι πιστος.

αρακάτ είναι κάποιες κακές άσεις ισχυρισμ ν για τα αποτελέσματα μίας θεραπείας:

1. προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε τη θεραπεία
2. όσο καιρό ρησιμοποιείται η θεραπεία ή πόσα άτομα την έ ουν ρησιμοποιήσει
3. όσο ακριβή ή πόσο καινούργια είναι η θεραπεία
4. ο ότι κάποιος πουλάει μία θεραπεία και λέει κάτι γι' αυτή
5. άποψη ενός ειδικού για μία θεραπεία, όταν δεν βασί εται σε δίκαιες συγκρίσεις

ν η άση εν ς ισχυρισμο είναι καλή, ο ισχυρισμ ς είναι αξι πιστος.
ι δίκαιες συγκρίσεις είναι μία καλή άση ισχυρισμ ν που α ορο ν στα αποτελέσματα

τ ν θεραπει ν.
αρακάτ περιγρά εται π ς οι ερευνητές υγείας κάνουν μία δίκαιη σ γκριση:

Λ των θεραπειών:

1. υγκρίνουν μία θεραπεία με μία άλλη θεραπεία ή με καμία θεραπεία.
2. πιλέγουν ποιος θα λάβει ποια θεραπεία στην τύ η (όπως όταν ρί νουμε ένα κέρμα).
3. Δεν αφήνουν κανέναν να γνωρί ει ποιος πήρε ποια θεραπεία μέ ρι το τέλος.
4. Δίνουν τις θεραπείες σε πολλούς ανθρώπους, ώστε αυτό που θα βρουν να μην
οφείλεται στην τύ η.

ταν επιλέγουμε ποια θεραπεία θα λά ουμε, πάντα πρέπει να ρ τάμε:

Ποια ε ναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τη εραπε α ;
Τι ε ναι πιο σημαντικό ια μένα;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

των θεραπειών

υμηθείτε!
  

                      • Να σκέ τεστε προσεκτικ  πριν επιλέ ετε μ α εραπε α. 
           • Οι περισσότερε  εραπε ε  έ ουν και ετικ  και αρνητικ  αποτελέσματα. 
                • Οτι ήποτε λέει κ ποιο  ια μ α εραπε α μπορε  να ε ναι λ ο .

 για τις θεραπείες
ταν ακο τε έναν ισχυρισμ  για τα αποτελέσματα μίας θεραπείας, πάντα να ρ τάτε: 

                                               • Ποια ε ναι η ση του ισ υρισμο ; 
ν η άση του ισχυρισμο  είναι κακή, ο ισχυρισμ ς είναι αναξι πιστος.  

αρακάτ  είναι κάποιες κακές άσεις ισχυρισμ ν για τα αποτελέσματα μίας θεραπείας: 
  
 

  
1.  προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε τη θεραπεία
2. όσο καιρό ρησιμοποιείται η θεραπεία ή πόσα άτομα την έ ουν ρησιμοποιήσει
3. όσο ακριβή ή πόσο καινούργια είναι η θεραπεία
4. ο ότι κάποιος πουλάει μία θεραπεία και λέει κάτι γι' αυτή
5.  άποψη ενός ειδικού για μία θεραπεία, όταν δεν βασί εται σε δίκαιες συγκρίσεις

ν η άση εν ς ισχυρισμο  είναι καλή, ο ισχυρισμ ς είναι αξι πιστος. 
ι δίκαιες συγκρίσεις είναι μία καλή άση ισχυρισμ ν που α ορο ν στα αποτελέσματα 

τ ν θεραπει ν. 
αρακάτ  περιγρά εται π ς οι ερευνητές υγείας κάνουν μία δίκαιη σ γκριση:

Λ  των θεραπειών:

1. υγκρίνουν μία θεραπεία με μία άλλη θεραπεία ή με καμία θεραπεία. 
2. πιλέγουν ποιος θα λάβει ποια θεραπεία στην τύ η (όπως όταν ρί νουμε ένα κέρμα). 
3. Δεν αφήνουν κανέναν να γνωρί ει ποιος πήρε ποια θεραπεία μέ ρι το τέλος. 
4. Δίνουν τις θεραπείες σε πολλούς ανθρώπους, ώστε αυτό που θα βρουν να μην 
οφείλεται στην τύ η.

ταν επιλέγουμε ποια θεραπεία θα λά ουμε, πάντα πρέπει να ρ τάμε: 
  

                  • Ποια ε ναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τη  εραπε α ; 
                                               • Τι ε ναι πιο σημαντικό ια μένα;

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

 των θεραπειών
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ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

δηγίες

Σκοπ ς: α θυμηθούμε τι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε από αυτό το
βιβλίο.

ήμα 1: άθε μαθητής γυρίζει το βιβλίο του ώστε να φανεί το ταμπλό του
παιχνιδιού.

ήμα 2: Ο δάσκαλος χωρίζει τους μαθητές σε ζευγάρια και σε κάθε ζευγάρι
ονομάζει το ένα παιδί Παίκτη 1 και το άλλο παιδί Παίκτη 2.

ήμα 3: άθε μαθητής επιλέγει κάτι ως πιόνι, για παράδειγμα μία μικρή
πέτρα, ένα κέρμα ή ένα πλαστικό καπάκι, και το τοποθετεί στο
τετράγωνο που γράφει "Α ΕΤΗΡΙΑ".

Ο δάσκαλος έχει μία λίστα με ερωτήσεις.

ήμα 4: Ο δάσκαλος ρωτάει μία από τις ερωτήσεις.

ήμα 5: Σε κάθε ζευγάρι, ο Παίκτης 1 λέει στον Παίκτη 2 ποια πιστεύει ότι
είναι η απάντηση.

ήμα 6: Ο δάσκαλος εξηγεί τη σωστή απάντηση.

ήμα 7: Σε κάθε ζευγάρι, αν ο Παίκτης 1 έδωσε τη σωστή απάντηση, τότε
προχωράει το πιόνι του κάτα ένα τετράγωνο.

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  

δηγίες

Σκοπ ς: α θυμηθούμε τι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε από αυτό το 
βιβλίο. 
  
  
ήμα 1: άθε μαθητής γυρίζει το βιβλίο του ώστε να φανεί το ταμπλό του      

             παιχνιδιού. 
  
  
ήμα 2: Ο δάσκαλος χωρίζει τους μαθητές σε ζευγάρια και σε κάθε ζευγάρι   

              ονομάζει το ένα παιδί Παίκτη 1 και το άλλο παιδί Παίκτη 2. 
  
