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ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Η ΠΛΗΡΈΣΤΈΡΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ  

ΣΧΟΛΗ ΥΓΈΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΈΛΛΑΔΑ!
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Περιλαμβάνει επιστήμες όπως η Φυσικοθεραπεία,  

η Λογοθεραπεία, η Διαιτολογία, οι Βιοϊατρικές Επιστήμες,  

η Εργοθεραπεία, η Νοσηλευτική, η Μαιευτική και η Ποδι-

ατρική, κλάδοι στους οποίους το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 

έχει μακρά εκπαιδευτική παράδοση.

Τα προγράμματα σπουδών χαρακτηρίζονται από έντονο 

ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και ολιστικό τρόπο προσέγ-

γισης στη γνώση, στηρίζονται στην εφαρμογή σύγχρονων 

θεραπευτικών μεθόδων με τη χρήση νέας τεχνολογίας 

και διαγνωστικού εξοπλισμού νέας γενιάς, προάγουν 

το πνεύμα της καινοτόμου επιστημονικής έρευνας και 

βοηθούν τους φοιτητές να ενσωματώσουν τη θεωρία 

στην πρακτική και να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής 

σκέψης. Η κλινική άσκηση των φοιτητών αποτελεί ένα 

σημαντικό μέρος των σπουδών και είναι απαραίτητη για 

την προετοιμασία επιστημόνων ικανών να ασκήσουν το 

επάγγελμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τα αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών Υγείας πραγμα-

τοποιούνται στα σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστή-

ρια του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, ενώ περιλαμβάνουν 

κλινική πρακτική σε μεγάλες μονάδες και οργανισμούς 

υγείας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Σχολή Υγείας 

Η Σχολή Υγείας καλύπτει ένα  
ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων  
και επιστημών με υψηλή ζήτηση  
στη σύγχρονη αγορά εργασίας.ΉΞΕΡΕΣ ΌΤΙ …

η Σχολή Υγείας είναι μέλος 
πολυάριθμων διεθνών δικτύων 

και οργανισμών: ENPHE, 
ΕΝΟΤΗΕ. Παράλληλα, διαθέτει 
πιστοποίηση από τον WFOT 

και τον ΙBMS.

●

διοργάνωσε για πρώτή φορά 
στην Ελλάδα, το 1ο Διεθνές 
Διεπιστημονικό Συνέδριο 

Αποκατάστασης.

●

δημιούργησε το Ινστιτούτο 
Επιστήμης του Έργου και 

Αποκατάστασης (ΙΝΕΕΑΠ).

●

διαθέτει πλήρως εξειδικευμένα, 
ιδιόκτητα εργαστήρια με 

εξοπλισμό τελευταίας γενιάς. 

●

το Μητροπολιτικό είναι το 
μοναδικό Κολλέγιο με 

απόφοιτους επιστημών Υγείας 
οι οποίοι – ακολουθώντας 
την προβλεπόμενη από τη 

σχετική νομοθεσία διαδικασία 
– απέκτησαν την ιδιότητα του 

Μέλους του HCPC.
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Έρευνα  
& Διεθνη Συνεδρια

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ενισχύοντας τη δράση του στον τομέα 

της έρευνας και της ανάπτυξης και έχοντας εδραιώσει στην Ελλάδα 

προγράμματα σπουδών που αφορούν στις Eπιστήμες Yγείας, τις 

Aνθρωπιστικές και Kοινωνικές επιστήμες, δημιουργεί το Ινστιτούτο 

Επιστήμης του Έργου και Αποκατάστασης (ΙΝΕΕΑΠ).

Σκοπός του ΙΝΕΕΑΠ είναι να αποτελέσει πηγή διεπιστημονικής συνεργασίας 
και έρευνας στην Επιστήμη του Έργου, αλλά και της Αποκατάστασης και, 
τελικά, να προάγει τη γνώση και την εμπειρία όσον αφορά τη βελτίωση της 
λειτουργικότητας και της ευημερίας των ατόμων. 

Η ίδρυση του ΙΝΕΕΑΠ προστίθεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών 

που αφορούν στη δημιουργία θεσμών που σχετίζονται με την 

κεφαλαιοποιημένη τεχνογνωσία του Κολλεγίου και αποσκοπούν 

στην προαγωγή των επιστημών και των προγραμμάτων που προ-

σφέρει το Κολλέγιο αλλά και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων του 

ακαδημαικού μας προσωπικού και των φοιτητών μας.

Ινστιτούτο  
Επιστήμης Έργου  
& Αποκατάστασης
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Το 25ο Διεθνές Συνέδριο της ENOTHE (European Network of 

Occupational Therapy in Higher Education), ένα από τα μεγαλύτερα και 

πιο σημαντικά γεγονότα Εργοθεραπείας διεθνώς, φιλοξενήθηκε στην 

Αθήνα από το Τμήμα Εργοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου 

συγκεντρώνοντας περισσότερους από 350 συνέδρους και ομιλητές, 

από 36 χώρες και 113 διαφορετικά Πανεπιστήμια. 

Με θέμα τη Βιωσιμότητα στις σπουδές Εργοθεραπείας και τίτλο «Sustainability in 
Occupational Therapy Education», στο Συνέδριο διεξήχθησαν ομιλίες σχετικά με 
τις τελευταίες εξελίξεις σε επιστημονικά επιτεύγματα, μεθόδους θεραπείας και 
εκπαίδευσης και νέες προκλήσεις ενώ, παράλληλα, τέθηκαν σύγχρονα ερωτήματα 
που απασχολούν τον κλάδο της Εργοθεραπείας.

Οι τριήμερες εργασίες του Συνεδρίου περιλάμβαναν ομιλίες από ση-

μαντικούς εκπροσώπους του κλάδου, Workshops και παρουσιάσεις 

ερευνητικών εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, o πρώτος κύκλος διαλέξεων 

περιλάμβανε παρουσιάσεις με κεντρικό θέμα τον ρόλο της Bιωσιμό-

τητας σε θέματα εκπαίδευσης στην Εργοθεραπεία και ομιλίες που 

αφορούσαν νέους τρόπους διδασκαλίας με στόχο τη βελτίωση της 

μετάδοσης επιστημονικής γνώσης αλλά και της ενεργής συμμετοχής 

των φοιτητών. Ο δεύτερος κύκλος διαλέξεων περιλάμβανε ομιλίες 

και παρουσιάσεις που αφορούσαν την προετοιμασία του σύγχρονου 

εργοθεραπευτή ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις κοινωνικές 

προκλήσεις του σήμερα.

25Ο Διεθνές Συνέδριο 
Εργοθεραπείας  
της ΕΝΟΤΗΕ
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Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία για 

πρώτή φορά στην Ελλάδα το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο 

Αποκατάστασης με θέμα “Advancing Interdisciplinary Rehabilitation 

to Improve Lives”, παρουσία μερικών από τα σημαντικότερα κλινικά 

κέντρα Αποκατάστασης, όπως ΑNIMUS, Άκτιος, Ανάπλαση, ΕΛΕΠΑΠ, 

Θησέας, Φιλοκτήτης και πολλά ακόμα. Το τριήμερο Συνέδριο έλαβε 

χώρα στις εγκαταστάσεις του Campus Αμαρουσίου του Μητροπολι-

τικού Κολλέγιου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον και την παρουσία 

εκατοντάδων συνέδρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Φιλοξενώντας περισσότερους από 100 εξέχοντες διεθνείς ομιλητές - ακαδημα-
ϊκές προσωπικότητες και επαγγελματίες- από το χώρο της Αποκατάστασης, το 
1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Αποκατάστασης εκπλήρωσε τον στόχο να 
αποτελέσει μια διεπιστημονική πλατφόρμα συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών 
αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις, τις νέες προκλήσεις, τις τάσεις, τις καινο-
τομίες και τις προοπτικές ανάπτυξης στον χώρο της Αποκατάστασης καθώς και 
στους συναφείς με αυτή κλάδους Υγείας.

Οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις του Συνεδρίου προσέγγισαν σύγχρονα 

ζητήματα που σχετίζονται με την αποκατάσταση, όπως:

• Διαχείριση νευρολογικών παθήσεων

• Διαχείριση μυοσκελετικών παθήσεων

• Διαχείριση καρδιοαναπνευστικών παθήσεων

• Εμβιομηχανική 

• Τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη της Αποκατάστασης 

• Ψυχολογία Ασθενών/Φροντιστών 

• Διαχείριση Πόνου

Επιπλέον, στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν επιστημονικά άρθρα, 

έρευνες και εργασίες σχετικά με θεωρητικά και πρακτικά θέματα 

Αποκατάστασης από ακαδημαϊκούς, ερευνητές, επαγγελματίες και 

φοιτητές από τον κλάδο της Υγείας και των Ανθρωπιστικών. 

Διεθνές Συνέδριο  
Αποκατάστασης
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ENPHE
EUROPEAN NETWORK OF PHYSIOTHERAPY  
IN HIGHER EDUCATION

Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φυσικοθεραπευτών στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση (European Network of Physiotherapy 

in Higher Education - ENPHE). Πρόκειται για το μοναδικό εκπαι-

δευτικό ίδρυμα από την Ελλάδα που είναι μέλος του οργανισμού. 

Σκοπός του ENPHE είναι η βελτίωση της ποιότητας στην εκπαί-

δευση και η ενίσχυση της έρευνας μέσω της επικοινωνίας των 

Ευρωπαϊκών φορέων εκπαίδευσης, πάντα σύμφωνα με τις επιταγές 

της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT). Διαθέτει 

183 μέλη, σχολές Φυσικοθεραπείας από 29 κράτη της Ευρώπης.

ENOTHE
EUROPEAN NETWORK OF OCCUPATIONAL 
THERAPY IN HIGHER EDUCATION
To Μητροπολιτικό Κολέγιο, με το πρόγραμμα σπουδών Εργοθε-

ραπείας (Bsc Occupational Therapy, Athens & Thessaloniki) που 

προσφέρει σε συνεργασία με το Queen Margaret University της 

Σκωτίας, είναι από το 2014 πλήρες μέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

για την Εργοθεραπεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (European 

Network of Occupational Therapy in Higher Education- ΕΝΟΤΗΕ).

Πρόκειται για το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα από την Ελλάδα που 

είναι μέλος του Οργανισμού. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εργοθε-

ραπεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ιδρύθηκε το 1995 στο πλαίσιο 

της ΕΕ, με πρωτοβουλία του Συμβουλίου Εργοθεραπευτών Ευρωπα-

ϊκών Χωρών (Council of Occupational Therapists for the European 

Countries-COTEC). Το Δίκτυο έχει σκοπό να ενώσει τα Ευρωπαϊκά 

Ιδρύματα που διαθέτουν προγράμματα σπουδών στην Εργοθεραπεία. 

Μέσω της συνεργασίας των Ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών σχολών 

/ τμημάτων Εργοθεραπείας, επαγγελματικών Συλλόγων Εργοθερα-

πείας και άλλων οργανισμών, καλλιεργείται η ανταλλαγή απόψεων 

και δημιουργούνται ακαδημαϊκές συνεργασίες με στόχο τη βελτίωση 

της ποιότητας των σπουδών Εργοθεραπείας στην Ευρώπη.
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WORLD FEDERATION OF OCCUPATIONAL 
THERAPISTS
Η Σχολή Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχει λάβει την 

επίσημη πιστοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργοθερα-

πευτών (World Federation of Occupational Therapists - WFOT) 

για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Εργοθεραπεία BSc 

(Hons) Occupational Therapy. Η ιστορική αυτή διάκριση προέ-

κυψε σε συνέχεια εκτενούς αξιολόγησης του προγράμματος από 

την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Πιο συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν: 

οι μαθησιακοί στόχοι και το περιεχόμενο του προγράμματος, οι 

εκπαιδευτικές μέθοδοι, οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις (εργαστή-

ρια κλπ), το ακαδημαϊκό προσωπικό, η διαδικασία διασφάλισης 

της ποιότητας και το δίκτυο πρακτικής άσκησης.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό Κολλέγιο που δι-

αθέτει την συγκεκριμένη πιστοποίηση, γεγονός το οποίο αποδει-

κνύει το εξαιρετικό ακαδημαϊκό επίπεδο του προγράμματος και 

αποτελεί την ύψιστη αναγνώριση στην επιστημονική κοινότητα 

των Εργοθεραπευτών.

IBMS
INSTITUTE OF BIOMEDICAL SCIENCE

Το Τμήμα Βιοϊατρικής του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ είναι 

το μοναδικό στην Ελλάδα που είναι πιστοποιημένο από τον Επαγ-

γελματικό Σύλλογο των Επιστημόνων Βιοϊατρικής στην Αγγλία 

(ΙBMS – Institute of Biomedical Science).
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Προγράμματα  
Σπουδών 

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σας προσφέρει μια ευρεία γκάμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, σε συνεργασία με διακεκριμένα Διεθνή Πανε-
πιστήμια.

Όλα μας τα προγράμματα πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές των συνεργαζόμενων πανεπιστη-
μιακών ιδρυμάτων [ολιγομελή τμήματα, σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένα εργαστήρια με 
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό]. Επιπλέον, 
όλα τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με στόχο να ικανοποιούν τις ανάγκες της σύγχρονης και 
διεθνούς αγοράς εργασίας και να προσφέρουν στους αποφοίτους πολυάριθμες ευκαιρίες επαγ-
γελματικής αποκατάστασης στον ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
BACHELORS
►  BSc (Hons) Nursing Νοσηλευτική

►  BSc (Hons) Midwifery Μαιευτική

►  BSc (Hons) Speech and Language Therapy Λογοθεραπεία

►  BSc (Hons) Biomedical Sciences Βιοϊατρικές Επιστήμες

►   BSc (Hons) Physiotherapy Φυσικοθεραπεία

►  BSc (Hons) Dietetics Διαιτολογία

►  BSc (Hons) Occupational Therapy Εργοθεραπεία

►  BSc (Hons) Podiatry Ποδιατρική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MASTER
►  MSc Applied Sport and Exercise Nutrition  

Εφαρμοσμένη Διατροφή Αθλητισμού και Άσκησης

►  MSc Rehabilitation  
Αποκατάσταση

►  MSc Medical Genetics and Genomics 
Ιατρική Γενετική και Γονιδιωματική

►  MSc Sports Physiotherapy 
Αθλητική Φυσικοθεραπεία

►  MSc Music Therapy 
Μουσικοθεραπεία
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  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ 1
• Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη
• Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Έρευνα
• Δεξιότητες και Πρακτική Άσκηση 1: 

Βασική Νοσηλευτική
• Εφαρμοσμένη Κλινική Ανατομία και 

Φυσιολογία

ΕΤΟΣ 2
• Αξιολόγηση και φροντίδα Ασθενών 

Βασισμένη σε Έρευνα
• Φροντίδα Ασθενών με σύνθετες 

ανάγκες φροντίδας
• Δεξιότητες και Πρακτική Άσκηση 2: 

Ειδικές Δεξιότητες Επαγγελματιών 
Υγείας

• Πολιτική και Κοινωνική Θεωρία στη 
Νοσηλευτική Εκπαίδευση

ΕΤΟΣ 3
• Αναγνώριση και Διαχείριση 

Βαρέως Πασχόντων – Επείγουσα 
Νοσηλευτική Φροντίδα

• Αποκατάσταση και Χρόνια 
Νοσηλευτική Φροντίδα

• Δεξιότητες και Πρακτική Άσκηση 3: 
Αυξημένη Νοσηλευτική Φροντίδα

• Νοσηλευτική Πρακτική Βασισμένη σε 
Ενδείξεις

• Διεπιστημονική Εκπαίδευση και 
Παροχή Ολοκληρωμένης Φροντίδας

ΕΤΟΣ 4
• Ρόλος ηγεσίας στην ανάπτυξη 

επαγγελματικών δεξιοτήτων και 
πρακτικών

• Δεξιότητες και Πρακτική Άσκηση 
4: Μετάβαση στο νοσηλευτικό 
επάγγελμα

• Πτυχιακή εργασία: Σχεδιασμός, 
ανάπτυξη και συγγραφή ερευνητικής 
μελέτης

• Πολιτική Υγείας και Κοινωνικό 
Πλαίσιο στην Υγεία

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας  
από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Queen Margaret 

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει το πρώτο 
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Βρετανικού Πανε-
πιστημίου στη Νοσηλευτική  στην Ελλάδα.
Η Νοσηλευτική είναι ένα εξελισσόμενο επάγγελμα, του 
οποίου η συνεχής ανάπτυξη απαιτεί μέχρι σήμερα πλη-
θώρα επιστημονικών γνώσεων και κλινικών ικανοτήτων. 
Απαιτεί, επίσης, τη συνεχή αύξηση των ερευνητικών 
εργασιών που προκύπτουν από τη νοσηλευτική και τη 
συμβολή άλλων επιστημονικών κλάδων (ιατρική, την 
ψυχολογία, την ιατρική επιστημών, κλπ). 
Οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του επαγγέλματος που 
απορρέουν από τις νέες προσεγγίσεις για την υγειο-
νομική περίθαλψη και τις εξελίξεις στην τεχνολογία, 
απαιτούν την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας 
για τους νοσηλευτές. Το BSc (Hons) Nursing προετοι-
μάζει τους νέους νοσηλευτές για την παροχή ασφαλούς 
και αποτελεσματικής φροντίδας με εμπιστοσύνη και 
σεβασμό προς τον ασθενή, χρησιμοποιώντας μικτή προ-
σέγγιση στη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση. 
Διαλέξεις, σεμινάρια, προσομοίωση και 2300 ώρες 
υποχρεωτικής κλινικής πρακτικής (απαραίτητες για 
την επαγγελματική αναγνώριση στα κράτη της ΕΕ) 
είναι οι μέθοδοι οι οποίες συμβάλλουν στη μάθηση της 
νοσηλευτικής επιστήμης. Το πρόγραμμα στοχεύει να 
παρουσιάσει τις τρέχουσες εξελίξεις στη θεωρία και την 
κλινική πρακτική, να προωθήσει την διεπιστημονική προ-
σέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη και την έρευνα και 
να υποστηρίξει μια κριτική προσέγγιση στη μάθηση και 
την εξάσκηση. Η Κλινική Άσκηση πραγματοποιείται στο 
εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων πλαισίων που καλύ-
πτουν όλες τις βαθμίδες της υγειονομικής περίθαλψης.

BSc (Hons) 
Nursing 
Νοσηλευτική

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4  ΕΤΗ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
Η μεγαλύτερη επένδυση 

σε σύγχρονα 
εξειδικευμένα εργαστήρια.

●

 2300 ώρες υποχρεωτικής 
κλινικής πρακτικής 

σε εκτεταμένο δίκτυο 
συνεργαζόμενων 

πλαισίων (νοσοκομεία, 
κλινικές, κέντρα υγείας, 

κέντρα αποκατάστασης).
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19

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ 1
• Μαιευτική Θεωρία και 

Πρακτική
• Βασική Ανατομία και 

Φυσιολογία και το Γυναικείο 
Αναπαραγωγικό Σύστημα

• Επαγγελματικά Θέματα 
Μαιευτικής (PIM)

• Εισαγωγή στην ερευνητική 
διαδικασία και τις 
ακαδημαϊκές δεξιότητες.

