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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ-

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓIΕΙNH» 

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας αναγνωρίζοντας την αξία της επένδυσης της 

κοινωνίας στα υγιή παιδιά  και κατά συνέπεια στους μελλοντικούς υγιείς 

ενήλικες, την τεράστια σημασία που έχει η πρόληψη για την παιδική και 

εφηβική ηλικία και τη διαμόρφωση συμπεριφορών υγείας, τον εμπλουτισμό 

των σχολείων με μεγάλο αριθμό παιδιών από άλλες πατρίδες  προσφέρει  

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Δημόσιας Υγείας με κατεύθυνση 

«Προαγωγή της υγείας παιδιών και εφήβων-Σχολική Υγιεινή» 

Πιστεύουμε ότι, ο  πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη βελτίωση της υγείας 

παιδιών και εφήβων είναι η εκπαίδευση των επιστημόνων που δουλεύουν με 

παιδιά και εφήβους. 

Υποψήφιοι φοιτητές: παιδίατροι, γιατροί, εκπαιδευτικοί (νηπιαγωγοί, 

δάσκαλοι, καθηγητές), λειτουργοί Δημόσιας Υγείας, νοσηλευτές, κοινωνικοί 

λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι και όσοι άλλοι 

επαγγελματίες επιθυμούν να ασχοληθούν με την υγεία των παιδιών. 

Σκοπός: Η θεωρητική κατάρτιση και η απόκτηση δεξιοτήτων εκ μέρους των 

φοιτητών σε θέματα παιδιατρικής, πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας. 

Στόχοι: 

o Παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για τις αναπτυξιακές φάσεις παιδιών 

και εφήβων και τις ανάγκες υγείας ανά φάση ανάπτυξης 

o Εκπαίδευση στους παράγοντες κινδύνου της παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας 

o Παροχή γνώσεων για παιδικές ασθένειες που αντιμετωπίζονται και στο 

σχολείο όπως: αλλεργίες, άσθμα, διαβήτης, λοιμώδη νοσήματα, υγεία 

των εφήβων, εθισμοί, κλπ 

o Παροχή γνώσεων προληπτικών υπηρεσιών, πρώτων βοηθειών, 

πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων υγείας, παρεμβάσεις και 

παραπομπές σε υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας 

o Εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την υγεία των ευάλωτων ομάδων 

στο σχολείο (παιδιά προσφύγων, μεταναστών, ρομά, ανέργων, κλπ) 

o Παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για επιμέρους επίκαιρα θέματα 

αγωγής και προαγωγής υγείας στο σχολικό περιβάλλον 

o Εκπαίδευση στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση 

προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας στο σχολείο 



o Εκπαίδευση στη διεξαγωγή έρευνας στο σχολικό περιβάλλον 

o Δεξιότητες συμβουλευτικής στους γονείς σε θέματα υγείας, π.χ., 

διατροφή, άσκηση, επικοινωνία, ελεύθερος χρόνος. 

Το πρόγραμμα δομείται με μαθήματα κορμού, μαθήματα επιλογής ,βιωματικά 

εργαστήρια και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 

Η φοίτηση στην κατεύθυνση Προαγωγή  της υγειάς παιδιών και εφήβων –

Σχολική  Υγιεινή  του ΠΜΣ ΔΥ διαρκεί  4 ακαδημα κά  εξάμηνα. Στην κατεύθυνση 

αυτή , τα μαθήματα θα υλοποιούνται ένα τετραήμερο ανά  μηνά: Πέμπτη και 

Παρασκευή , από  15.30 –21.00, Σάββατο και Κυριακή  από  9.00-18.00. 

Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης Προαγωγή  της υγειάς παιδιών και εφήβων –

Σχολική  Υγιεινή  (ΠΜΣ ΔΥ) πρέπει να καταβάλλουν το ποσό  των χίλιων 

πεντακοσίων ευρώ  (1.500 €), σε δυο δόσεις. Η πρώτη δόση (750 €), 

καταβάλλεται κατά  την εγγραφή  του φοιτητή . Το υπόλοιπο ποσό  (750 €), 

καταβάλλεται κατά  την έναρξη του Γ   εξάμηνου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι 

την 21η Μαϊου 2018 στον ακόλουθο σύνδεσμο 

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

Για πληροφορίες επισκεφθείτε www.esdy.edu.gr ή επικοινωνήστε στο 

2132010106, 2312010108, 2132010261. 
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