  
ήμα 3: άθε μαθητής επιλέγει κάτι ως πιόνι, για παράδειγμα μία μικρή  

             πέτρα, ένα κέρμα ή ένα πλαστικό καπάκι, και το τοποθετεί στο  
             τετράγωνο που γράφει "Α ΕΤΗΡΙΑ". 
  
  
Ο δάσκαλος έχει μία λίστα με ερωτήσεις. 
  
  
ήμα 4: Ο δάσκαλος ρωτάει μία από τις ερωτήσεις. 

  
  
ήμα 5: Σε κάθε ζευγάρι, ο Παίκτης 1 λέει στον Παίκτη 2 ποια πιστεύει ότι  

             είναι η απάντηση. 
  
  
ήμα 6: Ο δάσκαλος εξηγεί τη σωστή απάντηση. 

  
  
ήμα 7: Σε κάθε ζευγάρι, αν ο Παίκτης 1 έδωσε τη σωστή απάντηση, τότε  

              προχωράει το πιόνι του κάτα ένα τετράγωνο. 
  
  
  
  
 

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο
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ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ήμα 8: παναλαμβάνονται τα βήματα 4 έως 7, αλλά τώρα απαντάει ο
αίκτης 2.

ταν ένας μαθητής από ένα ευγάρι φτάσει στο τετράγωνο " Λ ", τότε
νικούν. υτό το ευγάρι ξεκινάει από την αρ ή.

Παρ ει μα

Δάσκαλος: " ι περισσότερες θεραπείες έ ουν μόνο θετικά, μόνο αρνητικά ή
και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα;"

αίκτης 1 σε κάθε ευγάρι δίνει την απάντηση στον αίκτη 2.

Δάσκαλος: " σωστή απάντηση είναι ότι οι περισσότερες θεραπείες έ ουν
και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα! υμηθείτε το παράδειγμα με την
αντιβίωση. ν πάρεις μία αντιβίωση, μπορεί να θεραπευτεί η μόλυνση
γρηγορότερα, αλλά μπορεί επίσης και να κάνεις εμετό ή διάρροια."

αίκτης 1 σε κάθε ευγάρι προ ωράει το πιόνι κατά ένα τετράγωνο αν
έ ει δώσει τη σωστή απάντηση.

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  

ήμα 8: παναλαμβάνονται τα βήματα 4 έως 7, αλλά τώρα απαντάει ο
             αίκτης 2. 
  
  
ταν ένας μαθητής από ένα ευγάρι φτάσει στο τετράγωνο " Λ ", τότε 

νικούν. υτό το ευγάρι ξεκινάει από την αρ ή. 
  
  
  
  
Παρ ει μα 
  
Δάσκαλος: " ι περισσότερες θεραπείες έ ουν μόνο θετικά, μόνο αρνητικά ή 
και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα;" 
  

 αίκτης 1 σε κάθε ευγάρι δίνει την απάντηση στον αίκτη 2. 
  
Δάσκαλος: "  σωστή απάντηση είναι ότι οι περισσότερες θεραπείες έ ουν 
και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα! υμηθείτε το παράδειγμα με την 
αντιβίωση. ν πάρεις μία αντιβίωση, μπορεί να θεραπευτεί η μόλυνση 
γρηγορότερα, αλλά μπορεί επίσης και να κάνεις εμετό ή διάρροια." 
  

 αίκτης 1 σε κάθε ευγάρι προ ωράει το πιόνι κατά ένα τετράγωνο αν 
έ ει δώσει τη σωστή απάντηση.

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο
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ΑΣΚΗΣΗ

δηγίες

νοίξτε το πίσω μέρος του βιβλίου των ασκήσεων όπου έ ετε συγκεντρώσει
ισ υρισμούς.

υμπληρώστε τη βάση για κάθε ισ υρισμό και στη συνέ εια επιλέξτε ένα
από τα τετράγωνα παρακάτω, ανάλογα με το αν θεωρείτε ότι ο ισ υρισμός
είναι αξιόπιστος ή αναξιόπιστος. την περίπτωση που δεν είστε σίγουροι,
επιλέξτε το αντίστοι ο τετράγωνο. πάρ ει ένα παράδειγμα στην επόμενη
σελίδα.

υμηθείτε, οι βάσεις των ισ υρισμών που μάθαμε είναι:

προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε τη θεραπεία
ια πόσο καιρό ρησιμοποιείται μία θεραπεία ή πόσα άτομα την έ ουν
ρησιμοποιήσει
όσο ακριβή ή πόσο καινούργια είναι η θεραπεία
ταν κάποιος πουλάει μία θεραπεία και λέει κάτι γι' αυτή
άποψη ενός ειδικού για μία θεραπεία
ία δίκαιη σύγκριση της θεραπείας με άλλες θεραπείες ή με καμία

θεραπεία
ία άνιση σύγκριση της θεραπείας με άλλες θεραπείες ή με καμία

θεραπεία

ν δεν γνωρί ετε ποια είναι η βάση του ισ υρισμού, τότε αφήστε κενό για
αυτό τον ισ υρισμό.

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

ΑΣΚΗΣΗ

δηγίες

νοίξτε το πίσω μέρος του βιβλίου των ασκήσεων όπου έ ετε συγκεντρώσει 
ισ υρισμούς. 
  
υμπληρώστε τη βάση για κάθε ισ υρισμό και στη συνέ εια επιλέξτε ένα 

από τα τετράγωνα παρακάτω, ανάλογα με το αν θεωρείτε ότι ο ισ υρισμός 
είναι αξιόπιστος ή αναξιόπιστος. την περίπτωση που δεν είστε σίγουροι, 
επιλέξτε το αντίστοι ο τετράγωνο. πάρ ει ένα παράδειγμα στην επόμενη 
σελίδα. 
  
υμηθείτε, οι βάσεις των ισ υρισμών που μάθαμε είναι: 

  
•  προσωπική εμπειρία κάποιου που ρησιμοποίησε τη θεραπεία
• ια πόσο καιρό ρησιμοποιείται μία θεραπεία ή πόσα άτομα την έ ουν   
  ρησιμοποιήσει
• όσο ακριβή ή πόσο καινούργια είναι η θεραπεία
• ταν κάποιος πουλάει μία θεραπεία και λέει κάτι γι' αυτή
•  άποψη ενός ειδικού για μία θεραπεία
• ία δίκαιη σύγκριση της θεραπείας με άλλες θεραπείες ή με καμία  
  θεραπεία
• ία άνιση σύγκριση της θεραπείας με άλλες θεραπείες ή με καμία  
  θεραπεία
  
ν δεν γνωρί ετε ποια είναι η βάση του ισ υρισμού, τότε αφήστε κενό για 

αυτό τον ισ υρισμό. 
 

