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Σκοπόρ ηος Μαθήμαηορ: 

 Σθνπόο ηνπ Μαζήκαηνο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη:

 Να παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο εκπεξηζηαησκέλε δηαπνιηηηζκηθή επηζηεκνληθή
γλώζε.

 Να ζπκβάιιεη ζηελ απόθηεζε επάξθεηαο εηδηθώλ γλώζεσλ  ησλ
λνζειεπηώλ, πνπ εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήµαηα παξνρήο.
θξνληίδαο πγείαο θαη λνζειεύνπλ άηνµα πξνεξρόµελα από δηαθνξεηηθνύο
πνιηηηζµνύο.

 Να θαηαζηήζεη ηνπο θνηηεηέο ηθαλνύο λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα



 

ηεο δηαπνιηηηζµηθήο γλώζεο ζηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο (πξόιεςε, 
ζεξαπεία, απνθαηάζηαζε), ρξεζηκνπνηώληαο ηε λνζειεπηηθή δηάγλσζε θαη 
επηθνηλσλία. 

 Να κπνξνύλ νη θνηηεηέο λα εθηηµνύλ ηηο πνιηηηζµηθέο επηδξάζεηο ζηελ 
θαζεµεξηλή δσή. 

 
 

                     
 
    Μαθηζιακά αποηελέζμαηα: 
 

 
 

           Μέθοδοι Γιδαζκαλίαρ & Τπόποι Δκμάθηζηρ:  
 

 
-Γηαιέμεηο, δηαδξαζηηθόο δηάινγνο, εξγαζίεο. 
 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα:  
 

 Καηαλννύλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο επηζηήκεο ηεο δηαπνιηηηζµηθήο  θξνληίδαο. 

 Καηέρνπλ βαζηθέο γλώζεηο γηα ηηο δηάθνξεο ζεσξίεο ηεο δηαπνιηηηζµηθήο 
λνζειεπηηθήο. 

 Αλαιύνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη ησλ ρξεζηώλ 
ππεξεζηώλ θξνληίδαο πγείαο. 

 Γηακνξθώζνπλ δηθή ηνπο αληίιεςε γηα ηηο  πνιηηηζµηθέο ζπγθξνύζεηο.  

 Γηαζέηνπλ γλώζε γηα ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο θξνληίδαο πγείαο. 

 Παξέρνπλ νιηζηηθή θξνληίδα ζε άηνκα δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκηθώλ νκάδσλ. 

  Αλαθαιύπηνπλ ηηο πνιηηηζµηθέο δηαθνξέο πνπ δεκηνπξγνύλ αιιειεπηδξάζεηο 
µεηαμύ ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη ησλ ρξεζηώλ ππεξεζηώλ θαη 
ζπζηεκάησλ θξνληίδαο πγείαο. 

  Αλαιύνπλ ηηο πνιηηηζµηθέο δηαθνξέο θαη νµνηόηεηεο.  

 Καηαλννύλ ηηο  πνιηηηζµηθέο ζπγθξνύζεηο.  

 Αμηνινγνύλ µεηά από θξηηηθή επεμεξγαζία ηα ζπζηήµαηα παξνρήο ππεξεζηώλ 
θξνληίδαο πγείαο.  

 Απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα παξέρνπλ νιηζηηθή θξνληίδα ζε άηνκα 
δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκηθώλ νκάδσλ. 

 Αλαπηύμνπλ ηε Γηαπνιηηηζκηθή ηθαλόηεηα, δειαδή ηελ ηθαλόηεηα λα ιεηηνπξγνύλ 
απνηειεζκαηηθά ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνύξαο. 
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