


Το	  ΣΕΚΣ	  στο	  πρόγραμμα	  	  
διά	  βίου	  μάθησης	  του	  ΑΠΘ	  

•  Το	  Αριστοτέλειο	  Πανεπιστήμιο,	  προκειμένου	  να	  ανταποκριθεί	  στις	  αυξημένες	  
ανάγκες	  για	  κατάρτιση,	  επιμόρφωση,	  και	  εξειδίκευση	  που	  υπάρχουν	  στην	  
ελληνική	  κοινωνία,	  ειδικά	  την	  περίοδο	  αυτή,	  αποφάσισε	  τη	  λειτουργία	  
προγραμμάτων	  Δια	  Βίου	  Μάθησης,	  στο	  πλαίσιο	  του	  Ν.	  3879/10	  (ΦΕΚ	  163Α/
21-‐9-‐10).	  

•  Η	  Επιτροπή	  Διά	  Βίου	  Μάθησης	  (Ε.Δ.Β.Μ.)	  συστάθηκε	  με	  την	  απόφαση	  της	  
Συγκλήτου	  (συνεδρίαση	  2827/3-‐11-‐10),	  με	  σκοπό	  να	  οργανώσει	  τη	  Δομή	  Διά	  
Βίου	  Μάθησης	  στο	  Α.Π.Θ.	  

•  Με	  απόφαση	  του	  Πρυτανικού	  Συμβουλίου,	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  μεταβατικής	  
περιόδου	  και	  μέχρι	  την	  ίδρυση	  Σχολής	  Διά	  Βίου	  Μάθησης,	  όπως	  προβλέπεται	  
από	  το	  Ν.	  4009/11	  (άρθρο	  7§5,	  άρθρο	  12),	  η	  Επιτροπή	  συνεχίζει	  να	  ασκεί	  τα	  
καθήκοντα	  και	  τις	  αρμοδιότητες	  της.	  
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Στόχοι	  

①  Να	  ανατρέψουμε	  προσωπικά	  και	  κυρίως	  επαγγελματικά	  στερεότυπα	  πάνω	  σε	  
θέματα	  σεξουαλικότητας	  

②  Να	  εξοικειωθούμε	  στην	  επικοινωνία	  με	  τον	  ασθενή	  πάνω	  σε	  θέματα	  
σεξουαλικής	  λειτουργίας	  

	  
③  Να	  μάθουμε	  την	  ορθή	  λήψη	  σεξουαλικού	  ιστορικού	  

④  Να	  μάθουμε	  την	  ορθή	  εκτίμηση	  και	  σύνθεση	  των	  πληροφοριών	  που	  πηγάζουν	  
απο	  το	  ιστορικό	  

⑤  Να	  μάθουμε	  τυπικά	  παραδείγματα	  συμβουλευτικής	  ασθενών	  με	  διαφόρους	  
τύπους	  προβλημάτων	  και	  συνοδών	  παθήσεων	  



Διαδικασία	  μάθησης	  
Προετοιμασία:	  
ü  Απαντώ	  στις	  ερωτήσεις	  πολλαπλών	  επιλογών	  ηλεκτρονικά	  	  
ü  Απαντώ	  στα	  ερωτηματολόγια	  
ü  Διαβάζω	  το	  υλικό	  (pdf,	  ppt)	  
ü  Παρακολουθώ	  κριτικά	  τα	  videos	  
	  
	  Σεμινάρια:	  

ü  Συμμετέχω	  όσο	  πιο	  ενεργά	  μπορώ	  
ü  Δεν	  φοβάμαι	  μην	  εκτεθώ	  –	  είμαι	  εδώ	  για	  να	  μάθω!	  
ü  Ρωτώ	  ότι	  δεν	  κατανοώ	  
ü  Αμφισβητώ	  τους	  εκπαιδευτές	  –	  δεν	  τα	  ξέρουν	  όλα	  
ü  Προσφέρω	  στην	  ομάδα	  ιδέες,	  γνώση,	  εμπειρία	  
ü  Προτείνω	  τρόπους	  βελτίωσης	  
ü  Αξιολογώ	  κάθε	  εκπαιδευτή/μάθημα	  αυστηρά	  για	  να	  τιμήσω	  την	  προσπάθειά	  του	  	  

