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Οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να:
 διερευνούν και να διευκρινίζουν τις έννοιες: υγεία, αγωγή υγείας και
προαγωγή υγείας .
 καταγράφουν και να ιεραρχούν τους στόχους της αγωγή υγείας.
 εξετάζουν παράγοντες που επηρεάζουν στην απόκτηση και διατήρηση της
υγείας του ατόμου (κληρονομικότητα, περιβάλλον, φύλο, ηλικία, κοινωνική
τάξη, μόρφωση, δεξιότητες, στάσεις, αξίες κ.ά.).
 αναλύουν το ρόλο του εκπαιδευτικού στην προαγωγή της υγείας των
παιδιών (συνεργασία με τους γονείς, δημιουργία υγιεινού περιβάλλοντος).
 περιγράφουν τα βήματα τα οποία οδηγούν στη δημιουργία κλίματος που
προάγει την υγεία στο δημοτικό σχολείο..
 κατανοούν και να υποστηρίζουν την αναγκαιότητα της εμπλοκής των
γονιών και της κοινότητας ως σημαντικών παραγόντων στην προαγωγή
της υγείας των παιδιών και να διερευνούν τρόπους εμπλοκής τους σε
προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας.
 .διευκρινίζουν την έννοια του υγειαγωγού σχολείου
 αναλύουν το ρόλο του σχολείου ως συντελεστή στην προαγωγή της
υγείας των παιδιών.
 επιλέγουν θέματα αγωγής υγείας κατάλληλα για την ηλικία και το
αντιληπτικό επίπεδο των παιδιών και να τα εντάσσουν στο πρόγραμμά
τους με διαθεματική προσέγγιση και σπειροειδή διάταξη.
 επιχειρηματολογούν υπέρ της σημασίας της θετικής αυτοεικόνας και της
υψηλής αυτοεκτίμησης στην απόκτηση και τη διατήρηση της υγείας.
 αναπτύσσουν προγράμματα που ενισχύουν την αυτοεικόνα και την
αυτοεκτίμηση παιδιών σχολικής ηλικίας και να εντοπίζουν περιοχές του
αναλυτικού προγράμματος και του άτυπου αναλυτικού στις οποίες
μπορούν να τα εντάξουν.
 συνεργάζονται με τους γονείς για την ενίσχυση της αυτοεικόνας και την
αύξηση της αυτοεκτίμησης των παιδιών.
 αξιολογούν τα βασικά πορίσματα ερευνών αγωγής και προαγωγής υγείας
και να τα εντάσσουν στα μαθήματά τους.
 εξηγούν την έννοια διεκδίκηση δικαιωμάτων.
 εξηγούν πως οι δεξιότητες διεκδίκησης δικαιωμάτων συμβάλλουν στην
ενδυνάμωση του ατόμου και στην προαγωγή της υγείας. .
 βοηθούν παιδιά δημοτικού ν’ αποκτήσουν δεξιότητες διεκδίκησης
δικαιωμάτων.
 εντοπίζουν και αναλύουν παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη

διαπαιδαγώγηση παιδιών δημοτικού σε θέματα σεξουαλικότητας.
 διερευνούν και να εντοπίζουν περιοχές του αναλυτικού προγράμματος στις
οποίες μπορούν να εντάξουν θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.
 να εμπλέκουν τους γονείς, ειδικά γύρω από ευαίσθητα θέματα όπως η
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
 αναγνωρίζουν κακοποιημένα παιδιά (σωματική, συναισθηματική και
σεξουαλική κακοποίηση) και να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις
διαδικασίες (ενδοσχολικές και διατμηματικές), για αντιμετώπιση
περιστατικών κακοποίησης.
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

Συν-απαιτούμενα:

Περιεχόμενο
μαθήματος:

Υγεία - Αγωγή Υγείας - προαγωγή υγείας Ορισμοί –φιλοσοφία: Υγείας Αγωγής Υγείας - Προαγωγής Υγείας. Στόχοι Αγωγής Υγείας. Παράγοντες
που επηρεάζουν την υγεία.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Αναλυτικό και άτυπο αναλυτικό
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας - Ολοκληρωμένο πλαίσιο αγωγής υγείας:
Προγράμματα, μεθοδολογία, σχεδιασμός, οργάνωση της αγωγής υγείας στην
εκπαίδευση.
Το Υγειαγωγό Σχολείο (Health Promoting School). Η έννοια και τα
χαρακτηριστικά του σχολείου ως συντελεστή στην προαγωγή της υγείας
των παιδιών Η εμπλοκή/ συμμετοχή των γονιών/ κοινότητας για την
αποτελεσματικότερη προαγωγή της υγείας των παιδιών.
Αυτοεκτίμηση και η σχέση της με την υγεία
Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων που ενισχύουν την αυτοεικόνα και
την αυτοεκτίμηση των παιδιών. Συνεργασία με τους γονείς.
Διεκδίκηση Δικαιωμάτων και Υγεία Απόκτηση δεξιοτήτων διεκδίκησης
δικαιωμάτων. Πώς η διεκδίκηση δικαιωμάτων συμβάλλει στη διατήρηση και
την προαγωγή της υγείας.
Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση: Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη
διαπαιδαγώγηση παιδιών σχολικής ηλικίας σε θέματα σεξουαλικότητας.
Ένταξη θεμάτων σεξουαλικής αγωγής στην εκπαίδευση.
Το κακοποιημένο παιδί: Μορφές και επιπτώσεις κακοποίησης. ΠρόληψηΑντιμετώπιση.
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Συμπληρωματική
βιβλιογραφία:
Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:
Τρόποι και κριτήρια
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%

