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Μαθησιακά αποτελέσματα 

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

• κατανοεί τις βασικές θεωρίες της συμβουλευτικής.  

• κατανοεί τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών υπηρεσιών υγείας και 

των επαγγελματιών υγείας και να την εφαρμόζει  

• κατανοεί και να εφαρμόζει την αποτελεσματική προσέγγιση και στήριξη των ατόμων, των ασθενών 

και των οικογενειών τους σε γενικές και ειδικές περιπτώσεις.  

• διαχειρίζεται τις δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης.  

• αναγνωρίζει το «βίωμα» της ασθένειας προκειμένου να κατανοεί τις δυσκολίες και τις ανάγκες των 

ασθενών και των συγγενών τους.  

• αντιλαμβάνεται τα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης και να εφαρμόζει μεθόδους για 

την αντιμετώπισή της. 

Γενικές Ικανότητες 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Σεβασμός 



στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Περιεχόμενο μαθήματος - Περίγραμμα ύλης Θεωρίας 

1η εβδ 
Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί στη Συμβουλευτική. Η χρησιμότητά της στα επαγγέλματα 

υγείας  

2η εβδ 

Οι νοσηλευτές ως σύμβουλοι σε θέματα υγείας: Θεωρίες της Νοσηλευτικής και θεωρίες της 

Συμβουλευτικής 

3η εβδ 

Διαφορετικές συμβουλευτικές προσεγγίσεις (Ψυχαναλυτική, Προσωποκεντρική Θεραπεία, 

Συμπεριφορική, Γνωστική - Συμπεριφορική) 

4η εβδ 

Οι δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 

νοσηλευτών – χρηστών υπηρεσιών υγείας. 

5η εβδ Συμβουλευτική και επικοινωνία με παιδιά και εφήβους  

6η εβδ Συμβουλευτική και επικοινωνία με άτομα τρίτης ηλικίας. 

7η εβδ 

Η προσέγγιση χρηστών υπηρεσιών υγείας: η πρώτη συνάντηση, βασικά στοιχεία 

επαγγελματικής εμφάνισης και συμπεριφοράς. 

8η εβδ Συμβουλευτική, επικοινωνία και διαπολιτισμική νοσηλευτική. 

9η εβδ Διαχείριση «δύσκολων» συναισθημάτων και αντιδράσεων ασθενών και συγγενών. 

10η εβδ Προσέγγιση οικογενειών με αίτημα τη δωρεά οργάνων. 

11η εβδ Η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας. Επαγγελματική εξουθένωση 

12η εβδ Εποπτεία και στήριξη επαγγελματιών υγείας. 

13η εβδ  

Νοσηλευτικοί ρόλοι: η Συμβουλευτική στην πρόληψη/προαγωγή της υγείας και στην 

αντιμετώπιση της ασθένειας 
  

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                              Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις (σύνολο 13Χ4)                

Εργαστηριακές ασκήσεις (13Χ4)      

Σύνολο Μαθήματος  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Θεωρητικό μέρος μαθήματος 

70% ή 100% από γραπτή τελική εξέταση. 

30% σε περίπτωση ενδιάμεσης αξιολόγησης η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και 

ατομικές ή ομαδικές εργασίες. 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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