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Ειςαγωγικά ςτοιχεία 
 

Το  Κζντρο Επιμόρφωςθσ & Διά Βίου Μάκθςθσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ ςασ καλωςορίηει ςτο νζο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 

τίτλο ΧΟΛΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. 

κοπόσ του εν λόγω εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι θ παροχι εξειδικευμζνθσ γνϊςθσ ςε κζματα τθσ Σχολικισ Νοςθλευτικισ και 

τθσ Ειδικισ Αγωγισ. Το Πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν εξειδίκευςθ των ςυμμετεχόντων ςτα ανωτζρω αντικείμενα δίνοντασ τουσ τθ δυνα-

τότθτα να παρζχουν υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ (αγωγισ υγείασ), υποςτιριξθσ και φροντίδασ παιδιϊν υγειϊν και αςκενϊν με παιδιατρι-

κά νοςιματα, αντιμετϊπιςθ οξζων αλλά και χρόνιων περιςτατικϊν με απϊτερο ςτόχο τθ μείωςθ των άμεςων και απϊτερων επιπλο-

κϊν, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του παιδιοφ και τθσ οικογζνειασ ςε ζνα αςφαλζσ ςχολικό περιβάλλον και τθν ομαλι προςαρμο-

γι του ςτθν κακθμερινότθτα. Επίςθσ οι ςυμμετζχοντεσ κα μποροφν να αναπτφξουν γνϊςεισ για τον ςχεδιαςμό των παρεμβάςεων ςε  

μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, δίνοντασ ζμφαςθ όχι ςτισ δυςκολίεσ των μακθτϊν μόνο, αλλά ςτθν προςαρμογι τθσ διδαςκαλίασ 

ςε κάκε μακθτι. Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ κα ζχετε τθν ευκαιρία να ςυνδζςετε τθ κεωρθτικι γνϊςθ με τθν πρακτικι ε-

φαρμογι. 

 

 

 

 

 

 

 

τον τρζχοντα ενθμερωτικό οδθγό μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με το πρόγραμμα 

ςπουδών του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (όπωσ λ.χ. τθ μεκοδολογία, τον τρόπο πιςτοποίθςθσ κακώσ και τουσ όρουσ και προχ-

ποκζςεισ ςυμμετοχισ). 
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πουδαιότθτα και ςτόχοσ του προγράμματοσ 
   

Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα, αποςκοπεί ςτην ανάπτυξη 

των επαγγελματικών ικανοτθτων και γνώςεων όλων όςων ερ-

γάζονται και όςων επιδιώκουν να εργαςτοφν ςτη Σχολικθ Νο-

ςηλευτικθ αλλά και ςτην Ειδικθ Αγωγθ. 

τόχοσ του προγράμματοσ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να είναι ςε 

κζςθ να αντιμετωπίςουν παιδιά με οξζα και χρόνια προβλι-

ματα υγείασ, να αξιολογιςουν τα υγιι παιδιά και να παρζμ-

βουν εγκαίρωσ κατά τθν ζναρξθ ςυμπτωμάτων, να οργανϊ-

ςουν και να εφαρμόςουν προγράμματα πρόλθψθσ και αγω-

γισ υγείασ, να φροντίηουν παιδιά με διαγνωςμζνο νόςθμα, να 

οργανϊνουν το δίκτυο επικοινωνίασ με τον κεράπων ιατρό 

του παιδιοφ και να ςυνεργάηονται με τουσ γονείσ και το ςχο-

λικό περιβάλλον για τθν ομαλι ζνταξθ του παιδιοφ ςτθν ςχο-

λικι τάξθ με αςφάλεια κακϊσ και να ςχεδιάςουν παρεμβά-

ςεισ ςε μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ.

 

ε ποιουσ απευκφνεται 
   

Σο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευκφνεται ςε:  

1. Πτυχιοφχουσ ή φοιτητζσ1  τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ 

θμεδαπισ και τθσ αλλοδαπισ 

2. Απόφοιτοι  EΠΑ.Λ. ή Σ.Ε.Ε. ή Σ.Ε.Λ. ή Ενιαίου Πολυκλαδι-

κοφ Λυκείου ή «Σάξησ μαθητείασ» ΕΠΑ.Λ.  (Βοθκόσ Νοςθ-

λευτι, Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων, Βοθκόσ Φυςικοκερα-

πευτι κ.λ.π) 

3. πουδαςτζσ ή Απόφοιτοι I.E.Κ. (Βοθκόσ Νοςθλευτικισ, 

Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων, Βοθκόσ Νοςθλευτικισ ατόμων 

με ειδικζσ πακιςεισ, Βοθκόσ  Εργοκεραπείασ κ.τ.λ.) 

