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Σκοπόρ ηος Μαθήμαηορ: 

Δίλαη λα: 
- Πξνζθέξεη ην απαξαίηεην ππόβαζξν γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ζεσξία 

θαη πώο εθαξκόδεηαη ζηε Ννζειεπηηθή. Πεξηγξάθεη εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αλάπηπμε, αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ηεο ζεσξίαο, 
ώζηε λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο ζηε λνζειεπηηθή πξαθηηθή, έξεπλα, 
εθπαίδεπζε, δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε. 

- Πξνζθέξεη γλώζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεγάιεο λνζειεπηηθέο ζεσξίεο 
πνπ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο νκάδεο, αλάινγα κε ηελ πξννπηηθή ηνπο 
(αλζξώπηλεο αλάγθεο, αιιειεπηδξαζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ελνπνηεηηθέο 
δηαδηθαζίεο), θαη λα πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε.  

- Αλαθέξεηαη ζε επξύ θάζκα ζεσξηώλ κέζνπ πεδίνπ ώζηε λα 
εμνηθεησζεί ν θνηηεηήο κε παξαδείγκαηα θαη λα παξνηξπλζεί λα αλαδεηήζεη θη 



άιιεο θαηαιιειόηεξεο ίζσο γηα ηε δηθή ηνπ πξαθηηθή ή έξεπλα.  
- Παξνπζηάζεη ζεσξίεο από ηηο θνηλσληθέο. 

επηζηήκεο, ηηο επηζηήκεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο βηνταηξηθέο επηζηήκεο, 
όπσο θαη ζεσξίεο θαη κνληέια δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη κάζεζεο. 

- Αλαιύζεη ηα Κνηλά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Ννζειεπηηθώλ Μνληέισλ όπσο: 
- Ζ αλζξώπηλε θύζε, ν νιηζκόο, ν αλζξσπηζκόο, ε πλεπκαηηθόηεηα θαη ν 

Αζζελήο ή Πειάηεο, ε θαηλνκελνινγία θαη ην πεξηβάιινλ. 
- Δπεμεγήζεη κε πξνζθνξά γλώζεσλ ηηο λέεο πξνζεγγίζεηο ζηε Ννζειεπηηθή 

ζε ζέκαηα: Απηναληίιεςεο θαη απηνεθηίκεζεο, ην λνζειεπηή σο πξόηππν 
ξόινπ θαη Αληηκεηώπηζε ηνπ ηξεο ζην Ννζειεπηηθό Δπάγγεικα.  

 

 
Μαθηζιακά αποηελέζμαηα: 
 

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

 
- Καηαλννύλ ζε βάζνο ην ηη είλαη ζεσξία θαη πώο εθαξκόδεηαη ζηε 

Ννζειεπηηθή. 
- Καηέρνπλ βαζηθέο γλώζεηο γηα εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηελ αλάπηπμε, αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ηεο ζεσξίαο, ώζηε λα είλαη 
δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο ζηε λνζειεπηηθή πξαθηηθή, έξεπλα, εθπαίδεπζε, 
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε. 

- Αληηιακβάλνληαη ηηο κεγάιεο λνζειεπηηθέο ζεσξίεο, θαη λα πεξηγξάθνπλ 
ηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε. 

- Γηακνξθώλνπλ δηθή ηνπο αληίιεςε γηα έλα επξύ θάζκα ζεσξηώλ κέζνπ 
πεδίνπ ώζηε λα παξνηξπλζεί λα αλαδεηήζεη θη άιιεο θαηαιιειόηεξεο ίζσο 
γηα ηε δηθή ηνπ πξαθηηθή ή έξεπλα.   

- Γηαζέηνπλ γλώζε γηα ζεσξίεο από ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηηο επηζηήκεο 
ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο βηνταηξηθέο επηζηήκεο, όπσο θαη ζεσξίεο θαη 
κνληέια δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη κάζεζεο. 

- Γηαθξίλνπλ ηηο ζεσξίεο από ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηηο επηζηήκεο ηεο 
ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο βηνταηξηθέο επηζηήκεο, όπσο θαη ζεσξίεο θαη κνληέια 
δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη κάζεζεο. 

- Αληηιακβάλνληαη ηηο ζεσξίεο κε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 
- Καηαλννύλ ην όηη ην άηνκν αληηδξά πάληα σο εληαίν ζύλνιν θαη ηα άηνκα 

σο όινλ δηαθέξνπλ από ην άζξνηζκα ησλ κεξώλ ηνπο. 
- Γλσξίδνπλ όηη  ν αλζξσπηζκόο βαζίδεηαη ζηελ αμία ηνπ λα είζαη άλζξσπνο, 

ηνπ λα ππάξρεηο θαη κε πνηόηεηα απηήο ηεο ύπαξμεο. 
- Αληηιακβάλνληαη ην όηη ε θαηλνκελνινγία αλαθέξεηαη ζε κηα ζρνιή ζθέςεο 

πνπ ππνζηεξίδεη όηη απηό πνπ είλαη ζεκαληηθό είλαη ην λόεκα κηαο 
εκπεηξίαο θαη απηό ην λόεκα  δηαθέξεη από άηνκν ζε άηνκν. 

- πλδπάδνπλ ηηο αλσηέξσ αμίεο κε ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 
λνζειεύνληαη νη άλζξσπνη, ην νπνίν είλαη κία ζεκαληηθή ζπληζηώζα γηα 
ηνπο λνζειεπηέο. 

- Καζίζηαηαη ζαθέο ην όηη όινη νη αζζελείο πξέπεη λα είλαη ειεύζεξνη λα 



εληνπίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα απνθαζίδνπλ γηα ηνλ ηξόπν 
ηθαλνπνίεζεο απηώλ ησλ αλαγθώλ. 

- Αλαγλσξίδνπλ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο απηναληίιεςεο: ηελ απηνγλσζία, ηηο 
πξνζδνθίεο από ηνλ «εαπηό» θαη ηελ απηναμηνιόγεζε (απηνζεβαζκόο). 

- Πεξηγξάθνπλ ηηο επηδξάζεηο ηεο πλεπκαηηθόηεηαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, 
ζηελ πγεία θαη ζηε λόζν. 

- Αλαγλσξίδνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ην ζηξεο πνπ είλαη 
κνλαδηθό γηα ην λνζειεπηηθό επάγγεικα. 

 
 

 
 

 Μέθοδοι Γιδαζκαλίαρ & Τπόποι Δκμάθηζηρ: 
 

- Γηαιέμεηο κε παξνπζηάζεηο εμεηδηθεπκέλσλ δηαθαλεηώλ 
- Πξνβνιή εθπαηδεπηηθώλ εμεηδηθεπκέλσλ videos 
- Παξαθνινύζεζε  θαη εθαξκνγή πξσηνθόιισλ εξγαζίαο ησλ δνκώλ ηεο     
  Ννζειεπηηθήο βάζεη ζεσξηώλ. 
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