
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2023-2024 

 

Μετασχηματιστική Ηγεσία στην    Ανακουφιστική Φροντίδα  

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 220 ώρες 

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το ΚΕΒΙΔΙΜ ΕΚΠΑ  

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Πατηράκη, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ  

 

1ος Εκπαιδευτικός Κύκλος (40 ώρες) 

20 & 21 Ιανουαρίου 2023  

27 & 28 Ιανουαρίου 2023  

3 & 4 Φεβρουαρίου 2023 

10 & 11 Φεβρουαρίου 2023 

17 & 18 Φεβρουαρίου 2023 

 

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο: 

Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα: Ιστορία, εκπαίδευση και υπηρεσίες 

Ηγεσία: ορισμοί και θεωρίες 

Ηγεσία έναντι Διοίκησης 

Διαχείριση έργου 

Δεξιότητες επικοινωνίας 

Αυτογνωσία 

Συνηγορία 

Διαχείριση κινδύνου 

Δεξιότητες παρουσίασης 

2ος Εκπαιδευτικός Κύκλος (40 ώρες) 

19 & 20 Ιανουαρίου 2024  

26 & 27 Ιανουαρίου 2024  

2 & 3 Φεβρουαρίου 2024 

9 & 10 Φεβρουαρίου 2024 

16 & 17 Φεβρουαρίου 2024 

 

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο: 

Πρακτικές Ηγεσίας  

Καθοδήγηση 

Διαπραγμάτευση 

Διαχείριση συγκρούσεων 

Ανάθεση 

Αυτό-φροντίδα 

Φροντίδα ομάδας 

Εξ Αποστάσεως Μηνιαίες Συσκέψεις παρακολούθησης της προόδου του έργου (project) 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη σε Υπηρεσίες Παροχής Εξειδικευμένης Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Εξωτερικό 

Σκοπός του προγράμματος: η εκπαίδευση Ελλήνων νοσηλευτών σε θέματα ηγεσίας στην ανακουφιστική φροντίδα, ώστε να παρέχουν 

ολιστική φροντίδα και να συνηγορούν για το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας κάθε ανθρώπου που τις 

χρειάζεται.  

 

 Προσδιορίζει το περιεχόμενο της έννοιας της Ηγεσίας, ανακαλεί και διατυπώνει τις σχετικές θεωρίες. 
 Αναγνωρίζει το προσωπικό του στίγμα – τον εαυτό του στην πορεία της Ηγεσίας 
 Προσδιορίζει την έννοια της ομάδας, τα χαρακτηριστικά και τα στάδια ανάπτυξής της, καθώς και τα είδη ομάδων 
 Διακρίνει τις φάσεις διαχείρισης ενός έργου, και περιγράφει τα χαρακτηριστικά κάθε φάσης και τις αντίστοιχες πρακτικές και 

στρατηγικές 
 Αναλύει τις διαδικασίες της καθοδήγησης, της ανάθεσης και της διαπραγμάτευσης και αναγνωρίζει τις τεχνικές, το βηματισμό, 

αλλά και τυχόν όρια των διαδικασιών αυτών 
 Επικοινωνεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο της καθημερινής πρακτικής, καθώς και για τη διαχείριση συγκρούσεων. 
 Αναγνωρίζει τα κίνητρα του για τη συνηγορία υπέρ της Ανακουφιστικής φροντίδας 
 Χρησιμοποιεί τρόπους αυτοφροντίδας στην καθημερινή πράξη 

 

Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 



 

 

  

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 

 

•  

End-of-Life Nursing Education Consortium (ELNEC) 

 

https://webmail01.uoa.gr/src/compose.php?send_to=leadpall@nurs.uoa.gr
https://webmail01.uoa.gr/src/compose.php?send_to=leadpall@nurs.uoa.gr

