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Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός να: 

● αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής για την παροχή επαρκούς φροντίδας 

σε άτομα, κοινότητες και πληθυσμούς με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο από το δικό τους. 

● αναγνωρίζει, κατανοεί και εξηγεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική 

νοσηλευτική, όπως πολιτισμική επάρκεια, στερεοτυπίες, εθνοκεντρισμός κ.ά. 

● αξιολογεί κριτικά τις συσχετίσεις πολιτισμικών παραγόντων με την υγεία, την ασθένεια και το θάνατο. 

● εφαρμόζει τις αρχές της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής και διαπολιτισμικής αξιολόγησης κατά την 

παροχή προληπτικής και θεραπευτικής φροντίδας υγείας.  

● αναγνωρίζει διαφορετικά μοντέλα και θεωρίες της Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής (όπως: Leininger - 

Papadopoulos, Tilki και Taylor - Campinha Bacote κ.ά.) 



● αξιολογεί κριτικά τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχουν τα διαφορετικά μοντέλα και οι θεωρίες 

διαπολιτισμικής φροντίδας που έχουν προταθεί. 

● αξιολογεί τη διαπολιτισμική επάρκεια των συστημάτων παροχής φροντίδας υγείας.  

● αξιολογεί κριτικά την ηθική και δεοντολογική βάση της άσκησης διαπολιτισμικής νοσηλευτικής 

φροντίδας. 

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, 

επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και 

αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Περιεχόμενο μαθήματος - Περίγραμμα ύλης Θεωρίας 

1η εβδ 
Εισαγωγή στις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής (κουλτούρα ή πολιτισμός, 

Εθνοκεντρισμός – Πολιτισμική Επιβολή, εμπόδια φροντίδας). 

2η εβδ 
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί στη διαπολιτισμική νοσηλευτική. Συνεχές και επίπεδα πολιτισμικής 

επάρκειας. Επιπολιτισμός vs Ενσωμάτωση / Αφομοίωση 

3η εβδ Στερεότυπα, προκαταλήψεις, νοσηλευτική πρακτική και υγεία 

4η εβδ Σεβασμός και διαφορετικότητα 

5η εβδ Ρατσισμός, κοινωνικός αποκλεισμός και υγεία 

6η εβδ Αντιλήψεις για την υγεία και την ασθένεια σε διαφορετικούς πολιτισμούς 

7η εβδ Πρότυπα της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής - πολιτισμική επάρκεια 

8η εβδ 
Θεωρία της Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής της Leininger Leininger (Το μοντέλο του ανατέλλοντος 

ηλίου, Sunrise model) & Θεωρία της ασφάλειας της Ramsden 

9η εβδ 
Το μοντέλο ACCESS – Narayanasamy, 2002 και το Μοντέλο Διαπολιτισμικής Αξιολόγησης των 

Giger-Davidhizar (2002) 

10η εβδ 
Θεωρία της πολιτικής ευαισθησίας της Talabere & Θεωρία της πολιτισμικής ικανότητας της 

Campinha Bacote (cultural competence model) 

11η εβδ 

Το πλαίσιο του Purnell για πολιτισμική καταλληλότητα – επάρκεια και Το Μοντέλο της 

Πολιτισμικής Αντίληψης, Γνώσης, Ευαισθησίας και Ικανότητας των Papadopoulos, Tilki και 

Taylor  

12η εβδ Αναπτύσσοντας πολιτισμικά επαρκή επικοινωνία κατά τη Νοσηλευτική φροντίδα 

13η εβδ  Ηθικά διλήμματα κατά την παροχή πολιτισμικά ευαίσθητης φροντίδας 
  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

• Εισήγηση (Lectures) 

• Διαδραστική εισήγηση με ασκήσεις και ομαδική εργασία (Seminars) 

• Προβολή μέρους ταινιών / ντοκιμαντέρ και αναστοχαστική συζήτηση (reflective 

discussion) 

• Μάθηση κατευθυνόμενη από τους εκπαιδευόμενους (student-led learning) 



ΧΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Προβολή ηλεκτρονικών διαφανειών. Προβολή βίντεο σε ψηφιακή μορφή. Χρήση της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class για την αποθήκευση των παρουσιάσεων σε ψηφιακή 

μορφή για την εύκολη πρόσβαση από τους φοιτητές. Ταυτόχρονα με τη χρήση της 

ίδιας πλατφόρμας, συχνή επικοινωνία με τους φοιτητές για δράσεις που σχετίζονται με 

την εκπαιδευτική διαδικασία. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα          

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

100% από γραπτή τελική εξέταση 
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