4. Εκπαιδευτικοφσ Α/βάθμιασ και Β/θμιασ εκπαίδευςησ 

(μόνιμοι, αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι). 

 

Προαπαιτοφμενα  

 

1. Πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο  

2. Κατοχι προςωπικοφ e-mail  

3. Βαςικζσ γνϊςεισ χειριςμοφ  θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν. 

 

 

                                         
1 Οι φοιτητές του Παμεπιστημίου Θεσσαλίας του ίδιου γμωστικού αμτικειμέμου 
μπορούμ μα συμμετάσχουμ μόμο εάμ έχουμ ολοκληρώσει τα μαθήματα. 
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Αξιολόγθςθ 

Η αξιολόγθςθ κα πραγματοποιθκεί με 

μικρά ερωτθματολόγια και τελικι εργα-

ςία τθν οποία κα κλθκοφν οι ςυμμετζ-

χοντεσ να διεκπεραιϊςουν ςτο τζλοσ 

του προγράμματοσ. 

 

Διάρκεια– Πιςτοποιθτικό- ECVET 

Η χρονικι διάρκεια του προγράμματοσ αντιςτοιχεί ςε: 

 520 διδακτικζσ ώρεσ (1 ακαδθμαϊκό ζτοσ)  

 Έναρξη: Απρίλιοσ 2020 

 15 ECVET  

Απονζμεται  «Πιςτοποιητικό Εξειδικευμζνησ Επιμόρφωςησ» 

 

 

Μοριοδότθςθ 

Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αναγνωρίηεται και μορι-

οδοτείται ςφμφωνα με ςχετικι νομοκεςία. Ειδικότερα, παρζ-

χει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ δυνατότθτα:  

Α) Διοριςμοφ μόνιμων ι πρόςλθψθσ ωσ αναπλθρω-

τϊν/ωρομίςκιων με το ςφςτθμα του ΑΣΕΠ (νόμοσ 4589/2019) 

(2 μονάδεσ) 

 Εκπαιδευτικοί Γενικισ Εκπαίδευςθσ (άρκρο 57) 

 Εκπαιδευτικοί Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ - Ε.Α.Ε.) 

(άρκρο 58)  

 Ειδικό Επιςτθμονικό Προςωπικό - Ε.Ε.Π.  (άρκρο 59) 

 Ειδικό Βοθκθτικό Προςωπικό - Ε.Β.Π. (άρκρο 60) 

Β) Ζνταξθσ ςτον επικουρικό αξιολογικό πίνακα τθσ Ειδικισ 

Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (νόμοσ 4589/2019 άρκρο 58, παρά-

γραφοσ 4) 

Γ) Επιλογισ ςτελεχϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκ-

παίδευςθσ  (νόμοσ 4547/2018, άρκρο 24)   (0,5 μονάδεσ) 

 

 

Σρόποσ διεξαγωγισ   
 

Τα μακιματα του προγράμματοσ πραγματοποιοφνται με τθ 

μορφι τθσ εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ. Πιο ςυγκεκριμζ-

να: 

Webinars (ιςτο-διαλζξεισ) 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ  τθσ 

ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκ-
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παίδευςθσ.  

Βιντεομαθήματα που είναι διακζςιμα ςυνεχϊσ προσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ.  

Αςφγχρονη εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη όπου οι εκπαιδευό-
μενοι παρακολουκοφν με ευζλικτο τρόπο το υλικό του προ-
γράμματοσ. 

