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Τι είναι Βιοηθική 

Ο κλάδος της Φιλοσοφίας που 
σχετίζεται με την ηθική της 
χρήσης των επιτευγμάτων της 
Μοριακής Βιολογίας και 
αφορά κυρίως, προϊόντα και 

υπηρεσίες που άπτονται 
εφαρμογών στην Ιατρική, 
στην παραγωγή τροφίμων και 
στο περιβάλλον. 



Κάτι νέο και ταυτόχρονα πολύ 

παλιό 

• Στοιχεία Βιοηθικής στον όρκο του Ιπποκράτη. 

• Το 18ο αι. τίθενται από τον γιατρό Thomas Persival 

οι βάσεις του πρώτου κώδικα Βιοηθικής. 

• Το 1846 καθιερώνεται κώδικας Βιοηθικής για 

θέματα Ιατρικής από τους ιδρυτές της 

Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας.  

• Μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο καθιερώνεται ο 

κώδικας της Νυρεμβέργης για την ηθική της 

έρευνας που αφορά ανθρώπινα θέματα. 

 

 



Γιατί να “διδάσκουμε” Βιοηθική 

• Πολλά από τα θέματα της Βιολογίας εμπλέκονται με 
(ηθικές) αξίες αλλά και με αξίες σημαντικές για τη ζωή 

(υγεία, βιοποικιλότητα, διατήρηση του περιβάλλοντος, 

αναπαραγωγή). 

• Υπάρχουν πρόοδοι των Βιολογικών Επιστημών ηθικά 

αμφισβητούμενες. 

• Η ελευθερία της επιστημονικής έρευνας και της χρήσης 

των αποτελεσμάτων της, μπορεί να έρχεται σε 

σύγκρουση με ηθικές αξίες. 

• Απαιτείται διάλογος σε ό,τι αφορά τη βιολογική έρευνα, 

αλλά και τις εφαρμογές της. 

• Είναι απαραίτητη η πληροφόρηση τόσο σε ό,τι αφορά 

τα επιτεύγματα της επιστήμης όσο και σε ό,τι αφορά τα 

ηθικά διλήμματα που εγείρονται από αυτήν. 



Ζητήματα Βιοηθικής 

• Κλωνοποίηση (θεραπευτική και 

αναπαραγωγική) 

• Μεταμόσχευση οργάνων 

• Τράπεζες γενετικών πληροφοριών 

• Τρόφιμα από γενετικά τροποποιημένους 

οργανισμούς 

• Χρήση πειραματοζώων 

• Ευθανασία 

• Παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών 

• ………… 

 

 



Διδασκαλία Βιοηθικής – Πότε & πώς  

• Από ποια ηλικία; 

• Αυτόνομα ή ενσωματωμένη στη 
διδασκαλία των μαθημάτων  
Βιολογίας; 

• Με την παραδοσιακή μέθοδο (πρώτα 

η θεωρία και μετά το παράδειγμα) 

• Με τη μελέτη περίπτωσης (πρώτα το 
παράδειγμα και μετά τη θεωρία) 

 



Τρόποι προσέγγισης των θεμάτων 

Βιοηθικής 

Μάθηση βασισμένη: 

• Σε πειράματα 

• Σε αφηγήσεις 

• Στην αντιμετώπιση πραγματικών 
προβλημάτων 

• Σε παιχνίδια ρόλων 

• Στην ανάπτυξη επιχειρημάτων 



Επιλογή θέματος 

• Επίκαιρο και κοινού 
ενδιαφέροντος 

• Να αφορά πραγματική 
περίπτωση (ανώνυμα) 

• Κατάλληλο για την ηλικία των 

μαθητών 

• Ηθικά προκλητικό 



Ηθικές αρχές με τις οποίες πρέπει να 

συμφωνούν οι εφαρμογές της 

Βιολογίας 
 

Να λειτουργούν: 

 

• Προς όφελος της ζωής 

• Με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

• Σύμφωνα με τη δικαιοσύνη και την ισότητα 

• Επιτρέποντας την αυτονομία και την ελεύθερη 

βούληση 

• Εξασφαλίζοντας το δικαίωμα στο απόρρητο των 

προσωπικών δεδομένων 

 



Στάδια μελέτης ενός θέματος 

Βιοηθικής 

• Ευαισθητοποίηση και προβληματισμός των 

μαθητών 

• Επιλογή του θέματος 

• Καταγραφή των ηθικών διλημμάτων που 

σχετίζονται με αυτό 

• Προσδιορισμός των στόχων της μελέτης των 

μαθητών 

• Προσδιορισμός πηγών πληροφόρησης - 

Συλλογή στοιχείων 

 



• Προσδιορισμός αξιών σχετικών με το θέμα 

• Διερεύνηση - προσδιορισμός των ηθικών 

διλημμάτων 

• Προβληματισμός - συζήτηση - εξαγωγή 

συμπερασμάτων κατά ομάδα 

• Παρουσίαση των συμπερασμάτων των 

ομάδων στην τάξη 

• Σύνθεση - παρουσίαση της εργασίας 

• Παρέμβαση στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον 

• Περαιτέρω μελέτη του θέματος ή προεκτάσεων 

του (προαιρετικά) 

• Αξιολόγηση (από τον εκπαιδευτικό και τους 

μαθητές) 

 

 



Τι πρέπει να προσέχουμε 

•  Ο εκπαιδευτικός περιορίζεται στον ρόλο του 

συντονιστή και δεν τοποθετείται στα ηθικά 
διλήμματα. Αυτοί που παίρνουν τις τελικές 

αποφάσεις είναι οι μαθητές.  

• Δεν θα πρέπει να συγχέεται η ατομική 

ιεράρχηση των αξιών με την εξέταση των 

θεμάτων και τη λήψη αποφάσεων. 

• Θα πρέπει να αποφεύγεται τόσο η 

θεωρητικοποίηση της διαδικασίας όσο και η 

μετατροπή της σε παιχνίδι. 

• Η βιοηθική ανάλυση θα πρέπει να αφορά 

θέματα της καθημερινής ζωής, οικεία στους 

μαθητές. 

 



Οφέλη 

•Ευαισθητοποιεί τους μαθητές σχετικά με 
τον ρόλο της επιστήμης σε προσωπικό, 

κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. 

•Αποτελεί μια απάντηση στην έμφυτη 

ανάγκη του ανθρώπου για συμμετοχή στη 

λύση κοινωνικών προβλημάτων. 

•Συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών. 

•Αποδεικνύει ότι η γνώση δεν είναι στείρα, 

αλλά σημαντική γιατί επιτρέπει συνειδητές 

επιλογές. 



• Οι μαθητές συνειδητοποιούν την επιστημονική 

γνώση και τις δεξιότητες που αποκτούν για την 

αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν στην 

προσωπική τους ζωή. 

• Το θέμα αντιμετωπίζεται με βάση επιστημονικά και 

τεχνολογικά δεδομένα. 

• Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι η αμφισβήτηση 

δεν αποτελεί φραγμό στη μάθηση ή στην εξέλιξη 

της κοινωνίας. Αντίθετα αναδεικνύεται σε ευκαιρία 
να αποτιμηθεί και να επιλεγεί μια λύση που είναι, 

προς το παρόν, η “καλύτερη”. 



Διευθύνσεις στο διαδίκτυο 

www.eureth.net 

www.unesco.org/bioethics 

www.bioethics-today.org 

www.nuffieldbioethics.org 

www.ncbio.org 

http://europa.eu.int/comm/european group 

ethics/secret en.htm 

 


