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RESPACC O2 ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ & ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 
Σχέδιο Μαθήματος 

 

Σχέδιο Μαθήματος 

Θέμα O2 ENOTHTA 1- ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

Τίτλος Εισαγωγή στην φιλοσοφία της επιστήμης: πρότυπα και η φύση της 

αλήθειας.  
Εκπαιδευτικό 

Αποτέλεσμα 

Να γίνει κριτική περιγραφή και συζήτηση αναφορικά με την προσωπική 

κοσμοθεωρία των εκπαιδευόμενων, η οποία καθοδηγεί την τοποθέτησή 
τους προς μια συγκεκριμένη ερευνητική φιλοσοφία.  

Περίληψη Η ομάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας αποτελείται από μέλη με διαφορετικό 
υπόβαθρο – ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, 
ιερείς κ.α. 

Όλα τα μέλη της ομάδας έχουν τον ίδιο στόχο, τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής για τους ασθενείς με απειλητικά για την ζωή νοσήματα και τις 

οικογένειες τους και την αντιμετώπιση των πολλαπλών αναγκών αυτών 
των ασθενών σε σωματικό, συναισθηματικό, κοινωνικό και πνευματικό 
επίπεδο. 

Όταν πρόκειται για γνώση και παρεμβάσεις που θα πρέπει να 
εφαρμοστούν, μπορεί η ομάδα να γίνεται πιο ετερογενής, με διαφορετικές 

οπτικές γωνίες και αντιλήψεις σχετικά με τη φύση της πραγματικότητας, το 
τι συνιστά αποδεκτή γνώση και ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να τη 
γνωρίσουμε.  

Ακόμη και αν δεν εμπλέκονται στην έρευνα, στην προσπάθειά τους να είναι 
ενημερωμένοι στην κλινική τους πράξη, τα μέλη της ομάδας διαβάζουν 

έρευνες και σύμφωνα με το ερευνητικό πρότυπο που ενστερνίζονται, 
ακολουθούν διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις και θεωρούν 
διαφορετικά δεδομένα ως έγκυρα και πειστικά. 

Είναι σημαντικό οι λειτουργοί υγείας στην Ανακουφιστική Φροντίδα να 
γνωρίζουν ότι υπάρχει ποικιλία ερευνητικών προτύπων και να κατανοούν 

ότι η πολυδιάστατη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης δεν μπορεί να 
διερευνηθεί από μια μόνο οπτική γωνία. 

Το μάθημα αυτό θα αποσαφηνίσει έννοιες όπως η οντολογία, η 
επιστημολογία, η αξιολογία και οι μέθοδοι για την παραγωγή ή τον έλεγχο 
θεωριών. Επίσης, το μάθημα θα εξηγήσει τα βασικά πρότυπα έρευνας και 

τη σύνδεση τους με τις διάφορες μεθοδολογίες έρευνας.  
Οι λειτουργοί υγείας στην Ανακουφιστική Φροντίδα θα ενθαρρυνθούν να 

αξιολογήσουν και να συζητήσουν τη δική τους φιλοσοφία στην έρευνα και 
να προβληματιστούν για τον τρόπο με τον οποίο αυτή καθοδηγεί τη 
μάθησή τους και την κλινική πράξη τους. Τέλος, θα κατανοήσουν ότι η 

Ανακουφιστική Φροντίδα είναι μια καινοτόμα έννοια που αγκαλιάζει 
ολιστικά τις διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. 
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Εκπαιδευτικοί 
Στόχοι 

Γ – Γνώσεις    
Δ – 

Δεξιότητες 
Σ – 

Συμπεριφορά 

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 
 

Γνώση: 
1. Να καθορίζουν βασικές έννοιες για την φιλοσοφία της έρευνας, την 

οντολογία, την επιστημολογία, την αξιολογία, τη συμπερασματική, 
επαγωγική προσέγγιση, την απαγωγή   

2. Να εξηγούν τα βασικά φιλοσοφικά ρεύματα στην έρευνα (πρότυπα 
έρευνας) – θετικισμός, ερμηνευτισμός, κριτικός ρεαλισμός, 
πραγματισμός 

3. Να κατανοούν την επίπτωση που έχουν τα ερευνητικά πρότυπα στην 
μεθοδολογία της έρευνας και στις μεθόδους συλλογής δεδομένων.  