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο
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£   £ ✓£

ΑΣΚΗΣΗ

Παρ ει μα:

σ υρισμός:

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

κοπριά θεραπεύει τα εγκαύματα!

εραπεία:

ά ω κοπριά πάνω σε ένα έγκαυμα

ποτέλεσμα:

εραπεία εγκαύματος

άση:

προσωπική εμπειρία κάποιου

ίναι ο ισ υρισμός αξιόπιστος;

αι ι εν είμαι ίγο ρο /η

ΑΣΚΗΣΗ

Παρ ει μα:

σ υρισμός:

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

 κοπριά θεραπεύει τα εγκαύματα!

εραπεία:

ά ω κοπριά πάνω σε ένα έγκαυμα

ποτέλεσμα:

εραπεία εγκαύματος

άση:

 προσωπική εμπειρία κάποιου

ίναι ο ισ υρισμός αξιόπιστος;

αι ι εν είμαι ίγο ρο /η
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ΑΣΚΗΣΗ

σ υρισμός:

εραπεία:

ποτέλεσμα:

άση:

ίναι ο ισ υρισμός αξιόπιστος;

αι ι Δεν είμαι σίγουρος/η

σ υρισμός:

εραπεία:

ποτέλεσμα:

άση:

ίναι ο ισ υρισμός αξιόπιστος;

αι ι Δεν είμαι σίγουρος/η

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο

ΑΣΚΗΣΗ

σ υρισμός:

εραπεία:

ποτέλεσμα:

άση:

ίναι ο ισ υρισμός αξιόπιστος;

αι ι Δεν είμαι σίγουρος/η

σ υρισμός:

εραπεία:

ποτέλεσμα:

άση:

ίναι ο ισ υρισμός αξιόπιστος;

αι ι Δεν είμαι σίγουρος/η

εφάλαιο 9: ι είναι σημαντικό να θυμόμαστε από αυτό το βιβλίο
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Λίστα σημαντικών όρων σε αυτό
το βιβλίο και η σημασία τους

Α

ΑΝΑ ΙΟΠΙΣΤΟΣ ισχυρισμ ς
είναι ο ισ υρισμός με κακή βάση.

: " ξιόπιστος" → λέπε " ".
: " άρα ισ υρίστηκε ότι η κοπριά θεραπεύει τα εγκαύματα.

βάση του ισ υρισμού της, ήταν η εμπειρία της να βά ει κοπριά πάνω στο
έγκαυμα. ισ υρισμός της ήταν ανα ιόπιστο , επειδή βασι όταν μόνο
στην προσωπική της εμπειρία."

ΑΝΙΣΗ ΣΥ ΚΡΙΣΗ θεραπει ν
είναι η σύγκριση στην οποία υπάρ ουν και άλλες σημαντικές διαφορές
εκτός από τις θεραπείες.

: "Δίκαιη σύγκριση" → λέπε "Δ".
: " ι ερευνητές υγείας συνέκριναν τον ύπνο σε κρεβάτι

με ή ωρίς κουνουπιέρα. α άτομα στην πρώτη ομάδα ούσαν σε μια
περιο ή όπου υπάρ ουν πολύ λίγα κουνούπια. υτή ήταν μία νιση
σ κριση, επειδή υπήρ ε και άλλη μία σημαντική διαφορά μεταξύ των
ομάδων, εκτός από τη ρήση της κουνουπιέρας."

λωσσάρι

........

  
Λίστα σημαντικών όρων σε αυτό 
το βιβλίο και η σημασία τους

Α 
  
ΑΝΑ ΙΟΠΙΣΤΟΣ ισχυρισμ ς 
είναι ο ισ υρισμός με κακή βάση. 

   : " ξιόπιστος" → λέπε " ". 
: "  άρα ισ υρίστηκε ότι η κοπριά θεραπεύει τα εγκαύματα. 

 βάση του ισ υρισμού της, ήταν η εμπειρία της να βά ει κοπριά πάνω στο 
έγκαυμα.  ισ υρισμός της ήταν ανα ιόπιστο , επειδή βασι όταν μόνο 
στην προσωπική της εμπειρία." 
  
ΑΝΙΣΗ ΣΥ ΚΡΙΣΗ θεραπει ν 
είναι η σύγκριση στην οποία υπάρ ουν και άλλες σημαντικές διαφορές 
εκτός από τις θεραπείες. 

   : "Δίκαιη σύγκριση" → λέπε "Δ". 
: " ι ερευνητές υγείας συνέκριναν τον ύπνο σε κρεβάτι  

με ή ωρίς κουνουπιέρα. α άτομα στην πρώτη ομάδα ούσαν σε μια 
περιο ή όπου υπάρ ουν πολύ λίγα κουνούπια. υτή ήταν μία νιση 
σ κριση, επειδή υπήρ ε και άλλη μία σημαντική διαφορά μεταξύ των 
ομάδων, εκτός από τη ρήση της κουνουπιέρας." 
  
  
  
  
  
 

λωσσάρι
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Α ΙΟΠΙΣΤΟΣ ισχυρισμ ς
είναι ο ισ υρισμός με καλή βάση.

: " ναξιόπιστος" → λέπε " ".
: " ι κουνουπιέρες εμποδί ουν τη μετάδοση της ελονοσίας.

υτός είναι ένας α ιόπιστο ισ υρισμός, επειδή βασί εται σε δίκαιες
συγκρίσεις."

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μίας θεραπείας
είναι οτιδήποτε προκαλείται από τη θεραπεία.

: " καλύτερη όραση είναι αποτέλεσμα της ρήσης
γυαλιών οράσεως."

ΑΣΗ εν ς ισχυρισμο
είναι αυτό που υποστηρί ει, "θεμελιώνει" τον ισ υρισμό.

: " ση του ισ υρισμού της άρα ήταν η προσωπική της
εμπειρία."

ταν λέμε ότι ένας ισχυρισμ ς ΑΣΙ ΕΤΑΙ σε κάτι
σημαίνει ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε έναν ισ υρισμό με κάτι.

: " ισ υρισμός της άρα ασι όταν στη δική της
εμπειρία."

