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This project has been funded with support 
from the European Commission. 

 
 

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία 

μετρήσιμων αποτελεσμάτων: 
 
 
 

- Ένα νέο και καινοτόμο 
Ευρωπαϊκό μοντέλο για την 
ανάπτυξη πρότυπων ρόλων για 
την προώθηση και υποστήριξη 
πολιτισμικά επαρκούς και 
συμπονετική φροντίδα. 
 

- Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για 
τους ηγέτες στο χώρο της υγείας, 
στην πολιτισμικά επαρκή και 
συμπονετική ηγεσία. 
 

- Εργαλεία μάθησης για τους 
ηγέτες στο χώρο της υγείας, στην 
πολιτισμικά επαρκή και 
συμπονετική φροντίδα. 
 

- Ένα αξιόπιστο εργαλείο 
μέτρησης για την αυτό-
αξιολόγηση του επίπεδου 
πολιτισμικά επαρκούς και  
συμπονετικής φροντίδας 
 

- Μια διαδικτυακή πλατφόρμα 
μάθησης και εκπαίδευσης 
 

- Ένα δίκτυο ανταλλαγής ιδεών και 
μεταφοράς καλών πρακτικών 

http://www.ieneproject.eu/


Ευρωπαϊκό Μοντέλο για 
την Ανάπτυξη 

Πολιτισμικά Επαρκούς 
και Συμπονετικής 

Ηγεσίας

 

Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο έχει ως στόχο 
να βοηθήσει τους νοσηλευτές και τους 
άλλους ηγέτες επαγγελματίες υγείας 
(ανώτερους νοσηλευτές και άλλους 
επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς 
και διευθυντές) να αναπτύξουν την 
καθοδήγηση και να υποστηρίξουν τους 
ρόλους τους με σκοπό την προώθηση 
μίας κουλτούρας, που θα επιτρέπει στο 
προσωπικό του να παρέχει πολιτισμικά 
επαρκή και συμπονετική φροντίδας 
υγείας σε όλους τους ασθενείς / 
πελάτες. 

Το Ευρωπαϊκό μοντέλο μπορείτε να το 
κατεβάσετε στο 
 http://ieneproject.eu/compassion.php 

Εργαλείο αυτό-
αξιολόγησης για 

μέτρηση της πολιτισμικά 
επαρκούς συμπόνιας  

Το έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο, 
δημιουργήθηκε και δοκιμάστηκε σε 
επτά χώρες και είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα του ΙΕΝΕ 

 http://ieneproject.eu/assessment.php 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για τους 

ηγέτες στο χώρο της 

υγείας 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης και την ανάλυση 
αναγκών και κατευθύνεται σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό Μοντέλο. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα 
αποτελείται από 2 ενότητες μάθησης. 

 

Το πρόγραμμα σπουδών θα δοκιμαστεί 
και θα ελεγχθεί σε εφτά χώρες: 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Δανία, 
Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία και Κύπρο. 

Ένα σύνολο από επτά εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση 
της ενότητας 1 και επτά εργαλεία για 
την εκμάθηση της ενότητας 2 θα 
δημιουργηθούν, θα δοκιμαστούν και 
θα αξιολογηθούν. 

Για να δείτε τα εργαλεία, πατήστε στα 
στοιχεία του εργαλείου στην 
ιστοσελίδα του IENE. 

http://ieneproject.eu/compassion.php   
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