 
Δεξιότητες: 
1. Να κάνουν αυτό-αξιολόγηση της προσωπικής φιλοσοφίας στην έρευνα 

 
Συμπεριφορά: 

1. Να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις/λανθασμένες 
αντιλήψεις στα διάφορα πρότυπα έρευνας 

Μέθοδοι 
Εκπαίδευσης 

• Ανάθεση εργασίας πριν το μάθημα: Ερωτηματολόγιο HARP  
• Δραστηριότητα γνωριμίας με τους εκπαιδευόμενους 
• Καταιγισμός ιδεών  

• Ατομικές/ομαδικές ασκήσεις  
• Βίντεο- συζητήσεις  

• Διάλεξη  
Διάρκεια  Μάθημα 90 λεπτών 

Βιβλιογραφία

/ Αναφορές 

https://www.researchgate.net/publication/309102603_Understanding_res

earch_philosophies_and_approaches 
 https://spcare.bmj.com/content/4/2/122 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/026921698670608019?jo
urnalCode=pmja  

 

Σχέδιο Μαθήματος 

Θέμα  O2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1- ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

Τίτλος Επιστημονική παιδεία 

Εκπαιδευτικό 

Αποτέλεσμα 

Να μπορούν να ορίσουν τις διάφορες πτυχές της επιστημονικής παιδείας, 

τους τρόπους ανάπτυξης και μέτρησης τους 

Περίληψη  Η επιστήμη είναι τρόπος γνώσης του κόσμου. Πρόκειται για ένα 
φυσιοκρατικό, υλικό σύστημα διερεύνησης που χρησιμοποιείται για την 

κατανόηση των φυσικών φαινομένων. Ιδανικά, πρέπει να μπορεί να 
ελέγχεται αντικειμενικά και εμπειρικά. Η επιστημονική παιδεία απαιτεί 
ικανότητες εύρεσης δεδομένων, ερμηνείας τους και ένταξής τους σε ένα 

https://www.researchgate.net/publication/309102603_Understanding_research_philosophies_and_approaches
https://www.researchgate.net/publication/309102603_Understanding_research_philosophies_and_approaches
https://spcare.bmj.com/content/4/2/122
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/026921698670608019?journalCode=pmja
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/026921698670608019?journalCode=pmja
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ολοκληρωμένο σύστημα, καθώς και χρόνο και ικανότητα για σκέψη και 
αξιολόγηση. 

 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 
Γ – Γνώσεις    

Δ – 
Δεξιότητες 
Σ – 

Συμπεριφορά 

Γνώσεις  

1. Να περιγράφουν τους ορισμούς και να μπορούν να κάνουν ιστορική 
ανασκόπηση της επιστημονικής παιδείας 

2. Να ορίζουν τις διάφορες πτυχές της επιστημονικής παιδείας 
3. Να κατανοούν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της επιστήμης και των 
ανθρώπινων ιδιοτήτων και πώς αυτές οι αλληλεπιδράσεις διαμορφώνουν τη 

στάση του πληθυσμού απέναντι στην επιστήμη 
4. Να περιγράφουν τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ επιστημονικής 

παιδείας σε ατομικό επίπεδο και επιστημονικής παιδείας σε πολιτιστικό 
επίπεδο 
 

Δεξιότητες  
1.Να επιδεικνύουν ως προσόντα, φιλοπεριέργεια, δυνατότητες παρατήρησης 