ΡΙΣΚΩ κάτι μετά απ σ γκριση
σημαίνει ότι ανακαλύπτω μία διαφορά ή ομοιότητα.

: " ι ερευνητές υγείας ρήκαν ότι από τα άτομα που
κοιμήθηκαν σε κρεβάτι με κουνουπιέρα, λιγότεροι προσβλήθηκαν από
ελονοσία."

!

λωσσάρι

Α ΙΟΠΙΣΤΟΣ ισχυρισμ ς  
είναι ο ισ υρισμός με καλή βάση. 

   : " ναξιόπιστος" → λέπε " ". 
: " ι κουνουπιέρες εμποδί ουν τη μετάδοση της ελονοσίας.  

υτός είναι ένας α ιόπιστο  ισ υρισμός, επειδή βασί εται σε δίκαιες  
συγκρίσεις." 
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μίας θεραπείας  
είναι οτιδήποτε προκαλείται από τη θεραπεία. 

: "  καλύτερη όραση είναι αποτέλεσμα της ρήσης
γυαλιών οράσεως." 
  

 
  
ΑΣΗ εν ς ισχυρισμο  

είναι αυτό που υποστηρί ει, "θεμελιώνει" τον ισ υρισμό. 
: "  ση του ισ υρισμού της άρα ήταν η προσωπική της 

εμπειρία." 
  
ταν λέμε ότι ένας ισχυρισμ ς ΑΣΙ ΕΤΑΙ σε κάτι 

σημαίνει ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε έναν ισ υρισμό με κάτι. 
: "  ισ υρισμός της άρα ασι όταν στη δική της 

εμπειρία." 
  
ΡΙΣΚΩ κάτι μετά απ  σ γκριση 

σημαίνει ότι ανακαλύπτω μία διαφορά ή ομοιότητα. 
: " ι ερευνητές υγείας ρήκαν ότι από τα άτομα που 

κοιμήθηκαν σε κρεβάτι με κουνουπιέρα, λιγότεροι προσβλήθηκαν από 
ελονοσία." 
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ΙΚΑΙΗ σ γκριση μεταξ τ ν θεραπει ν
είναι μία σύγκριση στην οποία η μόνη σημαντική διαφορά είναι οι
θεραπείες.

: " νιση σύγκριση" → λέπε " ".
: " ι ερευνητές υγείας συνέκριναν το να κοιμάσαι σε κρεβάτι

με κουνουπιέρα σε σ έση με κρεβάτι ωρίς κουνουπιέρα. α άτομα στη
μία ομάδα ήταν όμοια με τα άτομα στην άλλη ομάδα. ταν μια καιη
σύγκριση, επειδή η μόνη σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ήταν αν
τα άτομα κοιμήθηκαν με κουνουπιέρα ή ό ι."

Ε

ΕΙ ΙΚΟΣ
είναι κάποιος που γνωρί ει πολλά σ ετικά με κάτι.

: "Ένας βοτανολόγος είναι ει ικό στη βοτανοθεραπεία,
αλλά οι βοτανολόγοι μπορεί να κάνουν λάθη. λοι οι ει ικο μπορεί να
κάνουν λάθη."

ΕΠΙΛΟ Η ΡΟΝΤΙ ΑΣ Υ ΕΙΑΣ
είναι το πώς επιλέγεις να φροντίσεις τη δική σου υγεία ή την υγεία
των άλλων.

1: " ταν επιλέγεις να λάβεις μία θεραπεία, κάνεις μία
επιλο ή ροντ α υ ε α ."

2: " ταν η κυβέρνηση επιλέγει ποιες θεραπείες θα
ρηματοδοτήσει και θα παρέ ει στον πληθυσμό, κάνει μία επιλο ή
ροντ α υ ε α ."

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
λέπε "Έρευνα" παρακάτω.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ Υ ΕΙΑΣ
λέπε " ρευνα υγείας" παρακάτω.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
λέπε " ρευνητής" παρακάτω.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Υ ΕΙΑΣ
λέπε " ρευνητής υγείας" παρακάτω.
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ΙΚΑΙΗ σ γκριση μεταξ  τ ν θεραπει ν 

είναι μία σύγκριση στην οποία η μόνη σημαντική διαφορά είναι οι 
θεραπείες.  

   : " νιση σύγκριση" → λέπε " ". 
: " ι ερευνητές υγείας συνέκριναν το να κοιμάσαι σε κρεβάτι 

με κουνουπιέρα σε σ έση με κρεβάτι ωρίς κουνουπιέρα. α άτομα στη 
μία ομάδα ήταν όμοια με τα άτομα στην άλλη ομάδα. ταν μια καιη 
σύγκριση, επειδή η μόνη σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ήταν αν 
τα άτομα κοιμήθηκαν με κουνουπιέρα ή ό ι." 
  
Ε 
  
ΕΙ ΙΚΟΣ 
είναι κάποιος που γνωρί ει πολλά σ ετικά με κάτι. 

: "Ένας βοτανολόγος είναι ει ικό  στη βοτανοθεραπεία,  
αλλά οι βοτανολόγοι μπορεί να κάνουν λάθη. λοι οι ει ικο  μπορεί να 
κάνουν λάθη." 
  
ΕΠΙΛΟ Η ΡΟΝΤΙ ΑΣ Υ ΕΙΑΣ 
είναι το πώς επιλέγεις να φροντίσεις τη δική σου υγεία ή την υγεία  
των άλλων.  

 1: " ταν επιλέγεις να λάβεις μία θεραπεία, κάνεις μία
επιλο ή ροντ α  υ ε α ."  

 2: " ταν η κυβέρνηση επιλέγει ποιες θεραπείες θα
ρηματοδοτήσει και θα παρέ ει στον πληθυσμό, κάνει μία επιλο ή 
ροντ α  υ ε α ." 

  
ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
λέπε "Έρευνα" παρακάτω. 

  
ΕΠΙΣΤΗΜΗ Υ ΕΙΑΣ  
λέπε " ρευνα υγείας" παρακάτω. 

  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ  
λέπε " ρευνητής" παρακάτω. 

  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Υ ΕΙΑΣ  
λέπε " ρευνητής υγείας" παρακάτω. 
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ΕΡΕΥΝΑ
είναι το να μελετούμε προσεκτικά κάτι, με σκοπό να μάθουμε
περισσότερα γι' αυτό.

: " πιστήμη"
: " αθηγητής κ. κριβοδίκαιος και η αθηγήτρια

κ. υγκριτικού κάνουν έρευνα σ ετικά με τις θεραπείες, ώστε να
μάθουν περισσότερα για τα αποτελέσματά τους."