• Θέματα επικοινωνίας στην 
Μαιευτική

ΕΤΟΣ 2
• Ψυχο-κοικωνικοί Παράγοντες 

και Γυναικεία Σεξουαλική και 
Αναπαραγωγική Υγεία

• Ηθική και Δεοντολογία στην 
Μαιευτική Φροντίδα

• Φαρμακολογία και Μαιευτική
• Μαιευτική φροντίδα Νεογνού 

και Βρέφους
• Δεξιότητες Μαιευτικής 

Πρακτικής

ΕΤΟΣ 3
• Εγκυμοσύνη Υψηλής 

Πολυπλοκότητας στην 
κλινική πράξη

• Διεπιστημονική εκπαίδευση.
• Επείγουσες γυναικολογικές 

και μαιευτικές περιπτώσεις
• Μαιευτική στην Κοινότητα
• Υποβοηθούμενη 

Αναπαραγωγή

ΕΤΟΣ 4
• Αυτόνομη Μαιευτική Πράξη
• Πτυχιακή Εργασία
• Προάσπιση και Ενίσχυση του 

ρόλου της Μαίας
• Ειδικά Θέματα Διατροφής 

Μητέρας και βρέφους

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας  
από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Queen Margaret 

Το πρόγραμμα BSc (Hons) Midwifery στοχεύει στην 
προαγωγή της ποιοτικής και τεκμηριωμένης μαιευ-
τικής, γυναικολογικής και νεογνικής φροντίδας, η 
οποία έχει στο επίκεντρο τη σύγχρονη γυναίκα και 
τις ανάγκες της, και στην ενδυνάμωση της Ελληνίδας 
Μαίας, ώστε να μπορεί να επιφέρει αλλαγή και ανα-
βάθμιση στην επαγγελματική κουλτούρα. Στοχεύει 
επίσης να εκπαιδεύσει Μαίες που πληρούν τα εθνικά 
και ευρωπαϊκά κριτήρια της Μαιευτικής, ώστε να 
εγγραφούν στους αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς.
Η Μαιευτική είναι ένα εξελισσόμενο επάγγελμα 
του οποίου η συνεχής ανάπτυξη απαιτεί πληθώρα 
επιστημονικών γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων. 
Απαιτεί, επίσης, τη συνεχή πρόοδο στην έρευνα 
με τη συμβολή και άλλων επιστημονικών κλάδων 
(ιατρική, ψυχολογία, βιοιατρικές επιστήμες κλπ). 
Οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του επαγγέλματος 
που απορρέουν από τις αλλαγές ρόλων και απόψεων 
της σύγχρονης γυναίκας, τις νέες προσεγγίσεις για 
την υγειονομική περίθαλψη και τις εξελίξεις στην 
τεχνολογία, απαιτούν την παροχή εκπαίδευσης 
υψηλής ποιότητας για τις μαίες. Συνεπώς, ένα ολο-
κληρωμένο προπτυχιακό πρόγραμμα στη Μαιευτική 
θα πρέπει να έχει στο επίκεντρό του τη γυναίκα και 
την ενδυνάμωσή της στη λήψη αποφάσεων.

BSc (Hons)   
Midwifery 
Μαιευτική 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΕΤΗ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
Περισσότερες από 2500 

ώρες υποχρεωτικής 
κλινικής πρακτικής 

σε εκτεταμένο δίκτυο 
συνεργαζόμενων 

πλαισίων (κλινικές, 
νοσοκομεία, κ.ά.).

●

Υψηλής ποιότητας 
αίθουσα προσομοίωσης 
με ειδικά προπλάσματα 
νεογνών και εγκύου για 

άρτια προετοιμασία πριν 
την πρακτική άσκηση.
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21

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ 1
• Κλινική Εκπαίδευση
• Ανατομία κάτω άκρων Ι 

(ποδοκνημική και άκρος πόδας)
• Ανατομία κάτω άκρων ΙΙ
• (γόνατο, ισχίο και Σπονδυλική Στήλη)
• Φυσιολογία
• Διαχείριση Παθήσεων 1
• Μεθοδολογία Έρευνας 1
• Αρχές Φυσιολογικής Βάδισης

ΕΤΟΣ 2
• Κλινική Εκπαίδευση 2
• Διαχείριση Παθήσεων 2 – 

Μυοσκελετικά B
• Μεθοδολογία Έρευνας 2
• Ο ρόλος της Διεπιστημονικής 

Ομάδας
• Μικροβιολογία και Παθοφυσιολογία
• Φαρμακολογία για Ποδιάτρους

ΕΤΟΣ 3
• Κλινική Εκπαίδευση 3
• Διαχείριση Παθήσεων 3
• Διεπιστημονικές Ομάδες στο 

Σύστημα Υγείας
• Μεθοδολογία Έρευνας 3
• Παθολογική Βάδιση
• Ηθικά και επαγγελματικά Θέματα

ΕΤΟΣ 4
• Πτυχιακή
• Κλινική Εκπαίδευση 4- 

Αναστοχασμός
• Μηχανική άκρου ποδός
• Κλινική Ψυχολογία στην Ποδιατρική
• Βιωσιμότητα Ιστών
• Ειδική Παθολογία

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας  
από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Queen Margaret 

Το πρόγραμμα BSc (Hons) Podiatry είναι το μοναδικό 
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ποδιατρικής που 
προσφέρεται στην Ελλάδα. 
Επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση της επιστήμης και 
ταυτόχρονα προσφέρει διεθνείς επαγγελματικές προ-
οπτικές, ενώ αποσκοπεί να δημιουργήσει Ποδιάτρους 
που θα είναι ικανοί να εργάζονται με επίκεντρο τον 
ασθενή, θα έχουν εκτεταμένη πρακτική εμπειρία και θα 
προωθούν ενεργά τη μάθηση και την επαγγελματική 
ανάπτυξή τους. Το BSc (Hons) Podiatry περιλαμβάνει 
σύγχρονα μαθήματα που αναφέρονται σε έξι ευρείες 
επιστημονικές περιοχές, οι οποίες σχετίζονται άμεσα 
με το επάγγελμα του Ποδιάτρου: Κλινικές Σπουδές, 
Επιστήμη Κίνησης/Βάδισης, Φυσιολογία, Διαχείριση 
Παθήσεων, Διεπιστημονικότητα και ομαδικότητα και 
Υπηρεσίες Υγείας Βασισμένες σε Ενδείξεις. 
Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική 
κλινική άσκηση τουλάχιστον 1000 ωρών στο δίκτυο 
συνεργαζόμενων κέντρων υγείας, νοσοκομείων και 
ποδιατρικών κλινικών, που οδηγεί σε απόκτηση 
εμπειρίας σε μεγάλο εύρος ποδιατρικών παθολογι-
ών, καθώς και πρακτική εμπειρία στην αξιολόγηση 
και θεραπεία πραγματικών ασθενών που λαμβάνει 
χώρα στην Ποδιατρική Κλινική του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου υπό την επίβλεψη έμπειρων Ποδιάτρων

BSc (Hons) 
Podiatry  
Ποδιατρική

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4  ΕΤΗ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Το πρώτο και μοναδικό 
πανεπιστημιακό πρόγραμμα 
Ποδιατρικής στην Ελλάδα. 

●

 Το πρόγραμμα πληροί τις 
προδιαγραφές για εγγραφή 
των αποφοίτων στο Health 
and Care Professions Council 
(HCPC), τον αρμόδιο φορέα 

στην Αγγλία για άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος.

●

Υποχρεωτική κλινική 
άσκηση τουλάχιστον 

1000 ωρών, στο δίκτυο 
συνεργαζόμενων κέντρων 
υγείας, νοσοκομείων και 
ποδιατρικών κλινικών.

●

Αξιολόγηση και θεραπεία 
πραγματικών ασθενών, 

που λαμβάνει χώρα στην 
Ποδιατρική Κλινική του 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου 
υπό την επίβλεψη έμπειρων 

Ποδιάτρων.

●

Συμμετοχή σε ελληνικά και 
διεθνή επιστημονικά 

συνέδρια και δημοσιεύσεις 
ερευνών σε επιστημονικά 

περιοδικά.
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  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ 1
• Κλινικά Θέματα Λογοθεραπείας Ι
• Ανατομία & Φυσιολογία για Λογοθεραπευτές
• Νευρολογία
• Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
• Γλωσσολογική Κατάκτηση και Ανάλυση
• Γνωστική & Αναπτυξιακή Ψυχολογία
• Ακαδημαϊκή Γραφή
• Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς

ΕΤΟΣ 2
• Κλινικά Θέματα Λογοθεραπείας ΙΙ
• Κλινική Πρακτική ΙΙ
• Αναπτυξιακές Διαταραχές Επικοινωνίας
• Φυσιολογία & Παθολογία της Ομιλίας, της 

Ακοής και της Κατάποσης
• Φωνητική
• Κλινική Γλωσσολογική Ανάλυση
• Τεκμηριωμένες Υπηρεσίες Υγείας για τη 

Λογοθεραπεία
• Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς

ΕΤΟΣ 3
• Κλινικά Θέματα Λογοθεραπείας ΙΙΙ
• Κλινική Πρακτική ΙΙΙ
• Επίκτητες Νευρολογικές Διαταραχές
• Προβλήματα Επικοινωνίας στις Διάχυτες 

Αναπτυξιακές Διαταραχές
• Διαταραχές Ακοής
• Δυσφαγία
• Πειραματική Γλωσσολογία - 

Ψυχογλωσσολογία
• Μέθοδοι Έρευνας

ΕΤΟΣ 4
• Κλινικά Θέματα Λογοθεραπείας ΙV
• Κλινική Πρακτική ΙV
• Γνωστικές Διαταραχές Ενηλίκων
• Διαταραχές Φωνής
• Πτυχιακή Εργασία
• Διαταραχές Ροής – Τραυλισμός (επιλογής)
• Διγλωσσία (επιλογής)
• Ψυχολογία Υγείας (επιλογής)
• Ψυχοπαθολογία & Διαχείριση Συμπεριφοράς 

(επιλογής)
• Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (επιλογής)
• Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

(επιλογής)

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας  
από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Queen Margaret 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα της Λογοθεραπείας, BSc 
(Hons) Speech and Language Therapy, καλύπτει όλο 
το φάσμα διαταραχών φωνής, ομιλίας, λόγου και 
άρθρωσης παιδιών και ενηλίκων, οι οποίες μπορεί 
να οφείλονται σε εκ γενετής ανωμαλίες, ατυχήματα 
ή ασθένειες. Η θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή 
συμπληρώνεται με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
κλινικής πρακτικής καθ’ όλη τη διάρκεια των σπου-
δών, η οποία στο σύνολό της αποτελείται από 700 
ώρες και πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενα νο-
σοκομεία, Ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
σχολεία αλλά και στο Εργαστήριο (In-house clinic) 
της Λογοθεραπείας, το οποίο λειτουργεί στις εγκα-
ταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Λογοθεραπείας του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι το μοναδικό Ακα-
δημαϊκό Τμήμα Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
το οποίο συμμετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες, 
όπως έρευνες των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και 
Ιωαννίνων, καθώς και σε διεθνή συνέδρια.
Το ακαδημαϊκό και επιστημονικό ανθρώπινο δυνα-
μικό του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελείται 
από επαγγελματίες Λογοθεραπευτές, Ιατρούς, Ψυχο-
λόγους, Γλωσσολόγους και Ειδικούς Παιδαγωγούς 
με αξιόλογη εκπαιδευτική εμπειρία και  σημαντική 
επαγγελματική πορεία.

BSc (Hons)   
Speech and 
Language Therapy 
Λογοθεραπεία 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΕΤΗ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Το πρώτο προπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών 

Βρετανικού Πανεπιστημίου 
στη Λογοθεραπεία που 

προσφέρθηκε στην Ελλάδα 
και το μόνο με ιστορία 

μεγαλύτερη των 20 ετών 
στην ελληνική ιδιωτική 

εκπαίδευση.

●

Το μοναδικό Κολλέγιο με 
απόφοιτους Λογοθεραπείας 

οι οποίοι απέκτησαν την 
ιδιότητα του Μέλους του 
Βρετανικού Health and 

Care Professions Council 
(HCPC).

●

700 ώρες υποχρεωτικής 
κλινικής πρακτικής 

στο εκτεταμένο δίκτυο 
συνεργαζόμενων πλαισίων 

(νοσοκομεία, κλινικές, 
ειδικά σχολεία κ.ά).
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25

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ 1
• Βιοχημεία
• Το Επάγγελμα του 

Διαιτολόγου & η 
Διεπιστημονικότητα

• Κυτταρική Βιολογία & 
Διατροφογενετική

• Φυσιολογία
• Επιστήμη Τροφίμων & 

Μικροβιολογία
• Εισαγωγή στην Διατροφή & 

Διατροφική Αξιολόγηση

ΕΤΟΣ 2
• Μεταβολισμός Θρεπτικών 

Συστατικών
• Ερευνητικές Μέθοδοι στην 

Επιστημονικά Τεκμηριωμένη 
Πρακτική

• Ψυχολογία της Υγείας & 
Τροποποίηση Συμπεριφοράς

• Διατροφή
• Φαρμακολογία & 

Ανοσολογία
• Πρακτική A: Εισαγωγή στην 

Διαιτολογική Πρακτική

ΕΤΟΣ 3
• Διατροφή στα Στάδια της 

Ζωής
• Διαιτολογική Διαχείριση 

Κλινικών Παθήσεων Ι
• Επιδημιολογία της Διατροφής 

& Δημόσια Υγεία
• Διαιτολογική Διαχείριση 

Κλινικών Παθήσεων II
• Παθοφυσιολογία & 

Διαχείριση Νόσου
• Αθλητική Διατροφή & Υγεία

ΕΤΟΣ 4
• Πτυχιακή Εργασία
• Καινοτομία & Σύγχρονες 

Πρακτικές
• Πρακτική B
• Πρακτική C

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας  
από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Queen Margaret 

To Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει το ακαδημα-
ϊκό προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Διαιτολογίας, 
καλύπτοντας και το πεδίο της Κλινικής Διαιτολογίας 
και Διατροφολογίας. 
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι σύγχρονες διατρο-
φικές συνήθειες δημιούργησαν νέες ανάγκες ισορρο-
πημένης διατροφής, κυρίως για λόγους υγείας αλλά 
και αισθητικής. Ο επαγγελματίας Διαιτολόγος είναι 
αυτός που με εξειδικευμένη και επιστημονική γνώση, 
μπορεί να σχεδιάζει το προσωπικό διαιτολόγιο του 
πελάτη, να του παρέχει ηθική συμπαράσταση και 
συμβουλές, να παρακολουθεί τις διακυμάνσεις του 
βάρους του και να ισορροπήσει τις διατροφικές του 
συνήθειες με στόχο να εναρμονίσει τη σωματική και 
την ψυχική του υγεία.
Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στην εκπαίδευση 
Διαιτολόγων τόσο στους τομείς πρόληψης σε υγιή 
πληθυσμό, όσο και στην αξιολόγηση και θεραπεία 
περιπτώσεων σε κλινικό περιβάλλον. Εστιάζει στην 
απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια 
κριτικής σκέψης απο τους φοιτητές, κυρίως μέσω της 
συνεχούς πρακτικής εξάσκησης στα ειδικά διαμορφω-
μένα υπερσύγχρονα εργαστήρια του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων και 28 
εβδομάδων κλινικής άσκησης σε Νοσοκομεία και 
Κέντρα Διαιτολογίας.

BSc (Hons) 
Dietetics   
Διαιτολογία

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4  ΕΤΗ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Έμφαση στη 
Διατροφολογία και  

την Κλινική Διαιτολογία.

●

Περισσότερες από 1000 
ώρες κλινικής πρακτικής.

●

Το μοναδικό Τμήμα 
σπουδών Διαιτολογίας που 
δημιούργησε το καινοτόμο 

διατροφικό προϊόν 
MyBoukitsa αποτέλεσμα 

ερευνητικού project 
ακαδημαϊκών και φοιτητών.

●

Το Μητροπολιτικό είναι το 
μοναδικό Κολλέγιο με 

απόφοιτους επιστημών 
Υγείας οι οποίοι – 
ακολουθώντας την 
προβλεπόμενη από 

τη σχετική νομοθεσία 
διαδικασία – απέκτησαν 
την ιδιότητα του Μέλους 

του Βρετανικού Health and 
Care Professions Council 

(HCPC).

●

Μαθήματα στα ιδιόκτητα 
εργαστήρια: Διατροφής 

και Κλινικής Διαιτολογίας, 
Χημείας – Βιοχημείας και 
Φυσικοχημείας Τροφίμων.
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Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο University of East London 

Το Μητροπολιτικό Κολέγιο αποτελεί το πρώτο 
κολέγιο στην Ελλάδα που προσφέρει προπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών στις Βιοϊατρικές Επιστήμες.
Το πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση 
με την πρακτική και κλινική εξάσκηση και αποσκοπεί 
στην κατάρτιση των φοιτητών στην κατανόηση, 
διάγνωση και θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Οι 
Βιοϊατρικοί Επιστήμονες στελεχώνουν τα σύγ-
χρονα εργαστήρια των νοσοκομείων και κλινικών, 
διενεργώντας σύνθετες ερευνητικές τεχνικές και 
παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 
κλινική διάγνωση των νόσων. Για τον σκοπό αυτό, 
τα μαθήματα του προγράμματος καλύπτουν όλες τις 
βασικές επιστήμες υγείας και προσφέρουν εκτενή 
εργαστηριακή εξάσκηση στις απαιτούμενες τεχνικές 
διαγνωστικών εργαστηρίων. 
Στο τρίτο έτος σπουδών, πραγματοποιείται η κλινική 
τοποθέτηση. Οι φοιτητές κάνουν ένα έτος πρακτι-
κής άσκησης, σε αντίστοιχους πιστοποιημένους 
κλινικούς χώρους με στόχο την απόκτηση εμπειρίας 
και την εξοικείωση με το επαγγελματικό και κλινικό 
περιβάλλον.

BSc (Hons)   
Biomedical 
Sciences     
Βιοϊατρικές Επιστήμες 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΕΤΗ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Το πρώτο και μοναδικό 
προπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών Βρετανικού 
Πανεπιστημίου στις 

Βιοϊατρικές Επιστήμες 
που παρέχεται στην 
Ελλάδα και διαθέτει 
πιστοποίηση από το 

Institute of Biomedical 
Science (IBMS).

●

Το μοναδικό Κολλέγιο με 
απόφοιτους επιστημών 

Υγείας οι οποίοι 
απέκτησαν την ιδιότητα 

του Μέλους του 
Βρετανικού Health and 

Care Professions Council 
(HCPC).

●

Yπερσύγχρονα και άρτια 
εξοπλισμένα ιδιόκτητα 

εργαστήρια.

●

Οι απόφοιτοι μπορούν να 
εγγραφούν στο 2ο έτος 

προγραμμάτων σπουδών 
Ιατρικής σε Πανεπιστήμια 

του εξωτερικού.