και εφευρετική σκέψη  
2.Να διαθέτουν κριτική σκέψη, προσαρμοστικότητα και να μπορούν να 
διαχειριστούν την αβεβαιότητα 

3.Να μπορούν να επεξεργάζονται λογικά επιχειρήματα και να διαθέτουν 
κριτική σκέψη κατά την αξιολόγηση επιστημονικών θεωριών και 

αποτελεσμάτων 
 
Συμπεριφορά  

1. Να αναγνωρίζουν τις επιρροές που μπορεί να έχουν οι προσωπικές 
πεποιθήσεις κατά την επιστημονική ερμηνεία και πρακτική 

2. Να αναγνωρίζουν τον τρόπο που ο πολιτισμός μπορεί να δράσει ως 
μεγεθυντικός ή περιοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη ατομικής 
επιστημονικής παιδείας 

 

Μέθοδοι 

εκπαίδευσης 

Μάθημα 90 λεπτών 

Διάλεξη (Power Point) 
Παιχνίδι παζλ 

Ψηφοφορία στην τάξη 
Αυτοαξιολόγηση 

Διάρκεια Μάθημα 90 λεπτών 

Βιβλιογραφία
/ Αναφορές  

 Science Literacy: Concepts, Contexts, and Consequences  (2016) 
http://nap.edu/23595  

Lemke C. Metiri Group. 2002 

https://www.researchgate.net/publication/234731444_enGauge_21st_Cen
tury_Skills_Digital_Literacies_for_a_Digital_Age 

http://nap.edu/23595
https://www.researchgate.net/publication/234731444_enGauge_21st_Century_Skills_Digital_Literacies_for_a_Digital_Age
https://www.researchgate.net/publication/234731444_enGauge_21st_Century_Skills_Digital_Literacies_for_a_Digital_Age
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Howell EL & Brossard D, (Mis)informed about what? What it means to be 
a science-literate citizen in a digital world 

PNAS 2021 Vol. 118 No. 15, https://doi.org/10.1073/pnas.1912436117 

 
https://www.curriculumonline.ie/Assessment_Guidelines_Science.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2019)

629188 

 

 

Σχέδιο Μαθήματος 

Θέμα O2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ & ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Τίτλος Πως πραγματοποιείται μια αναζήτηση βιβλιογραφίας 

Εκπαιδευτικό 

Αποτέλεσμα 

Στο τέλος του μαθήματος οι κλινικοί λειτουργοί θα μπορούν να βρίσκουν τις 

σχετικές πληροφορίες μέσω αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων  

Περίληψη Οι κλινικοί λειτουργοί υγείας ανακουφιστικής φροντίδας χρειάζονται 
πιστοποιημένες ιατρικές πληροφορίες για να βελτιώνουν την φροντίδα των 

ασθενών. Η αναζήτηση βιβλιογραφίας βοηθά τους κλινικούς λειτουργούς 
υγείας να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα 
προς την ερευνητική πλευρά της επαγγελματικής ανάπτυξης. Η αναζήτηση σε 

μια βάση δεδομένων, επιτρέπει να παίρνουν απαντήσεις σε ιατρικά ερωτήματα 
και να διαμορφώνουν νέες ιατρικές απόψεις/ σύμφωνα με την τεκμηριωμένη 

ιατρική. Μια συστηματοποιημένη αναζήτηση σε μια βάση δεδομένων επιτρέπει 
στους κλινικούς λειτουργούς υγείας να λαμβάνουν πληροφορίες στον 

συντομότερο δυνατό χρόνο και να πραγματοποιούν μια αποτελεσματική 
αναζήτηση. Σε αυτό το μάθημα θα παρουσιαστεί ποια είναι η πορεία για την 
πραγματοποίηση μιας αποτελεσματικής αναζήτησης ακολουθώντας κάποια 

βήματα αναζήτησης και για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών 
χρησιμοποιώντας τυποποιημένες τεχνικές αναζήτησης και επιλογές βελτίωσης 

της βάσης δεδομένων. Η κατανόηση του κύκλου της αναζήτησης 
βιβλιογραφίας βοηθά τους κλινικούς λειτουργούς υγείας να βελτιώσουν τις 
επιστημονικές τους γνώσεις. 