ΕΡΕΥΝΑ Υ ΕΙΑΣ
είναι η προσεκτική μελέτη θεμάτων υγείας, με σκοπό να μάθουμε
περισσότερα σ ετικά με την υγεία.

: " ι ερευνητές υγείας συνέκριναν προσεκτικά τον ύπνο
σε κρεβάτι με ή ωρίς κουνουπιέρα. πό αυτήν την έρευνα υ ε α ,
ανακάλυψαν περισσότερα για τα αποτελέσματα του ύπνου με
κουνουπιέρα."

: " πιστήμη υγείας"

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
είναι κάποιος που μελετά προσεκτικά κάτι, με σκοπό να μάθει
περισσότερα γι' αυτό.

: " πιστήμονας"
: " αθηγητής κ. κριβοδίκαιος και η αθηγήτρια κ.

υγκριτικού είναι ερευνητέ που μελετούν θεραπείες, ώστε να μάθουν
περισσότερα σ ετικά με τα αποτελέσματά τους.

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Υ ΕΙΑΣ
είναι κάποιος που μελετά προσεκτικά θέματα υγείας, με σκοπό να μάθει
περισσότερα σ ετικά με την υγεία.

: " άποιοι ερευνητέ υ ε α μελετούν τα αποτελέσματα
των θεραπειών στην υγεία. ια παράδειγμα, έ ουν συγκρίνει προσεκτικά
τον ύπνο σε κρεβάτι με ή ωρίς κουνουπιέρα. Έτσι, ανακάλυψαν
περισσότερα για τα αποτελέσματα του ύπνου με κουνουπιέρα."

: " πιστήμονας υγείας"

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
είναι το ερώτημα που προσπαθούν να απαντήσουν οι ερευνητές.

: " ο ερευνητικό ερ τημα ήταν: ύπνος σε κρεβάτι με
κουνουπιέρα εμποδί ει τη μετάδοση της ελονοσίας;"
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ΕΡΕΥΝΑ  
είναι το να μελετούμε προσεκτικά κάτι, με σκοπό να μάθουμε  
περισσότερα γι' αυτό. 

    : " πιστήμη" 
: "  αθηγητής κ. κριβοδίκαιος και η αθηγήτρια

κ. υγκριτικού κάνουν έρευνα σ ετικά με τις θεραπείες, ώστε να  
μάθουν περισσότερα για τα αποτελέσματά τους." 
  
ΕΡΕΥΝΑ Υ ΕΙΑΣ  
είναι η προσεκτική μελέτη θεμάτων υγείας, με σκοπό να μάθουμε  
περισσότερα σ ετικά με την υγεία. 

: " ι ερευνητές υγείας συνέκριναν προσεκτικά τον ύπνο  
σε κρεβάτι με ή ωρίς κουνουπιέρα. πό αυτήν την έρευνα υ ε α , 
ανακάλυψαν περισσότερα για τα αποτελέσματα του ύπνου με 
κουνουπιέρα." 

    : " πιστήμη υγείας" 
  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 
είναι κάποιος που μελετά προσεκτικά κάτι, με σκοπό να μάθει 
περισσότερα γι' αυτό. 

    : " πιστήμονας" 
: "  αθηγητής κ. κριβοδίκαιος και η αθηγήτρια κ. 

υγκριτικού είναι ερευνητέ  που μελετούν θεραπείες, ώστε να μάθουν 
περισσότερα σ ετικά με τα αποτελέσματά τους. 
  
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Υ ΕΙΑΣ  
είναι κάποιος που μελετά προσεκτικά θέματα υγείας, με σκοπό να μάθει  
περισσότερα σ ετικά με την υγεία. 

: " άποιοι ερευνητέ  υ ε α  μελετούν τα αποτελέσματα
των θεραπειών στην υγεία. ια παράδειγμα, έ ουν συγκρίνει προσεκτικά
τον ύπνο σε κρεβάτι με ή ωρίς κουνουπιέρα. Έτσι, ανακάλυψαν
περισσότερα για τα αποτελέσματα του ύπνου με κουνουπιέρα." 

    : " πιστήμονας υγείας" 
  
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  
είναι το ερώτημα που προσπαθούν να απαντήσουν οι ερευνητές. 

: " ο ερευνητικό ερ τημα ήταν:  ύπνος σε κρεβάτι με
κουνουπιέρα εμποδί ει τη μετάδοση της ελονοσίας;" 
  
  
 

λωσσάρι



201

ΕΥΡΗΜΑ
είναι μία διαφορά ή ομοιότητα που εντοπί εται μετά από μία σύγκριση.

: " ο ε ρημα των ερευνητών υγείας ήταν ότι λιγότερα
άτομα που κοιμήθηκαν σε κρεβάτι με κουνουπιέρα προσβλήθηκαν από
ελονοσία."

ΕΡΑΠΕΙΑ
είναι οτιδήποτε κάνεις για τη διατήρηση ή βελτίωση της υγείας σου.

: " ο να φοράς γυαλιά οράσεως είναι μία εραπε α."

Ι

ΙΣ ΥΡΙ ΟΜΑΙ
σημαίνει ότι λέω κάτι, το οποίο μπορεί να είναι σωστό ή λάθος.

: " άρα ισ υρ στηκε ότι η κοπριά επουλώνει τα
εγκαύματα. ισ υρισμό της είναι λανθασμένος."

ΙΣ ΥΡΙΣΜΟΣ
είναι οτιδήποτε λέει κάποιος και το οποίο μπορεί να είναι σωστό ή λάθος.

: " ισ υρισμό της άρα ήταν ότι η κοπριά επουλώνει τα
εγκαύματα. ισ υρισμό της είναι λανθασμένος."

Κ

ΚΑ Η ΗΤΗΣ
είναι κάποιος που διδάσκει ή κάνει έρευνα στο πανεπιστήμιο.

: " Κα η ητή κ. κριβοδίκαιος και η Κα η ήτρια κ.
υγκριτικού διδάσκουν στο πανεπιστήμιο. Διδάσκουν σε φοιτητές ιατρικής

και ερευνητές υγείας. ι Κα η ητέ ασ ολούνται και με την έρευνα για
θέματα υγείας."
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ΕΥΡΗΜΑ 
είναι μία διαφορά ή ομοιότητα που εντοπί εται μετά από μία σύγκριση. 

