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Υγεία – Εργαστήριο 

Αυτό το βιωματικό εργαστήριο σχεδιάστηκε για να βοηθήσει 
τους νέους να μάθουν περισσότερα για την υγεία της μητέρας 
και το σύστημα της δημόσιας υγείας στη Γκάνα.  

 TAGS 

Υγεία – Εργαστήριο  

Ηλικία: 11- 16 χρόνων       Διάρκεια: Περίπου 1.5-2 ώρες 

Περίληψη 

Οι μαθητές θα διερευνήσουν το θέμα της ανισότητας χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της μητρικής 
υγείας και της παροχής δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης στην Γκάνα. Χιλιάδες ζωές γυναικών έχουν 
σωθεί στη Γκάνα από το 2008, όταν η κυβέρνηση της Γκάνα εισήγαγε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη για 
τις έγκυες μητέρες. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στην παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της χώρας. Οι μαθητές θα διερευνήσουν τους παράγοντες 
που εξακολουθούν να αποτρέπουν πολλές γυναίκες από το να αποκτήσουν πρόσβαση σε καλή μητρική 
υγειονομική περίθαλψη και γιατί οι επενδύσεις εξακολουθούν να είναι απαραίτητες για τη βελτίωση του 
συστήματος υγείας, τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας και την επίτευξη του Στόχου 3 για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη. 

Αυτή η δραστηριότητα στην τάξη έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους νέους να σκέφτονται κριτικά και να 
μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσουν την ανισότητα των ευκαιριών, με βάση 
το παράδειγμα της Γκάνα. 

Οι νέοι ξεκινούν εξηγώντας ο ένας στον άλλο, σε μικρές ομάδες, την παρουσίαση και τις δραστηριότητες 
του εργαστηρίου. Από τη στιγμή που αισθάνονται σίγουροι για το πώς θα παρουσιάσουν καλύτερα τις 
δραστηριότητες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Οδηγό Δράσης να αποφασίσουν τι ενέργειες θα 
ήθελαν να κάνουν. 

Οι νέοι και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να επεξεργαστούν και να τροποποιήσουν 
τις δραστηριότητες, ώστε να είναι κατάλληλες για το σκοπό αυτό. Η υποστήριξη ενός εκπαιδευτικού ή 
άλλων ενηλίκων, θα βοηθήσει τους νέους να μάθουν, να προγραμματίσουν και να παραδώσουν τις 
δραστηριότητες. Το εργαστήριο αυτό έχει δύο τμήματα: 

1. Μαθαίνουμε για το ζήτημα μέσω της παρουσίασης και του βίντεο.  
2. Σκεφτόμαστε και δρούμε για το ζήτημα με διάφορες δραστηριότητες. 

Μαθησιακοί Στόχοι 

• Συνειδητοποίηση ότι η πρόσβαση στις 
δωρεάν υπηρεσίες υγείας για τις μητέρες 
έχει μειώσει τη μητρική θνησιμότητα στην 
Γκάνα. 

• Εντοπισμός των περιορισμών του τρέχοντος 
συστήματος και των μέτρων προς βελτίωση. 

• Πρόσβαση στη σημασία της περιφερειακής 

Αποτελέσματα 

• Ανάλυση τεκμηρίων για το σύστημα της 
υγειονομικής περίθαλψης των μητέρων στη Γκάνα 
και εντοπισμός των βασικών επιτευγμάτων και των 
προβλημάτων που υπολείπονται. 

• Συζήτηση και ιεράρχηση των προκλήσεων του 
συστήματος υγειονομικής για τις μητέρες στη 
Γκάνα. 
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ανισότητας ως προτεραιότητας για 
μελλοντική επένδυση. 

• Προβληματισμός για το τι μπορεί να γίνει σχετικά 
με τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.  

Πηγές 
• Παρουσίαση της Επισκόπησης του Ζητήματος της Υγείας. 
• Βίντεο για την Ανισότητα, Inequality Even It Up: 

https://www.youtube.com/watch?v=oksLgUgw_1o.  
• Βίντεο A Midwife in Ghana: Cecilia’s story: https://www.youtube.com/watch?v=Z53kOL2TMTc.  
• Υγεία – Φωτογραφίες για το Εργαστηρίου. 

 

1. Εισαγωγή στην Υγεία και την Ανισότητα (15 λεπτά) 

Παρουσιάστε στους νέους την Επισκόπηση του Ζητήματος της Υγείας και δείξτε τους το βίντεο 
Even It Up: https://www.youtube.com/watch?v=oksLgUgw_1o, εξηγώντας τους τι είναι η 
ανισότητα.  

Ρωτήστε τους αν μπορούν να σκεφτούν παραδείγματα ανισότητας τόσο από τη δική τους 
εμπειρία, όσο και από αυτά που γνωρίζουν και σε άλλες χώρες. Δείτε αν μπορούν να σκεφτούν 
παραδείγματα ανισότητας. 

 

2. Η Ανισότητα στο Σύστημα Υγείας της Γκάνα 

Εισαγωγή (20 λεπτά) 

• Προβάλετε την παρουσίαση στους νέους και καθώς την παρακολουθούν, ζητήστε τους να 
παίρνουν σημειώσεις για τα θετικά και αρνητικά σημεία που παρατηρούν σχετικά με την μητρική 
υγειονομική περίθαλψη, τόσο βόρεια όσο και νότια της Γκάνα. Να θυμάστε ότι τα «θετικά» και τα 
«αρνητικά» είναι υποκειμενικά, έτσι μπορούν να ερμηνευτούν με διάφορους τρόπους. 