 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 
Γ – Γνώσεις    

Δ – 
Δεξιότητες 
Σ – 

Συμπεριφορά 

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 

Γνώση:  

1. Να κατανοούν τη σπουδαιότητα και τη διαδικασία αναζήτησης της 

βιβλιογραφίας  

Δεξιότητες:  

1. Να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων 

https://doi.org/10.1073/pnas.1912436117
https://www.curriculumonline.ie/Assessment_Guidelines_Science.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2019)629188
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2019)629188
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2. Να αναγνωρίζουν τους κατάλληλους όρους αναζήτησης για το 

αντικείμενό τους ή για το ερευνητικό ερώτημα.  

3. Στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής στρατηγικής, θα μπορούν να 

αναπτύσσουν όρους αναζήτησης, χρησιμοποιώντας πρότυπες τεχνικές 

αναζήτησης και επιλογές φιλτραρίσματος των βάσεων δεδομένων. 

Μέθοδοι 

Εκπαίδευσης 

• Παρουσιάσεις σε power point  

• Επιδείξεις  
• Βίντεο 
• Ατομική εργασία 

Διάρκεια  Παρουσίαση σε power point – 30 λεπτά 
Επίδειξη -30 λεπτά 

Σύνοψη- 10 λεπτά 
Ατομική εργασία- 20 λεπτά 

Βιβλιογραφία
/ Αναφορές 

Aakash Pandita., et al. “How to do a Literature Search?”. EC Paediatrics 7.9 
(2018): 862-866. 
Ecker ED, Skelly AC. Conducting a winning literature search. Evid Based 

Spine Care J. 2010;1(1):9-14. doi:10.1055/s-0028-1100887  
Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate 

research in education (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill 
https://www.hope.ac.uk/media/gateway/library/How%20to%20do%20a%2
0literature%20search.pdf 

https://www.open.ac.uk/library/help-and-support/how-do-i-do-a-literature-
search 

https://web.library.uq.edu.au/research-tools-techniques/search-
techniques/where-and-how-search/searching-databases 

 

Σχέδιο Μαθήματος 

Θέμα O2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Κριτική Ανάγνωση & Κριτική Σκέψη  

Τίτλος Εισαγωγή των λειτουργών υγείας Ανακουφιστικής Φροντίδας στην 
κριτική ανάγνωση της βιβλιογραφίας και στην ακαδημαϊκή 

συγγραφή. 

Εκπαιδευτικό 

Αποτέλεσμα 
Να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη και η κριτική αξιολόγηση της 
επιστημονικής βιβλιογραφίας. 
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Περίληψη Η επιστημονική βιβλιογραφία μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση της 
καθημερινής κλινικής πράξης στην Ανακουφιστική Φροντίδα, καθώς και στην 
ανάπτυξη τεκμηριωμένων πολιτικών για τη δημόσια υγεία.  

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία 
μπορεί μερικές φορές να μην είναι αξιόπιστα. Επιπλέον, η έρευνα στην 
Ανακουφιστική Φροντίδα έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά λόγω του 
πληθυσμού υπό μελέτη καθώς και του πλαισίου στο οποίο διεξάγεται. Για 

όλους τους παραπάνω λόγους, είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν οι 
λειτουργοί υγείας στην Ανακουφιστική Φροντίδα, στο πως να αναπτύξουν 

την κριτική ανάγνωση και αξιολόγηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας. 

Το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους λειτουργούς υγείας να (α) να αναπτύξουν 
το όραμα και την κριτική αξιολόγηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας και 
(β) να εντοπίζουν τις σημαντικές πτυχές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

στον πληθυσμό και στο πλαίσιο της Ανακουφιστικής Φροντίδας. 

