ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τίτλος μαθήματος:
Κωδικός:
Κατηγορία:
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Έτος σπουδών:
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διδάσκουσας:
Επιδιωκόμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα:

Θέματα Υγείας
ECHED402
Επιλεγόμενο Γενικού Περιεχομένου
Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης
3ο-4ο
6ο-8ο
5
Δρ Μάρθα Αποστολίδου
Οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να:
 διερευνούν και να εξηγούν τις έννοιες υγεία, ασθένεια, προληπτική
συμπεριφορά.
 εξηγούν και να συζητούν παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του
ατόμου (π.χ. φάρμακα, ιοί, μολύνσεις, αλκοόλ, τσιγάρο κ.ά.)
 εξηγούν και να συζητούν τρόπους προστασίας από αυτούς τους
παράγοντες.
 ονομάζουν και να περιγράφουν παράγοντες (π.χ. αξίες, αντιλήψεις, φύλο,
ηλικία, περιβάλλον, ΜΜΕ) οι οποίοι επηρεάζουν την υιοθέτηση υγιεινών
τρόπων ζωής και την τροποποίηση βλαβερών για την υγεία
συμπεριφορών.
 εξηγούν το ρόλο της αγωγής υγείας στην προαγωγή και στη διατήρηση
της υγείας.
 γνωρίζουν και να περιγράφουν εναλλακτικές ιατρικές προσεγγίσεις (π.χ.
βελονισμός, ομοιοπαθητική).
 γνωρίσουν και να εξηγούν τις επιδράσεις /διαφορές του φύλου στη
σωματική και ψυχολογική υγεία του ατόμου.
 συνεργάζονται με άλλους φορείς για τη δημιουργία έντυπου και άλλου
υλικού γύρω από θέματα επικοινωνίας, δημιουργίας υγιών σχέσεων,
επίλυσης συγκρούσεων, ψυχικής υγείας, κακοποίησης κ.ά. στα οποία να
ενσωματώνεται και η διάσταση του φύλου.
 κατανοήσουν την έννοια κακοποίηση - παραμέληση (σωματική,
ψυχολογική ή σεξουαλική) και να των επιπτώσεών της στη σωματική,
συναισθηματική και κοινωνική υγεία παιδιών και ενηλίκων.
 εφαρμόζουν στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας στην
οικογένεια.
 αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν δεξιότητες: επικοινωνίας, δημιουργίας
υγιών σχέσεων, επίλυσης συγκρούσεων κ.ά.
 κατανοήσουν το ρόλο των πιο πάνω δεξιοτήτων στην απόκτηση,
διατήρηση και προαγωγή της υγείας γενικά και ειδικά της ψυχικής υγείας.
 ονομάζουν και να περιγράφουν θεωρίες / μοντέλα αλλαγής της
συμπεριφοράς σε θέματα υγείας (πχ. θεωρία της έλλογης δράσης,
μοντέλο των πέντε γνωστικών σταδίων, μοντέλο των πεποιθήσεων για
την υγεία).
 αξιολογούν βασικά πορίσματα επιστημονικών ερευνών σχετικών με την
υγεία και την πρόληψη της ασθένειας και να τα χρησιμοποιούν στη
διδασκαλία τους για αλλαγή της συμπεριφοράς και της υιοθέτησης

προληπτικής συμπεριφοράς σε θέματα υγείας.
Μέθοδοι
Διδασκαλίας:

Διάλεξη, ομαδικές εργασίες, καθοδηγούμενη ανακάλυψη-διερεύνηση ατομική
και συνεργατική μάθηση, ιδεοθύελλα. Οι ομαδικές εργασίες στοχεύουν στην
εμπλοκή όλων των φοιτητών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας,
συνεργασίας, κριτικής σκέψης, επίλυσης συγκρούσεων και στην ανάπτυξη
της αυτοεικόνας των φοιτητών/τριών.

Προ-απαιτούμενα:

Κανένα

Περιεχόμενο
μαθήματος:


















Ελληνική
Βιβλιογραφία:

Συν-απαιτούμενα:

Υγεία, ασθένεια, προληπτική συμπεριφορά.
Ιστορική Αναδρομή
Μοντέλα υγείας
Σχέση υγείας ασθένειας.
Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία.
Υγεία και προληπτική συμπεριφορά.
Ο ρόλος της αγωγής υγείας στην πρόληψη των ασθενειών και στη
διατήρηση της υγείας.
Υγιεινοί τρόποι ζωής.
Υιοθέτηση συμπεριφοράς σε θέματα υγείας.
Μοντέλα/Θεωρείες αλλαγής της συμπεριφοράς.
Δεξιότητες επικοινωνίας και η σχέση τους με την υγεία.
Η βία στην οικογένεια και οι επιπτώσεις της στην υγεία.
Το κακοποιημένο παιδί.
Σεξουαλική παρενόχληση
Δημιουργία υγιών σχέσεων.
Επίλυση συγκρούσεων για την πρόληψη της βίας και την προαγωγή της
ψυχικής υγείας.
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Συμπληρωματική
βιβλιογραφία:
Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:
Τρόποι και κρτήρια
αξιολόγησης:



Σημειώσεις διαλέξεων διδάσκουσας

Ολικό
Συνεχής
Αξιολόγηση
Τελική εξέταση
Σύνολο

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Πρακτική επαγγελματική
Όχι
άσκηση:

Εργασία
Παρουσίαση
Συμμετοχή στις
δραστηριότητες
στην τάξη

25%
10%
15%

50%

50%
100%

