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Μαθήματος 
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Τύπος μαθήματος 
Επιλεγόμενο Μάθημα Γενικού Περιεχομένου 

Επίπεδο 
Πτυχίο 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο – 2ο / Χειμερινό - Εαρινό 

Όνομα Διδάσκοντα Δρ Μάρθα Αποστολίδου 

ECTS 5 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

2X12 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

 

Σκοπός 

Μαθήματος 

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να μελετήσει, να αναλύσει και να 
εμβαθύνει στις έννοιες υγεία, ασθένεια, εναλλακτικές μέθοδοι ιατρικής, 
ιατρικοποίηση της υγείας. Το μάθημα θα εξετάσει πως τα στερεότυπα του 
φύλου συμβάλλουν στη δημιουργία ανισοτήτων στην υγεία ανάμεσα στα 
δύο φύλα, καθώς και τις επιπτώσεις της παιδικής κακοποίησης και της βίας 
κατά των γυναικών στην υγεία και θα διερευνήσει τρόπους πρόληψης της 
κακοποίησης. Επιπλέον, το μάθημα αναμένεται να συνεισφέρει στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, διεκδίκησης δικαιωμάτων, έκφρασης 
συναισθημάτων και στην κατανόηση ότι η απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων 
θα συμβάλει στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Ως αποτέλεσμα της επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος της 
αναμένεται από τους φοιτητές να: 

1. εξηγούν τις έννοιες υγεία- ασθένεια, εναλλακτικές μέθοδοι ιατρικής και 
ιατρικοποίηση της υγείας σε σχέση  με την προαγωγή υγείας. 

2. αναγνωρίζουν παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση υγιεινών 
συμπεριφορών (αξίες, αντιλήψεις, φύλο, ηλικία, περιβάλλον, ΜΜΕ, 
συνομήλικοι κ.α.) και να συζητούν το ρόλο τους στην προαγωγή της 
υγείας. 

3. αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές παιδικής κακοποίησης και 
κακοποίησης γυναικών 

4. αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις της κακοποίησης παιδιών και γυναικών σε 
όλες τις πτυχές της υγείας του ατόμου και να συζητήσουν τρόπους 
πρόληψης και αντιμετώπισής της. 

5. εντοπίζουν τις επιδράσεις /διαφορές του φύλου στη σωματική, ψυχολογική 
και κοινωνική πτυχή της υγεία του ατόμου και να εξετάζουν το ρόλο των 
στερεοτύπων των φύλων σε σχέση με τις ανισότητες στην υγεία ανάμεσα 
στα φύλα. 



 

 

 6. αποκτήσουν και να εφαρμόζουν δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης 
συγκρούσεων, έκφρασης συναισθημάτων και να αντιληφθούν τη σχέση 
των δεξιοτήτων αυτών με τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας. 

7. αξιολογούν και να χρησιμοποιούν ερευνητικά δεδομένα σχετικά ν=με την 
πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

• Ιστορική Αναδρομή και σύγχρονες προσεγγίσεις στις έννοιες υγεία- 
ασθένεια, και ιατρικοποίηση της υγείας, προαγωγή υγείας. 

• Εναλλακτικές προσεγγίσεις στην Ιατρική και  προεκτάσεις στην κοινωνία. 

• Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών 
(αξίες, αντιλήψεις, φύλο, ηλικία, περιβάλλον, ΜΜΕ, συνομήλικοι κ.α.) 

• Φύλο και Υγεία: Οι επιδράσεις του φύλου στην υγεία. Ο ρόλος των 
στερεοτύπων των φύλων σε σχέση με τις ανισότητες στην υγεία ανάμεσα 
στα φύλα. 

• Βία στην οικογένεια – κακοποίηση παιδιού: Μορφές κακοποίησης και 
επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της υγείας του ατόμου. Δεξιότητες 
εντοπισμού, πρόληψης και αντιμετώπισής της κακοποίησης. 

• Υγιείς σχέσεις και προαγωγή της ψυχικής υγείας: Δεξιότητες 
επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων, έκφρασης συναισθημάτων, 
διεκδίκησης δικαιωμάτων και η σχέση των δεξιοτήτων αυτών με τη 
διατήρηση και προαγωγή της υγείας. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Το θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος προσφέρεται μέσα από 
σύντομες διαλέξεις. Οι έννοιες του περιεχομένου γίνονται κατανοητές 
μέσα από συμμετοχικές δραστηριότητες, ιδεοθύελλα, διερευνήσεις, 
συζητήσεις σε ομάδες και στην ολομέλεια, έρευνας από μέρους των 
φοιτητών και παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών. Η εκπόνηση και 
παρουσίαση ομαδικών εργασιών από τις φοιτήτριες / τους φοιτητές, η 
υπόδυση ρόλων, τα παιχνίδια και οι συζητήσεις στοχεύουν στην εμπλοκή 
όλων των φοιτητών/τριών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, 
συνεργασίας, κριτικής σκέψης, επίλυσης συγκρούσεων, στην ανάπτυξη 
της αυτοεικόνας τους, στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων  για κριτική μελέτη και αξιολόγηση της βιβλιογραφίας, 
ανάλυση και σύνθεση, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασίας και 
παιδαγωγικών δεξιοτήτων. 
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• Lecture Notes 

Αξιολόγηση  
• Γραπτή Εργασία: Αξιολογεί την ικανότητα των φοιτητών/τριών 

να εντοπίζουν τα στερεότυπα του φύλου, να διερευνούν πως 
αυτά  επηρεάζουν  τη  σωματική  ψυχολογική  και   κοινωνική 

Ποσοστά 

 
 

25% 



 

 

 πτυχή της υγείας και να εισηγούνται τρόπους αποδόμησης 
αυτών των στερεοτύπων. 

• Συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες στην τάξη: Μέσα από 
συζητήσεις, υπόδυση ρόλων και ομαδικές εργασίες οι 
φοιτητές/τριες δείχνουν ότι έχουν αποκτήσει δεξιότητες για 
αποτελεσματική επικοινωνία, (δεξιότητες έκφρασης 
συναισθημάτων, δεξιότητες ακρόασης κ.τ.λ.)δεξιότητες 
διεκδίκησης δικαιωμάτων και επίλυσης συγκρούσεων. 

 
 

• Παρουσίαση εργασίας στην τάξη: Με την ανάλυση και την 
παρουσίαση επιστημονικώς άρθρων σχετικών με την 
πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας, οι 
φοιτητές/τριες δείχνουν την ικανότητά τους να αναλύουν, να 
αξιολογούν με κριτική προσέγγιση και να παρουσιάζουν 
ερευνητικά δεδομένα. 

 

• Τελική Εξέταση: Οι φοιτητές /τριες δείχνουν την ικανότητά 
τους να κατανοούν και εξετάζουν κριτικά σύγχρονες 
προσεγγίσεις στην υγεία, ασθένεια, προληπτικές 
συμπεριφορές, εναλλακτικές προσεγγίσεις στην προαγωγή 
της υγείας, εμπορευματοποίηση της υγείας και τις επιπτώσεις 
στην κοινωνία, καθώς και παράγοντες που επηρεάζουν την 
υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής (αξίες, αντιλήψεις, φύλο, 
ηλικία, περιβάλλον, ΜΜΕ, συνομήλικοι κ.α.) και την προαγωγή 
της υγείας. 
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