Θα πραγματοποιηθεί ένα πρακτικό μάθημα όπου, μαζί με έναν 
εμπειρογνώμονα, δυο δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα θα αναλυθούν 
προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής 

ανάγνωσης και αξιολόγησης.  

Σε πρώτη φάση, θα γίνει ανάλυση από κοινού ενός άρθρου κατάλληλου για 
δημοσίευση. 

Μετέπειτα, οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν σε ομάδες των τεσσάρων 
ατόμων ώστε να κάνουν κριτική ανάλυση ενός δεύτερου άρθρου που 

παρουσιάζει ελλείψεις. Αυτή η ανάλυση των άρθρων στο πεδίο της 
Ανακουφιστικής Φροντίδας θα βοηθήσει να εντοπιστούν τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του πληθυσμού της.  

Τέλος, αυτή η μεθοδολογία θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να 
κατανοήσουν και να αναπτύξουν εργαλεία για κριτική ανάγνωση άρθρων. 

 

Εκπαιδευτικοί 
Στόχοι 

Γ – Γνώσεις    
Δ – Δεξιότητες 
Σ – 

Συμπεριφορά 

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 
 

Γνώση: 

1. Να προσδιορίζουν πως αναπτύσσεται η κριτική ανάγνωση της 
επιστημονικής βιβλιογραφίας. 

2. Να εξηγούν ποιες πτυχές θα πρέπει να συμπεριληφθούν όταν 

γίνεται κριτική ανάγνωση της επιστημονικής βιβλιογραφίας. 
3. Να κατανοούν τη σημασία της κριτικής ανάγνωσης της 

επιστημονικής βιβλιογραφίας με στόχο την βελτίωση της παροχής 
Ανακουφιστικής Φροντίδας.  

Δεξιότητες: 

1. Να διαμορφώσουν προσωπικές ικανότητες ώστε να πραγματοποιούν 
κριτική ανάγνωση και αξιολόγηση της βιβλιογραφίας. 

Συμπεριφορές: 

1. Να γνωρίζουν πως να πραγματοποιούν την κριτική ανάγνωση και 
αξιολόγηση της βιβλιογραφίας στο πεδίο της Ανακουφιστικής 
Φροντίδας. 
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Μέθοδοι 
Εκπαίδευσης 

• Διάλεξη 
• Ομαδικές ασκήσεις 

• Ομαδικές συζητήσεις 

Διάρκεια  Μάθημα 90 λεπτών 

Βιβλιογραφία/ 
Αναφορές 

1. Marinangeli F, Ciccozzi A, Leonardis M, Aloisio L, Mazzei A, Paladini A, et 
al. Use of strong opioids in advanced cancer pain: a randomized trial. J 
Pain Symptom Manage. United States; 2004 May;27(5):409–16. 

2. Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, Gallagher ER, Admane S, Jackson VA, 
et al. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung 
cancer. N Engl J Med. United States; 2010 Aug;363(8):733–42. 

 

Σχέδιο Μαθήματος 

Θέμα  O2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Κριτική Ανάγνωση & Κριτική Σκέψη  

Τίτλος Κατανοώντας την ποιότητα της έρευνας 

Εκπαιδευτικό 
Αποτέλεσμα 

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αναγνωρίσουν αξιόπιστες 
επιστημονικές δημοσιεύσεις και να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις 
για τους ασθενείς βασιζόμενοι σε επιστημονικές αποδείξεις.  