: " ο ε ρημα των ερευνητών υγείας ήταν ότι λιγότερα 
άτομα που κοιμήθηκαν σε κρεβάτι με κουνουπιέρα προσβλήθηκαν από 
ελονοσία." 
  

 
  
ΕΡΑΠΕΙΑ 

είναι οτιδήποτε κάνεις για τη διατήρηση ή βελτίωση της υγείας σου. 
: " ο να φοράς γυαλιά οράσεως είναι μία εραπε α." 

  
Ι 
  
ΙΣ ΥΡΙ ΟΜΑΙ 
σημαίνει ότι λέω κάτι, το οποίο μπορεί να είναι σωστό ή λάθος. 

: "  άρα ισ υρ στηκε ότι η κοπριά επουλώνει τα 
εγκαύματα.  ισ υρισμό  της είναι λανθασμένος." 
  
ΙΣ ΥΡΙΣΜΟΣ 
είναι οτιδήποτε λέει κάποιος και το οποίο μπορεί να είναι σωστό ή λάθος. 

: "  ισ υρισμό  της άρα ήταν ότι η κοπριά επουλώνει τα 
εγκαύματα.  ισ υρισμό  της είναι λανθασμένος." 
  
  
Κ 
  
ΚΑ Η ΗΤΗΣ 
είναι κάποιος που διδάσκει ή κάνει έρευνα στο πανεπιστήμιο. 

: "  Κα η ητή  κ. κριβοδίκαιος και η Κα η ήτρια κ. 
υγκριτικού διδάσκουν στο πανεπιστήμιο. Διδάσκουν σε φοιτητές ιατρικής 

και ερευνητές υγείας. ι Κα η ητέ  ασ ολούνται και με την έρευνα για 
θέματα υγείας." 
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Μ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ μίας θεραπείας
είναι κάτι σ ετικό με τη θεραπεία, το οποίο θεωρούμε αρνητικό.

: " λεονέκτημα" → λέπε " ".
: " α αρνητικά αποτελέσματα μίας θεραπείας είναι τα

μειονεκτήματα της θεραπείας. Ένα άλλο μειονέκτημα μερικών
θεραπειών είναι ότι κοστί ουν πολλά ρήματα."

ΜΕΤΡΩ
σημαίνει ότι προσδιορί ω την ποσότητα ή τον αριθμό ατόμων, πραγμάτων
ή κάποιου συνόλου.

: " ι ερευνητές υγείας συνέκριναν τον ύπνο σε κρεβάτι με ή
ωρίς κουνουπιέρα. Μέτρησαν πόσα άτομα προσβλήθηκαν από
ελονοσία."

ΜΟΛΥΝΣΗ
είναι μία ασθένεια που προκαλείται από μικρόβια.

: " ιάννης έπαθε μία μόλυνση στο δά τυλό του, αφού
έβαλε πάνω του κοπριά."

Π

ΠΑΡΑΠΛΑΝΩ
σημαίνει ότι κάνω κάποιον να νομί ει πως κάτι είναι σωστό, ενώ στην
πραγματικότητα είναι λάθος.

: " περδεύω" ή " ορο δεύω"
: "Ένας αναξιόπιστος ισ υρισμός μπορεί να σε

παραπλανήσει."

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ μίας θεραπείας
είναι κάτι σ ετικό με τη θεραπεία, το οποίο θεωρούμε θετικό.

: " ειονέκτημα" → λέπε " ".
: " α καλά αποτελέσματα μίας θεραπείας είναι τα

πλεονεκτήματα της θεραπείας. Ένα άλλο πλεονέκτημα κάποιων
θεραπειών είναι ότι κοστί ουν λίγα ή και καθόλου ρήματα."
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Μ 
  
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ μίας θεραπείας  
είναι κάτι σ ετικό με τη θεραπεία, το οποίο θεωρούμε αρνητικό. 

   : " λεονέκτημα" → λέπε " ". 
: " α αρνητικά αποτελέσματα μίας θεραπείας είναι τα 

μειονεκτήματα της θεραπείας. Ένα άλλο μειονέκτημα μερικών 
θεραπειών είναι ότι κοστί ουν πολλά ρήματα." 
  
ΜΕΤΡΩ 
σημαίνει ότι προσδιορί ω την ποσότητα ή τον αριθμό ατόμων, πραγμάτων 
ή κάποιου συνόλου. 

: " ι ερευνητές υγείας συνέκριναν τον ύπνο σε κρεβάτι με ή 
ωρίς κουνουπιέρα. Μέτρησαν πόσα άτομα προσβλήθηκαν από 
ελονοσία." 
  
ΜΟΛΥΝΣΗ  
είναι μία ασθένεια που προκαλείται από μικρόβια. 

: "  ιάννης έπαθε μία μόλυνση στο δά τυλό του, αφού 
έβαλε πάνω του κοπριά." 
  
Π 
  
ΠΑΡΑΠΛΑΝΩ 
σημαίνει ότι κάνω κάποιον να νομί ει πως κάτι είναι σωστό, ενώ στην 
πραγματικότητα είναι λάθος. 

    : " περδεύω" ή " ορο δεύω" 
: "Ένας αναξιόπιστος ισ υρισμός μπορεί να σε 

παραπλανήσει." 
  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ μίας θεραπείας 
είναι κάτι σ ετικό με τη θεραπεία, το οποίο θεωρούμε θετικό. 

   : " ειονέκτημα" → λέπε " ". 
: " α καλά αποτελέσματα μίας θεραπείας είναι τα 

πλεονεκτήματα της θεραπείας. Ένα άλλο πλεονέκτημα κάποιων 
θεραπειών είναι ότι κοστί ουν λίγα ή και καθόλου ρήματα." 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τις θεραπείες
είναι οτιδήποτε γνωρίζουμε ή μαθαίνουμε σχετικά με τις θεραπείες.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "Τα ευρήματα των ερευνητών υγείας είναι πληροφορίες
για τις θεραπείες."

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ από τη χρήση μίας θεραπείας
είναι κάτι που συνέβη σε κάποιον μετά τη χρήση της θεραπείας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "Η Σάρα ισχυρίζεται ότι η κοπριά θεραπεύει τα εγκαύματα.
Ο ισχυρισμός της βασίζεται στην προσωπική της εμπειρία να βάζει
κοπριά πάνω σε ένα έγκαυμα. Ο ισχυρισμός της είναι λανθασμένος."