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ 1
• Ειδικές Δεξιότητες 

Επαγγελματιών Υγείας
• Χημεία
• Κυτταρική Βιολογία
• Εισαγωγή στη Βιοχημεία και τη 

Μοριακή Βιολογία
• Ανατομία και Φυσιολογία του 

Ανθρώπου
• Βασικές Αρχές Μικροβιολογίας

ΕΤΟΣ 2
• Ανθρώπινη Νόσος και Κλινική 

Πρακτική
• Μοριακή Βιολογία και Γενετική
• Λοίμωξη και Ανοσία
• Κυτταρική Βιοχημεία
• Αιματολογία και Μετάγγιση
• Ανάπτυξη Ερευνητικών και 

Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

ΕΤΟΣ 3
• Ετήσια Πρακτική Άσκηση

ΕΤΟΣ 4
• Κλινική Βιοχημεία
• Ιατρική Μικροβιολογία
• Κυτταρική Παθολογία
• Κλινική Ανοσολογία
• Κλινική Γενετική
• Πτυχιακή Εργασία και 

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 
Καριέρας
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  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ 1
• Ακαδημαϊκές δεξιότητες στη 

Φυσικοθεραπεία
• Αρχές Φυσικοθεραπευτικής Πρακτικής
• Εφαρμοσμένη Ανατομία, Αρχές 

Κινησιολογίας & Εμβιομηχανικής
• Φυσιολογία
• Βιοψυχοκοινωνικοί παράγοντες στη 

Φροντίδα Υγείας
• Μέθοδοι Έρευνας
• Χειρισμός Ασθενών & Πρόληψη 

Μολύνσεων
• Αγγλικά I

ΕΤΟΣ 2
• Αρχές Θεραπευτικής Άσκησης
• Φυσικοθεραπευτική Πρακτική II: 

καρδιοαναπνευστικά
• Φυσικοθεραπευτική Πρακτική I: 

νευρομυοσκελετικά
• Φυσικοθεραπευτική Πρακτική 

III: νευροεπιστήμες, νευρολογική 
φυσικοθεραπεία & αποκατάσταση

• Φυσικοθεραπεία σε Αθλητικούς 
Τραυματισμούς

• Κλινική Άσκηση I
• Καρδιοαναπνευστική Υποβοήθηση-

Πρώτες Βοήθειες
• Αγγλικά II

 ΕΤΟΣ 3
• Κλινική Άσκηση II
• Προηγμένη Νευρομυοσκελετική 

Αντιμετώπιση
• Διεπιστημονική Εκπαίδευση
• Κλινική Αντιμετώπιση περίπλοκων 

περιστατικών
• Κλινική Άσκηση III
• Προαγωγή Υγείας & Αλλαγή 

Συμπεριφορας
• Αγγλικά III

 ΕΤΟΣ 4
• Σύγχρονα θέματα στη Φυσικοθεραπεία 

και την Υγεία
• Κλινική Άσκηση IV
• Ερευνητική πτυχιακή εργασία
• Προσωπική & Επαγγελματική Ανάπτυξη

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας  
από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Queen Margaret 

To Μητροπολιτικό Κολλέγιο, προσεγγίζοντας με την 
απαιτούμενη προσοχή τον ευαίσθητο χώρο της Υγεί-
ας, προσφέρει το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών 
Φυσικοθεραπείας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην 
εκπαίδευση φυσικοθεραπευτών στους τομείς πρό-
ληψης, αξιολόγησης, θεραπείας και αποκατάστασης 
παθήσεων και τραυματισμών. Η δομή του προγράμ-
ματος καλλιεργεί τη συστηματική προσέγγιση ενός 
ευρέος φάσματος κλινικών περιστατικών και τη 
συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Η 
διαρκής ενημέρωση του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 
προσωπικού διασφαλίζει την εναρμόνιση του προ-
γράμματος με τα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΕΘΝΗ επιστημονικά 
και εκπαιδευτικά δεδομένα.
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η ολοκλη-
ρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών στην επιστήμη της 
Φυσικοθεραπείας, η απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων 
[περιλαμβάνει 38 εβδομάδες Κλινικής Άσκησης] και 
η καλλιέργεια κριτικού και ερευνητικού πνεύματος.

BSc (Hons) 
Physiotherapy   
Φυσικοθεραπεία

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4  ΕΤΗ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Το μοναδικό Κολλέγιο  
με απόφοιτους 

Φυσικοθεραπείας οι οποίοι 
απέκτησαν την ιδιότητα 

του Μέλους του Βρετανικού 
Health and Care Professions 

Council (HCPC).

●

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας 
είναι μέλος του δικτύου 

ENPHE (European Network 
of Physiotherapy in Higher 

Education).

●

Eξειδικευμένα εργαστήρια 
Φυσικοθεραπείας με 

υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

●

1000 ώρες κλινικής 
άσκησης σε ευρύ δίκτυο 

συνεργαζόμενων κλινικών 
πλαισίων.
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  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ 1
• Αρχές Επαγγελματικής Αλληλεπίδρασης  

στην Εργοθεραπεία

• Αναζήτηση και αξιοποίηση της επιστημονικής 
γνώσης

• Ο άνθρωπος ως Εργο-ον

• Η Εργοθεραπεία κατά τη διάρκεια της ζωής

• Εισαγωγή στην Πρακτική Άσκηση

• Ασφαλής Χειρισμός ασθενή

• Πρακτική Άσκηση I

• Ακαδημαϊκός Λόγος και Γραφή

• Αγγλική Γλώσσα και Επιστημονική Ορολογία

• Φυσιολογία και Ανατομία του ανθρώπου

ΕΤΟΣ 2
• Επιστημονικός Συλλογισμός: Εκτίμηση, 

ανάλυση  
και χρήση δεδομένων στην επιλογή 
παρέμβασης

• Παρέμβαση I: Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων  
για Θεραπεία

• Παρέμβαση II: Αξιοποίηση βασικών 
δεξιοτήτων  
για Θεραπεία

• Η Νευροεπιστήμη του Έργου

• Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εργοθεραπεία

• Πρακτική Άσκηση II

ΕΤΟΣ 3
• Κριτική μελέτη του Έργου και της 

Εργοθεραπείας

• Ανασχηματίζοντας το Έργο: Θεραπεία, 
Θεωρία  
& Εφαρμογή

• Αξιολογώντας το Έργο και την Εργοθεραπεία

• Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ

• Διεπιστημονική Εκπαίδευση

• Διεθνείς συνεργασίες & ανταλλαγές φοιτητών: 
Επαγγελματική αυτονομία και ενασχόληση  
με τη μάθηση (μόνο φοιτητές ανταλλαγής)

ΕΤΟΣ 4
• Η χρήση της γνώσης  

στην Εργοθεραπευτική Παρέμβαση

• Το Έργο ως παράγοντας μετασχηματισμού 
(διπλωματική εργασία)

• Επαγγελματική αυτονομία και  
ενασχόληση με τη μάθηση

• Πρακτική Άσκηση IV

• Παιδαγωγική

• Σχεδιασμός και Εφαρμογή Ομάδων  
στην Εργοθεραπεία

• Διεθνείς συνεργασίες & ανταλλαγές φοιτητών: 
Κριτική ενασχόληση με την Εργοθεραπεία 
 και ανεξάρτητη μελέτη (φοιτητές  
ανταλλαγών και απόφοιτοι)

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας  
από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Queen Margaret 

Το πτυχιακό πρόγραμμα της Εργοθεραπείας, BSc 
(Hons) Occupational Therapy, είναι το μοναδικό 
πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, σε συνεργασία 
με Βρετανικό Πανεπιστήμιο, που προσφέρεται στην 
Ελλάδα σε αυτήν την ειδικότητα του τομέα Υγείας. Η 
Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία καθοδηγεί και 
προάγει τη συμμετοχή των ανθρώπων σε συγκεκρι-
μένες δραστηριότητες, με σκοπό τη βελτίωση και την 
αποκατάσταση των δεξιοτήτων τους, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την ανεξάρτητη διαβίωση. Αυτές 
περιλαμβάνουν την αυτοφροντίδα, την εργασία, την 
ψυχαγωγία, τις δραστηριότητες στο σπίτι και στην 
κοινότητα. Η Εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα 
υγείας δομημένο να βοηθά με θεραπευτική χρήση 
προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων άτομα όλων των 
ηλικιών με σωματικά, αναπτυξιακά, συναισθηματικά, 
ψυχικά και κοινωνικά ελλείμματα να επανακτήσουν 
δεξιότητες απαραίτητες για λειτουργική ανεξαρτησία, 
υγεία και ευεξία. Η επιστήμη της Εργοθεραπείας 
αντλεί το θεωρητικό και ερευνητικό της υπόβαθρο 
από τον χώρο της ιατρικής, της ψυχολογίας, της 
νευρολογίας, της παθολογίας, της κοινωνιολογίας, 
της ανθρωπολογίας και από πολλές άλλες επιστήμες.
Οι επαγγελματίες Εργοθεραπευτές εργάζονται με κάθε 
άνθρωπο ατομικά, ομαδικά ή σε επίπεδο οικογένειας 
και κοινότητας, με σκοπό να προάγουν την υγεία και 
την ευημερία μέσω της συμμετοχής ή της εκ νέου 
εμπλοκής του με τη δραστηριότητα και το έργο. 

BSc (Hons)   
Occupational 
Therapy     
Εργοθεραπεία 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΕΤΗ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
Το μοναδικό πρόγραμμα 

Εργοθεραπείας στην Ελλάδα 
με την πιστοποίηση της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Εργοθεραπευτών WFOT.

●

Κλινική Πρακτική σε δίκτυο 
περισσοτέρων από 30 

συνεργαζόμενων δημοσίων 
και ιδιωτικών νοσοκομείων 

και κέντρων αποκατάστασης.

●

Το μοναδικό Κολλέγιο με 
απόφοιτους επιστημών 

Υγείας οι οποίοι απέκτησαν 
την ιδιότητα του Μέλους του 

Βρετανικού HCPC.

●

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
συμμετέχει ως τακτικό μέλος 

στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
για την Εργοθεραπεία στη 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  

ΕΝΟΤΗΕ.

●

Mαθήματα στα ιδιόκτητα 
εργαστήρια Εργοθεραπείας.

●

Ετήσια διοργάνωση του 
Συμποσίου Εργοθεραπείας.
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  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Διατροφή του Ανθρώπου  
(για πτυχιούχους Αθλητικών Επιστημών)  
ή Φυσιολογία της Άσκησης (για 
πτυχιούχους Διαιτολογίας/Διατροφής)

• Διατροφή, Φυσική Δραστηριότητα  
και Υγεία

• Αθλητική Διατροφή  
στην Πράξη

• Εργαστηριακές Τεχνικές  
στην Αθλητική Διατροφή

• Εφαρμοσμένη Πρακτική  
στην Αθλητική Διατροφή

• Μεθοδολογία της Έρευνας
• Διπλωματική Εργασία

MSc    
Applied Sport & 
Exercise Nutrition     
Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διατροφής Αθλητισμού  
και Άσκησης 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 έτος full-time ή 2 έτη part-time

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Πρόγραμμα σπουδών 
βασισμένο στον κατάλογο 

δεξιοτήτων που ορίζει 
το Sport and Exercise 

Nutrition Register (SENr) 
της Μ. Βρετανίας.

●

Αξιολόγηση  
σε πραγματικά κλινικά 

περιστατικά.

●

Διεπιστημονική κλινική 
γνώση και εμπειρία. 

●

Ευελιξία στην επιλογή 
μαθημάτων ανάλογα με 

τον κλάδο αποκατάστασης 
που επιθυμεί ο φοιτητής 

να ακολουθήσει 
(παιδιατρικό, ενηλίκων, 

νευρολογικό, μυο-
σκελετικό κ.α.).

●

Μαθήματα στα 
εξειδικευμένα εργαστήρια 

του Κολλεγίου με 
υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

●

Δυνατότητα απασχόλησης 
σε μεγάλο εύρος 

οργανισμών υγείας και 
αθλητισμού (π.χ. κέντρα 

αθλητισμού, νοσοκομεία/
θεραπευτήρια, 

σχολεία, εταιρίες 
παραγωγής τροφίμων 
ή/και συμπληρωμάτων 

διατροφής κ.α)

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο Oxford Brookes University 

Το πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπου-
δών MSc Applied Sport and Exercise Nutrition έχει 
ως στόχο να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και 
προηγμένες επαγγελματικές δεξιότητες στον χώρο 
της Αθλητικής Διατροφής , στοιχεία απαραίτητα για 
την εξέλιξη Διαιτολόγων και Ειδικών του Αθλητισμού 
στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας.
Οι φοιτητές του προγράμματος θα αποκτήσουν γνώ-
σεις για:
• Τη σωστή διατροφική πρακτική σε όλα τα στάδια 

της ζωής του ανθρώπου καθώς και στις αλλαγές 
των διατροφικών αναγκών κατά την άσκηση ή την 
ασθένεια.

• Τις μεταβολικές και φυσιολογικές αποκρίσεις του 
ανθρώπου κατά την άσκηση και την προπόνηση στα 
διαφορετικά επίπεδα έντασης.

•  Τις πολυπαραγοντικές σχέσεις μεταξύ σωματικής 
άσκησης, της διατροφής και της υγείας.

• Τους διατροφικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις 
άμεσες και χρόνιες ανταποκρίσεις στην άσκηση και 
την προπόνηση.

•  Τη χρήση ποικίλων εργαστηριακών μεθόδων για την 
αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης, της διατροφι-
κής κατάστασης και της σύστασης του σώματος.

• Τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας που εμπλέκονται 
στη συμβουλευτική ατόμων σχετικά με τη σωματική 
άσκηση και τις συνήθειες του τρόπου ζωής.

• Τις διατροφικές συνήθειες αθλητών, διαφορετικών 
αθλημάτων, και διαφορετικών εθνικοτήτων.

• Τον τρόπο διεξαγωγής έρευνας σε θέματα σχετικά 
με το αντικείμενο του προγράμματος.
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Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο Oxford Brookes University 

Απαντώντας στις σύγχρονες απαιτήσεις της επι-
στήμης και της αγοράς εργασίας, το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών στην Αποκατάσταση (MSc 
Rehabilitation) δίνει στον φοιτητή τη δυνατότητα 
να επιλέξει τον κλάδο που θέλει να εξειδικευτεί 
(νευρολογική αποκατάσταση/ θεραπευτική άσκηση 
/ παιδιατρική αποκατάσταση) από την έναρξη του 
προγράμματος σπουδών.
Το πρόγραμμα σπουδών διακρίνεται από τη διεπιστη-
μονικότητα, την πιο επίκαιρη τάση στην σύγχρονη 
πρακτική της αποκατάστασης. Με την διεπιστημονική 
προσέγγιση, διδάσκοντες διαφορετικών ειδικοτήτων 
μεταδίδουν γνώση και εμπειρία στους φοιτητές επι-
τρέποντας έτσι την ολιστική θεώρηση στην διαχείριση 
των περιστατικών αποκατάστασης.
Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών δίνονται 
τα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα τα οποία 
εφαρμόζονται σε πραγματικά περιστατικά. Παράλ-
ληλα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν 
συνεργασία με ερευνητές και να διεξάγουν την δική 
τους έρευνα στο πλαίσιο της διπλωματικής μετα-
πτυχιακής εργασίας.

MSc  
Rehabilitation     
Μεταπτυχιακό στην Αποκατάσταση

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 έτος full-time ή 2 έτη part-time

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
Παρακολούθηση κλινικών 
σεμιναρίων με σύγχρονη 

θεματολογία.

●

Πρακτική στο ευρύ δίκτυο 
συνεργαζόμενων κλινικών 
πλαισίων και εξειδικευμένων 

εργαστηρίων 
εμβιομηχανικής και 
αξιολόγησης της 

ανθρώπινης κίνησης.

●

Συμμετοχή σε διεθνή 
επιστημονικά συνέδρια, 

μεταξύ των οποίων 
το μοναδικό Διεθνές 

Συνέδριο Αποκατάστασης 
που διοργανώνεται 
στην Ελλάδα από το 

Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

●

Ευέλικτο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ιδανικό  
για εργαζομένους.

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 
• Αποκατάσταση:  

H εφαρμογή του συστήματος ICF και  
των σχετιζόμενων θεωριών και μοντέλων

• Φυσιολογία της Μυό-Σκελετικής  
& Νευρολογικής Αποκατάστασης

• Χρήση εμπειρικών δεδομένων  
στην κλινική πρακτική της αποκατάστασης

• Μεθοδολογία Έρευνας  
στην Αποκατάσταση

• Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
• Κλάδος Νευρολογικής &  

Μύο-Σκελετικής Αποκατάστασης

• Ατομική & Ολιστική προσέγγιση στην 
αναπηρία

• Κλάδος Θεραπευτικής Άσκησης  
στην Αποκατάσταση

• Λειτουργική αποκατάσταση από το 
εγκεφαλικό  
ή Θεραπευτική άσκηση στις νευρολογικές 
διαταραχές

• Κλάδος Παιδο-Νευρολογικής 
Αποκατάστασης

• Παιδιατρικές διαταραχές και αποκατάσταση 

Ένα μάθημα επιλογής  
από την λίστα επιλεγόμενων μαθημάτων.

ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
• Ατομική & Ολιστική προσέγγιση  

στην αναπηρία

• Λειτουργική αποκατάσταση  
από το εγκεφαλικό

• Παιδιατρικές διαταραχές  
και αποκατάσταση

• Ανεξάρτητη μελέτη

• Μάθηση βασιζόμενη στην εργασία
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  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Σύγχρονες Μοριακές Τεχνικές
• Μοριακή βάση γενετικών 

νοσημάτων του ανθρώπου
• Λειτουργική Γονιδιωματική και 

μεθοδολογία έρευνας
• Επιστήμη του Γονιδιώματος
• Κλινική Γενετική και Διάγνωση
• Εξελίξεις στην Ιατρική Γενετική
• Διπλωματική Εργασία

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο Oxford Brookes University 

Bρισκόμαστε σε μια περίοδο ταχείας μετάβασης 
στην Ιατρική με τις τεχνολογικές εξελίξεις να επι-
τρέπουν πλέον την ανάλυση του γονιδιώματος με 
άμεση κλινική εφαρμογή. Η Ιατρική Γενετική και η 
Γονιδιωματική υιοθετούνται για τη φροντίδα των 
ασθενών, για τη διάγνωση και την πρόγνωση ασθε-
νειών. Από την αλληλούχιση του γονιδιώματος έως 
τις μικροσυστοιχίες, υπάρχει η δυνατότητα συλλογής 
ιατρικών πληροφοριών οι οποίες όμως αποτελούν 
μεγάλη πρόκληση όσον αφορά την ανάλυση και την 
ερμηνεία τους.
Ο στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος Ιατρικής 
Γενετικής και Γονιδιωματικής [MSc Medical Genetics 
and Genomics] είναι να προσφέρει στους φοιτητές 
μια ευρεία εκπαίδευση στον κλάδο, βοηθώντας τους 
να κατανοήσουν το γενετικό υπόβαθρο πολλών ασθε-
νειών, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου. Το 
πρόγραμμα θα ενισχύσει το επιστημονικό υπόβαθρο 
των αποφοίτων σε τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA, 
βιοπληροφορική, τεχνολογίες υψηλής απόδοσης και 
σύγχρονων τεχνολογιών για τη μελέτη των γενετικών 
νοσημάτων. Οι απόφοιτοι θα εξοπλιστούν με μια εις 
βάθος κατανόηση των τεχνολογιών «omics» και θα 
αποκτήσουν δεξιότητες Βιοπληροφορικής για την 
ανάλυση και διάγνωση στον τομέα της υγείας. Θα 
μάθουν να χρησιμοποιούν μια σειρά επαγγελματικών 
εργαλείων για την ανάλυση του γονιδιώματος.