Απο	  το	  ένα	  σεμινάριο	  στο	  άλλο:	  
ü  Συμμετέχω	  ενεργά	  στην	  κλειστή	  ομάδα	  με	  σχόλια,	  κλπ	  
ü  Ξαναμελετώ	  το	  υλικό	  του	  προηγούμενου	  σεμιναρίου	  
ü  Ψάχνω	  άλλες	  πηγές	  
ü  ΚΡΑΤΩ	  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ	  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	  ΣΕ	  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ	  ΠΟΥ	  ΤΥΧΟΝ	  ΘΑ	  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩ	  



Το	  περιστατικό	  του	  μήνα	  

Διαδικασία:	  
ü  Κάθε	  εκπαιδευόμενος	  κρατά	  σημειώσεις	  απο	  κάθε	  περιστατικό	  με	  

σεξουαλικό	  πρόβλημα	  που	  θα	  δει	  προσωπικά	  
ü  Καταθέτει	  το	  περιστατικό,	  περιληπτικά	  άλλα	  ουσιαστικά,	  στην	  κλειστή	  

ομάδα	  
ü  Οι	  συντονιστές	  διαλέγουν	  ένα	  απο	  αυτά	  για	  παρουσίαση	  στο	  επόμενο	  

σεμινάριο	  
ü  Γίνεται	  παρουσίαση	  και	  σχολιασμός	  του	  περιστατικού	  στο	  επόμενο	  

σεμινάριο	  
ü  Στο	  2ο	  σεμινάριο	  ένα	  περιστατικό	  θα	  παρουσιαστεί	  με	  ευθύνη	  των	  

συντονιστών,	  ώστε	  να	  γίνει	  κατανοητή	  η	  διαδικασία	  
	  
	  



Μικρή	  παρουσίαση	  	  
του	  μήνα	  

Διαδικασία:	  
ü  Κάθε	  σεμινάριο	  αρχίζει	  με	  1	  παρουσίαση	  
ü  Ανά	  2	  οι	  εκπαιδευόμενοι	  αναλαμβάνουν	  να	  ετοιμάσουν	  μια	  6λεπτη	  παρουσίαση	  

στην	  ομάδα	  (3	  λεπτά	  ο	  καθένας)	  
ü  Η	  θεματολογία	  ορίζεται	  απο	  τους	  συντονιστές	  
ü  Πρακτικά	  πρόκειται	  για	  40	  ερωτήματα	  
ü  Κάθε	  εκπαιδευόμενος	  τυχαία	  αναλαμβάνει	  να	  απαντήσει	  με	  maximum	  5	  

διαφάνειες	  σε	  1	  απο	  τα	  40	  ερωτήματα	  
ü  Το	  υλικό	  για	  τις	  παρουσιάσεις	  το	  βρίσκει	  μόνος	  του	  
ü  Μετά	  την	  παρουσίαση	  υποβάλλονται	  ερωτήσεις	  απο	  το	  ακροατήριο	  και	  γίνεται	  

συζήτηση	  τόσο	  επί	  του	  περιεχομένου,	  όσο	  και	  επί	  του	  τρόπου	  παρουσίασης	  
	  

hvp://www.imop.gr/klinika-‐fronthsthria-‐ourologias/2013	  



Μαθαίνουμε	  	  
μέσα	  απο	  την	  πράξη	  

q  Το	  ΚΕΣΑΥ/ΙΜΟΠ	  πιστεύει	  ότι	  τα	  κλασικά	  μαθήματα	  δεν	  είναι	  
αποδοτικά	  για	  ολοκληρωμένους	  γιατρούς	  

q  Η	  σύνδεση	  της	  γνώσης	  με	  την	  καθημερινή	  πράξη,	  και	  η	  μάθηση	  μέσα	  
απο	  την	  εμπειρία	  είναι	  επιλογές	  του	  κύκλου	  ΣΕΚΣ	  

