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Πρόγραµµα Προσοµοίωσης Περιβαλλόντων Εκµάθησης  
 

Υποχρεώσεις και Προσδοκίες   
προσαρµοσµένο από το Τυποποιηµένο Πρόγραµµα Ασθενών της Ιατρικής Σχολής πόρος του Πανεπιστηµίου 

του Τορόντο  
 
Η εκπαίδευση των φοιτητών υγείας εµπλουτίζεται από την πρακτική µε προσοµοίωση ασθενών. «Επίτευξη του 
καλύτερου για τη Δύση – Ανάπτυξη Πολιτιστικής Ευαισθησίας µέσω Προσοµοίωσης» είναι ένα έργο που 
χρηµατοδοτείται από το Εργατικό Δυναµικό Υγείας της Αυστραλίας (Health Workforce Australia) για να 
βοηθήσει τους φοιτητές υγείας να µάθουν να αλληλεπιδρούν µε πολιτιστικά διαφορετικά άτοµα (πρόσφυγες και 
µετανάστες).  
 
Προκειµένου να αντιµετωπίσει τις ανάγκες των φοιτητών και για να εξασφαλιστεί η ευηµερία σας και η 
ανάπτυξή σας ως ασθενούς προσοµοίωσης προς ικανοποίηση όλων των πλευρών, είναι σηµαντικό να διαβάσετε 
και να κατανοήσετε τις ακόλουθες υποχρεώσεις και προσδοκίες µε τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα.  
 
Πριν µπορείτε να αρχίσετε να κάνετε οποιαδήποτε εργασία προσοµοίωσης, σας ζητάµε να υπογράψετε το 
παρόν έγγραφο αναγνωρίζοντας την συµφωνία ας να συµµορφωθείτε µε αυτό.  
 
Σηµειώστε: αν δεν θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε εργασία προσοµοίωσης, τότε παρακαλούµε συµπληρώστε µόνο τη 
Σύµβαση απασχόλησης για περιστασιακό γενικό προσωπικό επισυναπτόµενο έντυπο και θα πληρωθείτε για την παρουσία σας 
στη συνεδρία.   
 
1) Συνεδρίες Εκπαίδευσης 

Επαρκής εκπαίδευση είναι προαπαιτούµενο για συµµετοχή στο Πρόγραµµα.  
• Θα παρακολουθήσω όλες τις απαραίτητες συνεδρίες εκπαίδευσης για το Πρόγραµµα. 
• Προσδοκώ να είµαι ενηµερωµένος εν των προτέρων για τη φύση και τον σκοπό της προτεινόµενης 

προσοµοίωσης και να λάβω κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση για την εκτέλεση του ρόλου.  
• Μπορώ να αρνηθώ ρόλο αν δεν αισθάνοµαι άνετα µε το θέµα.  
• Θα φτάνω στην ώρα µου για όλα τα ραντεβού συνεδριών κατάρτισης.  
• Αν δεν µπορώ να παραβρεθώ σε συνεδρία κατάρτισης θα επικοινωνήσω µε το αρµόδιο προσωπικό του 

Προγράµµατος το συντοµότερο δυνατόν για να µπορεί να βρει αντικαταστάτη.   
• Κατανοώ ότι αν συνεχώς δεν παραβρίσκοµαι στις απαιτούµενες συνεδρίες κατάρτισης τότε θα 

επηρεαστεί το Πρόγραµµα και µπορεί να µην µου ζητηθεί να συνεχίσω να συµµετέχω περεταίρω στο 
Πρόγραµµα.  

 
2) Πριν και µετά τις προσοµοιώσεις  

• Θα παρουσιάσω τον κάθε ρόλο µου όπως εκπαιδεύτηκα.  
• Θα αποφύγω επαφή µε τους φοιτητές «εκτός ρόλου» πριν ή µετά την προσοµοίωση.  

 
3) Μετά την προσοµοίωση 

• Προσδοκώ να αφενηµερωθώ κατάλληλα µετά από κάθε προσοµοίωση. 
• Κατανοώ ότι αυτή είναι περίσταση µάθησης και προσδοκώ να δώσω κατάλληλη άποψη για την 

απόδοση του φοιτητή, αντικειµενικά και τίµια όπως εκπαιδεύτηκα, η οποία θα οδηγήσει στη βελτίωση 
του φοιτητή και του Προγράµµατος συνολικά.  

• Προσδοκώ να λαµβάνω και να δέχοµαι εποικοδοµητική άποψη στην απόδοσή µου και θα συνεργαστώ 
µε το εµπλεκόµενο στην προσοµοίωση προσωπικό για να βελτιώνοµαι συνεχώς στην απόδοσή µου.  