 

 

Μακθςιακοί τόχοι  του Προγράμματοσ 

1η Θεματική Ενότητα 

Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να:  

 Προςδιορίηουν το περιεχόμενο και τουσ ςτό-

χουσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ  

 Αντιλαμβάνονται τα αναμενόμενα αποτελζ-

ςματα και τθ ςκοπιμότθτα του επιμορφωτι-

κοφ προγράμματοσ 

 Προςδιορίηουν το νομικό πλαίςιο τθσ ςχολι-

κισ νοςθλευτικισ 

 Προςδιορίηουν τουσ κανόνεσ-αξίεσ θκικισ και δεοντολογί-

ασ κατά τθν άςκθςθ τθσ ςχολικισ νοςθλευτικισ 

 Αντιλαμβάνονται τθν αναγκαιότθτα λιψθσ μζτρων για τθν 

προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων μακθτϊν 

 Προςδιορίηουν και εφαρμόηουν τα μζτρα για τθν προςτα-

ςία προςωπικϊν δεδομζνων μακθτϊν 

 Οργανϊνουν ζνα ςτακμό παρακολοφκθςθσ υγείασ και 

φροντίδασ παιδιϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον 

 Οργανϊνουν και να διατθροφν αρχεία παρακολοφκθςθσ 

υγείασ των μακθτϊν 

 

2η Θεματική Ενότητα 

Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να:  

• Γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ νοςθλευτικισ διαχείριςθσ του 

παιδιοφ  

• Γνωρίηουν τθ φυςιολογικι ανάπτυξθ 

 Προωκοφν τθν εφαρμογι του εμβολιαςμοφ 

• Παρζχουν πρϊτεσ βοικειεσ / υποςτιριξθ ςτο παιδί που 

εμφανίηει πυρετικοφσ ςπαςμοφσ ςτο χϊρο του ςχολείου  

• Γνωρίηουν τθ νοςθλευτικι φροντίδα παιδιοφ με άςκμα ςτο 

ςχολείο  

• Γνωρίηουν τθ διαχείριςθ του παιδιοφ με ΣΔΤ1 ςτο ςχολεί-

ου, διαμορφϊνουν πλάνο και εκπαίδευςθσ των γονζων 

ςτθ διαχείριςθ του ΣΔΤ1 ςτο ςπίτι 

 Προωκοφν τθν ςθμαςία τθσ ςυμμόρφωςθ με τθν φαρμα-

κευτικι αγωγι ςτα παιδιά και ςτουσ γονείσ 

3η Θεματική Ενότητα 

Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να:  
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• αναγνωρίηουν και να αντιμετωπίςουν τισ ανάγκεσ για ςτι-

ριξθ (ψυχολογικι-κοινωνικι) γονζων παιδιϊν με χρόνιο 

νόςθμα 

• αναγνωρίηουν και να αντιμετωπίςουν προβλιματα ςχζςε-

ων/επικοινωνίασ παιδιϊν με ςυνομιλικουσ και με γονείσ 

• Αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ  προ-

γραμμάτων αγωγισ υγείασ ςτο χϊρο του ςχολείου  

4η Θεματική Ενότητα 

• Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να:  

• αναγνωρίηουν τισ ανάγκεσ των παιδιϊν από Δια-

φοροποιθμζνα Πολιτιςμικά Περιβάλλοντα ςτο 

Σχολείο 

• εφαρμόηουν πολιτικζσ ενάντια ςτον κοινωνικό 

αποκλειςμό ςτο ςχολικό περιβάλλον 

5η Θεματική Ενότητα 

Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να:  

• γνωρίηουν  τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ 

• αναγνωρίηουν το υπόβακρο και τα χαρακτθριςτικά τθσ 

ΔΕΠ-Υ 

• αναγνωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ΔΑΦ και τισ 

μορφζσ τθσ 

 

6η Θεματική Ενότητα 

Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να: 

• αναγνωρίηουν το υπόβακρο τθσ κατάκτθςθσ του γλωςςι-

κοφ μθχανιςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ γλωςςικϊν δεξιοτιτων 

ςτον τυπικό πλθκυςμό 

• αναγνωρίηουν τθ δομι τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, με τθ δια-

δικαςία κατάκτθςισ τθσ κακϊσ και με τισ διδακτικζσ τεχνι-

κζσ που εφαρμόηονται ςτο ςχολικό περιβάλλον 

• αναγνωρίηουν το περιεχόμενο και τισ μορφζσ γραμματι-

ςμοφ κακϊσ και τισ εκπαιδευτικζσ προεκτάςεισ που αυτόσ 

ζχει ςτο ςχολικό περιβάλλον 

• αναγνωρίηουν το ςφνδρομο Down, τισ μορφζσ 

του και τισ γλωςςικζσ ικανότθτεσ των ομιλθτϊν που 

ζχουν διαγνωςκεί με το ςυγκεκριμζνο ςφνδρομο 

7η Θεματική Ενότητα 

Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να: 

