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420 ώρες 
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Κόστος
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Εξ αποστάσεως
Σύγχρονη 
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Εκπαίδευση

16 ECVET



Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε
θέματα νοσηλευτικής που αφορούν τη σχολική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα στόχος του
είναι η μετάδοση γνώσεων νοσηλευτικής που άπτονται και σε θέματα ψυχικής υγείας. Το
πρόγραμμα στοχεύει στο να εξειδικεύσει τους συμμετέχοντες δίνοντας τους τη
δυνατότητα να παρέχουν, υπηρεσίες ενημέρωσης (αγωγής υγείας), υποστήριξης και
φροντίδας παιδιών υγειών και ασθενών με παιδιατρικά νοσήματα, αντιμετώπιση οξέων
αλλά και χρόνιων περιστατικών με απώτερο στόχο τη μείωση των άμεσων και απώτερων
επιπλοκών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδιού και της οικογένειας σε ένα
ασφαλές σχολικό περιβάλλον και την ομαλή προσαρμογή του στην καθημερινότητα.

ΣΚΟΠΟΣ



ΓΝΩΣΕΙΣ
 

Να προσδιορίζει ποιο είναι το αντικείμενο της σχολικής νοσηλευτικής
Να περιγράφει το ρόλο και τα καθήκοντα του σχολικού νοσηλευτή
Να κατανοεί τα στάδια της φυσιολογικής ανάπτυξης του παιδιού και αναγνωρίζει προβλήματα που προκύπτουν
σε περίπτωση μη φυσιολογικής ανάπτυξης του παιδιού 
Να περιγράφει μέτρα πρόληψης, ελέγχου και καταγραφής λοιμώξεων στο χώρο του σχολείου 
Να κατανοεί βασικά παιδιατρικά συμβάματα που προκύπτουν στο χώρο του σχολείου 
Να κατανοεί την θεραπευτική αντιμετώπιση των αλλεργικών αντιδράσεων 
Να κατανοεί την θεραπευτική αντιμετώπιση και φροντίδα των χρόνιων νοσημάτων του παιδιού (πιο συγκεκριμένα
σακχαρώδη διαβήτη, χρόνιο άσθμα κτλ)
Να κατανοεί το σχέδιο Φροντίδας παιδιού με επιληψία στο σχολείο
Να κατανοεί την παθοφυσιολογία, τα αίτια και τους τρόπους παροχής πρώτων βοηθειών στην περίπτωση
πνιγμονής, λιποθυμικού επεισοδίου και καρδιοαναπνευστικής ανακοπής
Να αναγνωρίζει επείγοντα ψυχιατρικά περιστατικά
Να αναγνωρίζει προβλήματα σχέσεων/επικοινωνίας παιδιών με συνομήλικους και με γονείς

   Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.



ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8

Σχολική νοσηλευτική - εφαρμογή

Πρώτες βοήθειες - τραυματισμοί στο
σχολικό περιβάλλον

Χρόνια προβλήματα υγείας
στο σχολικό περιβάλλον

Παραβατική συμπεριφορά
στο σχολικό περιβάλλον

Παιδί από διαφοροποιημένα
πολιτισμικά περιβάλλοντα στο
σχολείο

Στίγμα ψυχικής νόσου - πρόληψη

Επαγγελματική εξουθένωση
 στο σχολικό περιβάλλον

Ψυχική υγεία και σχολικό περιβάλλον



Τρόπος αξιολόγησης:

Απευθύνεται σε:

πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ)
της ημεδαπής και της αλλοδαπής

εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 
(μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι) 

 
 

Με tests, ασκήσεις και εργασία ασκήσεις
στο τέλος του εκπαιδευτικού
προγράμματος

Προαπαιτούμενα:

Πρόσβαση στο διαδίκτυο 
Καλή γνώση της Αγγλικής 
Καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 



ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται σύμφωνα με σχετική νομοθεσία.
Ειδικότερα, παρέχει στους συμμετέχοντες δυνατότητα:

Εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης (άρθρο 57) 
Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Ε.Α.Ε.) (άρθρο 58)
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό - Ε.Ε.Π. (άρθρο 59) 
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό - Ε.Β.Π. (άρθρο 60)

Α) Διορισμού μόνιμων ή πρόσληψης ως αναπληρωτών/ωρομίσθιων με το σύστημα του ΑΣΕΠ
(νόμος 4589/2019) (2 μονάδες) 

B) Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης με μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα και έως δύο (2)  
 μονάδες (Ν.4823/2021, άρθρο 33)

Γ) 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 1088/τ.Β/ 02-04-2019)

Δ) Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Μητρώο      
 Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΙΕΚ ΦΕΚ 3393/τ. Β/13-08-2020)



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος
οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και
αξιολογείται από την «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟΔΙΠ)
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 12 του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017, όπως αυτή
ισχύει. 

Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των
εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. –
Π.Θ. πραγματοποιείται από την «Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης» (ΕΘΑΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις της
υποπερίπτωσης ββ, της περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4653/2020 



Στοιχεία Κατάθεσης

Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην Alpha Bank, στον τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου και
οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμματος.
 
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 310-00-2002-020935 
ΙΒΑΝ: GR6401403100310002002020935 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ ΠΘ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 4165.0184

Κόστος
 350€

 

Προκαταβολή 
με την εγγραφή

100€

Εξόφληση σε 2
δόσεις
στη διάρκεια του
προγράμματος



Επιστημονικά Υπεύθυνοι

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Κοτρώτσιου Ευαγγελία,
Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.



Επικοινωνήστε μαζί μας

Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 
Βόλος, Τ.Κ. 38334 
learning@uth.gr 
24210-06390/66
https://learning.uth.gr/