Υλοποίηση	  των	  παραπάνω:	  
Ø  Κάθε	  σεμινάριο	  θα	  έχει	  1-‐3	  περιστατικά	  σχετικά	  με	  την	  θεματολογία	  
Ø  Τα	  περιστατικά	  θα	  καλούνται	  να	  αντιμετωπίσουν	  οι	  εκπαιδευόμενοι	  

με	  τυχαία	  επιλογή,	  άλλα	  με	  προσπάθεια	  ώστε	  όλοι	  να	  συμμετέχουν	  
ισότιμα	  

Ø  Οι	  εκπαιδευόμενοι	  θα	  έχουν	  τον	  φυσικό	  τους	  ρόλο	  –	  ιατρού/
θεραπευτή,	  ενώ	  οι	  εκπαιδευτές	  θα	  έχουν	  τον	  ρόλο	  των	  ανθρώπων	  με	  
πρόβλημα	  

Ø  Τα	  περιστατικά	  αυτά	  δεν	  θα	  ανακοινώνονται	  νωρίτερα	  



Τα	  videos	  	  	  

q  Το	  ΚΕΣΑΥ/ΙΜΟΠ	  έχει	  παράγει	  σειρά	  εκπαιδευτικών	  
videos	  	  

q  Αρκετά	  νέα	  videos	  θα	  παραχθούν	  σύντομα	  και	  θα	  
παρουσιαστούν	  

q  Πρόκειται	  είτε	  για	  3D	  animaron	  πάνω	  στην	  
φυσιολογία	  και	  παθοφυσιολογία,	  όσο	  και	  μικρά	  
σενάρια	  με	  ηθοποιούς	  πάνω	  σε	  θέματα	  
σεξουαλικότητας	  

q  Όλα	  τα	  videos	  θα	  ενταχθούν	  μέσα	  στα	  σεμινάρια	  
	  



Εκπαιδευτικό	  υλικό	  

q  Πέρα	  απο	  το	  βιβλίο	  στο	  οποίο	  βασίζεται	  ο	  κύκλος	  
ΣΕΚΣ,	  θα	  υπάρχει	  βοηθητικό	  υλικό	  

q  Ανασκοπικά	  άρθρα	  
q  Παρουσιάσεις	  powerpoint	  
q  Εκπαιδευτικές	  ταινίες	  διαθέσιμες	  στο	  διαδίκτυο	  

	  



Μια	  τυπική	  δομή	  	  
σεμιναρίου	  

Τετάρτη,	  5-‐8μμ	  
Αίθουσα	  Όστρια,	  The	  MET	  Hotel	  

5:00-‐5:20	  Μικρή	  παρουσίαση	  του	  μήνα	  
5:20-‐5:40	  Θεματική	  ενότητα	  Ι	  
5:40-‐6:00	  Πρακτική	  άσκηση	  
6:00-‐6:20	  Θεματική	  ενότητα	  ΙΙ	  
6:20-‐6:40	  Πρακτική	  άσκηση	  
6:40-‐7:00	  Διάλειμμα	  
7:00-‐7:20	  Θεματική	  ενότητα	  ΙΙΙ	  
7:20-‐7:40	  Πρακτική	  άσκηση	  
7:40-‐8:00	  Το	  δικό	  σας	  περιστατικό	  του	  μήνα	  	  	  



Τα	  συστατικά	  	  
κάθε	  	  σεμιναρίου	  



Ηuman	  memory	  	  
reten,on	  breaks	  down	  

William	  Glasser	  (1925-‐2013),	  leading	  American	  psychiatrist	  	  

Γιατί	  επιλέχθηκε	  μια	  τέτοια	  εκπαιδευτική	  διαδικασία;	  




