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3ος Κύκλος



Σκοπός
Σκοπός του εκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης
στη Σχολική Νοσηλευτική είναι η εξειδικευμένη
εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας
που επιθυμούν να εργασθούν ή εργάζονται ήδη σε
σχολεία, ώστε να παρέχουν αποτελεσματική, ισότιμη,
ασφαλή, επικαιροποιημένη και επιστημονικά
τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα υγείας σε μαθητές
και άλλα μέλη μιας σχολικής κοινότητας.
Ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών (ΑΝΑ, 2019)
τονίζει ότι: «Τα παιδιά πρέπει να είναι υγιή για να
μαθαίνουν και να μαθαίνουν να είναι υγιή. Οι Σχολικοί
Νοσηλευτές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην
εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα προαγωγής και
βελτίωσης της γενικής υγείας τους και στη μείωση
εμφάνισης μη υγιών συμπεριφορών υγείας. Οι Σχολικοί
Νοσηλευτές συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της υγείας,
της ασφάλειας και της ικανότητας του μαθητή». 

Mετά το πέρας του εκπαιδευτικού
προγράμματος αναμένεται οι συμμετέχοντες να 
είναι σε θέση να: 

Κατανοούν την έννοια και το περιεχόμενο της
σχολικής νοσηλευτικής και το ρόλο του
σχολικού νοσηλευτή.
Ανιχνεύουν, παρακολουθούν και
προλαμβάνουν μεταδοτικά νοσήματα. 
Διαχειρίζονται χρόνια νοσήματα. 
Αντιμετωπίζουν επείγουσες καταστάσεις όπως
ατυχήματα και οξείες ασθένειες. 
Αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα
προαγωγής υγείας και ποιότητας ζωής. 
Χρησιμοποιούν εφαρμογές πληροφορικής για
την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της
υγείας των μαθητών. 
Εργάζονται ως σύνδεσμοι-διαμεσολαβητές σε
θέματα υγείας μεταξύ του σχολείου, της
οικογένειας και της κοινότητας. 

 



Δομή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το  πρόγραμμα περιλαμβάνει δέκα οκτώ (18) διδακτικές ενότητες, οι οποίες είναι:

Εξειδίκευση στη Σχολική Νοσηλευτική
Αναπνευστικά Νοσήματα στο Χώρο του Σχολείου
– Κάπνισμα και Επιπτώσεις 
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και
Εφήβων: Εμβολιασμοί στα Σχολεία
Πρώτες Βοήθειες σε Επείγουσες Καταστάσεις –
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 
Διατροφή και Υγεία: Ισορροπημένη Διατροφή και
Διατροφή σε Ειδικά Νοσήματα 
Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων Σχολικού
Πληθυσμού – Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
Μαθητών 
Εφαρμογές Πληροφορικής της Υγείας στο
Σχολικό Περιβάλλον 
Εφαρμογές Κλινικής Νοσηλευτικής στο Σχολικό
Περιβάλλον 
Άσκηση και Υγεία 

Μικρόβια και Λοιμώξεις στο Χώρο του Σχολείου 
Παιδικά Ατυχήματα 
Σχολικός Εκφοβισμός: Νομικές και Ηθικές
Διαστάσεις
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων
Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας σε Μαθητικές
Κοινότητας
Σχολική Υγεία: Πρόληψη του Εθισμού και της
Έκθεσης σε Διαδικτυακούς Κινδύνους 
Νοσηλευτική Διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη Ι
Σεξουαλική Αγωγή και Ενημέρωση – Σεξουαλικώς
Μεταδιδόμενα Νοσήματα 
Διαπολιτισμική Αγωγή Υγείας και Διαπολιτισμική
Φροντίδα 
Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα στο Σχολείο –
Αναπτυξιακές Διαταραχές 



Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες &
επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι είτε εργάζονται
ήδη, είτε ενδιαφέρονται να εργασθούν σε σχολικό
περιβάλλον, είτε επιθυμούν να επιμορφωθούν σε
θέματα σχολικής νοσηλευτικής. 

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι
διαθέτουν πτυχίο Επιστημών & Επαγγελμάτων
Υγείας ή είναι φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων
και έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους. 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται μετά από
το τέλος κάθε διδακτικής ενότητας με quiz ή
μικρής έκτασης εργασία.



Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος
θα απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό
Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στη Σχολική
Νοσηλευτική με 35 ECTS. 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) του Κέντρου
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας μετά από σχετική αξιολόγησή του από τον Ελληνικό Οργανισμό
Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος
Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015. 

Το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) διαθέτει επίσης
Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από το Διεθνές Δίκτυο
Πιστοποίησης (IQNET – International Certification Network) το οποίο παρέχει
ένα διεθνές διαβατήριο σε παγκόσμια αναγνώριση και πρόσβαση στις αγορές.
(Πιστοποιητικό IQNET ISO 9001:2015). 

Επιπλέον, η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των
εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ., όπως
και για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του
Πανεπιστημίου, πραγματοποιείται από την «Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.),σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ,
της περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.
4653/2020.

 



Μοριοδότηση



Κόστος
Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι
500€. Το ποσό δύναται να καταβληθεί σε 2
δόσεις. Το 50% με την υποβολή της αίτησης και
το υπόλοιπο 50% στις 31/12/2021. 
Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην Alpha Bank,
στον λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και εκδίδεται
απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο. 

 

Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος
αντιστοιχεί σε 340 ώρες διδασκαλίας, σε 9 μήνες. Ο φόρτος
εργασίας αντιστοιχεί σε 35 ECTS.

Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος: Οκτώβριος 2021
 Λήξη εκπαιδευτικού προγράμματος: Ιούνιος 2022

Τρόπος πληρωμής
Η κατάθεση της προκαταβολής και των υπολοίπων
δόσεων γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Alpha Bank.

Αριθμός λογαριασμού: 310-00-2002-020935
IBAN: GR6401403100310002002020935
Δικαιούχος: Επιτροπή Ερευνών-Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
Κωδικός έργου: 4165.0114



 

Πολιτική απόσυρσης ενδιαφέροντος & 
επιστροφής διδάκτρων

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν το
ενδιαφέρον τους από το Πρόγραμμα με επιστροφή του ποσού
που κατέβαλαν, μέχρι και μία (1) ημέρα πριν την έναρξη του
προγράμματος. 

Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων μετά την ημερομηνία
έναρξης του Προγράμματος.

Προαπαιτούμενα

πρόσβαση στο διαδίκτυο 
κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Για την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν: 

Δικαιολογητικά & Υποβολή αίτησης

Συνοδευτικά Δικαιολογητικά της αίτησης:

α) ταυτότητα
β) πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών ή βεβαίωση
    επαγγελματικής κατάρτισης
γ) αποδεικτικό κατάθεσης προκαταβολής

 
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του
Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
http://learning.uth.gr/?p=1754 

http://learning.uth.gr/?p=1754


Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:
με την Επιστημονική Υπεύθυνη κ. Ιωάννα Παπαθανασίου
 (e-mail: iopapathanasiou@uth.gr ) 
ή με την κ. Λαμπρινή Κοντοπούλου (τηλ. 2410684257 – 6972441217, 
email: lambrini2@yahoo.gr )

Ή με τη γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. E mail: learning@uth.gr τηλέφωνα:
24210 06390-66 ώρες γραφείου 9:00 π.μ. – 15:00 π.μ.

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Παλαιά,
Βόλος, ΤΚ 38334

 Τηλ: +30 24210 06390 - 6366
website: www.learning.uth.gr
 e-mail: learning@uth.gr

Πληροφορίες
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