Τίτλος μαθ/τος:

Αρχές της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας

Κωδικός μαθ/τος:

ΑΠΥ550

Τύπος μαθ/τος:

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθ/τος:

Μάστερ

Εξάμηνο σπουδών: 1ο
Αριθμός ECTS:
Διδακτικές ώρες:

10
52 (13Χ4 )

Καθηγήτρια:

Δρ Μάρθα Αποστολίδου

Σκοπός
μαθήματος:

Να αποτελέσει την εισαγωγή στις έννοιες και βασικές αρχές, τη σύγχρονη
φιλοσοφία και τις διαδικασίες της αγωγής και της προαγωγής της υγείας και να
βοηθήσει τους φοιτητές να διαμορφώνουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν
διεπιστημονικά προγράμματα αγωγής και προαγωγής της υγείας σε σχολεία και
στην κοινότητα.

Στόχοι/
Μαθησιακά
αποτελέσματα
μαθήματος:

Οι φοιτητές / τριες να αποκτήσουν τα γνωσιολογικά, ερευνητικά και
μεθοδολογικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν:
1.Να επεξηγούν τις έννοιες: υγεία, αγωγή υγείας και προαγωγή υγείας.
2.Να διερευνούν και να διευκρινίζουν την αναγκαιότητα ανάπτυξης και
εφαρμογής προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας στην εκπαίδευση
και στην κοινότητα (σχολείο, χώροι εργασίας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας).
3.Να εντοπίζουν και να αξιολογούν παράγοντες (π.χ. αξίες, αντιλήψεις, φύλο,
ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, οικονομική κατάσταση - φτώχεια, εθνικότητα,
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ανισότητες στην υγεία, περιβάλλον, ΜΜΕ
κ.ά ), οι οποίοι επηρεάζουν την υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής και την
τροποποίηση βλαβερών για την υγεία συμπεριφορών.
4.Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν διαδραστικπές μεθοδολογίες για την
εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας.
5.Να αναλύουν κριτικά, να επεξηγούν συγκρίνουν και να αξιολογούν σύγχρονες
θεωρίες, αντιλήψεις και μοντέλα (ανθρωποκεντρικό, παιδαγωγικό,
ενδυνάμωσης κ.ά) που υποστηρίζουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την
αξιολόγηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην υιοθέτηση /αλλαγή /
προσαρμογή συμπεριφορών υγείας.
6.Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της δημιουργίας συναιτερισμών με
διάφορους οργανισμούς / φορείς (κυβερνητικούς και μή) για την ανάπτυξη και
εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας.
7.Να αναγνωρίζουν το ρόλο των πολιτικών δομών / οργανισμών και πολιτικών
αποφάσεων στην επιλογή, διαμόρφωση και εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής
και προαγωγής υγείας και να αξιολογούν κριτικά ηθικά διλήμματα που
προκύπτουν από τέτοιες επιλογές (προτεραιότητες, ομάδες, περιεχόμενο
προγραμμμάτων, μεθοδολογία).
8.Να αξιολογούν ανάγκες υγείας , να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να
αξιολογούν προγράμματα για την επίτευξη των στόχων της αγωγής και
προαγωγής υγείας για τον 210 αιώνα (Millenneum Goals) και ειδικότερα σε
σχέση με τα σύγχρονα κυπριακά δεδομένα (π.χ.: κοινωνικές ανισότητες,
ευάλωτες ομάδες όπως άνεργοι, μετανάστες, αιτητές ασύλου κ.ά.).

Προαπαιτούμενα: Κανένα
Περιεχόμενο
μαθήματος:

Διαλέξεις:

Προϋποθέσεις:

Εργαστήρια:

Καμμία

 Εννοιες σχετικές με την υγεία (υγεία, ασθένεια, το δυτικό ιατροκεντρικό
επιστημονικό μοντέλο υγείας). Η υγεία ως αυτονομία. Πολιτισμικές

προσεγγίσεις της υγείας.
 Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία: Κοινωνική τάξη, εισόδημα, μορφωτικό
επίπεδο, εθνικότητα, φύλο και υγεία. Ανισότητες στην υγεία.
 Η ανάπτυξη της αγωγής και της προαγωγής υγείας και η συμβολή του ΠΟΥ, των
Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης, Milleneum Goals).
 Σύγχρονες αναδυόμενες αντιλήψεις , διεθνείς τάσεις και προσπάθειες για
επαναπροσδιορισμό της φροντίδας για την υγεία, της αγωγής και προαγωγής
υγείας.
 Προσεγγίσεις και μοντέλα αγωγής και προαγωγής υγείας.
 Δημιουργία συναιτερισμών για την αγωγή και προαγωγή υγείας (ΓΕΣΥ, Υπ.
Παιδείας, Υπ. Υγείας, Κοινοτικές υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικές
Υπηρεσίες, μη κυβερνητικοί φορείς κ.ά.)
 Αξιολόγηση αναγκών και προοπτικές της εκπαίδευσης για την προαγωγή
υγείας σε σχολεία, χώρους εργασίας και σε χώρους πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας.
 Μελέτη, ανάλυση και εμβάθυνση στις προϋποθέσεις, τους στόχους, τις
διαδικασίες, τις μεθόδους και τους χώρους της αγωγής και προαγωγής υγείας.
 Εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας.
Προτεινόμενη και/ή απαραίτητη βιβλιογραφία:
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Προγραμματισμέν
ες μαθησιακές
δραστηριότητες
και μέθοδοι
διδασκαλίας:

Το θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος προσφέρεται μέσα από διαλέξεις.
Χρησιμοποιούνται, επίσης, συμμετοχικές δραστηριότητες, ιδεοθύελλα, υπόδυση
ρόλων, διερευνήσεις, συζητήσεις σε ομάδες και στην ολομέλεια, έρευνας από
μέρους των φοιτητών/

Μέθοδοι και
κριτήρια
αξιολόγησης:

Εργασία
Παρουσίαση
Συμμετοχή στις ομαδικές εργασίες στην τάξη
Τελική εξέταση

Γλώσσα
διδασκαλίας:

Ελληνική

Πρακτική
Άσκηση:

Όχι

φοιτητριών και παρουσίασης εργασιών. Η εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών
και οι συζητήσεις στοχεύουν στην εμπλοκή όλων των φοιτητών/τριών, στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, κριτικής σκέψης, ερευνητικών
δεξιοτήτων, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασίας.
25%
15%
10%
50%