• Ομάδες νέων θα μπορούσαν να πάρουν σημειώσεις σε έναν πίκανα όπως αυτόν που ακολουθεί: 

 Βορράς Νότος 

Θετικά   

Αρνητικά   

• Αν υπάρχει χρόνος, οι ομάδες μπορούν να μοιραστούν τις ιδέες τους στην ολομέλεια και αυτές 
να τύχουν σχολιασμού.  

• Μετά μπορείτε να παρακολουθήσετε την ταινία με τη Σεσίλια (στα Εγγλικά), μιας μαίας από τη 
βόρεια Γκάνα. Τονίστε ότι αν και η ταινία γυρίστηκε στη νότια Γκάνα, η Σεσίλια κάνει διάφορα 
σχόλια για την υγειονομική περίθαλψη στην Άκρα (νότια Γκάνα). Προσπαθήστε να τα 
εντοπίσετε αυτά.  

• Παρακολουθήστε το βίντεο και σημειώστε.   

https://www.youtube.com/watch?v=oksLgUgw_1o
https://www.youtube.com/watch?v=Z53kOL2TMTc
https://www.youtube.com/watch?v=oksLgUgw_1o
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• Συζητήστε τις απαντήσεις στην τάξη. Πιστεύετε ότι υπάρχει ζήτημα ανισότητας στην 
υγειονομική περίθαλψη στη Γκάνα; 
 

Προκλήσεις και λύσεις 

Πρώτο βήμα: Ιεράρχηση προκλήσεων (30 λεπτά) 

Υλικό: Λωρίδες χαρτιού. 

• Χρησιμοποιώντας τα θετικά και αρνητικά σημεία, καλέστε τους νέους να δοκιμάσουν και να 
συμφωνήσουν στις 9 πιο σημαντικές προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην Γκάνα που συσχετίζονται με την ανισότητα. 

• Σε ζευγάρια, οι νέοι παίρνουν τις 9 προκλήσεις και τις ιεραρχούν σε σχήμα διαμαντιού: 
   1 
2 2 

3 3 3 
4 4 
5 

• Το 1 θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τη σημαντικότερη πρόκληση σύμφωνα με τους νέους. 
• Αν το επιτρέπει ο χρόνος, η τάξη συζητά τις επιλογές που έκαναν για τις 3 βασικότερες 

προκλήσεις. Μήπως αυτές αναφέρονται στο νότο ή το βορρά; 
 

Δεύτερο βήμα: Σκέψη για λύσεις (20 λεπτά) 

Υλικό: Παρουσίαση Φωτογραφιών (και πιθανόν και το βίντεο). 

• Κοιτάξτε το υλικό Υγεία – Φωτογραφίες για το Εργαστήριο εικόνες και λεζάντες. Στις λεζάντες 
διαφαίνεται αν οι φωτογραφίες πάρθηκαν στη νότια ή βόρεια Γκάνα. 

• Κάθε φορά που οι νέοι βλέπουν μια πρόκληση, καλέστε τους να σκεφτούν ποια μπορεί να 
είναι η πιθανή λύση σε αυτή την πρόκληση.  

• Μπορούν να το κάνουν αυτό παρακολουθώντας το βίντεο για τη Σεσίλια και σημειώνοντας τις 
εισηγήσεις που αυτή κάνει. 
 

Τρίτο βήμα: Ιεράρχηση λύσεων (20 λεπτά) 

Υλικό:  Λωρίδες χαρτιού 

• Σε ζευγάρια οι νέοι δημιουργούν 9 κάρτες με τις βελτιώσεις τους. 
• Το κάθε ζευγάρι ενώνεται με ένα άλλο σε ομάδες των 4ων και αποφασίζουν για τις 3 

σημαντικότερες βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν για να βοηθήσουν τη Σεσίλια και τη 
γυναίκα που φροντίζει.  

• Συζήτηση στην ολομέλεια για τις 3 σημαντικότερες εισηγήσεις. 
• Πόσες από αυτές τις εισηγήσεις αφορούν το να γίνει το σύστημα υγείας της Γκάνα πιο ίσο; 
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Ολομέλεια  (10 λεπτά) 

• Καλέστε τους νέους να αναστοχαστούν για τα όσα έμαθαν για την ανισότητα από την αρχή. 
Τους βοήθησε καθόλου το παράδειγμα από τη Γκάνα να κατανοήσουν το ζήτημα της 
ανισότητας; 

• Γιατί νομίζουν ότι υπάρχουν ανισότητες όπως αυτές στη Γκάνα; Γιατί μπορεί ο νότιος είναι 
καλύτερα εξοπλισμένος από το βορρά; 

• Μήπως οι σκέψεις αυτές τους βοηθούν να κατανοήσουν την ανισότητα σε άλλες χώρες (π.χ. 
στην Ευρώπη); 

• Τι σκέφτονται ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανισότητας; Θα 
μπορούσατε να τους καλέσετε να σκεφτούν για τη Γκάνα, αλλά και ευρύτερα. 

• Παραπέμψτε τους στον οδηγό δράσης για να σκεφτούν για το ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσουν ως ενεργοί πολίτες του κόσμου. 
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