MSc   
Medical Genetics 
& Genomics     
Μεταπτυχιακό στην Ιατρική Γενετική και Γονιδιωματική

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1  ΕΤOΣ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
Το μοναδικό μεταπτυχιακό 

στην Ελλάδα με 
εξειδίκευση στην 

Ιατρική Γενετική και 
Γονιδιωματική.

●

Μαθήματα σε 
εξειδικευμένα εργαστήρια 
Βιοϊατρικών Επιστημών.

●

Εκπαίδευση  
σε ειδικά εργαλεία   
Βιοπληροφορικής, 

που χρησιμοποιούνται 
στη Γενετική Ανάλυση 

παγκοσμίως.
●

Ευέλικτο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ιδανικό για 

εργαζομένους.
●

Συνεργασίες με ένα ευρύ 
δίκτυο διαγνωστικών 

κέντρων και νοσοκομείων.
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MSc  
Sports 
Physiotherapy     
Μεταπτυχιακό στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
Παρακολούθηση κλινικών 
σεμιναρίων με σύγχρονη 

θεματολογία.

●

Πρακτική στο ευρύ δίκτυο 
συνεργαζόμενων κλινικών 
πλαισίων και εξειδικευμένων 

εργαστηρίων 
εμβιομηχανικής και 
αξιολόγησης της 

ανθρώπινης κίνησης.

●

Ευέλικτο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ιδανικό  
για εργαζομένους.

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Μεθοδολογία Έρευνας  
στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία

• Φυσιολογία της Άσκησης
• Αθλητική Φυσικοθεραπεία 1
• Αθλητική Φυσικοθεραπεία 2
• Πτυχιακή Εργασία

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο University of East London  

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Αθλητικής Φυ-
σικοθεραπείας, ΜSc Sports Physiotherapy, έχει στόχο 
την εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της έρευνας 
και στην κριτική αξιολόγηση της επιστήμης της Φυ-
σικοθεραπείας, με έμφαση στην αποκατάσταση των 
αθλητών. Οι κύριοι άξονες του μεταπτυχιακού είναι η 
καλλιέργεια κριτικού και ερευνητικού πνεύματος γύρω 
από τις σύγχρονες Φυσικοθεραπευτικές θεωρήσεις και 
πράξεις που αφορούν τους τομείς της πρόληψης, της 
αξιολόγησης, της θεραπείας και της αποκατάστασης 
παθήσεων και τραυματισμών. Καταξιωμένοι επιστήμονες 
από διάφορους τομείς της αξιολόγησης και αποκατάστα-
σης εξασφαλίζουν την εναρμόνιση του προγράμματος 
με τα σύγχρονα διεθνή επιστημονικά και εκπαιδευτικά 
δεδομένα.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει παρακολούθηση 
3 κλινικών σεμιναρίων με σύγχρονη θεματολογία, πα-
ράλληλα με τη φοίτηση στο πρόγραμμα:Κλινικό Σεμι-
νάριο Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας (με θεματολογία: 
Εκτίμηση Ισορροπίας, Πρόληψη Πτώσεων),Κλινικό 
Σεμινάριο Νευρολογικής Αποκατάστασης (με θεματο-
λογία: Αποκατάσταση του Ημίπληκτου Άνω Άκρου) 
και Κλινικό Σεμινάριο Παιδιατρικής Νευρολογικής 
Αποκατάστασης (με θεματολογία: Κλινική Συλλογιστι-
κή, Αξιολόγηση και Καταγραφή Διαταραχών Βάδισης, 
Πλάνο θεραπείας, Θεραπευτική Παρέμβαση).Ένα από 
τα πρόσθετα οφέλη του μεταπτυχιακού προγράμματος, 
είναι η συνεργασία του με εξειδικευμένα εργαστήρια 
εμβιομηχανικής και αξιολόγησης του ανθρώπινού έργου 
στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιείται 
τμήμα των μαθημάτων.
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  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ 1
• Μάθηση βασισμένη στην πράξη

• Αναπτυξιακές και Σχεσιακές 
Προοπτικές

• Θεραπευτική πράξη, μέσα και 
δεξιότητες

• Θεωρία και Πράξη της 
Προσωποκεντρικής Υγείας και 
Ευημερίας

• Ηγεσία στην Προσωποκεντρική 
Πράξη για την Υγεία και την Ευημερία

ΕΤΟΣ 2
• Μάθηση βασισμένη στην πράξη – 

Πρακτική άσκηση ΙΙ

• Πλαισιωμένη κατανόηση των 
Θεραπειών μέσω Τεχνών

• Μεταπτυχιακή Διατριβή

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο Oxford Brookes University 

Η μουσικοθεραπεία αποτελεί καθιερωμένο επάγγελμα 
υγείας που έχει στόχο να βοηθήσει ανθρώπους των 
οποίων η ζωή έχει επηρεαστεί από αντιξοότητες, 
τραυματισμό, ασθένεια, αναπηρία.
Το μεταπτυχιακό στη Μουσικοθεραπεία, MSc Music 
Therapy στο Μητροπολιτικό κολλέγιο, παρέχει ένα 
μοναδικό διεπιστημονικό, διακρατικό περιβάλλον 
μάθησης που προσφέρει τις θεωρητικές, θεραπευτικές 
και ερευνητικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη 
σύγχρονη μουσικοθεραπευτική πρακτική.
Το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στον κλινικό 
αυτοσχεδιασμό και την ψυχοδυναμική θεωρία. Οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές στο MSc Music Therapy 
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διδάσκονται ποικίλες 
μουσικοθεραπευτικές προσεγγίσεις και εκπαιδεύο-
νται να προσφέρουν σχεσιακές εμπειρίες μέσω της 
μουσικής. Ως απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν με 
ανθρώπους με ευρύ φάσμα αναγκών, μέσα από την 
οπτική του Person Centered Practice Framework.
Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδές στη Μουσικοθεραπεία 
εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς:

• Θεραπευτικές μουσικές δεξιότητες με έμφαση 
στον αυτοσχεδιασμό, την αλληλεπίδραση και την 
εφαρμογή τους σε θεραπευτικό πλαίσιο.

• Ψυχολογικές, αναπτυξιακές και μουσικοθερα-
πευτικές θεωρίες.

• Προσωπική ανάπτυξη.
• Δεξιότητες παρατήρησης και κριτικής σκέψης
• Επαγγελματικά θέματα, όπως η δεοντολογία και 

η διεπιστημονική συνεργασία.
• Έρευνα, κλινική αξιολόγηση και αξιολόγηση 

υπηρεσιών.

MSc   
Music Therapy     
Μεταπτυχιακό στη Μουσικοθεραπεία

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΕΤH 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Εκπαίδευση βασισμένη 
στα πρότυπα για 

τις Θεραπείες μέσω 
Τεχνών που έχει θέσει 
το Βρετανικό Health & 

Care Professions Council, 
διεθνώς αναγνωρισμένος 

ρυθμιστικός φορέας 
για το επάγγελμα της 
μουσικοθεραπείας.

●

Διδακτικό προσωπικό 
από Ελλάδα και Σκωτία 
με πολυετή εμπειρία και 

ερευνητικό έργο διεθνούς 
εμβέλειας.

●

Εποπτευόμενη πρακτική 
άσκηση από τη διδακτική 
ομάδα σε συνεργαζόμενα 

πλαίσια.
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Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα προσφέρονται εξολοκλήρου στην 

Ελλάδα στα υπερσύγχρονα campuses του Μητροπολιτικού Κολλεγί-

ου. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κολλεγίου κατασκευάστηκαν με 

τις αυστηρότερες αρχιτεκτονικές και λειτουργικές προδιαγραφές, με 

στόχο να δημιουργήσουν τις βέλτιστες προϋποθέσεις και τις ιδανικές 

συνθήκες για ένα άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και μια ευχάριστη 

παραμονή στο Κολλέγιο για τους φοιτητές.

ΣΗΜ: Όλοι οι χώροι του Κολλεγίου είναι σχεδιασμένοι ώστε να παρέ-

χουν προσβασιμότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

 5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 

Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης, με σύγχρονα μηχανήματα και 

προσομοίωση επαγγελματικού περιβάλλοντος. Στα εργαστήρια αυτά 

πραγματοποιείται η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών της ειδικότητας, 

ενώ όλοι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν προγράμματα 

αποκατάστασης και ολοκληρωμένες θεραπείες.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα μέσα ηλεκτροθε-

ραπείας όπως laser, θεραπευτικοί υπέρηχοι, TENS, μέσα μαγνητοθερα-

πείας κλπ. Οι φοιτητές με τη χρήση του εργαστηρίου προετοιμάζονται 

να αντιμετωπίσουν, με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, 

τις απαιτήσεις μιας ευρείας γκάμας παθολογιών – τραυματισμών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Στους χώρους του εργαστηρίου, οι φοιτητές έχουν τη διάθεσή τους εκ-

παιδευτικά προπλάσματα, σκελετούς, χάρτες ανατομίας, για να μπορούν 

να εξασκούνται καλύτερα με την καθοδήγηση των καθηγητών τους και 

να εντρυφήσουν στη μελέτη της ανατομίας του ανθρωπίνου σώματος. 

Στη διάθεσή τους επίσης βρίσκονται μέσα και υλικά μυοσκελετικής 

αξιολόγησης και θεραπευτικής προσέγγισης όπως θεραπευτικές κλίνες 

και ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος, βοηθήματα βάδισης, όργανα αξιολόγησης 

(π.χ. γνωσιόμετρα) κ.α.

26 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ   

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ!
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5ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η χρήση του εργαστηρίου δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να 

εφαρμόσουν στην πράξη τη θεωρητική γνώση της νευρολογικής απο-

κατάστασης. Στη διάθεσή τους έχουν σύγχρονα μέσα προσέγγισης και 

αξιολόγησης όπως θεραπευτικές κλίνες Bobath.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το εργαστήριο περιλαμβάνει διάφορα τεχνολογικά μέσα μέτρησης του 

καρδιοαναπνευστικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος όπως 

πιεσόμετρα, σπυρόμετρα, εργόμετρα κ.α. Οι φοιτητές με τη χρήση 

του εργαστηρίου έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν στην μέτρηση 

της ανθρώπινης απόδοσης, να κατανοήσουν τη λειτουργία του καρδι-

οαναπνευστικού συστήματος, καθώς και τις τυχόν αποκλίσεις λόγω 

παθολογικών καταστάσεων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ MANUAL THERAPY
Το εργαστήριο απαρτίζεται από όλα τα μέσα εφαρμογής θεραπευτικών

ασκήσεων και μηχανοθεραπείας, καθώς και από ειδικά προσαρμοζόμενα

κρεβάτια για την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών manual therapy. 

Με τη συνεργασία των καθηγητών τους, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην 

αξιολόγηση και τη θεραπευτική προσέγγιση ποικίλων περιστατικών, όπως 

οσφυαλγία, τενοντοπάθειες, αυχενικό σύνδρομο, οστεοαρθρίτιδά κ.α.

 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

NUTRITION LAB
Στο Τμήμα Διαιτολογίας & Διατροφής λειτουργεί το σύγχρονο Συμβου-

λευτικό Κέντρο Διατροφής (Nutrition Lab), διαμορφωμένο σε ένα άνετο 

και ασφαλές περιβάλλον. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Διατροφής διαθέτει 

εργαστηριακές εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας, συμπεριλαμβα-

νομένων ψηφιακών ζυγών μέτρησης και λιπομετρητών για την ανάλυση 

σύστασης σώματος (άλιπης σωματικής μάζας και λίπους), καθώς και 

αναστημόμετρων, δερματοπτυχόμετρων και μανομέτρων για τη σωστή 

ανάλυση της διαιτητικής πρόσληψης, των σωματομετρικών και άλλων 

κλινικών και συμπεριφοριστικών δεικτών των εξεταζομένων. Πρόκειται 

για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου  σε 

συνεργασία με τον Δήμο Αμαρουσίου. Ο σκοπός του Συμβουλευτικού 
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Κέντρου Διατροφής είναι η ανάδειξη της μεσογειακής διατροφής, καθώς 

και άλλων κυρίαρχων διατροφικών προτύπων. Οι φοιτητές έχουν τη 

δυνατότητα, μέσω δημιουργίας υποστηρικτικού υλικού παρέμβασης 

(π.χ. διαιτητικές συμβουλές και διαιτολόγια, ενημερωτικά φυλλάδια, 

παρουσιάσεις), να αξιολογούν τις διατροφικές ανάγκες των εξεταζό-

μενων, να καθοδηγούν και να εκπαιδεύουν, τόσο το άτομο όσο και το 

οικογενειακό του περιβάλλον.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Το Εργαστήριο διαθέτει εννέα εργαστηριακούς πάγκους, όλα τα απα-

ραίτητα εργαστηριακά σκεύη, απαγωγούς, ιοντοανταλλακτική στήλη, 

ξηραντήρες, πυριαντήρια, φυγόκεντρους, φασματοφωτόμετρα (Ορα-

τού – Υπεριώδους και Υπέρυθρου), ιξωδόμετρο και κόσκινα. Για τις 

βιοχημικές αναλύσεις χρησιμοποιούνται σύγχρονοι αναλυτές αίματος 

και ούρων, μικροσκόπια, στερεοσκόπια, κλίβανοι, αυτόματες πιπέτες, 

ζυγοί ακριβείας και φυσικά τα απαραίτητα αντιδραστήρια και αναλώσιμα 

υλικά. Στον χώρο διεξάγονται εργαστηριακές ασκήσεις όπως χημικές 

αναλύσεις, διαχωρισμοί μιγμάτων, PH-μετρία και αγωγιμομετρία, τις 

οποίες συμπληρώνουν οι χρωματογραφικοί διαχωρισμοί (χρωματογρα-

φία λεπτής στιβάδας, υγρή χρωματογραφία στήλης), οι ταυτοποιήσεις 

χημικών ουσιών και οι ποιοτικοί και ποσοτικοί προσδιορισμοί (ογκομε-

τρήσεις και σταθμικές αναλύσεις).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Το εργαστήριο διαθέτει όλο τον εξοπλισμό παρασκευής τροφίμων όπως 

επαγγελματικές εστίες, πάγκους εργασίας και σκεύη μαγειρικής, όπου 

οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόσουν ό,τι διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια 

του προγράμματος σπουδών. Επίσης, στο χώρο αυτό οι φοιτητές εκ-

παιδεύονται σε νέες μεθόδους παρασκευής τροφίμων με έμφαση στην 

υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα με σκοπό την επίτευξη 

της επαγγελματικής προσομοίωσης στον χώρο του κλινικού περιβάλλο-

ντος. Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται σπειρομετρήσεις, μετρήσεις 

αρτηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, μετρήσεις επιπέδου 

πόνου με την χρήση αλγόμετρου κ.α.
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 7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο λειτουργούν εδώ και 11 χρόνια εξειδικευ-

μένα εργαστήρια λογοθεραπείας, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με άρτιο 

εξοπλισμό. Τα εργαστήρια αποτελούν τον ιδανικό χώρο προσομοίωσης 

της κλινικής πράξης της λογοθεραπείας σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι 

φοιτητές παρακολουθούν θεραπείες σε ποικίλα περιστατικά παιδιών και 

ενηλίκων στα 6 εξειδικευμένα εργαστήρια λογοθεραπείας, όπου πραγματο-

ποιούνται συνεδρίες από τελειόφητους φοιτητές, υπό τη στενή εποπτεία 

ειδικών καθηγητών λογοθεραπείας και έμπειρων κλινικών. Οι συνεδρίες 

διεξάγονται σε δύο ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες μέσω μονόδρομου 

καθρέφτη (παράθυρο μονής κατεύθυνσης), είτε μέσω κλειστού κυκλώ-

ματος βιντεοσκόπησης σε οθόνη προβολής, τις οποίες παρακολουθούν 

μικρές ομάδες φοιτητών μαζί με τον κλινικό επόπτη, ο οποίος κατόπιν 

συντονίζει σχετική συζήτηση επί των συγκεκριμένων περιστατικών. Τις 

απογευματινές ώρες λειτουργούν δύο τμήματα των εργαστηρίων στις 

εγκαταστάσεις του Κολλεγίου, στα οποία συμμετέχουν δωρεάν δεκάδες 

παιδιά και ενήλικες που χρήζουν λογοθεραπευτικής παρέμβασης. Η 

λειτουργία των εργαστηρίων λογοθεραπείας υποστηρίζεται από μεγάλη  

ποικιλία αξιολογικών τεστ και εργαλείων, λίστες βασικών δεξιοτήτων 

και ερωτηματολόγια, καθώς και πλούσιο θεραπευτικό υλικό, όπως:

• σύγχρονα εργαλεία διάγνωσης, αξιολόγησης και θεραπείας

• εξειδικευμένο λογισμικό για λογοθεραπευτικές εφαρμογές

• οπτικοακουστικά μέσα 

• εικόνες

• βιβλία

• εκπαιδευτικά παιχνίδια

• υλικά χειροτεχνίας

•  παζλ

• κουκλοθέατρο

• παχνίδια ρόλων κ.ά.

Όλες οι δραστηριότητες των εργαστηρίων έχουν ως στόχο να προσφέρουν 

ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών παρεμβάσεων στους ασθενείς, να παρά-

σχουν υψηλής ποιότητας εποπτεία για τους φοιτητές και να προωθήσουν 

στην ανάπτυξη της έρευνας. Βασική επιδίωξη είναι να προαγάγουν τις 

δυνατότητες κλινικής πρακτικής και επαγγελματικής κατάρτισης των 

φοιτητών με την εξερεύνηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις εξελίξεις 

της θεωρητικής γνώσης και των διαρκώς μεταβαλλόμενων απαιτήσεων 

στον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών συνθηκών 

μέσα στις οποίες κινείται η επιστήμη της λογοθεραπείας.
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51ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Στο εργαστήριο κλινικών εφαρμογών λογοθεραπείας διεξάγονται 

συνεδρίες αξιολόγησης και θεραπείας σε παιδιά και ενήλικες με διατα-

ραχές επικοινωνίας, όπως φωνολογική διαταραχή, αρθρωτική διατα-

ραχή, καθύστερηση λόγου-ομίλιας, τραυλισμό, λεκτική δυσπραξία κ.α. 