 
4) Ιδιωτικότητα και το απόρρητο του φοιτητή  

Η προστασία της ιδιωτικότητας των φοιτητών είναι σηµαντικό για την παροχή σε αυτούς ασφαλές 
περιβάλλον µάθησης. Κοινοποίηση στοιχείων για τον φοιτητή χωρίς την άδεια του φοιτητή ή άλλη 
δικαιολογία έχει την πιθανότητα να τους προκαλέσει ζηµία. Επίσης, η κράτηση του υλικού της υπόθεσης 
απόρρητο είναι κλειδί στην διατήρηση της ακεραιότητας της εξέτασης και της διαδικασίας της µάθησης. Γι 
αυτό το λόγο - 
• Θα συζητώ την απόδοση του φοιτητή µε αυτούς που είναι άµεσα εµπλεκόµενοι στην προσοµοίωση. 
• Δεν θα µοιράζοµαι ούτε θα συζητώ κανένα υλικό υπόθεσης εκτός του προσωπικού που εµπλέκεται µε 

την προσοµοίωση.   
• Θα παραπέµπω όλες τις απορίες για οποιαδήποτε προσοµοίωση έχω παρουσιάσει στο αρµόδιο 

προσωπικό του Προγράµµατος.  
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5) Η ιδιωτικότητά σας 
Σεβόµαστε τα προσωπικά σας στοιχεία και το δικαίωµά σας στην ιδιωτικότητα. Όπως: 
• Μπορεί να ζητήσω αντίτυπο των προσωπικών µου στοιχείων που κρατάµε για σας γράφοντας στο 

[συµπληρώστε διεύθυνση και επικοινωνία], και αν πιστεύετε ότι είναι λάθος µπορώ να ζητήσω να 
διορθωθεί.  

• Κατανοώ ότι αν αποφασίσω να µην συνεχίσω µε να συµµετάσχω στο Πρόγραµµα, τα προσωπικά µου 
στοιχεία θα κρατηθούν αλλά δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλους εκτός αν συναινέσω σε αυτό. 

• Συµφωνώ ότι τα προσωπικά µου στοιχεία θα διατίθενται σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα για να 
επικοινωνήσουν µαζί µου για να διαπραγµατευτούν άλλη εργασία προσοµοίωσης ασθενών µαζί µου.  

 
6) Γενικές υποχρεώσεις και προσδοκίες  

• Προσδοκώ να αντιµετωπίζοµαι µε σεβασµό και ευαισθησία από όλο το προσωπικό και τους φοιτητές 
που εµπλέκονται στο Πρόγραµµα. 

• Κατανοώ ότι απασχολούµαι από το Victoria University σε περιστασιακή βάση για να συµµετέχω στο 
πρόγραµµα, και οι όροι της σύµβασής µου µε το Ωictoria University απαιτούν από µένα να 
συµµορφώνοµαι µε αυτές τις υποχρεώσεις και προσδοκίες.  

• Κατανοώ ότι η εργασία της προσοµοίωσης ασθενών είναι µόνο περιστασιακή, και υπόκειται σε 
διαφοροποιήσεις για να αντιµετωπίσει τις ανάγκες µας. Η εργασία προσοµοίωσης ασθενών δεν είναι 
εγγυηµένη. 

 
7) Βιντεοσκόπηση  

• Συγκατατίθεµαι να καταγράφεται η εικόνα µου κατά την διάρκεια των προσοµοιώσεων και να παίζεται 
στους φοιτητές στην διαδικασία της αφενηµέρωσης.  

• Οι βιντεοσκοπήσεις θα καταστρέφονται µε την προσοµοίωση εκτός ρητής άδειας να κρατηθεί το 
βίντεο από όλα τα άτοµα που έχουν καταγραφεί.  

• Θα ζητηθεί γραπτή άδεια και µπορεί να κρατηθεί από µένα για να χρησιµοποιηθεί ή να παιχτεί βίντεο 
που παρουσιάζοµαι µετά την αφενηµέρωση της προσοµοίωσης.  

 
 
Ανάγνωσα και κατανοώ το ως άνω έγγραφο.  
 
Δέχοµαι τις υποχρεώσεις και τις προσδοκίες όπως αναφέρονται άνωθεν.  
 
Υπογραφή           
 
Όνοµα µε κεφαλαία          
 
Ηµεροµηνία            
 

Το έργο έγινε εφικτό λόγω της διαθέσιµης χρηµατοδότησης από το Εργατικό Δυναµικό Υγείας της Αυστραλίας (Health 
Workforce Australia) 

 
 
 
 
 

 


