
 

Αζήλα, 27 Μαξηίνπ 2018 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ-

ΥΟΛΙΚΗ ΤΓIΔΙNH» 

Η Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία ηεο επέλδπζεο ηεο 

θνηλσλίαο ζηα πγηή παηδηά  θαη θαηά ζπλέπεηα ζηνπο κειινληηθνύο πγηείο 

ελήιηθεο, ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία πνπ έρεη ε πξόιεςε γηα ηελ παηδηθή θαη 

εθεβηθή ειηθία θαη ηε δηακόξθσζε ζπκπεξηθνξώλ πγείαο, ηνλ εκπινπηηζκό 

ησλ ζρνιείσλ κε κεγάιν αξηζκό παηδηώλ από άιιεο παηξίδεο  πξνζθέξεη  

κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ Γεκόζηαο Τγείαο κε θαηεύζπλζε 

«Πξναγσγή ηεο πγείαο παηδηώλ θαη εθήβσλ-ρνιηθή Τγηεηλή» 

Πηζηεύνπκε όηη, ν  πην απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο 

παηδηώλ θαη εθήβσλ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ επηζηεκόλσλ πνπ δνπιεύνπλ κε 

παηδηά θαη εθήβνπο. 

Τπνςήθηνη θνηηεηέο: παηδίαηξνη, γηαηξνί, εθπαηδεπηηθνί (λεπηαγσγνί, 

δάζθαινη, θαζεγεηέο), ιεηηνπξγνί Γεκόζηαο Τγείαο  (Δπηζθέπηεο Τγείαο θαη 

Δπόπηεο Τγείαο) λνζειεπηέο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ινγνζεξαπεπηέο, 

εξγνζεξαπεπηέο, ςπρνιόγνη θαη όζνη άιινη επαγγεικαηίεο επηζπκνύλ λα 

αζρνιεζνύλ κε ηελ πγεία ησλ παηδηώλ. 

θνπόο: Η ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη ε απόθηεζε δεμηνηήησλ εθ κέξνπο ησλ 

θνηηεηώλ ζε ζέκαηα παηδηαηξηθήο, πξόιεςεο, αγσγήο θαη πξναγσγήο πγείαο. 

ηόρνη: 

o Παξνρή γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηηο αλαπηπμηαθέο θάζεηο παηδηώλ 

θαη εθήβσλ θαη ηηο αλάγθεο πγείαο αλά θάζε αλάπηπμεο 

o Δθπαίδεπζε ζηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο 

ειηθίαο 

o Παξνρή γλώζεσλ γηα παηδηθέο αζζέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνληαη θαη ζην 

ζρνιείν όπσο: αιιεξγίεο, άζζκα, δηαβήηεο, ινηκώδε λνζήκαηα, πγεία 

ησλ εθήβσλ, εζηζκνί, θιπ 

o Παξνρή γλώζεσλ πξνιεπηηθώλ ππεξεζηώλ, πξώησλ βνεζεηώλ, 

πξώηκε αλίρλεπζε πξνβιεκάησλ πγείαο, παξεκβάζεηο θαη 

παξαπνκπέο ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη ςπρηθήο πγείαο 

o Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία ησλ επάισησλ νκάδσλ 

ζην ζρνιείν (παηδηά πξνζθύγσλ, κεηαλαζηώλ, ξνκά, αλέξγσλ, θιπ) 

o Παξνρή γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα επηκέξνπο επίθαηξα ζέκαηα 

αγσγήο θαη πξναγσγήο πγείαο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 



o Δθπαίδεπζε ζην ζρεδηαζκό, πινπνίεζε θαη αμηνιόγεζε 

πξνγξακκάησλ αγσγήο θαη πξναγσγήο πγείαο ζην ζρνιείν 

o Δθπαίδεπζε ζηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

o Γεμηόηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο γνλείο ζε ζέκαηα πγείαο, π.ρ., 

δηαηξνθή, άζθεζε, επηθνηλσλία, ειεύζεξνο ρξόλνο. 

Σν πξόγξακκα δνκείηαη κε καζήκαηα θνξκνύ, καζήκαηα επηινγήο ,βησκαηηθά 

εξγαζηήξηα θαη εθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Η θνίηεζε ζηελ θαηεύζπλζε  ηεο πγεηάο παηδηώλ θαη εθήβσλ –

  ηνπ ΠΜ ΓΤ δηαξθεί 4  εμάκελα. ηελ θαηεύζπλζε 

, ηα καζήκαηα ζα πινπνηνύληαη έλα ηεηξαήκεξν  κελά: Πέκπηε θαη 

Παξαζθεπή,  15.30 –21.00, άββαην θαη   9.00-18.00. 

Οη θνηηεηέο ηεο Καηεύζπλζεο  ηεο πγεηάο παηδηώλ θαη εθήβσλ –

  (ΠΜ ΓΤ) πξέπεη λα θαηαβάιινπλ ην  ησλ ρίιησλ 

πεληαθνζίσλ  (1.500 €), ζε δπν δόζεηο. Η πξώηε δόζε (750 €), 

θαηαβάιιεηαη  ηελ  ηνπ . Σν ππόινηπν  (750 €), 

θαηαβάιιεηαη  ηελ έλαξμε εμάκελνπ. 

Οι ενδιαθερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίηηζη ηλεκηρονικά μέχρι 

ηην 21η Μαΐου 2018 ζηον ακόλουθο ζύνδεζμο 

https://esdy.classter.com/actions/admission. 

Γηα πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε www.esdy.edu.gr ή επηθνηλσλήζηε ζην 

2132010106, 2312010108, 2132010261. 
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