Χρησιμοποιούνται σύγχρονα διαγνωστικά και αξιολογητικά εργαλεία 

σταθμισμένα για την Ελληνική γλώσσα ή/και μεταφρασμένα από άλλες 

γλώσσες, καθώς και πλούσιο θεραπευτικό υλικό όπως: οπτικοακουστικά 

μέσα, εικόνες, βιβλία, εκπαιδευτικά παιχνίδια ρόλων κ.ά. Το εργαστήριο 

υποστηρίζεται και από εξειδικευμένα λογισμικά για λογοθεραπευτικές 

εφαρμογές, όπως το ‘‘Play Speech Pathology Software’’ και το ‘‘Λεξι-

παίγνιο’’ (MK Prosopsis LtD), τα οποία παρέχουν ελκυστικές δραστη-

ριότητες για θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά μέσω υπολογιστή.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΏΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
Στο εργαστήριο φωνής και κατάποσης οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία 

να δουν προπλάσματα των ανατομικών δομών που σχετίζονται με τις 

λειτουργίες αυτές, καθώς και εξειδικευμένο online σύγχρονο λογισμι-

κό για την αναπαράσταση της σχετικής ανατομίας και φυσιολογίας 

(‘‘Visible Body’’). Επιπλέον, αναλύονται διεξοδικά συγκεκριμένες 

κλινικές περιπτώσεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, όπως 

βίντεο ενδοσκοπήσεων και βιντεοσκοπήσεων κατάποσης. Στο πλαίσιο 

του συγκεκριμένου εργαστηρίου, διεξάγονται συνεδρίες αξιολόγησης 

και θεραπείας σε παιδιά και ενήλικες με δυσφωνία και δυσκαταποσία, 

καθώς και διαταραχές φωνής μετά από λαρυγγεκτομή, με όζους στις 

φωνητικές χορδές κ.λπ. Για την καλύτερη υποστήριξη του εργαστηρί-

ου, χρησιμοποιούνται σύγχρονα εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαλεία, 

όπως το ‘‘IOPI Model 2.2’’ (IOPI Medical LLC) το οποίο μετρά με ακρί-

βεια τη δύναμη της γλώσσας και των χειλιών και αξιοποιείται για την 

αξιολόγηση των ασθενών και επανατροφοδότηση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΏΝ ΔΥΣΚΟΛΙΏΝ  
& ΔΙΓΛΏΣΣΙΑΣ
Στο εργαστήριο Μαθησιακών δυσκολιών & διγλωσσίας πραγματοποιού-

νται αξιολογήσεις της μαθησιακής ετοιμότητας των μαθημάτων, καθώς 

και εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης των δυσκολιών που 

έχουν ανιχνευθεί, υπό την εποπτεία έμπειρου ειδικού παιδαγωγού. Οι 

φοιτητές έρχονται σε επαφή με διαγνωστικά και αξιολογητικά εργαλεία 

από την ελληνική και την ξένη βιβλιογραφία, ενώ γίνονται γνώστες  
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53των πολλαπλών μεθόδων αποκατάστασης. Επιπλέον, συνεργάζονται 

σε ομάδες και δημιουργούν θεραπευτικό υλικό, σύμφωνα με τα στά-

δια ανάπτυξης και τις θεωρίες εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΚΟΗΣ – ΒΑΡΗΚΟΐΑΣ – ΚΏΦΏΣΗΣ
Στο εργαστήριο Ακοής – Βαρηκοΐας – Κώφωσης οι φοιτητές έρχονται σε 

επαφή με περιστατικά βαρηκοΐας και κώφωσης, στα οποία τους δίνεται 

η δυνατότητα να παρέμβουν σε επίπεδο επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

Το εργαστήριο εποπτεύεται από έμπειρο ειδικό παιδαγωγό, ειδικευμένο 

στην κώφωση. Για την καλύτερη υποστήριξη του εργαστηρίου χρησι-

μοποιούνται σύγχρονα εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαλεία, όπως το 

‘‘Compact Diagnostic Audiometer AD229’’ (Interacoustics) το οποίο 

μετρά με ακρίβεια την ακοή και συντελεί στην εξαγωγή ακουογραμμάτων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΥΤΏΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΏΝ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΏΝ
Στο εργαστήριο διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών οι φοιτητές έρ-

χονται σε επαφή με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού 

και έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συνεδρίες αξιολόγησης 

και αποκατάστασης από έμπειρους θεραπευτές διαφόρων ειδικοτήτων, 

βιώνοντας την πολύτιμη εμπειρία της συνεργασίας της διεπιστημονικής 

ομάδας. Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να παρέμβουν θερα-

πευτικά σε επίπεδο επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Εφαρμόζονται όλες 

οι τεχνικές και μέθοδοι εκπαίδευσης των παιδιών και συνεκπαίδευσης  

των γονέων, ενώ οι φοιτητές γνωρίζουν στην πράξη εναλλακτικές 

μεθόδους επικοινωνίας, όπως, PECS, TEACCH, ABA κ.ά.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΏΝ & ΓΝΏΣΤΙΚΏΝ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΏΝ
Στο εργαστήριο νευρολογικών διαταραχών οι φοιτητές έχουν τη δυνατό-

τητα να γνωρίσουν καλύτερα τον εγκέφαλο και τις λειτουργίες του και 

πώς αυτός σχετίζεται με την επικοινωνία. Παρατηρούν και παρεμβαίνουν 

θεραπευτικά σε άτομα με γνωστικές διαταραχές μετά από κρανιοεγκε-

φαλικές κακώσεις , λόγω άνοιας, εγκεφαλικού, εκφυλιστικών παθήσεων 

καθώς και με δυσαρθρία, αφασία κ.ά. το εργαστήριο υποστηρίζεται με 

τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών, όπως το σύστημα RehabCom, 

το οποίο συμβάλλει στην αποκατάσταση γνωστικών διαταραχών για 

παιδιά και ενήλικες, μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων.
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 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΐΑΤΡΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ 
Το εργαστήριο Βιοϊατρικών Επιστημών διαθέτει όλο τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για την πραγματοποίηση πειραμάτων Κυτταρικής Βιολογί-

ας, Χημείας, Βιοχημείας, Μικροβιολογίας, Ιστολογίας και Μοριακής 

Βιολογίας. 

Το εργαστήριο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

κλινικών εργαστηρίων και εμπεριέχει εποξειδικό δάπεδο και σύστημα 

εξουδετέρωσης χημικών. Τα μηχανήματα συμπεριλαμβάνουν θάλαμο 

νηματικής ροής, φασματοφωτόμετρο, μικροσκόπια υψηλής ευκρίνει-

ας, σύστημα οριζόντιας ηλεκτροφόρησης, ηλεκτρονικούς ζυγούς και 

pHμετρο, επωαστικό κλίβανο, βαθιά κατάψυξη κ.α. 

Τα μαθήματα που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο αποσκοπούν 

στην προσομοίωση ενός κλινικού περιβάλλοντος και στην κατάρτιση 

των φοιτητών σε τεχνικές Βιοϊατρικών επιστημών.

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Το εργαστήριο περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο ιατροτεχνικό εξοπλισμό 

και τα αναλώσιμα υλικά, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ανάπτυξης των 

νοσηλευτικών δεξιοτήτων σε περιβάλλον προσομοίωσης. Στο εργα-

στήριο οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν παρεμβάσεις 

και τεχνικές σε ειδική κούκλα νοσηλευτικών πράξεων και ανθρώπινα 

προπλάσματα προσομοίωσης, να χρησιμοποιούν ειδικά μηχανήματα 

(monitor, ηλεκτροκαρδιογράφο κ.ά.) και εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό 

(λαρυγγοσκόπιο, κεντρικούς καθετήρες κ.ά.). Η πληθώρα γενικών και 

ειδικών αναλώσιμων υλικών, απαραίτητων στην καθημερινή νοσηλευ-

τική πράξη, και η εκπαίδευση στη χρήση σε συνθήκες προσομοίωσης 

μέσω κλινικών σεναρίων,  αναπτύσσουν δεξιότητες φροντίδας και 

παρέμβασης, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες κάθε έτους σπουδών, 

καλύπτωντας όλο το φάσμα των αναγκών υγείας.
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η
Σε όλα τα πρακτικά ακαδημαϊκά προγράμματα των τομέων του Μητροπολιτι-
κού Κολλεγίου, η επιβλεπόμενη πρακτική / κλινική άσκηση των φοιτητών είναι 
υποχρεωτική στα πλαίσια των σπουδών τους.

Η ποιότητα και εγκυρότητα της πρακτικής / κλινικής άσκησης θεωρείται 

μια από τις σοβαρότερες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας από 

τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της  Μ. Βρετανίας, καθώς αποτελεί 

προϋπόθεση τόσο για την ακαδημαϊκή αποφοίτηση, όσο και για την 

εξοικείωση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και την απόκτηση των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, η πρακτική / κλινική άσκηση υλοποιείται με τη 
συνεργασία των μεγαλύτερων νοσοκομείων, κέντρων αποκατάστασης, θερα-
πευτηρίων και κλινικών και συχνά αποτελεί το εφαλτήριο της μετέπειτα επιτυ-
χημένης επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων μας. Βασικός στόχος είναι 
οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη έμπειρων κλινικών εκπαιδευτών, να έρθουν σε 
επαφή  με όσο το δυνατό μεγαλύτερη γκάμα περιστατικών και περιπτώσεων, 
προκειμένου να εφοδιαστούν κατάλληλα με την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, 
η οποία αργότερα θα εμπλουτίσει το βιογραφικό τους σημείωμα, αυξάνοντας 
την ανταγωνιστικότητά τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ  

100  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ,  

ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ,  
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ, 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 
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Π Ρ Ώ Τ Ο Β Ο ΥΛ Ι Ε Σ

Η Σχολή Υγείας ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή τόσο του ακαδημαϊκού 
προσωπικού της, όσο και των 
διακεκριμένων φοιτητών σε 
Διεθνή Ακαδημαϊκά Ερευνητικά 
Προγράμματα, επιστημονικά και 
επαγγελματικά συνέδρια. Επιπλέον, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η 
Σχολή διοργανώνει σειρά σεμιναρίων, 
διαλέξεων-παρουσιάσεων και 
συνεδρίων με στόχο την περαιτέρω 
κατάρτιση των φοιτητών και την 
ενημέρωσή τους για τις τελευταίες 
εξελίξεις του αντικειμένου των 
σπουδών τους.
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1ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΣΤΟ 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 
(ICONSD)

Καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος Διαιτολογίας του Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου παρευρέθηκαν στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Επιστημών Διατροφής & 

Διαιτολογίας (ICONSD), παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στις εργασίες 

του. Το Συνέδριο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Ένωσης Διαιτολόγων-Δι-

ατροφολόγων Ελλάδας (ΕΔΔΕ) και του Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας, 

Δι.Πα.Ε. Ανάμεσα στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ήταν 

και ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Μάνος Γιακουμάκης, Programme Leader 

του Τμήματος Διαιτολογίας στο Campus Ηρακλείου Κρήτης, Μέλος του ΔΣ της 

ΕΔΔΕ και Πρόεδρος του Περιφ.Τμήματος ΕΔΔΕ Κρήτης.

Το παρών έδωσαν και άλλοι καθηγητές του Τμήματος BSc (Hons) Dietetics του 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου, όπως η κα Νίκη Τζουγανάκη (Placement Co-ordinator 

Κρήτης) και η κα Ανδρονίκη Τζάρτζαλου (Tutor στα Campuses Αμαρουσίου & 

Ακαδημίας), καθώς και φοιτητές Διαιτολογίας από το Campus Θεσσαλονίκης. 

Αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες διοργανώσεις του 

κλάδου, το Διεθνές Συνέδριο Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας (ICONSD) 

έλαβε χώρα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ., 

στη Θεσσαλονίκη, παρουσία διακεκριμένων επιστημόνων από όλη την Ελλάδα 

και το εξωτερικό, ανάμεσα τους και γιατροί – εκπρόσωποι των επιστημών Δι-

αιτολογίας, Διαβητολογίας, Ψυχολογίας κ.α. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν εκπροσώπους από εταιρίες Χορηγούς/Εκθέτες του Συνεδρίου, όπως 

τις εταιρίες Διαιτολογικού Λογισμικού “Athlisis” και “Serinth” με τις οποίες 

συνεργάζεται το Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε και 

η βελτίωση και επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές 

όσον αφορά στην κλινική άσκηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ “LITE GAIT” ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ CAMPUS ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου 

στη Λάρισα συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία στο εκπαιδευτικό σεμινάριο 

“LΙΤΕ GAIT” για την εκπαίδευση θεραπευτών αποκατάστασης νευρολογικών 

νοσημάτων. Βασικός στόχος του σεμιναρίου ήταν η απόκτηση δεξιοτήτων στη 

θεραπευτική μέθοδο LITE GAIT.  To σεμινάριο παρακολούθησαν φοιτητές Φυ-

σικοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου,  θεραπευτές αποκατάστασης 

του «Κένταυρου», καθώς και ιδιώτες φυσικοθεραπευτές. Με τη βοήθεια της 

εκπαιδεύτριας – φυσικοθεραπεύτριας Νechama Karman (PT, MS, PCS, Βoard 

Certified στη Νέα Υόρκη), οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν στην θεραπευτική 

μέθοδο αποκατάστασης LITE GAIT, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό 

επίπεδο. Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποθε-

ραπείας και Αποκατάστασης «Κένταυρος».

H LITE GAIT αποτελεί θεραπευτική μέθοδο αποκατάστασης για ασθενείς 

με διαταραχές του νευρικού συστήματος, όπως κινητικά ελλείμματα λόγω αγ-

γειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, πολλαπλής σκλήρυνσης, πολυνευροπάθειας 

κ.α. Στόχος της μεθόδου είναι η επανεκπαίδευση στη βάδιση μέσω του μηχα-

νισμού της νευροπλαστικότητας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ασθενείς 

του κέντρου αποκατάστασης «Κένταυρος» με κινητικά ελλείμματα οι οποίοι 

δοκίμασαν τη μέθοδο, περπάτησαν, χόρεψαν και μετέφεραν την εμπειρία τους, 

υπό την επίβλεψη της εκπαιδεύτριας και των θεραπευτών του κέντρου.
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37ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Για 7η συνεχή χρονιά, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργάνωσε με μεγάλη επιτυ-

χία το Συμπόσιο Εργοθεραπείας. Οι ομιλίες και τα workshops του 7ο Συμποσίου 

Εργοθεραπείας έλαβαν χώρα στο Campus Θεσσαλονίκης, παρουσία φοιτητών, 

αποφοίτων και επαγγελματιών του τομέα της Εργοθεραπείας και του κλάδου 

της Υγείας. Η συγκεκριμένη διοργάνωση είχε κεντρικό θέμα την «Παιδιατρική 

Εργοθεραπεία» και ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της Άννης Σαμψωνίδου. Η 

Άννη Σαμφωνίδου υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της 

Εργοθεραπείας στην Ελλάδα, αφοσιωμένη στο κλινικό και εκπαιδευτικό της 

έργο, με το οποίο γαλούχησε, υποστήριξε και ενέπνευσε μεγάλο αριθμό νέων 

επιστημόνων, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Διετέλεσε επί σειρά ετών στέλεχος 

του Μητροπολιτικού Κολλεγίου ως ακαδημαϊκή υπεύθυνη του προγράμματος 

σπουδών Εργοθεραπείας, στο Campus Θεσσαλονίκης.

Το 7ο Συμπόσιο Εργοθεραπείας διοργανώθηκε υπό την επιστημονική αιγίδα 

του Ινστιτούτου Επιστήμης του Έργου και της Αποκατάστασης (ΙΝΕΕΑΠ).

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΤΟ 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΔΙΑΤΡΙΚΗΣ – 
ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Ποδιατρικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου,  έδωσε το παρών στο 

4ο Συνέδριο Ποδιατρικής – Ποδολογίας το οποίο πραγματοποιήθηκε με πρωτο-

βουλία του Ελληνικού Συλλόγου Ποδιάτρων – Ποδολόγων. Το Μητροπολιτικό 

Κολλέγιο στήριξε το Συνέδριο ως Χορηγός. Επιπλέον, συμμετείχε με μια με-

γάλη ομάδα καθηγητών και φοιτητών του Τμήματος Ποδιατρικής. Προεδρεία 

είχαν οι καθηγητές Ελευθέριος Βογιατζόγλου – Clinical Supervisor 3ου έτους-, 

Βασιλική Παπαδημητροπούλου – Clinical Supervisor 1ου έτους, Ευστράτιος 

Ζολώτας (Θεσσαλονίκη), Γεώργιος Γκρίμας, Εμμανουήλ Αρβανιτάκης –  Καθη-

γητής, Πρόεδρος Συλλόγου Ποδιάτρων Ποδολόγων), Σοφία Κωνσταντινίδου 

(Θεσσαλονίκη), Γεώργιος Στεφάνου. Επίσης, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο εκ-

προσώπησαν με ομιλίες οι καθηγητές Καλλιόπη Παναγιωτοπούλου, Ανδρονίκη 

Τζάρτζαλου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Ηλιάνα Καραγκούνη, Μαρία Βαλσαμή και 

Ιάκωβος Βλαστός – Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Clinical Surgeon 3ου έτους.
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5ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Με στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών και την απόκτηση δεξιοτήτων που 

ενισχύουν το επαγγελματικό τους προφίλ, η Σχολή Υγείας του Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Χοροθεραπεία, ένα είδος 

θεραπείας που πρόσφατα άρχισε να χρησιμοποιείται ως «εργαλείο» στις επι-

στήμες και τα επαγγέλματα αποκατάστασης. Δεδομένου ότι είναι μια μέθοδος 

ελάχιστα διαδεδομένη στην Ελλάδα ενισχύει το βιογραφικό όσων είναι εκπαι-

δευμένοι σε αυτή. Το σεμινάριο με τίτλο «Εισαγωγή στη Χοροθεραπεία–Θεωρία 

& Πρακτική» πραγματοποιήθηκε με εισηγήτρια την Αλέξια Μαργαρίτη, Ph.D., 

GDTR Sr, Χοροθεραπεύτρια Δρ. Παν/μιου Πελοποννήσου, Καθηγήτρια χορού, 

Απόφοιτη Κρατικής Σχολής Χορού, Σορβόννης PARIS IV, Τέως Πρόεδρος της 

Ένωσης Χοροθεραπευτών Ελλάδας, Ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου «ΚΙΝΗ-

ΣΗ – ΧΟΡΟΣ – ΕΚΦΡΑΣΗ», Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χοροθεραπευτών. 

Τόσο το θεωρητικό, όσο και το πρακτικό μέρος έλαβαν χώρα στο Αμφιθέατρο 

του Campus Αμαρουσίου.

ΟNLINE ΗΜΕΡΙΔΑ «ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΓΏΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τη διαδικτυακή 

Ημερίδα «Γηριατρική: πρόληψη και προαγωγή υγείας της τρίτης ηλικίας» με 

στόχο την επιστημονική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την υγιή γήραν-

ση και τη βελτίωση της ποιότητας παροχής φροντίδας στους ηλικιωμένους. 

Φοιτητές και απόφοιτοι επαγγελμάτων που ασχολούνται με την τρίτη ηλικία 

παρακολούθησαν ομιλίες από επιστημονικούς συνεργάτες από την Ελληνική 

Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών, την Ελληνική Εταιρεία 

Αντιρευματικού Αγώνα και τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα. Οι θε-

ματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν αφορούσαν ζητήματα όπως:

• Νευροεκφυλιστικές διαταραχές στην τρίτη ηλικία

• Αντιγήρανση

• Αποκατάσταση

• Γενικά θέματα τρίτης ηλικίας
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7ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΓΚΑΠ ΝΥ

Με γνώμονα την επαφή των φοιτητών με τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου 

τους, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στενός συνεργάτης της Πανελλήνιας Ένωσης 

Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών – Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ), 

συμμετείχε στις συναντήσεις αξιολόγησης και δοκιμής ενός νέου πειραματικού 

εργαλείου που αφορά ενήλικες με νοητική αναπηρία και διεπιστημονικές ομάδες. 