Σ

Είμαι ΣΙΓΟΥΡΟΣ για τα αποτελέσματα μίας θεραπείας
σημαίνει ότι έχω πολύ μικρή αμφιβολία για τα αποτελέσματα της
θεραπείας.
ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ: "Βέβαιος" ή "Πεπεισμένος"
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "Δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι για τα
αποτελέσματα των περισσότερων θεραπειών."
ΛΕΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ: "Αβέβαιος"

ΣΥΓΚΡΙΝΩ θεραπείες 
σημαίνει ότι αναζητώ τις διαφορές μεταξύ δύο ή περισσότερων θεραπειών.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "Οι ερευνητές υγείας έχουν συγκρίνει τον ύπνο σε
κρεβάτι με ή χωρίς κουνουπιέρα."

ΣΥΓΚΡΙΣΗ θεραπειών
είναι η αναζήτηση των διαφορών μεταξύ δύο ή περισσότερων θεραπειών.
ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ: "Μελέτη θεραπειών" ή "Δοκιμή
θεραπειών"
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "Οι ερευνητές υγείας έχουν κάνει συγκρίσεις για τον ύπνο
σε κρεβάτι με ή χωρίς κουνουπιέρα."
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τις θεραπείες 
είναι οτιδήποτε γνωρίζουμε ή μαθαίνουμε σχετικά με τις θεραπείες. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "Τα ευρήματα των ερευνητών υγείας είναι πληροφορίες 
για τις θεραπείες." 
  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ από τη χρήση μίας θεραπείας 
είναι κάτι που συνέβη σε κάποιον μετά τη χρήση της θεραπείας. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "Η Σάρα ισχυρίζεται ότι η κοπριά θεραπεύει τα εγκαύματα. 
Ο ισχυρισμός της βασίζεται στην προσωπική της εμπειρία να βάζει 
κοπριά πάνω σε ένα έγκαυμα. Ο ισχυρισμός της είναι λανθασμένος." 
  
Σ 
  
Είμαι ΣΙΓΟΥΡΟΣ για τα αποτελέσματα μίας θεραπείας 
σημαίνει ότι έχω πολύ μικρή αμφιβολία για τα αποτελέσματα της 
θεραπείας. 
ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ: "Βέβαιος" ή "Πεπεισμένος" 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "Δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι για τα 
αποτελέσματα των περισσότερων θεραπειών." 
ΛΕΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ: "Αβέβαιος" 
  
ΣΥΓΚΡΙΝΩ θεραπείες 
σημαίνει ότι αναζητώ τις διαφορές μεταξύ δύο ή περισσότερων θεραπειών. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "Οι ερευνητές υγείας έχουν συγκρίνει τον ύπνο σε   
κρεβάτι με ή χωρίς κουνουπιέρα." 
  
ΣΥΓΚΡΙΣΗ θεραπειών 
είναι η αναζήτηση των διαφορών μεταξύ δύο ή περισσότερων θεραπειών. 
ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ: "Μελέτη θεραπειών" ή "Δοκιμή 
θεραπειών" 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "Οι ερευνητές υγείας έχουν κάνει συγκρίσεις για τον ύπνο 
σε κρεβάτι με ή χωρίς κουνουπιέρα."  
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ΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
είναι η επιλογή που κάνεις αφού κατανοήσεις τις πληροφορίες που έχεις.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "Οι ερευνητές υγείας συνέκριναν τη χορήγηση ή όχι
αντιβίωσης. Ο Γιάννης και η Ιουλία κατανόησαν τα ευρήματα των
ερευνητών υγείας. καναν τεκμηριωμ νες επιλογ ς σχετικά με τη
χορήγηση της αντιβίωσης."

(Σημείωση: η έκφραση "στην Τ Η" έχει δύο ερμηνείες. αι οι δύο
περιγράφονται παρακάτω.)

Επιλέγοντας Σ ΗΝ Υ Η ποιος θα λ ει ποια θεραπεία
είναι ένας τρόπος να επιλέξουμε χωρίς να γνωρίζουμε ποιος θα λάβει ποια
θεραπεία.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "Ο Γιάννης και η Ιουλία έστρι αν ένα κέρμα για να
επιλέξουν ποιοι φίλοι τους θα έπιναν χυμό και ποιοι νερό. Με αυτόν τον
τρόπο, επέλεξαν στην τ η ποιοι θα έπιναν χυμό. Ο Γιάννης και η Ιουλία
δεν ήξεραν ποιοι θα έπιναν χυμό."

ρίσ οντας μία ια ορ Σ ΗΝ Υ Η όταν οι ομ ες πο σ γ ρίνο με
είναι πολ μι ρές, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν η
διαφορά αυτή είναι πραγματική, αφού οι ομάδες που συγκρίνονται είναι
πολύ μικρές.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "Οι ερευνητές υγείας συνέκριναν δύο φάρμακα, ώστε να
διαπιστώσουν ποιο είναι καλύτερο για τον πονοκέφαλο. δωσαν το ένα
φάρμακο στην πρώτη ομάδα και το άλλο φάρμακο στη δεύτερη ομάδα. Ο 
πονοκέφαλος πέρασε γρηγορότερα στα άτομα της πρώτης ομάδας.
Παρόλα αυτά, υπήρχαν πολύ λίγα άτομα στη σύγκριση. Είναι πιθανό να
βρήκαν στην τ η ότι το πρώτο φάρμακο ήταν καλύτερο. Δεν θα
μπορούσαν να γνωρίζουν γιατί ο πονοκέφαλος στα άτομα της πρώτης
ομάδας πέρασε γρηγορότερα."

Υ

ΥΓΕΙΑ
σημαίνει το πόσο καλά είναι το σώμα και το πνεύμα σου.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: "Η υγεία της Ιουλίας είναι καλή, επειδή δεν έχει καμία
ασθένεια ή τραυματισμό. Ο Γιάννης έχει μία μόλυνση, άρα η υγεία του
είναι χειρότερη από της Ιουλίας."
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υτό το βιβλίο ειναι αφιερωμένο στον David Sackett.