Περίληψη  Οι λειτουργοί υγείας και πρόνοιας στο χώρο της ανακουφιστικής 

φροντίδας, χρειάζονται έγκυρες ιατρικές πληροφορίες για να βελτιώσουν 

την φροντίδα των ασθενών. Η επιστημονική βιβλιογραφία βοηθάει τους 

κλινικούς λειτουργούς υγείας και πρόνοιας να βελτιώσουν τις γνώσεις 

τους και μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα προς την ερευνητική πλευρά 

της επαγγελματικής ανάπτυξης. Η ποιότητα των άρθρων θα πρέπει να 

διασφαλισθεί με τη διενέργεια αυστηρής ποιοτικής αξιολόγησης. Όσον 

αφορά στις ποσοτικές μελέτες ο κλινικός λειτουργός υγείας αξιολογεί τις 

μεθοδολογικές διαδικασίες, τον τρόπο αποφυγής της μεροληψίας και των 

σφαλμάτων. Όσον αφορά στις ποιοτικές μελέτες, πρέπει να αξιολογηθεί η 

ερευνητική διαδικασία και το βάθος της ανάλυσής της. 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 
Γ – Γνώσεις    
Δ – Δεξιότητες 

Σ – Συμπεριφορά  

Γνώσεις   

1. Να μπορούν να περιγράφουν την επιρροή της μεθοδολογίας στην 
αξιολόγηση της ποιότητας του άρθρου   

2. Να μπορούν να παρουσιάζουν τα διαθέσιμα εργαλεία για να 

διεξάγουν την αξιολόγηση της ποιότητας της έρευνας  
3. Να μπορούν να ονοματίζουν τα  κριτήρια για την αξιολόγηση της 

ποιότητας ενός περιοδικού  
Δεξιότητες 

1. Να μπορούν να πραγματοποιούν αξιολόγηση της ποιότητας ενός 

άρθρου 
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Μέθοδοι 
Εκπαίδευσης 

Διάλεξη 

Ομαδικές ασκήσεις 

Ομαδική συζήτηση  

Διάρκεια Διάλεξη (30 λεπτά), ομαδικές ασκήσεις (30 λεπτά), ομαδική συζήτηση 
(30 λεπτά)  

Βιβλιογραφία / 
Αναφορές 

Critical Appraisal Skills Programme (2019). CASP [online] Available 
at: https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/ Accessed: 19/04/2022. 

Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M. et al. Preferred reporting items for 
systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 
statement. Syst Rev 4, 1 (2015). https://doi.org/10.1186/2046-4053-

4-1. 
Tong A, Flemming K, McInnes E, Oliver S, Craig J. Enhancing 

transparency in reporting the synthesis of qualitative research: 
ENTREQ. BMC Med Res Methodol. 2012;12(1):181. 
Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting 

qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and 
focus groups. Int J Qual Health Care. 2007;19(6):349-357. 

O'Brien BC, Harris IB, Beckman TJ, Reed DA, Cook DA. Standards for 
reporting qualitative research: a synthesis of recommendations. Acad 
Med. 2014;89(9):1245-1251. 

von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gotzsche PC, 
Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational 

Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: guidelines for reporting 
observational studies. Lancet. 2007;370(9596):1453-1457.  
Wilson, Kate & Butterworth, Tony. (2000). Research awareness in 

nursing and midwifery: a workbook. World Health Organization. 
Regional Office for 

Europe. https://apps.who.int/iris/handle/10665/108351 
Young JM, Solomon MJ. How to critically appraise an article. Nat Clin 
Pract Gastroenterol Hepatol. 2009 Feb;6(2):82-91. doi: 

10.1038/ncpgasthep1331.  
Introduction to critical appraisal. 

https://www.youtube.com/watch?v=iZg_3AjFJH0&ab_channel=ScHARR
Library 

Critical appraisal and types of designs. 
https://www.youtube.com/watch?v=H8Y-
yfi3vp4&ab_channel=CochraneCommonMentalDisorders 

 

 

  

https://casp-uk.net/glossary/critical-appraisal/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/108351
https://www.youtube.com/watch?v=iZg_3AjFJH0&ab_channel=ScHARRLibrary
https://www.youtube.com/watch?v=iZg_3AjFJH0&ab_channel=ScHARRLibrary
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Σχέδιο Μαθήματος 