Πιο συγκεκριμένα, φοιτητές του Τμήματος Εργοθεραπείας παρευρέθηκαν στην 

3η δια ζώσης συνάντηση των εταίρων του Erasmus+  Leisure Skills Project, 

που διοργανώθηκε με σκοπό να αξιολογήσει την έως τώρα πορεία και το θεω-

ρητικό πλαίσιο του πειραματικού εργαλείου, καθώς επίσης και να προχωρήσει 

στις ανάλογες δοκιμές.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ “ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ”

Το Τμήμα Ποδιατρικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου συμμετείχε, μετά από 

πρόσκληση, στη δράση «Προτεραιότητα στην Υγεία μας – Πάρκο Τρίτση», μια 

πρωτοβουλία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, του ΠΟΥ, 

της Περιφέρειας Αττικής και των ΚΕΠ Υγείας, υπό την Αιγίδα του Ιατρικού 

Συλλόγου Αθηνών και του Υπουργείου Υγείας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 

(7/4), λαμβάνοντας χώρα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικών και Εκ-

παιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης 

Τρίτσης». Στόχος ήταν η ενημέρωση των πολιτών, αλλά και η διενέργεια δωρεάν 

προληπτικών εξετάσεων.
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9ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ  

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στη Λάρισα, πραγματοποίησε με επιτυχία σεμινάριο 

με θέμα: «Λειτουργική ανάλυση της τυπικής ανάπτυξης από την γέννηση έως 

τη σχολική ηλικία». Στο πλαίσιο αυτό, φιλοξένησε δύο εξαιρετικά έμπειρους 

και καταρτισμένους επιστήμονες: την εργοθεραπεύτρια κα. Τζιμούλη Μαρία 

και τον εξειδικευμένο στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία ψυχολόγο, 

κο Συγκούνα Γιώργο.

Οι δύο εισηγητές μετέδωσαν στους φοιτητές χρήσιμες πληροφορίες για την 

πολυπλοκότητα της ανάπτυξης των παιδιών, κάνοντας μια εκτενή αναφορά σε 

θέματα που άπτονται των δεξιοτήτων τους  και πώς αυτές μπορούν να ενισχυθούν 

μέσα από σύγχρονες και ειδικά διαμορφωμένες μεθόδους. Αναπτύσσοντας τις 

θεματικές τους με διεπιστημονικότητα, οι εισηγητές μίλησαν στους φοιτητές 

σχετικά με τις κινητικές, γνωστικές, επικοινωνιακές και συναισθηματικές 

ικανότητες που αναπτύσσουν τα παιδιά σε κάθε έτος της ζωής τους. Επιπλέον, 

στην παρουσίασή τους συμπεριέλαβαν και συμπεριφορές που σχετίζονται με 

διαφορετικές διαγνώσεις (αυτισμός, εγκεφαλική παράλυση κ.α.). Το σεμινάριο 

συνοδεύτηκε με προβολή βίντεο και διαδραστική συζήτηση ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες, αναδεικνύοντας επιπλέον όψεις και εκφάνσεις της ανάπτυξης 

του παιδιού.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Με στόχο να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρα-

κτικές δεξιότητες, και τα εργαλεία για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία, το Τμή-

μα Φυσικοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διοργάνωσε με επιτυχία 

μια σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων φυσικοθεραπείας που έλαβαν χώρα στα 

εργαστήρια Υγείας του Campus της Λάρισας.

Στα σεμινάρια, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη 

τη θεωρία και τη μεθοδολογία που διδάσκονται στη διάρκεια των θεωρητικών 

μαθημάτων τους. Η σειρά σεμιναρίων είχε τις παρακάτω θεματικές:

• Stretching: Το σεμινάριο αποτέλεσε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της φι-

λοσοφίας και των τεχνικών εκτέλεσης διατάσεων (ενεργητικών και παθητικών), 

αλλά και των τεχνικών αύξησης της κινητικότητας του κορμού και των άκρων.

• Αξιολόγηση Κινητικού Ελέγχου: Το σεμινάριο προσέφερε χρήσιμες τεχνι-

κές αξιολόγησης και θεραπείας, αξιοποιώντας τα πιο σημαντικά στοιχεία κάθε 

τεχνικής, με στόχο την αποκατάσταση του ασθενούς και την επανένταξή του 

στην πρότερη λειτουργική του κατάσταση.

• Στρατηγικές πρόληψης τραυματισμών: Το σεμινάριο εστίασε στην εφαρ-

μογή και τη χρησιμότητα των «screening tests» – ποια προτιμούν οι σύγχρο-

νες αθλητικές ομάδες, αλλά και κατά πόσο μπορούν αυτά να προλάβουν τους 

τραυματισμούς. Επίσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα οφέλη και τους 

λόγους για τους οποίους απαιτείται η ανάπτυξη ισχυρών στρατηγικών πρόληψης 

τραυματισμών, ενώ έγινε αναφορά και στις βασικές αρχές της δημοφιλέστερης 

μεθόδου αξιολόγησης της κίνησης “Functional Movement Screening” (FMS).
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71ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ  
ΣΤΟ PROMITHEAS PARK

Με γνώμονα τη δικτύωση και επαφή των φοιτητών με οργανισμούς και φορείς 

που σχετίζονται άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο των φοιτητών, το Μητρο-

πολιτικό Κολλέγιο στην Πάτρα διοργάνωσε επίσκεψη του Τμήματος Φυσικο-

θεραπείας στο Promitheas Park. Το Promitheas Park είναι ο χώρος προετοι-

μασίας και προπονήσεων της ομάδας μπάσκετ του Προμηθέα. Η εκπαιδευτική 

επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου και Προμηθέα και στη διάρκειά της οι φοιτητές Φυσικοθεραπείας 

είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του Προμηθέα, να δουν 

τη διαδικασία λειτουργίας και τον εξοπλισμό των γυμναστηρίων, του ιατρείου 

και του φυσικοθεραπευτηρίου και να παρακολουθήσουν σχετική παρουσίαση 

από τους υπεύθυνους του χώρου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ  
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ BODY WORLDS 

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργάνωσε επίσκεψη και ξενάγηση στην έκθεση 

Body Worlds, που φιλοξενείται στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, για τους 

φοιτητές των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Φυσικοθεραπείας και 

Ποδιατρικής από τη Σχολή Υγείας. Πρόκειται για μια συναρπαστική έκθεση 

στην οποία οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να αντικρίσουν πραγματικά αν-

θρώπινα δείγματα, συμπεριλαμβανομένων ολόκληρων σωμάτων, καθώς και 

μεμονωμένα όργανα, διαμορφώσεις οργάνων, αιμοφόρα αγγεία και διαφανείς 

φέτες σώματος. Η έκθεση, η οποία έχει ταξιδέψει σε Ευρώπη και Αμερική, έχει 

σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει το κοινό σχετικά με τις εσωτερικές λειτουργίες 

του ανθρώπινου σώματος και να δείξει τα οφέλη ενός ιγιούς τρόπου ζωής, αλλά 

και τις συνέπειες ενός, αντίστοιχα, ανθυγιεινού τρόπου ζωής.
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73ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Ανεβάζοντας συνεχώς τον πήχη στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας, το 

Μητροπολιτικό Κολλέγιο εγκαινίασε μια νέα συνεργασία που αφορά στην ανα-

βάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού της Σχολής Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, 

το Τμήμα Φυσικοθεραπείας  ξεκινά την ετήσια συνεργασία του με την εταιρία 

ιατρικού-φυσικοθεραπευτικού εξοπλισμού “Αmistim”. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

εργαστήρια του προγράμματος σπουδών στη Φυσικοθεραπεία, BSc (Hons) 

Physiotherapy, προμηθεύονται με νέο, ακόμα πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Στόχος 

αυτής της πρωτοβουλίας είναι η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και 

των συνθηκών πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, βοηθώντας τους παράλληλα 

να παραμένουν ενήμεροι σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της 

αποκατάστασης. Παράλληλα, η ενίσχυση του δικτύου συνεργατών του Μητρο-

πολιτικού Κολλεγίου αφορά και στην αύξηση των ευκαιριών διασύνδεσης των 

φοιτητών με την αγορά εργασίας.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΏΝ & ΑΠΟΦΟΙΤΏΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΤΟ 15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Ακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις και με στόχο την καλλιέργεια ερευ-

νητικού πνεύματος στους φοιτητές, το Τμήμα Διαιτολογίας της Σχολής Υγείας 

του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έδωσε το παρών στο 15ο Συνέδριο Ογκολογίας 

2021. Ορμώμενοι από το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου «Η Ογκολογία συναντά 

τις άλλες ειδικότητες», φοιτητές και απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών 

στη Διαιτολογία, BSc (Hons) Dietetics, από τα Campuses του Αμαρουσίου και 

του Πειραιά, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρί-

ου, με τις δικές τους ομιλίες, πάνω σε θεματικές που οι ίδιοι έχουν ερευνήσει.
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75ΕΝΗΜΕΡΏΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Το Τμήμα Διαιτολογίας που προσφέρει η Σχολή Υγείας του Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου διοργάνωσε δράση ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα 

«Μαθαίνουμε τα ισορροπημένα διατροφικά γεύματα». Στο πλαίσιο αυτό, φοι-

τητές Διαιτολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου επισκέφτηκαν τα ιδιωτικά 

Εκπαιδευτήρια Ζώη και  πραγματοποιήσαν συναντήσεις με τρία τμήματα της 

πρώτης τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Προκειμένου να δημιουργήσουν μια φιλική προς τα παιδιά παρουσίαση, οι 

φοιτητές του τμήματος Διαιτολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου συνεργά-

στηκαν με το διδακτικό προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων Ζώη ώστε να έχουν 

εικόνα των γνώσεων που έχουν ήδη τα παιδιά από σχετικά μαθήματα διατροφι-

κής αγωγής. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια εικόνων, αλλά και σε συνεννόηση με 

τα ίδια τα παιδιά, έφτιαξαν διατροφικούς συνδυασμούς και επιλογές γευμάτων 

τόσο υγιεινά, όσο και θελκτικά για ένα παιδί δημοτικού.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECOSEP

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου 

συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στο 7ο Διεθνές Συνέδριο ECOSEP (European 

College of Sports and Exercise Physicians). “Sports Medicine and Science: 

Facts for the Future” ήταν το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης του Ευ-

ρωπαϊκού Κολλεγίου Αθλητιατρικής, παράλληλα με την οποία έλαβε χώρα και 

το 2ο EA4SD International Symposioum με θέμα: “Dentistry Meets Sports”. 

Οι φοιτητές του προγράμματος συμμετείχαν στις θεματικές εργασίες και 

στα εξειδικευμένα worκshops της εκδήλωσης. Παράλληλα, ο καθηγητής του 

προγράμματος, κ. Κωνσταντίνος Κορωνάκης, πραγματοποίησε επιστημονική 

ανακοίνωση – ομιλία με θέμα: «Η αποτελεσματικότητα της άσκησης με Blood 

Flow Restriction στο μετεγχειρητικό στάδιο αποκατάστασης του πρόσθιου 

χιαστού συνδέσμου».
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77ΔΏΡΕΑΝ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  

ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Μητρο-

πολιτικού Κολλεγίου, το Τμήμα Λογοθεραπείας προσέφερε δωρεάν συνεδρίες 

Λογοθεραπείας σε παιδιά 4+ ετών.

Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν στο Campus Αμαρουσίου του Μητροπολι-

τικού Κολλεγίου, από φοιτητές του προγράμματος σπουδών Λογοθεραπείας BSc 

(Hons) Speech & Language Therapy και διεξάγονταν πάντα υπό την εποπτεία 

και επίβλεψη των αρμόδιων καθηγητών. Oι υπηρεσίες παρέχονταν αφιλοκερ-

δώς, αποτελώντας ταυτόχρονα μέρος του προγράμματος κλινικής εξάσκησης 

των φοιτητών Λογοθεραπείας. Οι συνεδρίες περιλάμβαναν αξιολόγηση λόγου 

και ομιλίας και αφορούσαν μόνο σε παιδιά στα οποία έχει παρατηρηθεί κάποια 

δυσκολία στο λόγο (π.χ. επικοινωνιακές δεξιότητες, λεξιλόγιο, γραμματική, 

σύνταξη) ή την ομιλία (π.χ. άρθρωση, ρυθμός ομιλίας).

6ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Συμβαδίζοντας, αλλά και συμβάλλοντας με δυναμικό τρόπο, στις εξελίξεις και 

νέα ερευνητικά δεδομένα της επιστήμης της Εργοθεραπείας, το Τμήμα Εργοθε-

ραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, διοργάνωσε για 6η χρονιά, το ετήσιο 

Συμπόσιο Εργοθεραπείας. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, με 

πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Επιστήμης του Έργου & Αποκατάστασης και του 

Τμήματος Εργοθεραπείας, αποτέλεσε για άλλη μια φορά, ένα γεγονός-σταθμό 

για τους επαγγελματίες Υγείας, προσελκύοντας πλήθος φοιτητών και ειδικών. 

«Έργο και Αειφόρος Ανάπτυξη: Διεπιστημονική προσέγγιση στην εκπαίδευση 

και στην πρακτική επαγγελματιών υγείας» ήταν το κεντρικό θέμα του Συμπο-

σίου και μέσα από αυτό αναδείχθηκαν θεματικές που αφορούν κάθε σύγχρονο 

επαγγελματία Υγείας. Με βασικό χαρακτηριστικό τη διεπιστημονικότητα, στο 

6ο Συμπόσιο μίλησαν εκπρόσωποι από μια πληθώρα κλάδων όπως Εργοθερα-

πεία, Λογοθεραπεία, Αθλητισμό & Φυσική Αγωγή, καθώς και ακαδημαϊκοί του 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
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79ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ MARISSA BARRERA

Οι φοιτητές του τμήματος Λογοθεραπείας είχαν την ευκαιρία να παρακολού-

θησαν διάλεξη, με εισηγήτρια την διεθνούς φήμης Λογοθεραπεύτρια Marissa 

Barrera, CCC-SLP από το Yeshiva University της Νέας Υόρκης, η οποία εξειδι-

κεύεται στη δυσφαγία. H διάλεξη είχε τίτλο: Διαταραχές Σίτισης & Κατάποσης: 

Επισκόπηση & Εφαρμογή των διαθέσιμων θεραπευτικών τεχνικών”. Η εμπειρία 

των φοιτητών ήταν ιδιαιτέρως θετική, καθώς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

καινοτόμες τεχνικές, να έρθουν σε επαφή με την εφαρμογή του επαγγέλματος 

του λογοθεραπευτή σε μια άλλη χώρα και να διατυπώσουν τα ερωτήματά τους 

μέσα από μια ενδιαφέρουσα και διαδραστική διαδικασία. 

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας που 

υπάρχει ανάμεσα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών BSc Logopaedics του 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου και στο MSc Speech - Language Pathology του 

Yeshiva University της Νέας Υόρκης. Η εν λόγω συνεργασία των δύο εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων έχει ως βασικό στόχο, την ανάπτυξη των ερευνητικών 

και επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών μέσω μιας διαπολιτισμικής 

μεθόδου διδασκαλίας.

Η γνωστή Εργοθεραπεύτρια Mary Hallway στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Η καταξιωμένη Εργοθεραπεύτρια, Mary Hallway, παγκοσμίως γνωστή για τη 

διδασκαλία της με τη μέθοδο της Νευροεξελικτικής Αγωγής/Bobath, παρουσί-

ασε στους φοιτητές Εργοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας του Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου Θεσσαλονίκης διάλεξη με θέμα "Η Λειτουργική Εφαρμογή της Νευ-

ροεξελικτικής Αγωγής/Bobath σε Παιδιά με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές".

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό αμφιθέατρο του κολλεγίου. 

Μέσα από την παρουσίασή της, η κα Hallway αφηγήθηκε την ιστορική πορεία 

και την εξέλιξη των αρχών της Νευροεξελικτικής Αγωγής με βάση τις εξελίξεις 

στις νευροεπιστήμες, καθώς και κάποιες αρχές της Θεωρίας των Συστημάτων 

και της Κινητικής Μάθησης. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία της 

μεθόδου όσον αφορά τη βιομηχανική του σώματος, τους θεραπευτικούς χειρι-

σμούς και τις τεχνικές διευκόλυνσης. Η παρουσίαση περιελάμβανε και εργα-

στηριακές εμπειρίες που αφορούν την ανάλυση της κίνησης και την εφαρμογή 

των διευκολύνσεων για την εκτέλεση επιμέρους κινητικών δράσεων που είναι 

απαραίτητες για τη διεκπεραίωση δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής.

Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν την ανάλυση της κίνησης από 

μία διεθνώς αναγνωρισμένη ειδικό στον τομέα, η οποία τους έδειξε μια ειδική 

προοπτική για τις προϋποθέσεις της λειτουργικής κινητικής συμπεριφοράς.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΤΟ 2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της στο πρόγραμμα σπουδών Φυσικο-

θεραπείας BSc (Hons) Physiotherapy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, η κα 

Ελεονώρα Ρούσσου συμμετείχε στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, 

Αποκατάστασης και Αθληιατρικής (Global Congress on Physiotherapy, Physical 

Rehabilitation & Sports Medicine) το οποίο έλαβε χώρα στο Παρίσι. Το 2ο Πα-

γκόσμιο Συνέδριο είχε κεντρικό θέμα «Φυσικοθεραπεία: Επιδεικνύοντας αξία 

και αντίκτυπο στη σύγχρονη εποχή» και εστίασε σε δοκιμές και θεραπείες για 

τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. Στη διάρκεια της ομιλίας της, η κα Ρούσσου 

παρουσίασε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη εργασία της με τίτλο 

“Training countermeasures in astronauts before, during and after spaceflight 

preventing bone loss & osteoporosis” αναπτύσσοντας όλα τα νεότερα επιστη-

μονικά δεδομένα σχετικά με την αεροδιαστημική αποκατάσταση. Η παρουσίαση 

της έτυχε ευρείας αποδοχής. 
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1ΑΡΘΡΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Η φοιτήτρια του Τμήματος Εργοθεραπείας Κατερίνα Αρανίτη πραγματοποίησε 

την πρώτη της δημοσίευση στο επίσημο περιοδικό του Βρετανικού Συλλόγου 

Εργοθεραπευτών “OT news”.

To συγκεκριμένο περιοδικό απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Βρετανικού 

Συλλόγου Εργοθεραπευτών και η ύλη του αφορά όλες τις νεότερες εξελίξεις 

για το επάγγελμά του Εργοθεραπευτή και των πολιτικών που εφαρμόζονται, 

διασφαλίζοντας ότι οι επαγγελματίες Εργοθεραπευτές στο Ηνωμένο Βασίλειο 

είναι ενημερωμένοι για τις νεότερες εξελίξεις όσο αφορά το επάγγελμά τους.

