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πρό ληψης και αντιμετώ πισης από  την εργασιακη  
εξόυθε νώση ώς ηγε τες πόυ πρόστατευ όυν την 
εργασιακη  τόυς όμα δα, ώς συνα δελφόι πόυ στηρι ζόυν 
και δρόυν σε συνθη κες αλληλεγγυ ης αλλα  και ώς 
αυτόδυ ναμες πρόσώπικό τητες πόυ επιδιώ κόυν την 
εργασιακη  ευημερι α.  

7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Αναγνώριση, πρόληψη και αντιμετώπιση του 
φαινομένου ηθικής παρενόχλησης 

Σκόπό ς της διδακτικη ς ενό τητας ει ναι η ικανό τητα 
αναγνώ ρισης τόυ φαινόμε νόυ της ηθικη ς 
παρενό χλησης, η όπόι α όρι ζεται ώς κόινώνικό  
πρό βλημα πόυ εμφανι ζεται με τη μόρφη  κόινώνικη ς 
βι ας με επαναλαμβανό μενη και καταχρηστικη  
συμπεριφόρα  και πρόσβα λλει την πρόσώπικό τητα, την 
αξιόπρε πεια και την ψυχόλόγικη  ακεραιό τητα τόυ 
ατό μόυ, δημιόυργώ ντας ε να εκφόβιστικό  και 
υπότιμητικό  περιβα λλόν. Απότελει  ανασταλτικό  
παρα γόντα στην ευ ρυθμη λειτόυργι α τών όργανισμώ ν 
και τα περιστατικα  ηθικη ς παρενό χλησης ει ναι συνεχώ ς 
αυξανό μενα. Θεώρει ται από  τό Ευρώπαι κό  
Παρατηρητη ριό Κινδυ νόυ ε νας νε ός αναδυό μενός 
κι νδυνός στόυς εργασιακόυ ς χώ ρόυς.  

To mobbing διακρι νεται σε τρεις κατηγόρι ες: α)
κατιόυ σα: η παρενό χληση πόυ πρόκαλει ται από  
πρόι στα μενό σε υφιστα μενό, β) όριζό ντια: η 
παρενό χληση πόυ λαμβα νει χώ ρα μεταξυ  συναδε λφών 
της ι διας βαθμι δας,  γ) ανιόυ σα: η παρενό χληση πόυ 
πρόκαλει  συνη θώς μια όμα δα υφισταμε νών εναντι όν 
πρόι στα μενόυ. 

 

8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Προσέγγιση, κατανόηση και εφαρμογή 
καινοτόμων μορφών ηγεσίας 

Σκόπό ς της διδακτικη ς ενό τητας ει ναι η πρόσε γγιση 
καινότό μών μόρφώ ν ηγεσι ας, ό πώς η ηγεσι α της 
κβαντικη ς θεώρι ας τόυ χα όυς και η ηγεσι α σε συνθη κες 
κρι σεών.  Η κβαντικη  θεώρι α της ηγεσι ας συνδε ει τη 
χαώ δη πόλυπλόκό τητα τών όργανισμώ ν σε μια 
πρόσπα θεια να μειώθόυ ν όι αμυντικε ς συμπεριφόρε ς 
και όι αντιστα σεις στις αλλαγε ς, επιτρε πόντας την 
πρόσαρμόστικη  ικανό τητα σε ε να αδια λειπτα 

μεταβαλλό μενό περιβα λλόν, πρόκαλώ ντας ταυτό χρόνα 
την ανα δυση τόυ καινόυ ριόυ. Ταυτό χρόνα η ικανό τητα 
διαχει ρισης και λη ψης απόφα σεών σε κρι σεις, ε κτακτες 
ανα γκες και καταστρόφε ς, ό ταν απειλει ται η 
βιώσιμό τητα τόυ όργανισμόυ  και της κόινώνι ας, 
απαιτει   α μεση λη ψη απόφα σεών. 

Ο μαθησιακό ς στό χός επιτυγχα νεται με τη βιώματικη  
ενσώ ματη πρόσόμόι ώση ρό λών, με την εφαρμόγη  
εργαλει ών για τόν α μεσό σχεδιασμό  λυ σεών σε 
συνθη κες κρι σεών και τόν όραματισμό  με σώ θεατρικώ ν 
δρώ μενών. 

Η ψυχικη  ανθεκτικό τητα απότελει  μια δεξιό τητα ό πόυ 
μπόρει  να βελτιώθει  με σώ συγκεκριμε νών μόντε λών 
κατα ρτισης και να πρόσανατόλι σει τό α τόμό: α) στην 
αξιόπόι ηση τόυ παρό ντός χρό νόυ και ό χι στην 
πρόσκό λληση στό δυσχερε ς παρελθό ν και στό αβε βαιό 
με λλόν, β) στην από κτηση τόυ ελε γχόυ της ζώη ς,  γ) στη 
διαμό ρφώση θετικώ ν ανθρώ πινών σχε σεών, δ) στην 
αι σθηση εμπιστόσυ νης στό με λλον. 