Θέμα O2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 –ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τίτλος Πως να γράψετε επιστημονικά άρθρα για δημοσίευση  

Εκπαιδευτικό 

Αποτέλεσμα 

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 

• Να περιγράφουν τη διαδικασία συγγραφής ενός ερευνητικού 
χειρόγραφου για δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά 

• Να κατανοούν τη χρήση διαφορετικών διεθνών προτύπων για τη 

σύνταξη βιβλιογραφικών αναφορών  
• Να γνωρίζουν πως να διαχειρίζονται τα σχόλια των αξιολογητών  

Περίληψη Το μάθημα θα εξηγήσει τις διαδικασίες μετατροπής των ερευνητικών 
ευρημάτων σε πιθανώς δημοσιεύσιμα χειρόγραφα για υποβολή σε 

ακαδημαϊκά και επαγγελματικά περιοδικά. Θα καλύψει τις απαιτήσεις 
διαφορετικών διεθνών συστημάτων για τις βιβλιογραφικές αναφορές και της 
σπουδαιότητας αναγνώρισης των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

συγγραφή του χειρόγραφου. Επίσης, θα ασχοληθεί με την επιλογή 
κατάλληλων επιστημονικών περιοδικών, τις διαδικασίες υποβολής και τη 

διαχείριση της ανατροφοδότησης από τους εκδότες και τους αξιολογητές 
κατά τις αναθεωρήσεις του χειρόγραφου. Επιπλέον, θα συζητηθεί το πως να 
διαχειριστεί κανείς την απόρριψη άρθρων. 

Εκπαιδευτικοί 
Στόχοι 

Γ – Γνώσεις    
Δ – Δεξιότητες 

Σ – 
Συμπεριφορά 

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 
 

Γνώσεις: 
1. Να εξηγούν το σκεπτικό για την επιλογή των κατάλληλων επιστημονικών 

περιοδικών   
2. Να γνωρίζουν την έννοια της λογοκλοπής και των απαιτήσεων 

παραπομπής στην εργασία άλλων ερευνητών  

3. Να κατανοούν πώς να παραθέτουν τις πρωτότυπες πηγές, 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών  

4. Να κατανοούν πως η διαδικασία συγγραφής περιλαμβάνει κριτική σκέψη, 
επεξεργασία περιεχομένου, γλωσσική/γραμματική επιμέλεια, επιμέλεια 
κειμένου και ανταπόκριση στην ανατροφοδότηση  

5. Να περιγράφουν τη δομή ενός επιστημονικού άρθρου  
 

Δεξιότητες: 
1. Ακαδημαϊκή συγγραφή 

  

Συμπεριφορά: 
1. Να αναγνωρίζουν τις προκλήσεις της συγγραφής στο πλαίσιο μιας ομάδας 

2. Να αναγνωρίζουν ότι η συγγραφή είναι μία επαναληπτική διαδικασία  
 

Μέθοδοι 
Εκπαίδευσης 

• Ατομικές / Ομαδικές ασκήσεις  
• Συζητήσεις 
• Διάλεξη 
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Διάρκεια  Μάθημα 90 λεπτών   

Βιβλιογραφία/ 

Αναφορές 

Catherine Walshe 2018 Clear, Simple, Precise, Meaningful: A Quick 

Guide to Writing for Publication - Indian Journal of Palliative Care 
(jpalliativecare.com) 

 

Σχέδιο Μαθήματος 

Θέμα O2 ENOTHTA 3- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τίτλος Πώς να ετοιμάσετε μία αναρτημένη ανακοίνωση (πόστερ) για 
δημοσίευση σε συνέδριο 

Εκπαιδευτικό 
Αποτέλεσμα 

Οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες για την δημιουργία ενός πόστερ για δημοσίευση σε 

συνέδριο το οποίο να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα αποτελέσματα 
της έρευνας που έχει διεξαχθεί. 

