
Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα παρακολούθησης
του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) με τη
χρήση Καινοτόμων Μεθόδων, στo εκπαιδευτικό αντικείμενο:

«Εφηβική Ιατρική: Ψυχοκοινωνική
Προσέγγιση»

Διεθνώς, η Εφηβική Υγεία αποτελεί έναν εξελισσόμενο ιατρικό τομέα. Δυστυχώς, στην
Ελλάδα το γνωστικό αυτό αντικείμενο βρίσκεται σε εμβρυικό στάδιο και οι εργαζόμενοι
στο χώρο της Υγείας δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις για την επαρκή
φροντίδα των εφήβων ασθενών. Στη χώρα μας δεν υπάρχουν αρκετές δομές για την
εφηβική ηλικία, με αποτέλεσμα οι έφηβοι να παραμελούνται και να εκτίθενται σε κινδύνους.
Επιπλέον, η καταγραφή και μελέτη των προβλημάτων της ηλικίας αυτής είναι ανεπαρκής,
ενώ η εκπαίδευση των ιατρών για την φροντίδα των εφήβων  και την ενημέρωση των οι-
κογενειών τους είναι σαφώς ελλιπής. Με την υγεία των εφήβων έρχονται καθημερινά
αντιμέτωποι οι περισσότερες ιατρικές ειδικότητες, όπως επίσης και οι νοσηλευτές, οι ψυ-
χολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι διαιτολόγοι, οι γυμναστές, οι εκπαιδευτικοί μέσης εκ-
παίδευσης κ.α. Σε αυτές τις ομάδες στοχεύει άμεσα το συγκεκριμένο πρόγραμμα
εκπαίδευσης.
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης και κατάρτισης
σε επαγγελματίες της Υγείας, της Εκπαίδευσης και άλλους επαγγελματίες οι οποίοι
πλαισιώνουν τους εφήβους στη μεταβατική αυτή ηλικιακή φάση με σκοπό την προαγωγή
της γνώσης  και την παροχή κατάλληλων θεωρητικών εφοδίων στους νέους επιστήμονες
προς δραστηριοποίηση στο πλαίσιο  αναφορικά με θέματα που αφορούν την ψυχική και
σεξουαλική υγεία καθώς και την ανάπτυξη της Εφηβικής Ιατρικής στη χώρα μας και της
βελτίωσης  της υγείας και της ποιότητας ζωής των νέων. 

Οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και την επιτυχή
τους εξέταση, θα είναι σε θέση:

> Να έχουν θεωρητικές γνώσεις γύρω από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ιδιαιτε-
ρότητες της εφηβικής ηλικίας.

> Να προσεγγίζουν επιστημονικά και ολιστικά τον έφηβο/η (σχολείο, οικογένεια, υγεία) και
να προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη στη μεταβατική αυτή  περίοδο της ζωής του.

> Να συμβάλλουν στην ενημέρωση και στήριξη της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και της
οικογένειας με στόχο την πρόληψη νοσογόνων καταστάσεων.

> Να έχουν πλήρεις και ολοκληρωμένες γνώσεις σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές,
προκειμένου να οδηγούνται στη σωστή διάγνωση και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

> Να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη, έγκυρη, επιστημονική κατάρτιση στον τομέα της 
Σεξουαλικότητας.

> Να διαθέτουν τις γνώσεις που καθοδηγούν παιδιά και εφήβους σε θέματα σεξουαλικής 
υγείας με γλώσσα ανάλογη της ηλικίας τους.

> Να διαθέτουν γνώσεις, ικανότητες και υλικό τόσο για ερευνητική επισκόπηση και
διαμόρφωση θεωρητικού πλαισίου στο σχεδιασμό επιστημονικού έργου όσο και για αξιο-
ποίηση των αποτελεσμάτων επιστημονικών μελετών.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος
Υγείας, Μητέρας, Παιδιού της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών Τσίτσικα Άρτεμις, η οποία έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλο-
ποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο
πρόγραμμα.

Κατά την πεντάμηνη διάρκεια του Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υπο-
στήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό,
διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ενώ η επιτυχής
παρακολούθηση των μαθημάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, καθώς και

απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εμπειρία

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23/5/2014
Έναρξη Μαθημάτων: 26/5/2014
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