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Πλαίσιο 
 

Η διδασκαλία της Ιστορίας της Ιατρικής περιλαμβάνεται συνήθως στο πρόγραμμα των 

μαθημάτων Ιατρικών Ανθρωπιστικών Σπουδών, τα οποία είναι διαθέσιμα  στους 

προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής σχολής. Ο ρόλος των Ιατρικών Ανθρωπιστικών 

Σπουδών στην ιατρική εκπαίδευση ανταποκρίνεται στην ανάγκη να συνδέσουμε την ιατρική 

πρακτική με την ανθρώπινη διάσταση της σχέσης ιατρού – ασθενή και με τις εξω-

επιστημονικές αξίες οι οποίες περιλαμβάνονται κατά τις κλινικές διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων. Οι Ιατρικές  Ανθρωπιστικές  Σπουδές συμβάλλουν στο να βελτιώσουμε την 

κατανόηση των ασθενών, των πολιτισμών και των κοινοτήτων, καθώς επίσης και στη 

κοινωνική διάσταση της επιστημονικής ανάληψης προσπάθειας  να θεραπεύσουμε τις 

ασθένειες και να αναπτύξουμε νέες θεραπείες.  
 

Η ευθύνη των εκπαιδευτών οι οποίοι εμπλέκονται στη διδασκαλία προγραμμάτων Ιατρικών 

Ανθρωπιστικών Σπουδών συνίσταται στο να δείξουν στους φοιτητές ότι η Ιστορία της 

Ιατρικής είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μια ιατρική πρακτική η οποία βασίζεται στην 

απόδειξη, διότι βελτιώνει τις διαπολιτισμικές παρεμβάσεις και συγχρόνως προάγει τη 

συνεχή ανανέωση της παροχής της φροντίδας υγείας.  
 

Το ερευνητικό μας πρόγραμμα αντιπροσωπεύει ένα εναλλακτικό μοντέλο παροχής της 

Ιστορίας της Ιατρικής και μια προσπάθεια να υπερβούμε το κενό που υπάρχει μεταξύ της 

κλινικής πρακτικής και της ιστορικής προοπτικής των Ιατρικών Ανθρωπιστικών Σπουδών 

μέσα από την παρουσίαση ιστορικών σεναρίων και την αφομοίωση των ιστορικών 

αποδείξεων σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά συμφραζόμενα. 

 

 

             Ο σκοπός του προγράμματος 

 
Το πρόγραμμα Alcmaeon αποσκοπεί στο να ανανεώσει τη διδασκαλία της 

Ιστορίας της Ιατρικής με μια  καινούργια εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία 

θα βασίζεται στα αντικείμενα, και θα λειτουργεί στη βάση μιας καλύτερης 

αφομοίωσης των ιστορικών, ηθικών και ψυχοκοινωνικών συστατικών των 

ιατρικών ανθρωπιστικών επιστημών.  

 

Το πρόγραμμα θα αναπτύξει μια ψηφιακή μουσειακή διδακτική πλατφόρμα 

με οπτικο-ακουστικό υλικό και ψηφιακές συλλογές ιατρικών μουσείων από 

την Ιταλία, την Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες και τη Ρουμανία, σε μια προσπάθεια 

να προάγει τις διαφορετικές παραδόσεις που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή 

ιατρική ιστορία και να φέρει τα ιατρικά μουσεία στην αίθουσα διδασκαλίας. 



 

       Οι ομάδες στις οποίες απευθύνεται 
 

Το πρόγραμμα προβλέπει την ενεργό συμμετοχή εμπειρογνωμόνων,  

δηλαδή ιατρών και πανεπιστημιακών δασκάλων στις ανθρωπιστικές  

σπουδές στην ιατρική και φοιτητών της ιατρικής. 

 

 

 

 

 

 
                                  

 

                        Αναμενόμενα αποτελέσματα  
 

• Να βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας της Ιστορίας 
της ιατρικής στις διαλέξεις των ανθρωπιστικών σπουδών 
στην ιατρική στις ιατρικές σχολές.  
 

• Να προάγει την προσέγγιση της διδασκαλίας  που 
βασίζεται στα αντικείμενα ανάμεσα στους φοιτητές της 
Ιατρικής.  

  

• Να προάγει την πανεπιστημιακή συλλογή των 
αντικειμένων που είναι διαθέσιμα στο ιατρικό μουσείο και 
να αναδείξει τον παιδαγωγικό τους ρόλο. 

 

• Να προάγει τη νομιμότητα του ιστορικού λόγου μέσα από 
την αυθεντικότητα του αντικειμένου και τις αξίες τους ως 
πρωταρχικών πηγών. 

  

• Να προάγει την επιστημονική ακρίβεια μέσα από την 
επέκταση της εξήγησης του μουσειακού αντικειμένου και 
της έκτασης της γνώσης του μαθητευομένου. 

  

• Να αποκαταστήσει τη σχέση που έχει η Ιστορία της 
ιατρικής μέσω της μεθοδολογικής προσέγγισης  μάθησης 
που βασίζεται στα αντικείμενα. 
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