• αναγνωρίηουν το περιεχόμενο των μακθςιακϊν δυςκολιϊν 

και τθ διαδικαςία κατάκτθςθσ του λεξιλογίου από ομιλθτζσ 

με δυςλεξία 

• αναγνωρίηουν το περιεχόμενο τθσ δυςλεξίασ-

δυςορκογραφίασ και τισ διδακτικζσ τεχνικζσ που υιοκε-

τοφνται για τθν πιο παραγωγικι διαχείριςι τθσ 

• αναγνωρίηουν τισ τεχνικζσ διδαςκαλίασ του γλωςςικοφ 

μακιματοσ μζςω τθσ παρουςίαςθσ ενδεικτικισ πορείασ 

διδαςκαλίασ 
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8η Θεματική Ενότητα  

Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να: 

• αναγνωρίηουν τθν ΕΓΔ, τισ μορφζσ τθσ και τισ γλωςςικζσ 

ικανότθτεσ των ομιλθτϊν που ζχουν διαγνωςκεί με τθ ςυ-

γκεκριμζνθ διαταραχι     

• αναγνωρίηουν το περιεχόμενο και τισ μορφζσ τθσ διγλως-

ςίασ κακϊσ και τισ μορφζσ δίγλωςςθσ εκπαίδευςθσ 

• αναγνωρίηουν το περιεχόμενο τθσ δίγλωςςθσ εκπαίδευςθσ 

που εςτιάηει ςε δίγλωςςουσ ομιλθτζσ με πακολογία λόγου 

• αναγνωρίηουν το πλαίςιο εκμάκθςθσ μιασ γλϊςςασ από 

μακθτζσ με δυςλεξία 

• αναγνωρίηουν το πλαίςιο εκμάκθςθσ μιασ δεφτερθσ/ξζνθσ 

γλϊςςασ από μακθτζσ με δυςλεξία 

• αναγνωρίηουν το πλαίςιο εκμάκθςθσ μιασ γλϊςςασ από 

ομιλθτζσ με επίκτθτεσ διαταραχζσ, όπωσ θ νόςοσ 

Alzheimer 

 

 

 

 

 

 

 

Επιςτθμονικά Τπεφκυνοι 
 

Επιςτημονικά Υπεφιυνη: Κοτρϊτςιου Ευαγγελία, Κακθγιτρια 

Νοςθλευτικισ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, Βιογραφικό: 

http://old.uth.gr/files/cvs/evakotrotsiou_fCV_gr.pdf 

 

Αναπληρώτρια Επιςτημονικά Υπεφιυνη: Μαλλιαροφ Μαρία, 

Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Νοςθλευτικισ του Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλίασ, Βιογραφικό: 

http://old.uth.gr/files/cvs/malliarou_sCV_gr.pdf 

 

 

Κόςτοσ παρακολοφκθςθσ και Εκπτώςεισ  
 

Το ςυνολικό κόςτοσ του προγράμματοσ ανζρχεται ςε 690 €. 

Επιπλζον, προςφζρεται ζκπτωςθ ςε πολλζσ κατθγορίεσ εκ-

παιδευομζνων.  Ακολουκεί πίνακασ με όλεσ τισ προβλεπόμε-

νεσ κατθγορίεσ εκπτϊςεων, οι οποίεσ πιςτοποιοφνται με τθν 

αποςτολι του αντίςτοιχου δικαιολογθτικοφ. Οι εκπτϊςεισ δεν 

ακροίηονται. Ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να επιλζξει μία και 

μόνο εκπτωτικι κατθγορία. 

 

http://old.uth.gr/files/cvs/evakotrotsiou_fCV_gr.pdf
http://old.uth.gr/files/cvs/malliarou_sCV_gr.pdf


Σχολική Νοσηλευτική και Ειδική Αγωγή 

 

 

Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 

  

8 

Χωρίσ ζκπτωςη με 

δόςεισ (690€) 

Καταβολι 200€ με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ (Απρί-

λιοσ 2020). 2θ Δόςθ 200€ (Σεπτζμβριοσ 2020).  Ε-

ξόφλθςθ 290€ (Μάρτιοσ 2021) 

25% ζκπτωςη εφά-

παξ εξόφληςη(517€) 

Καταβολι 517€ με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ. (Απρί-

λιοσ 2020) 