 David Sackett, ο οποίος πέθανε κατά την προετοιμασία αυτών των 
εργαλείων, ήταν πρωτοπόρος στην ιατρική βασισμένη στην τεκμηρίωση.  
David "αμφισβήτησε τη μακρο ρόνια εξάρτηση του ιατρικού επαγγέλματος 
από την υποκειμενική κρίση, την παράδοση και την αυθεντία."1 ταν 
φίλος, συνάδελφος και έμπνευση των μελών της ομάδας Informed Health 
Choices.  David εί ε μεγάλη ικανότητα στο να μετατρέπει το πολύπλοκο 
σε απλό.2 ράφοντας για την προσέγγισή του στις ομιλίες του, στα δοκίμιά 
του και τα βιβλία του, ανέφερε το έργο Cat's Cradle  Kurt Vonnegut:

Κάθε ερευνητής που δεν μπορεί να εξηγήσει σε ένα οκτάχρονο τι κάνει,  
είναι τσαρλατάνος.3

Λάβαμε σοβαρά υπόψιν αυτό το απόφθευγμα στην ανάπτυξη αυτών των 
εργαλείων. Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε έναν καλύτερο τρόπο για να 
τιμήσoυμε τη μνήμη του David από το να του αφιερώσουμε αυτό το βιβλίο - εκτός 
ίσως από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του βιβλίου με μια δίκαιη 
σύγκριση, όπως και κάνουμε. 

Ε χ ρι ίε  κ ι ει φ ρ : Η ανάπτ ξ  και αξιολ γ σ  των εργαλείων το  σ νασπισμο  Informed Health Choices (IHC) για τ ν 

πρωτοβάθμια εκπαί ε σ  ποστ ρί θ κε εν μέρει απ  το Σ μβο λιο ρε νας τ ς Νορβ γίας (αριθμ ς έργο  220603/H10) καθώς και 

απ  κάθε ένα απ  τα σ νεργα μενα ι ρ ματα: το Νορβ γικ  Ινστιτο το μ σιας Υγείας, στο σλο τ ς Νορβ γίας, το Πανεπιστ μιο 

Makere στ  Καμπάλα τ ς Ο γκάντα, το Πανεπιστ μιο Great Lakes τ ς Kisumu στ ν Κέν α και το Πανεπιστ μιο τ ς Ρο άντα, στο Κιγκάλι 

τ ς Ρο άντα. 

Πολλοί άνθρωποι έ ο ν σ νεισφέρει σε α τά τα εκπαι ε τικά εργαλεία και είμαστε πολ  ε γνώμονες σε λο ς το ς. Μαθ τές και 

άσκαλοι σε σ ολεία τ ς Ο γκάντα, τ ς Κέν α, τ ς Ρο άντα και τ ς Νορβ γίας ξ ε αν γενναι ωρα το ρ νο και τις σκέ εις το ς για 

τ  οκιμ  προ γο μενων εκ σεων. να ίκτ ο εκπαι ε τικών στ ν Ο γκάντα και μια ιεθν ς σ μβο λε τικ  ομά α ερε ν τών 

γείας βο θ σε στ ν καθο γ σ  τ ς ανάπτ ξ ς των εργαλείων απ  το ς πρώτο ς μ νες το  έργο . Οι σ νά ελφοι σε λο τον κ σμο 

μας έ ο ν ώσει πολ τιμες προτάσεις και ποστ ριξ . Σας ε αριστο με λο ς και τάμε σ γνώμ  πο  εν μπορο με να 

ονοματίσο με τον καθένα απ  εσάς. 

Ο Matthew Oxman εκπ ν σε το προσ έ ιο το  κειμένο  και το αναθεώρ σε με τ  βο θεια λων των σ γγραφέων. Η Sarah Rosenbaum 

εικονογράφ σε το λικ  και  Miriam Grønli τα ρωμάτισε. Οι Sarah Rosenbaum και Angela Morelli σ ε ίασαν το λικ . λοι οι 

σ γγραφείς, καθώς και ο Iain Chalmers και πολλοί άλλοι σ νέβαλλαν στ  οκιμ  και τ  βελτίωσ  α τών των εργαλείων.

1. Rennie D. David Sackett obituary. The Guardian, 29 May 2015. 
2. Sackett DL. David L Sackett: interview in 2014 and 2015. fhs.mcmaster.ca/ceb/docs/David_L_Sackett_Inter- 
     view_in_2014_2015.pdf 
3. Vonnegut K. Cat’s Cradle. New York: Delacorte Press, 1963.



Θυμηθείτε!
• Να σκέφτεστε προσεκτικά πριν επιλέξετε μία θεραπεία.

• Οι περισσότερες θεραπείες έχουν και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα.
• Οτιδήποτε λέει κάποιος για μία θεραπεία μπορεί να είναι λάθος.

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ για τις θεραπείες
Όταν ακούτε έναν ισχυρισμό για τα αποτελέσματα μίας θεραπείας, πάντα να ρωτάτε:

 • Ποια είναι η βάση του ισχυρισμού;

Αν η βάση του ισχυρισμού είναι κακή, ο ισχυρισμός είναι αναξιόπιστος. 
Παρακάτω είναι κάποιες κακές βάσεις ισχυρισμών για τα αποτελέσματα μίας θεραπείας:

1. Η προσωπική εμπειρία κάποιου που χρησιμοποίησε τη θεραπεία
2.  Πόσο καιρό χρησιμοποιείται η θεραπεία ή πόσα άτομα την έχουν 

χρησιμοποιήσει
3. Πόσο ακριβή ή πόσο καινούργια είναι η θεραπεία
4. Το ότι κάποιος πουλάει μία θεραπεία και λέει κάτι γι' αυτή
5.  Η άποψη ενός ειδικού για μία θεραπεία, όταν δεν βασίζεται σε δίκαιες συγκρίσεις

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ των θεραπειών
Αν η βάση ενός ισχυρισμού είναι καλή, ο ισχυρισμός είναι αξιόπιστος. Οι δίκαιες συγκρίσεις 

είναι μία καλή βάση ισχυρισμών που αφορούν στα αποτελέσματα των θεραπειών.
Παρακάτω περιγράφεται πώς οι ερευνητές υγείας κάνουν μία δίκαιη σύγκριση:

1. Συγκρίνουν μία θεραπεία με μία άλλη θεραπεία ή με καμία θεραπεία.
2.  Επιλέγουν ποιος θα λάβει ποια θεραπεία στην τύχη (όπως όταν ρίχνουμε ένα 

κέρμα).
3. Δεν αφήνουν κανέναν να γνωρίζει ποιος πήρε ποια θεραπεία μέχρι το τέλος.
4.  Δίνουν τις θεραπείες σε πολλούς ανθρώπους, ώστε αυτό που θα βρουν να μην 

οφείλεται στην τύχη.

ΕΠΙΛΟΓΗ των θεραπειών:
Όταν επιλέγουμε ποια θεραπεία θα λάβουμε, πάντα πρέπει να ρωτάμε:

• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της θεραπείας;
• Τι είναι πιο σημαντικό για μένα;
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