Τίτλος μαθήματος:

Προαγωγή της Υγείας μέσα από τις Εικαστικές Τέχνες

Κωδικός μαθ/τος:

ΑΠΥ559

Τύπος μαθήματος:

Επιλεγόμενο

Επίπεδο μαθ/τος:

Μάστερ

Εξάμηνο σπουδών:

2ο ή 3ο

Αριθμός ECTS:
Διδακτικές ώρες:

10
52 (13Χ4)

Διδάσκουσες:

Δρ Μ. Βασιλειάδου, Δρ Β. Παύλου

Σκοπός
μαθήματος:

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει του φοιτητές ικανούς να γνωρίζουν σε βάθος
και να αξιοποιούν τα εργαλεία που προσφέρουν οι εικαστικές τέχνες στην αγωγή
και την προαγωγή της υγείας.

Στόχοι/
Μαθησιακά
αποτελέσματα
μαθήματος:

Οι φοιτητές/φοιτήτριες να αποκτήσουν τα γνωσιολογικά και μεθοδολογικά
εργαλεία και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν:
 Να επεξηγούν τρόπους με τους οποίους οι εικαστικές τέχνες μπορούν να
συμβάλουν στην υγιή σωματική, συναισθηματική, κοινωνική και νοητική
ανάπτυξη του παιδιού και του ενήλικα.
 Να εντοπίζουν τις ευκαιρίες και να αναγνωρίζουν τα εμπόδια στη χρήση των
εικαστικών τεχνών στην αγωγή και προαγωγή της υγείας.
 Να αναγνωρίζουν και να διατυπώνουν ζητήματα αγωγής και προαγωγής υγείας
και να σχεδιάζουν/προτείνουν και οργανώνουν σχετικά εκπαιδευτικά
προγράμματα στα οποία θα εντάσσουν τις εικαστικές τέχνες για την επίλυσή
τους.
 Να αποτιμούν κριτικά την αποδοτικότητα της αξιοποίησης των εικαστικών
τεχνών στην αγωγή και προαγωγή της υγείας.
 Να είναι σε θέση να συνεργάζονται με επαγγελματίες από τους χώρους της
υγείας, της εκπαίδευσης και των τεχνών στην ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας σε σχολεία και
στην κοινότητα.
 Να κατανοήσουν και να εντοπίσουν την αποτελεσματικότητα της χρήσης της
εικαστικής έκφρασης για την προαγωγή της συναισθηματικής υγείας και να
αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους μέσα από βιωματικά εργαστήρια με σκοπό
την επικοινωνία στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 Να ασκήσουν δεξιότητες έκφρασης του συναισθηματικού τους κόσμου μέσα
από την εικαστική έκφραση με διαφορετικές τεχνικές και υλικά.

Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Περιεχόμενο
μαθήματος:

Το μάθημα παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο και καλλιεργεί δεξιότητες και στάσεις
μέσα από προτάσεις και δοκιμές ποικίλων εφαρμογών σε σχέση με τη χρήση των
εικαστικών τεχνών, ως μεθοδολογία ενδυνάμωσης και ανάπτυξης, εφαρμογής και
αξιολόγησης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας στο σχολείο και
στην κοινότητα.

Διαλέξεις:

20 διδακτικές
ώρες

Εργαστήρια:

32 διδακτικές ώρες

Προϋποθέσεις:

Προτεινόμενη και/ή απαραίτητη βιβλιογραφία:
Βασικό βιβλίο:
Βιβλιογραφία/
Αναφορές :
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Προγραμματισμένες Διαλέξεις, μέθοδοι συνεργατικής και συμμετοχικής μάθησης, βιωματικές
μαθησιακές
τεχνικές διδασκαλίας και εργαστήρια.
δραστηριότητες και
μέθοδοι
διδασκαλίας:
Μέθοδοι και
κριτήρια
αξιολόγησης:

Ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες συμμετοχικής μάθησης στην τάξη
Εργασίες
Τελικό πρότζεκτ
Παρουσίαση πρότζεκτ

Γλώσσα
διδασκαλίας:

Ελληνική

Πρακτική Άσκηση:

Όχι

10%
30%
40%
20%