25% ομαδική εγ-

γραφή (517€) 

Καταβολι 200€ με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ (Απρί-

λιοσ 2020). 2θ Δόςθ 200€ (Σεπτζμβριοσ 2020). Ε-

ξόφλθςθ 117€ (Μάρτιοσ 2021) 

Ομαδική αίτηςη 2 ατόμων και άνω 

25% ζκπτωςη λόγω 

κριτηρίων (517€) 

Καταβολι 200€  με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ (Απρί-

λιοσ 2020). 2θ Δόςθ 200€ (Σεπτζμβριοσ 2020). Ε-

ξόφλθςθ 117€ (Μάρτιοσ 2021) 

Λόγοι: μζλθ πολφτεκνων, τρίτεκνων και μονογονε-

ϊκϊν οικογενειϊν, φοιτθτζσ, άνεργοι, άτομα με 

αναπθρία. 

 

 

Πολιτικι απόςυρςθσ ενδιαφζροντοσ και επι-

ςτροφισ διδάκτρων 

 

Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν το δικαίωμα να αποςφρουν το εν-

διαφζρον τουσ από το Πρόγραμμα με επιςτροφι του ποςοφ 

που κατζβαλαν, μζχρι και μία (1) θμζρα πριν τθν ζναρξθ του 

προγράμματοσ. Δεν προβλζπεται επιςτροφι χρθμάτων μετά 

τθν θμερομθνία ζναρξθσ του Προγράμματοσ. 

 

Σρόποσ πλθρωμισ  
 

Η κατάκεςθ τθσ προκαταβολισ και των υπολοίπων δόςεων 

γίνεται ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ 

Κονδυλίων Ζρευνασ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, ςτθν 

Alpha Bank.  

ΠΡΟΟΧΗ: Στθν αιτιολογία κατάκεςθσ πρζπει να αναγράφε-

ται το ονοματεπώνυμο του καταρτιηόμενου και οπωςδιποτε 

ο Κωδικόσ Προγράμματοσ. 

Αρικμόσ λογαριαςμοφ 310-00-2002-020935 

IBAN GR6401403100310002002020935 

Δικαιοφχοσ Επιτροπι Ερευνϊν - Ειδικόσ Λογα-
ριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ Πανεπι-
ςτθμίου Θεςςαλίασ 

Κωδικόσ ζργου 4165.0113 
 

 

Περίοδοσ Αιτιςεων Εγγραφισ 
  

Η περίοδοσ των αιτιςεων εγγραφισ είναι από: 2 Μαρτίου  

2020 ζωσ 26 Απριλίου 2020. Εάν ο προγραμματιςμζνοσ αρικ-

μόσ των αιτιςεων ςυμπλθρωκεί πριν τθ λιξθ τθσ περιόδου 

των αιτιςεων, θ διαχείριςθ του προγράμματοσ διατθρεί το 

δικαίωμα να κλείςει τισ αιτιςεισ νωρίτερα.  

 



Σχολική Νοσηλευτική και Ειδική Αγωγή 
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Τποβολι Αίτθςθσ & Δικαιολογθτικά 

 

Αίτθςθ:  

Από τθν ιςτοςελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

http://learning.uth.gr/ 

Δικαιολογθτικά τθσ αίτθςθσ: 

α) ταυτότθτα 

β) τίτλοσ ςπουδϊν ι βεβαίωςθ  

γ) αποδεικτικό κατάκεςθσ προκαταβολισ ι εφάπαξ καταβο-

λισ των διδάκτρων των μακθμάτων 

δ) δικαιολογθτικά εκπτωτικισ κατθγορίασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία για περαιτζρω πλθροφορίεσ-

διευκρινιςεισ 

τοιχεία επικοινωνίασ 

Κινθτό: 6948548851 

E-mail: specedu.schnurse@gmail.com 

  

τοιχεία επικοινωνίασ με τθ Γραμματεία 

του Κζντρου Επιμόρφωςθσ & Διά Βίου 

Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιςτιμιου Θεςςαλίασ: 

 E-mail: learning@uth.gr Τθλζφωνα: 24210 06366 ϊρεσ γρα-

φείου Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: Γιαννιτςϊν & Λαχανά, Πα-

λαιά, Συγκρότθμα Τςαλαπάτα, Τ.Κ: 38334, Βόλοσ. 

http://learning.uth.gr/
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