Το άρθρο της φοιτήτριας αποτελεί έναν αναστοχασμό από την πρακτική 

της άσκηση, την οποία πραγματοποίησε σε δομή φιλοξενίας προσφύγων της 

οργάνωσης Solidarity Now, υπό την εποπτεία επαγγελματία Εργοθεραπευτή 

και την καθοδήγηση της υπεύθυνης πρακτικής άσκησης του τμήματος Εργοθε-

ραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Σε αυτό υποστηρίζει ότι το παιχνίδι 

είναι το μέσο για να χτίσεις μια σχέση εμπιστοσύνης ακόμα και με ένα παιδί 

παρά το γλωσσικό χάσμα που μπορεί να υφίσταται ανάμεσα σε εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενο. 

Η Κατερίνα Αρανίτη κλήθηκε να οργανώσει μια ομαδική δραστηριότητα για 

τα παιδιά του κέντρου μεταναναστών. Χρησιμοποιώντας ως κεντρικό άξονα 

τη μουσική, κατέληξε να φτιάξει μια χορωδία, μια δραστηριότητα μέσω της 

οποίας προσπάθησε να ενισχύσει τους δεσμούς των παιδιών μεταξύ τους και 

να δώσει νόημα στην καθημερινότητά τους στο κέντρο. «Η εμπειρία μου και η 

επαφή μου με τα παιδιά στο κέντρο μεταναστών μου έδωσε πολύτιμα μαθήματα 

για τα μελλοντικά επαγγελματικά μου βήματα», δήλωσε η ίδια.

20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά το Μητροπολιτικό Κολλέγιο γιόρτασε τα 20 χρόνια σπουδών 

Λογοθεραπείας, σε λαμπρή εκδήλωση στο campus Αμαρουσίου, υπενθυμίζο-

ντας το γεγονός ότι πρόκειται για το πρώτο Κολλέγιο που προσέφερε στην 

Ελλάδα πανεπιστημιακές σπουδές Λογοθεραπείας σε συνεργασία με Βρετανικά 

Πανεπιστήμια. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένοι 

επαγγελματίες από τον χώρο της υγείας, κλινικοί συνεργάτες του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Δήμων, ακαδημαϊκοί, από-

φοιτοι και φοιτητές, αλλά και οι εκλεκτοί εκπρόσωποι του συνεργαζόμενου 

πανεπιστημίου Queen Margaret University.

Η επετειακή βραδιά ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του κου Κωνσταντίνου Ροδόπου-

λου, Προέδρου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, ο οποίος συγκινημένος μίλησε για 

το όραμα του Κολλεγίου να συνεχίσει να πρωτοπορεί στην εκπαίδευση Επιστημών 

Υγείας και ευχαρίστησε θερμά τους εκπροσώπους των Δήμων με τους οποίους το 

Τμήμα Λογοθεραπείας συνεργάζεται, για την πολύτιμη συμβολή τους στο έργο του.

Οι ομιλίες των προσκεκλημένων ξεκίνησαν με την αντιδήμαρχο του Δήμου 

Αμαρουσίου, κα Ρένα Χαλιώτη, η οποία αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνερ-

γασία του Δήμου με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο από το 2010. Σημειώνεται ότι 

περίπου 20 δημότες Αμαρουσίου εξυπηρετούνται ετησίως κατά μέσο όρο με 

δωρεάν υπηρεσίες λογοθεραπείας στα εργαστήρια του Κολλεγίου. Επιπλέον, 

το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεργάζεται και με το Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. του 

Δήμου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα λογοθεραπείας 

για ενήλικες. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, έχουν αξιολογηθεί δωρεάν 

περισσότερα από 200 άτομα μέχρι σήμερα. Τέλος, το Μητροπολιτικό Κολλέ-

γιο συνεργάζεται και με τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, στο πλαίσιο του 

προγράμματος πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

Η βραδιά συνεχίστηκε με την ομιλία της κας Βούλας Αρσένη-Λάμπρου, Προ-

έδρου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου 
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Βριλησσίων, σε συνεργασία με τον οποίο το Μητροπολιτικό Κολλέγιο λειτουργεί 

εδώ και 3 χρόνια πρότυπο πρόγραμμα λογοθεραπείας για παιδιά στο 4ο Δημο-

τικό Σχολείο Βριλησσίων, όπου παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες αξιολόγησης 

λόγου-ομιλίας και λογοθεραπείας σε παιδιά από 4 ετών. Παράλληλα, φοιτητές 

λογοθεραπείας παρακολουθούν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στους παιδικούς 

σταθμούς του Δήμου. Η εκπρόσωπος του Queen Margaret University, Prof.Janet 

Beck, Head of Division of Speech and Hearing Sciences, δήλωσε υπερήφανη 

για την πολυετή συνεργασία του ιδρύματος με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και 

ευχήθηκε τα 20 χρόνια να είναι μόνο η αρχή αυτής της κοινής πορείας. Επίσης, 

αναφέρθηκε στη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για υπηρεσίες Λογοθεραπείας 

στις σύγχρονες κοινωνίες και παρουσίασε τη χρησιμότητα της επιστήμης της 

Λογοθεραπείας και την εξέλιξή της με το πέρασμα των ετών.

Τη σκυτάλη στο βήμα παρέλαβαν οι ακαδημαϊκοί του Τμήματος Λογοθερα-

πείας, Δρ. Ελίνα Νιργιανάκη, Υπεύθυνη του Προγράμματος Λογοθεραπείας στο 

Campus Αμαρουσίου και κ. Σπύρος Κούτρας, Υπεύθυνος του Προγράμματος 

Λογοθεραπείας στο Campus Θεσσαλονίκης, οι οποίοι στάθηκαν κυρίως στα 

ποιοτικά στοιχεία που διακρίνουν το ακαδημαϊκό περιεχόμενο του προγράμμα-

τος σπουδών στη Λογοθεραπεία, αλλά και τον σημαντικό ρόλο της πολυετούς 

συνεργασίας του με το Queen Margaret University.

Τέλος, η απόφοιτος του προγράμματος Λογοθεραπείας κα Μαριάννα Αργυ-

ροπούλου, Λογοθεραπεύτρια σε δημόσιο Ειδικό Σχολείο και σε ιδιωτικό κέντρο 

ειδικών θεραπειών, με την ομιλία της απέδειξε πως ένα πανεπιστημιακό πρό-

γραμμα κρίνεται επιτυχημένο από το επίπεδο των αποφοίτων που παράγει και 

παραδίδει στην κοινωνία. Το κοινό δεν μπόρεσε παρά να συγκινηθεί με τα ειλικρινή 

συναισθήματα ευγνωμοσύνης της αποφοίτου προς τους ακαδημαϊκούς της και το 

Μητροπολιτικό Κολλέγιο γενικότερα, κατά την αφήγηση της προσωπικής και πολύ 

επιτυχημένης πορείας της στον χώρο της Υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Η βραδιά πλαισιώθηκε από την προβολή videos με δηλώσεις και ευχές φοιτη-

τών, αποφοίτων και εκπροσώπων του δικτύου συνεργατών του Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου, το οποίο αυτή τη στιγμή αριθμεί 50 κλινικά πλαίσια και 37 παιδικούς 

σταθμούς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, 

απονεμήθηκαν από τον κ. Δημήτρη Διαμαντή, Διευθυντή του Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου, τιμητικές πλακέτες σε συνεργάτες του Τμήματος Λογοθεραπείας, 

οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη του επιτυχημένου 

προγράμματος σπουδών. Συγκεκριμένα, απονεμήθηκαν πλακέτες στους:

Prof. Fiona Coutts, Dean of the School of Health Sciences, QMU 

Ευάγγελο Κουτούκη, πρώην Διευθυντή

Θάλεια Ζολώτα, πρώην Υπεύθυνη Κλινικής Πρακτικής Λογοθεραπείας  

Βαγγέλη Φαρμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Λογοθεραπείας

ΕΚΔΗΛΏΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ Λ. ΣΥΡΡΟΥ-ΚΏΣΤΑΚΗ 

Το Τμήμα Εργοθεραπείας της Σχολής Υγείας διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία 

μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση προς τιμήν της  κ. Λίνα Σύρρου-Κωστά-

κη, ΒΑ, ΜΑ, ΟΤR. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε μια 

ενδιαφέρουσα διάλεξη με θέμα «Οι υπηρεσίες Εργοθεραπείας στα χρόνια της 

οικονομικής κρίσης και του προσφυγικού κύματος» από τη διεθνώς διακεκριμένη 

εργοθεραπεύτρια Hanneke Van Bruggen (Hon. Dscie, FWFOT, Adjunct Prof. 

Dalhousie University, Canada  Director of Facilitation and Participation of 

Disadvantaged Groups) και την εργοθεραπεύτρια της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών στο  Αιγινιτείο Νοσοκομείο  κ. Πόλυ Σκαλτσή (MSc), 

η οποία είναι και διδάσκουσα του Τμήματος Εργοθεραπείας του Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι η κα Van Bruggen τίμησε το Μητροπολιτικό 

Κολλέγιο με μία ακόμη διάλεξη με θέμα «Εργοθεραπεία και φτώχεια», η οποία 

διεξήχθη την επόμενη ημέρα αποκλειστικά για τους φοιτητές Εργοθεραπείας 

του Κολλεγίου.

Στην εκδήλωση προς τιμήν την κας Λίνας Σύρρου-Κωστάκη, απονεμήθηκε 

τιμητικός έπαινος στην καθηγήτρια, για τη μακροχρόνια προσφορά της στην 

ίδρυση και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών Εργοθεραπείας στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο μετονόμασε το Εργαστήριο Εργοθερα-

πείας του σε «Activities of Daily Living Lab “Lina Sirrou-Kostaki Lab”». Η όλη 

εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης “DevelopingU 2017” 

που διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
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5ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ: 

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΏΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου προσφέρει εδώ και 

20 χρόνια – από την αρχή της λειτουργίας του – σημαντικό κοινωνικό έργο, 

παράλληλα με τις υψηλού επιπέδου σπουδές. Μεταξύ των κοινωνικών δράσεων 

του Τμήματος συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:

Δωρεάν παροχή υπηρεσιών Λογοθεραπείας σε Παιδιά και Ενήλικες

Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο λειτουργεί η πρώτη πανεπιστημιακή κλινική 

λογοθεραπείας στην Ελλάδα (Εργαστήρια Λογοθεραπείας). Σε συνεργασία με 

το Δήμο Αμαρουσίου, το Δήμο Ηρακλείου και άλλους φορείς, το Τμήμα δέχεται 

περιστατικά για Λογοθεραπεία στα υπερσύγχρονα εξειδικευμένα εργαστήριά 

του. Εξυπηρετούνται σε σταθερή βάση παιδιά και ενήλικες, στους οποίους 

παρέχονται εντελώς δωρεάν υπηρεσίες λογοθεραπείας από τελειόφοιτους 

φοιτητές του Τμήματος, υπό την εποπτεία έμπειρων καθηγητών και κλινικών, 

στο πλαίσιο του προγράμματος κλινικής πρακτικής. Μόνο κατά τα τελευταία 

5 χρόνια συμμετείχαν στα εργαστήρια λογοθεραπείας 135 άτομα, παιδιά και 

ενήλικες, με μέσο όρο 25 άτομα ετησίως.

Πρόγραμμα Λογοθεραπείας για την τρίτη ηλικία στα Κ.Α.Π.Η.  
του Δήμου Αμαρουσίου

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεργάζεται με το κεντρικό Κ.Α.Π.Η. του Δήμου 

Αμαρουσίου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα λογοθεραπείας 

για ενήλικες. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, έχουν αξιολογηθεί δωρεάν 

περισσότερα από 200 άτομα, ενώ περίπου 10 άτομα εντάσσονται ετησίως σε 

δωρεάν εβδομαδιαίο εξατομικευμένο πρόγραμμα λογοθεραπείας. Κατά την 

πρώτη φάση διεξάγονται ειδικά τεστ ανίχνευσης και αξιολόγησης δεξιοτήτων 

γλώσσας και μνήμης, ενώ στη δεύτερη φάση, βάσει των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης, παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες λογοθεραπείας σε ενήλικες με 

άνοια, νευρολογικές παθήσεις (Alzheimer’s, Parkinson κ.ά.), δυσαρθρία ή που 

έχουν υποστεί εγκεφαλικά επεισόδια.

Πρότυπο Πρόγραμμα Λογοθεραπείας για παιδιά στο Δήμο Βριλησσίων

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, σε συνεργασία με το Δήμο Βριλησσίων λειτουρ-

γεί ένα πρότυπο πρόγραμμα λογοθεραπείας για τα παιδιά του 4ου Δημοτικού 

Σχολείου Βριλησσίων. Στο πλαίσιο του προγράμματος, παρέχονται δωρεάν 

υπηρεσίες αξιολόγησης λόγου-ομιλίας και λογοθεραπείας σε παιδιά από 4 ετών 

με διαταραχές επικοινωνίας ή αναπτυξιακές διαταραχές (φωνολογική διατα-

ραχή, καθυστέρηση λόγου-ομιλίας, αρθρωτική διαταραχή, λεκτική δυσπραξία, 

διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή κ.ά.). Οι συνεδρίες διεξάγονται από φοιτητές 

του Τμήματος, υπό την εποπτεία ειδικευμένης λογοθεραπεύτριας.

Εθελοντική εργασία φοιτητών στους παιδικούς σταθμούς  
του Δήμου Αμαρουσίου και του Δήμου Βριλησσίων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με τους Οργα-

νισμούς Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμαρουσίου και 

του Δήμου Βριλησσίων, φοιτητές των Τμημάτων Λογοθεραπείας και Παιδαγω-

γικών προσφέρουν εθελοντική εργασία στους παιδικούς σταθμούς των Δήμων, 

συμβάλλοντας ενεργά στο πρόγραμμά τους με υποστηρικτικές υπηρεσίες στις 

εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα αποκτούν σημαντική εμπειρία στο πλαίσιο 

της πρακτικής τους.

Εθελοντική Εργασία Φοιτητών σε Ιδρύματα και ΜΚΟ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεργάζεται με ιδρύματα, ΜΚΟ και σχετικούς κοι-

νωνικούς φορείς στο πλαίσιο πρακτικής των φοιτητών. Με ιδιαίτερη κοινωνική 

ευαισθησία και αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, το Τμήμα Λογοθεραπείας παρέχει 

υποστηρικτικές υπηρεσίες σε παιδιά που χρήζουν βοήθειας, σε ατομικές και 

ομαδικές συνεδρίες που διεξάγονται από φοιτητές του προγράμματος υπό την 

εποπτεία έμπειρων λογοθεραπευτών.

Μεταξύ άλλων, το Τμήμα Λογοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου 

διατηρεί συνεργασία με τους εξής φορείς: Αμαλίειο Οικοτροφείο Θηλέων, 

Αμυμώνη, Αναρρωτήριο Πεντέλης (πρώην ΠΙΚΠΑ), ΕΛΕΠΑΠ, Ειδικό Δημοτι-

κό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων Πεύκης-Λυκόβρυσης, Το Εργαστήρι, Δρόμοι 

Ζωής, Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας», Το Χαμόγελο του Παιδιού, Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. 

"ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" κ.ά.

Παράλληλη στήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες σε σχολεία

Σε συνεργασία με το Κέντρο Αξιολόγησης και Θεραπείας παιδιών και εφήβων 

«Κιναίσθηση», φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας παρέχουν, χωρίς καμία 
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οικονομική επιβάρυνση, παράλληλη στήριξη σε παιδιά με ειδικές ανάγκες κατά 

τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, με εποπτεία από έμπει-

ρους ειδικούς θεραπευτές. Στο πλαίσιο του προγράμματος, παιδιά με αυτισμό, 

αναπτυξιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα κ.ά. έχουν 

τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις γνωστικές ικανότητες που είναι απαραίτη-

τες για τη συμμετοχή τους στο σχολικό πλαίσιο, με τη βοήθεια φοιτητών που 

εκπαιδεύονται για να βρίσκονται δίπλα στο παιδιά στο σχολικό πρόγραμμα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΏΝ ΑΚΟΗΣ  
ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Οι φοιτητές Λογοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είχαν την ευκαιρία 

να συμμετάσχουν και να αποκτήσουν την εμπειρία μιας ακουολογικής εξέτασης 

τονικού ακοογράμματος. Η δράση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος 

«Διαταραχές ακοής» («Hearing Impairment»). Οι συμμετέχοντες, πέρα από την 

απόκτηση θεωρητικής κατάρτισης σε εξειδικευμένα εργαστήρια με υπερσύχρονο 

εξοπλισμό ανακαλύπτουν με βιωματικό τρόπο ακουολογικές  έννοιες, όπως: τονικό 

ακουόγραμμα, παγνιδο-ακουομετρία, ομιλητική ακουομετρία, κατώφλι ακουστό-

τητας  κ.ά. Μέσα από εναλλασσόμενους ρόλους, οι φοιτητές πειραματίζονται 

με τον ακουομετρητή (Compact Diagnostic Audiometer AD229, Interacoustics), 

μαθαίνουν να μετρούν την ακοή τους και βιώνουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζει 

ο ενήλικας ή το παιδί, μαζί με τον ακουολόγο ή τον ωτορινολαρυγγολόγο, στην 

προσπάθειά τους να προσδιορίσουν το κατώφλι ακουστότητας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΛΤΑ

Το Τμήμα Διαιτολογίας επισκέφθηκε το εργοστάσιο Φρέσκων Γαλακτοκομικών 

Προϊόντων της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ για μια ξενάγηση εφ' όλης της ύλης. 

Οι φοιτητές του Τμήματος είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στη μονάδα 

παραγωγής γιαουρτιού και να δουν από κοντά όλα τα μεταποιητικά στάδια 

από τη συλλογή γάλακτος, την επεξεργασία του, τη γαλακτική ζύμωση, τη 

συσκευασία και αποθήκευση.

Με τη Κα Έφη Γκαντή (Υπεύθυνη Κέντρου Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ και Δ/ση 

Διασφάλισης Ποιότητας), οι φοιτητές συζήτησαν τα Συστήματα Ασφάλειας 

και Ποιότητας Τροφίμων της ΔΕΛΤΑ, και την ποιότητα του τροφίμου, σε κάθε 

στάδιο παραγωγής του.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων ως προς 

το σύνολο των απαραίτητων συνθηκών και ακολουθούμενων διαδικασιών προ-

κειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των τροφίμων. Κάπως έτσι οι φοιτητές 

του τμήματος Διαιτολογίας ήρθαν σε επαφή με την διαδικασία παρασκευής και 

επεξεργασίας ενός προϊόντος, από τα πρωταρχικά στάδια παραγωγής μέχρι 

τους τελικούς ελέγχους πριν αυτό αποσταλλεί για κατανάλωση. 

MYBOUKITSA: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ SUPER FOOD  
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Η Σχολή Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καινοτομεί για μια ακόμη φορά, 

με τη δημιουργία από το Τμήμα Διαιτολογίας του νέου, διατροφικού προϊόντος 

- super food “MyBoukitsa”, αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου ακαδημαϊκών, 

αλλά και φοιτητών του τμήματος.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού του προϊόντος, οι ίδιοι οι φοιτητές, υπό την εποπτεία 

των εξειδικευμένων και έμπειρων Διατροφολόγων-Διαιτολόγων καθηγητών του 

Τμήματος, έλαβαν υπόψη τους τις διατροφικές ανάγκες ενός νεαρού καταναλω-

τή, στο πλαίσιο ενός πολυάσχολου ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών και 
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κατέληξαν σε ένα προϊόν υψηλής ενέργειας, εύγευστο, που διαρκεί ανάμεσα στα 

γεύματα, βοηθά στη συγκέντρωση και καταπολεμά την κόπωση. Το MyBoukitsa 

διατίθεται δωρεάν από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σε δύο γεύσεις, μαύρη 

σοκολάτα και cranberries, ενώ μεγάλη σημασία δόθηκε και στη συσκευασία. 