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ανάπτυξη της δεξιότητας ενσυναίσθησης 
στην ενδυνάμωση ασθενών 

Σκόπό ς της διδακτικη ς ενό τητας ει ναι η από κτηση 
ενσυναι σθησης με σώ της ικανό τητας της αντι ληψης 
τών συναισθημα τών, τόυ τρό πόυ σκε ψης και της 
κατα στασης πόυ βιώ νόυν όι α λλόι α νθρώπόι. Ο ρό λός 
της ει ναι πόλυ  σημαντικό ς στό πλαι σιό τών 
θεραπευτικώ ν σχε σεών και στη θεραπευτικη  
επικόινώνι α. Απότελει  τη δυναμικη  συνιστώ σα σε ό λες 
τις διεργασι ες-διαδικασι ες πόυ στόχευ όυν στην 
ενδυνα μώση τών ασθενώ ν, ώ στε να τόυς εμπλε κόυν στη 
λη ψη τών απόφα σεών, να τόυς ώθόυ ν στην επι λυση 
τών πρόβλημα τών και στην ανα ληψη τόυ ελε γχόυ της 
ζώη ς τόυς. Τα κυριό τερα με σα ενδυνα μώσης ει ναι η 
βιόηθικη  συνηγόρι α και ό εγγραμματισμό ς τών 
ασθενώ ν. Τό συνδυαστικό  αυτό  μόντε λό εκπληρώ νει 
ε να διττό  στό χό, την αμφι δρόμη ενδυνα μώση ασθενώ ν 
και θεραπευτώ ν καθό τι τελικα  η συμπεριφόρα  και ό 
αντι κτυπός της στα σης τών ενδυναμώμε νών ασθενώ ν 
θα λειτόυργη σει θεραπευτικα  στόυς επαγγελματι ες 
υγει ας, μειώ νόντας τόυς εργασιακόυ ς  ψυχόκόινώνικόυ ς 
παρα γόντες πόυ πρόκαλόυ ν νό σόυς. 

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό 
χώρο της φροντίδας υγείας 

Σκόπό ς της διδακτικη ς ενό τητας ει ναι η ικανό τητα 
διαχει ρισης συγκρόυ σεών, όι όπόι ες απότελόυ ν 
διαμα χες δυ ό η  περισσό τερών ατό μών λό γώ 
διαφόρετικώ ν αξιώ ν, επιθυμιώ ν και λανθασμε νης 
επικόινώνι ας. Η γνώ ση της διαχει ρισης τών 
συγκρόυ σεών επιδρα  θετικα  στην αυ ξηση της 
παραγώγικό τητας λό γώ της ε λλειψης εργασιακη ς 
ψυχόλόγικη ς και συναισθηματικη ς διαταραχη ς.  

Επιπρόσθε τώς επιτυγχα νεται  η συνόχη  στην εργασιακη  
κόυλτόυ ρα ενό ς όργανισμόυ  και πρόλαμβα νόνται τα 
όικόνόμικα  ελλει μματα πόυ πρόκαλόυ νται από  τη 
μει ώσης της απόδότικό τητας, την αυ ξηση της απόυσι ας 
από  την εργασι α λό γώ ασθε νειας και τη λη ψη μη 
απότελεσματικώ ν απόφα σεών πόυ λαμβα νόνται υπό  
την πι εση τόυ διαπληκτισμόυ . 

6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Πρόληψη και αντιμετώπιση της εργασιακής 
εξουθένωσης 

Σκόπό ς της διδακτικη ς ενό τητας ει ναι η ενδυνα μώση 
τών εργαζόμε νών σε υγειόνόμικόυ ς όργανισμόυ ς ώ στε 
να απόκτη σόυν τις γνώ σεις και τις δεξιό τητες  

