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Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να διερευνήσει το πεδίο του κοινωνικού 
φύλου και να εστιάσει σε θέματα που αφορούν το φύλο  σε συνάρτηση με την 
υγεία. Παράλληλα, το μάθημα, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, στοχεύει 
στην κατανόηση  των παραγόντων οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία και 
στην εδραίωση αντιλήψεων, στερεοτύπων και συμπεριφορών  που 
επηρεάζουν την υγεία και οδηγούν στη δημιουργία ανισοτήτων που αφορούν 
στην υγεία ανάμεσα στα δύο φύλα. 

 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να: 

• διερευνούν και να αναλύουν τους όρους βιολογικό φύλο, κοινωνικό  φύλο, 
υγεία.  

• εξετάζουν τις διαδικασίες δημιουργίας στερεοτύπων ανάμεσα στα δύο 
φύλα και να διερευνούν τρόπους αμφισβήτησης/αποδόμησης των 
στερεοτύπων των φύλων. 

• διερευνούν το ρόλο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στη δημιουργία 
και αμφισβήτηση/αποδόμηση στερεοτύπων και να εξηγούν πώς η 
αποδόμηση των στερεοτύπων των φύλων θα συμβάλει στην προαγωγή 
της υγείας. 

• εντοπίζουν και να εξετάζουν παράγοντες (π.χ. μορφωτικό επίπεδο, 
θρησκεία, αξίες, κουλτούρα, ηλικία, περιβάλλον, ΜΜΕ, ανισότητες  στην 
υγεία κ.ά.) οι οποίοι επηρεάζουν την υιοθέτηση αντιλήψεων και 
συμπεριφορών σε σχέση με το φύλο και την υγεία. 

• εξετάζουν παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας σε σχέση 
με το φύλο (π.χ. μόρφωση, εργασία, οικονομική κατάσταση, διατροφή, 
άσκηση, φτώχεια, υιοθέτηση  προληπτικών συμπεριφορών,  κάπνισμα, 
αλκοόλ, βία, άγχος κ.α.). 

• εξετάζουν τις διαφορές στη νοσηρότητα και θνησιμότητα και τις διαφορές 
και ανισότητες στη σωματική, ψυχολογική και κοινωνική πτυχή της υγείας 
ανάμεσα στα δύο φύλα.  

• αξιολογούν τις επιδράσεις του φύλου στην υιοθέτηση συμπεριφορών 
υγείας. 



 
• σχεδιάζουν, υλοποιούν και να αξιολογούν προγράμματα για την 

αποδόμηση των στερεοτύπων των φύλων γενικά και, πιο ειδικά, σε θέματα 
που αφορούν στην υγεία και την προαγωγή της. 

 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

• Βιολογικό φύλο / Κοινωνικό φύλο (sex - gender): εννοιολογικές 
προσεγγίσεις.  

• Το φύλο ως κοινωνικο-πολιτισμική και οικονομικο-πολιτική κατασκευή και 
διαπλοκή του φύλου με άλλες όψεις της «ταυτότητας», όπως η ηλικία, η 
φυλή, η σεξουαλικότητα, η κοινωνικο-οικονομική διαστρωμάτωση, η 
θρησκεία, κ.λπ. 

• Κοινωνικο-πολιτισμικοί παράγοντες / φύλο και ανισότητες στην υγεία.  

• Φροντίδα υγείας και διακρίσεις φύλου. 

• Ρόλοι των φύλων, στρες και υγεία. 

• Φύλο, φροντίδα υγείας και κοινωνικές αλλαγές 

• Κοινωνικό φύλο, Υγεία και Κοινωνία   
▪ Κοινωνικό φύλο και φτώχεια 
▪ Κοινωνικό φύλο, εργασία και υγεία. 
▪ Κοινωνικό φύλο και ψυχική υγεία.   
▪ Κοινωνικό φύλο και σεξουαλικότητα, σεξουαλική και αναπαραγωγική 

υγεία. 
▪ Κοινωνικό φύλο και προαγωγή της υγείας. 
▪ Κοινωνικό φύλο και υγεία ηλικιωμένων  
▪ Κοινωνικό φύλο και ενδοικογενειακή βία. 
▪ Κοινωνικό φύλο και σεξουαλική παρενόχληση.  
▪ Κοινωνικό φύλο και πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. 

 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διάλεξη, ατομικές και ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις, καθοδηγούμενη 
ανακάλυψη-διερεύνηση ατομική και συνεργατική μάθηση. Οι ομαδικές 
εργασίες στοχεύουν στην εμπλοκή όλων των φοιτητών, στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, κριτικής σκέψης και στην ανάπτυξη 
της αυτοεικόνας των φοιτητών/τριών. 
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Αξιολόγηση • Assignments   25% 

• Presentation:              10% 

• Group work participation    15% 

• Final Exam               50% 
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