Περίληψη Σε αυτό το μάθημα οι εκπαιδευόμενους θα μάθουν να παρουσιάζουν 
τα αποτελέσματα της έρευνάς τους με την μορφή πόστερ. Αυτό θα 
επιτευχθεί με τον προβληματισμό πάνω στα χαρακτηριστικά ενός 

ιδανικού πόστερ, μέσα από συζητήσεις για το τρόπο που θα πρέπει 
να παρουσιάζονται τα βασικά μηνύματα της έρευνας σε ένα πόστερ 

και με την παρουσίαση διαφόρων πτυχών που θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό ενός πόστερ. Επίσης, θα υπάρξει 
παρουσίαση υποδειγμάτων πόστερ και ομαδική εργασία που θα 

δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να σχεδιάσουν το δικό 
τους πόστερ. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
Γ- Γνώσεις   

Δ – Δεξιότητες 
Σ – Συμπεριφορά 

Γνώσεις 
1. Να μπορούν να παρουσιάσουν τα χαρακτηριστικά ενός ιδανικού 

πόστερ 
2. Να μπορούν να εξηγήσουν τον τρόπο παρουσίασης των βασικών 

μηνυμάτων σε ένα πόστερ 

3. Να μπορούν να περιγράψουν τα απαραίτητα βήματα για να 

σχεδιαστεί ένα πόστερ  

Δεξιότητες  

1. Να μπορούν να σχεδιάσουν ένα πόστερ επάνω σε μια 

συγκεκριμένη επιστημονική περίληψη/έρευνα 

Μέθοδοι Εκπαίδευσης • Διάλεξη 

• Ομαδικές Ασκήσεις 

• Ομαδική συζήτηση 

Διάρκεια   Μάθημα 120 λεπτών 

https://jpalliativecare.com/clear-simple-precise-meaningful-a-quick-guide-to-writing-for-publication/#:~:text=Remember%2C%20in%20palliative%20care%2C%20your%20audience%20may%20be,not%20work%20in%20your%20context%2C%20culture%2C%20or%20country.
https://jpalliativecare.com/clear-simple-precise-meaningful-a-quick-guide-to-writing-for-publication/#:~:text=Remember%2C%20in%20palliative%20care%2C%20your%20audience%20may%20be,not%20work%20in%20your%20context%2C%20culture%2C%20or%20country.
https://jpalliativecare.com/clear-simple-precise-meaningful-a-quick-guide-to-writing-for-publication/#:~:text=Remember%2C%20in%20palliative%20care%2C%20your%20audience%20may%20be,not%20work%20in%20your%20context%2C%20culture%2C%20or%20country.
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Βιβλιογραφία/ 
Αναφορές  

 1. Patience G.S., Boffito D.C., Patience D.A. (2015). Communicate 
Science Papers, Presentations, and Posters Effectively, London: 

Elsevier,pp. 176-197 
2. Rezaeian, M., Rezaeian, M., & Rezaeian, M. (2017). How to 

Prepare a Poster for a Scientific Presentation. 
3. Miller J. E. (2007). Preparing and presenting effective research 

posters. Health services research, 42(1 Pt 1), 311–328. 
https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2006.00588.x 
4. Dowling, S., & Albarran, J. (2017). Developing and producing a 

focused conference poster. British Journal of Cardiac Nursing, 
12(8), 371-374. https://doi.org/10.12968/bjca.2017.12.8.371  

5. Hess G , Tosney K , Liegel L . Creating effective poster 
presentations . http://www.ncsu.edu/project/posters . Published 
2010 

6. Bindon, S. L., & Davenport, J. M. (2013). Developing a 
professional poster: four "ps" for advanced practice nurses to 

consider. AACN advanced critical care, 24(2), 169–176. 
https://doi.org/10.1097/NCI.0b013e318287a3fb 
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