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

Ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Σκόπό ς της διδακτικη ς ενό τητας ει ναι η από κτηση της ικανό -
τητας της αντι ληψης, της κατανό ησης, της διαχει ρισης και της 
αξιόπόι ησης τών συναισθημα τών τόυ ι διόυ τόυ πρόσώ πόυ και 
τών α λλών ανθρώ πών. Τε σσερις ει ναι όι πυλώ νες ανα πτυξης 
της συναισθηματικη ς νόημόσυ νης: α ) η ευημερι α, απότελει ται 
από  την αυτόεκτι μηση και την αισιόδόξι α, β) ό αυτόε λεγχός, 
απότελει ται από  συνιστώ σες ό πώς η ρυ θμιση τών συναισθη-
μα τών, η διαχει ριση τόυ στρες και η χαμηλη  παρόρμητικό τητα, 
γ) η συναισθηματικό τητα, η αντι ληψη τών συναισθημα τών 
τόυ εαυτόυ  και τών α λλών, η ικανό τητα ε κφρασης συναισθη-
μα τών και ενσυναι σθησης, δ) η κόινώνικό τητα, περιλαμβα νει 
την κόινώνικη  ικανό τητα, τη διαχει ριση τών συναισθημα τών 
καθώ ς και την αφόσι ώση με την ε ννόια της θετικη ς στα σης 
στην κόινώνικη  ζώη . 

Η ανα γκη πρόσαρμόγη ς τών όργανισμώ ν σε πιό εξελιγμε νόυς 

και συ γχρόνόυς τρό πόυς χρησιμόπόι ησης τών πό ρών απαιτει  

ό ηγε της να διαθε τει κόινώνικε ς και πρόσώπικε ς δεξιό τητες, 

ώ στε να ενόρχηστρώ νει τις σχε σεις σε συλλόγικό  επι πεδό, να 

εγει ρει τη συνόχη  της όμα δας και να καλλιεργει  την ευελιξι α 

στην αλλαγη  της ανθρώ πινης συμπεριφόρα ς.  

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Βελτιστοποίηση της ικανότητας συνεργασίας 

Σκόπό ς της διδακτικη ς ενό τητας ει ναι να αναδει ξει και να 
αναπτυ ξει τη δεξιό τητα της συνεργασι ας στην όμαδικη  εργα-
σι α και επιπρό σθετα να την αναλυ σει συνθετικα  διαμε σόυ της 
νεώτερικό τητας τόυ θεώρητικόυ  μόντε λόυ της όριζό ντιας 
όμα δας και της ηγεσι ας της αρώγη ς. Η συνεργατικό τητα ει ναι 
η ικανό τητα να επιτυγχα νεται ό κόινό ς σκόπό ς με τη συμμετό-
χικη  ενε ργεια μεταξυ  δυ ό η  περισσότε ρών ατό μών. Στό όριζό -
ντιό συ στημα διόι κησης όι εργαζό μενόι ει ναι ηγε τες τόυ εαυ-
τόυ  τόυς, ε χόυν τη δυνατό τητα να αναδει ξόυν τό ταλε ντό τόυς 
και να ενδυναμώ νόνται ισό τιμα με σα στην όμα δα, ώ στε να 
παρα γόυν αξι α κρατώ ντας μια διαδικασι α ρόη ς η όπόι α μετα-
βα λλεται ανα λόγα με τόν εργασιακό  σκόπό  αλλα  και τις πρό-
σώπικε ς τόυς ανα γκες. Στό μόντε λό της ηγεσι ας με σώ αρώγη ς 
τό επιθυμητό  συνεργατικό  απότε λεσμα επιτυγχα νεται με σώ 
της ακρό ασης και της αντι ληψης τών ψυχόκόινώνικώ ν αν-
θρώ πινών αναγκώ ν, της πειθόυ ς σε αντιστα θμισμα με την 
εξόυσιαστικη  επιβόλη , τη θεραπευτικη  δρα ση στην ισόρρόπι α 
της εργασιακη ς όμα δας και την ε νταξη της σε ε να πεπλατυ-
σμε νό κόινώνικό  όικόσυ στημα με στό χό μια ευρυ τερη συνερ-
γατικη  δρα ση. Στό νευραλγικό  και πόλυ πλόκό εργασιακό  χώ ρό 
τόυ τόμε α της υγει ας και της κόινώνικη ς φρόντι δας η εφαρμό-
γη  πρώτόπό ρών εκφα νσεών της συνεργασι ας θα μεγιστόπόιη -
σει την εργασιακη  ευημερι α καθώ ς και την πόιό τητα της 
παρόχη ς υπηρεσιώ ν. 

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας 

Σκόπό ς της διδακτικη ς ενό τητας ει ναι να ενισχυ σει την ψυχικη  
ανθεκτικό τητα κατα  την όπόι α τό ανθρώ πινό όν επιτυγχα νει 
με σώ μιας συ νθετης δυναμικη ς διαδικασι ας να πρόσαρμόστει  
θετικα  εντό ς ενό ς πλαισι όυ ιδιαι τερών αντιξόότη τών και 
ιδιαι τερα στό επισφαλε ς και επιφόρτισμε νό από  ψυχόκόινώνι-
κόυ ς κινδυ νόυς περιβα λλόν τών υγειόνόμικώ ν εργασιακώ ν 
χώ ρών.  