Έπειτα από έρευνα, το Τμήμα επέλεξε μια πολύ πρωτοποριακά ατομική και 

εύχρηστη συσκευασία για τον πολυάσχολο, σύγχρονο νεαρό καταναλωτή, ο 

οποίος κινείται πολύ εκτός σπιτιού. Η καινοτομία του MyBoukitsa έγκειται στο 

ότι είναι εύκολο στη χρήση και παράλληλα θρεπτικό. Μπορεί να καταναλωθεί 

είτε ως σνακ, είτε με προσθήκη γάλακτος, γιαουρτιού ή χυμό πορτοκαλιού στο 

πρακτικό κυπελάκι της συσκευασίας, στο σπίτι, στο γραφείο ή στα διαλλεί-

ματα των μαθημάτων των φοιτητών. Παράλληλα, είναι πλούσιο σε θρεπτικά 

συστατικά και ευεργετικές ουσίες, αλλά και γευστικό λόγω της καινοτόμου 

μορφής του "τραγανές μπουκιές crunchy".

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με το συγκεκριμένο project συμβάλλει ουσιαστι-

κά στον ρόλο της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, παρέχοντας ολοκληρωμένη 

εκπαίδευση με τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται οι νέοι επιστήμονες, 

αλλά και συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη του επαγγέλματος του Διαιτολόγου. 

Με όραμα τη διαρκή συνεργασία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη Βιομη-

χανία, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συμβάλλει παράλληλα στην προετοιμασία 

ικανών, καταρτισμένων αποφοίτων που μπορούν να δραστηριοποιηθούν και 

να ενταχθούν πιο εύκολα στον επαγγελματικό βίο ως αξιόλογοι Διαιτολόγοι-Δι-

ατροφολόγοι. Μέσω της όλης διαδικασίας, οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τον 

δικό τους ρόλο στο κοινωνικό σύνολο, ενώ έχουν άμεση πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας πριν ακόμη αποφοιτήσουν.

Το MyBoukitsa είναι μόνο η αρχή για μια σειρά καινοτόμων προϊόντων από 

το Τμήμα Διαιτολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Η λογική του Μητρο-

πολιτικού Κολλεγίου είναι η συνεργασία με τις εταιρείες για την παραγωγή και 

άλλων καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων, με βάση ελληνικές πρώτες ύλες, με 

στόχο αφενός μεν την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, αφετέρου 

την ενεργή και ουσιαστική εμπλοκή των φοιτητών, πάντα υπό την επίβλεψη 

των καθηγητών τους, στις διαδικασίες σχεδιασμού λειτουργικών τροφίμων, 

με κύριο στόχο την ενίσχυση της υγείας του ανθρώπου.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ  
ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ "BEST STUDENT AWARD"  
ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Με στόχο την ανάδειξη των άριστων, το Πανεπιστήμιο Queen Margaret 

University, που αποτελεί μια από τις ακαδημαϊκές συνεργασίες του Μητροπολι-

τικού Κολλεγίου, διοργάνωσε τα φοιτητικά βραβεία Νοσηλευτικής. Στα βραβεία 

συμμετέχουν φοιτητές από όλα τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα του 

Queen Margaret University. Η φετινή τελετή βράβευσης, η οποία πραγματο-

ποιήθηκε διαδικτυακά, έχει ακόμα περισσότερη αξία για το Μητροπολιτικό 

Κολλέγιο καθώς από το πρόγραμμα σπουδών Νοσηλευτικής του Κολλεγίου 

αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής.

Ο Δημήτριος Μπουραντώνης, φοιτητής του Τμήματος Νοσηλευτικής του Μη-

τροπολιτικού Κολλεγίου κέρδισε το βραβείο "Best student on an undergraduate 

overseas programme". Ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο ήταν ακόμα 3 

φοιτητές του προγράμματος σπουδών BSc (Hons) Nursing στο Μητροπολιτικό 

Κολλέγιο: η Ευαγγελία Αμίρα, η Χριστίνα Πρίφτη και η Αναστασία Αληφραγκή.

Η συγκεκριμένη βράβευση αναδεικνύει ταυτόχρονα το κύρος και την ποιότητα 

του προγράμματος σπουδών Νοσηλευτικής που προσφέρει το Μητροπολιτικό 

Κολλέγιο, σε συνεργασία με το Queen Margaret University. Τα κριτήρια ώστε 

ένας φοιτητής να είναι υποψήφιος στα ετήσια βραβεία Νοσηλευτικής του 

Queen Margaret University είναι οι υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και η θετική 

συνεισφορά στον κλάδο της Νοσηλευτικής.
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1ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΏΔΗ 

ΔΙΑΒΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Με πρωτοβουλία του Τμήματος Νοσηλευτικής, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 

διοργάνωσε εκστρατεία με ενημερωτικό χαρακτήρα για την πρόληψη του 

σακχαρώδους διαβήτη. Η ανοιχτή προς το κοινό δράση «Γνωρίζουμε. Προ-

λαμβάνουμε. Ζούμε» πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Διαβήτη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης του Μητροπο-

λιτικού Κολλεγίου «Από καρδιάς». Φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου από το Campus Πειραιά, υπό την επίβλεψη της 

επικεφαλής του προγράμματος σπουδών, Δρ. Ρεκλείτη, προσέφεραν σχετική 

ενημέρωση και χρήσιμες συμβουλές στο κοινό ενώ, παράλληλα, διεξήγαγαν 

έρευνα για τον κίνδυνο ανάπτυξης Σακχαρώδους Διαβήτη με το ειδικό ερω-

τηματολόγιο FINDRISK, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιαστούν στο 

1o Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Αποκατάστασης από το Μητροπολιτικό 

Κολλέγιο.

Συμβουλές και καθοδήγηση προσέφερε και ο ιατρός-παθολόγος, μέλος της Εται-

ρείας Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) 

κ. Φιλίππου Κωνσταντίνος ο οποίος ενίσχυσε τη δράση με την παρουσία και τη 

συμβολή του. Η ενημερωτική εκστρατεία «Γνωρίζουμε. Προλαμβάνουμε. Ζούμε» 

έλαβε χώρα στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και τελέσθηκε 

υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και την επιστημονική αιγίδα της ΕΜΠαΚΑΝ.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ 
ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στήριξε ως Χορηγός τη δράση «Δίπλα στη Γυναίκα» 

που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων της Γυναικολογικής και Μαιευτικής Κλινικής 

του Αρεταίειου Νοσοκομείου σε συνεργασία με Β' Πανεπιστημιακή Μαιευτική/ 

Γυναικολογική κλινική του Αρεταίειου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και είχε σκοπό την ενημέρωση και ευαι-

σθητοποίηση των γυναικών σε θέματα υγείας καθώς και στην πρόληψη του 

γυναικολογικού καρκίνου. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, το Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Υγείας είχε 

ενεργό ρόλο. Στα ειδικά διαμορφωμένα stands που είχαν στηθεί μπροστά από 

το Αρεταίειο Νοσοκομείο, οι εθελόντριες φοιτήτριες προσέφεραν ενημέρωση 

σε διερχόμενες γυναίκες σχετικά με τον γυναικολογικό καρκίνο και την αξία της 

εξέτασης, καλώντας όσες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν, δωρεάν και χωρίς 

ραντεβού εκείνη την ημέρα, Test Pap, ψηλάφησης μαστού και εμβολιασμού για 

τον HPV. Τη δράση πλαισίωσαν και εθελοντές του Συλλόγου και της Κλινικής 

ενώ τον συντονισμό είχε αναλάβει η κα Πόπη Καλαϊτζή, Γιατρός και Πρόεδρος 

του Συλλόγου Φίλων Γυναικολογικής και Μαιευτικής Κλινικής του Αρεταίειου. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η δράση σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία. Σύμφωνα 

με στοιχεία του Συλλόγου Φίλων της Γυναικολογικής και Μαιευτικής Κλινικής 

του Αρεταίειου, περισσότερες από 3.000 γυναίκες ενημερώθηκαν, περισσότερες 

από 250 υποβλήθηκαν σε Test Παπ, Test για τον HPV και ψηλάφηση μαστού, 

σε περισσότερες από 200 έγινε συνταγογράφηση του εμβολίου HPV και εμβο-

λιασμός ενώ δεκάδες ακόμη γυναίκες προωθήθηκαν στα ιατρεία του Δήμου για 

αντίστοιχες εξετάσεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οι εξετάσεις και 

ο εμβολιασμός πραγματοποιήθηκαν στο Αρεταίειο Νοσοκομείο από γιατρούς 

της Γυναικολογικής και Μαιευτικής Κλινικής.
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3ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ  

ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΚΑΙ  
ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Tο Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, σε 

συνεργασία με τη Νεογνολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, διοργάνωσαν Ημερίδα 

Μητρικού Θηλασμού. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο από φοιτητές 

και επαγγελματίες Υγείας, αλλά και επισκέπτες με ενδιαφέρον για τον θηλασμό, 

αμφιθέατρο του Downtown Campus (Ακαδημίας 42), με σκοπό να ενημερώσει, 

να ευαισθητοποιήσει και να προσεγγίσει ολιστικά το θέμα του θηλασμού. 

Στην εκδήλωση μίλησαν η κα Νικολέττα Ιακωβίδου, Αναπληρώτρια Κα-

θηγήτρια Παιδιατρικής–Νεογνολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθύντρια 

Νεογνολογικής Κλινικής, αλλά και 23 ακόμα επιστήμονες και ιατροί από την 

Επιστημονική Ομάδα του Αρεταίειου Νοσοκομείου, αναλύοντας θεματικές οι 

προσέγγιζαν και επιστημονικά τη σημασία του για την ανάπτυξη του νεογνού. 

Ανάμεσα στα θέματα που αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της 1ης Συνεδρίας  ήταν 

η «Ανατομία μαστού και η φυσιολογία της γαλουχίας» από τους Θ.Μπουτσίκου 

και Σ. Χατζηάλη. Τη σκυτάλη πήραν η κα Ιακωβίδου μαζί με τον κ. Καφαλίδης 

για μ ια ομιλία με θέμα «Σύγκριση Μητρικού Γάλακτος και υποκατάστατου 

Μητρικού Γάλακτος». Στη συνέχεια οι κ.κ. Ν. Βραχνής και Δ. Βραχνής μίλησαν 

για τον θεμελιώδη ρόλο του θηλασμού στην καλή υγεία της μητέρας ενώ οι κ.κ. 

Κ. Σφυρή και Ε. Κυρίτσα, με τη σειρά τους, ανέλυσαν τον τρόπο με τον οποίο 

θωρακίζει καλή υγεία ενός παιδιού. 

Στη 2η Συνεδρία εστίασε και στην πρακτική πλευρά του θηλασμού. Πιο 

συγκεκριμένα, οι κ.κ. Σ.Λιόση και Κ.Καρατζάς ανέφεραν πρακτικές που συ-

σχετίζονται με επιτυχή μητρικό θηλασμό ενώ οι κ.κ. Ι. Ματαρά και Α. Κρέπη 

ανέλαβαν να παρουσιάσουν το θέμα «Μητρικός θηλασμός τις πρώτες μέρες ζωής 

στο μαιευτήριο». Ενδιαφέρον είχε και η ομιλία για τη συσχέτιση του ίκτερου με 

το μητρικό γάλα η οποία πραγματοποιήθηκε από τους κ.κ. Θ. Μπουτσίκου και 

Ρ. Σώκου. Τη 2η Συνεδρία έκλεισαν οι κ.κ. Χ. Παπαπέτρου και Μ. Φωκά με  ένα 

ακρογωνιαίας σημασίας ζήτημα για κάθε οικογένεια που υποδέχεται ένα μέλος: 

«Ο ρόλος της οικογένειας στη στήριξη της μητέρας που θηλάζει». 

Η 3η Συνεδρία άνοιξε με τους κ.κ. Σ. Παλιάτσου και Ε. Μακρίδη να μιλούν για 

τα Γαλακταγωγά. Στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι κ.κ. Β. Μούγιου και Φ. Κολοβού 

για να ενημερώσουν σχετικά με τη λήψη φαρμάκων στη διάρκεια της γαλουχί-

ας. Τις αντενδείξεις του μητρικού θηλασμού ανέλαβαν να αναλύσουν οι κ.κ. Μ. 

Κόλλια και Θ. Λαγκούση.  Η Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού δεν θα μπορούσε να 

κλείσει χωρίς μια αναφορά σε ζητήματα που συνδέουν τον μητρικό θηλασμό 

με την αειφόρο ανάπτυξη, κάτι για το οποίο μίλησε η κα. Βολάκη. Ακολούθησε 

διαδραστική συζήτηση με θέμα «Αντιλήψεις υγειονομικών για τον μητρικό θηλα-

σμό» που ανέλαβαν να συντονίσουν οι κ.κ. Ζ. Ηλιοδρομίτη και Α. Κοντογεώργου.  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΠΟΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ QMU ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο υποδέχτηκε θερμά ομάδα καθηγητών και φοιτητών 

από το Τμήμα Ποδιατρικής του Βρετανικού Πανεπιστημίου Queen Margaret 

σε συνεργασία με το οποίο προσφέρει το πρώτο και μοναδικό πανεπιστημιακό 

πρόγραμμα σπουδών Ποδιατρικής στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της τριή-

μερης επίσκεψης, οι φοιτητές του Τμήματος Ποδιατρικής είχαν την ευκαιρία 

να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους φοιτητές του QMU του 

αντίστοιχου προγράμματος σπουδών. Πιο αναλυτικά, τους δόθηκε η δυνατότητα 

να αξιολογήσουν και αντιμετωπίσουν πραγματικά περιστατικά στην Εκπαιδευ-

τική Κλινική Ποδιατρική του Κολλεγίου. 

Επιπλέον, ο υπεύθυνος του προγράμματος σπουδών Ποδιατρικής του Κολ-

λεγίου και προϊστάμενος στο Εργαστήριο Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης της 

ΕΛΕΠΑΠ, κ. Γιώργος Γκρίμας οργάνωσε επίσκεψη στο Εργαστήριο Ανάλυσης 

Βάδισης και Κίνησης της ΕΛΕΠΑΠ. Οι καλεσμένοι φοιτητές και καθηγητές του 

QMU ξεναγήθηκαν σε όλα τα τμήματα της ΕΛΕΠΑΠ, είδαν, για πρώτη φορά, 
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από κοντά τη διαδικασία της ανάλυσης βάδισης ενώ ακολούθησε ερμηνεία και 

συζήτηση των αποτελεσμάτων. 

Η τρίτη ημέρα της επίσκεψης ήταν εξίσου εποικοδομητική για αμφότερες τις 

ομάδες. Οι φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, μαζί με τους φοιτητές του 

QMU, υποδέχτηκαν για ακόμη μια φορά ασθενείς στην Εκπαιδευτική Κλινική 

Ποδιατρικής του Μητροπολιτικού. Ακολούθησε το σεμινάριο «Αξιολόγηση της 

βάδισης και κατασκευής ορθωτικών πελμάτων» από τον Δρ. Γιάννη Γιάκα, καθη-

γητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συντονιστής στο Ινστιτούτο Ανθρώπινης 

Κίνησης και Αποκατάστασης του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας-Θεσσαλία. 
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Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης
Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης 
(Academic Learning Centre) έχει ως 
στόχο την παροχή αποτελεσματικής 
καθοδήγησης για επιτυχείς ακαδημαϊκές 
σπουδές. Πρόκειται για μια δωρεάν 
υπηρεσία η οποία προσφέρει συμβου-
λές και λύσεις σε θέματα που απασχο-
λούν νέους αλλά και παλιούς φοιτητές, 
ενώ απευθύνεται τόσο σε μεμονωμέ-
νους φοιτητές, όσο και σε μικρές ομά-
δες που παρουσιάζουν τις ίδιες ελλεί-
ψεις. 

► Συμβουλές για αποτελεσματική χρή-
ση διαθέσιμου χρόνου μελέτης 
► Βελτίωση ικανότητας ακαδημαϊκής 
γραφής
► Κριτική θεώρηση εργασιών μέσω 
κατ’ ιδίαν συναντήσεων I Ακαδημαϊκό 
ήθος
► Σωστή χρήση παραπομπών και 
αποφυγή λογοκλοπής (Harvard System 
of Referencing) 
► Σε βάθος εμπέδωση των εργασιών 
έρευνας (research projects) και των 
ανάλογων διαδικασιών

Συμβουλευτικό Κέντρο 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο (Counselling 
Center) προσφέρει ατομική υποστήρι-
ξη, καθώς και συμβουλές σε φοιτητές 
που αντιμετωπίζουν προσωπικά προ-
βλήματα όπως άγχος, στρες, κατάθλι-
ψη, διατροφικές διαταραχές και πένθος. 
Το Κέντρο μπορεί να βοηθήσει και με 
άλλα θέματα όπως οικογενειακά προ-

βλή- ματα, προβλήματα με προσωπικές 
σχέσεις, η λήψη δύσκολων αποφάσεων, 
επιλογές και προβλήματα που αφορούν 
την προσαρμογή του φοιτητή στην 
ακαδημαϊκή ζωή και τις σχετικές της 
απαιτήσεις. Το Συμβουλευτικό Κέντρο 
στοχεύει να προσφέρει στους φοιτητές  
τα εξής: 

► Δωρεάν, εθελοντική και εμπιστευτική 
συμβουλευτική υποστήριξη 
► Την ευκαιρία για τους φοιτητές να 
λάβουν συμβουλές και υποστήριξη από 
επαγγελματίες ψυχολόγους και σύμβου-
λους 
► Έυκαιρίες για τους φοιτητές να παρα-
κολουθήσουν δομημένα ομαδικά σεμι-
νάρια για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχε-
τικά με τη συμβουλευτική υποστήριξη. 

Kέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης  
Μαθησιακών Δυσκολιών
Το Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστα-
σης Μαθησιακών Δυσκολιών (Κ.Δ.Α.Μ.Δ.) 
αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία του Μη-
τροπολιτικού Κολλεγίου, που έχει βασικό 
στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές που 
αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες - 
διαγνωσμένες ή μη - να ανταποκριθούν 
στις σπουδές τους με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο και να βελτιώσουν την ακα-
δημαϊκή τους επίδοση. Οι υπηρεσίες του 
περιλαμβάνουν:

► Ακαδημαϊκή υποστήριξη σε φοιτητές 
με μαθησιακές δυσκολίες, προσαρμο-
σμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, βάσει 
του επίσημου εγγράφου διάγνωσής τους.

► Ανεπίσημη ανίχνευση μαθησιακών 
δυσκολιών - για μη διαγνωσμένες πε-
ριπτώσεις - και παραπομπή προς αξι-
ολόγηση σε επίσημους φορείς (πλαίσια 
ενηλίκων).
► Παράλληλη στήριξη σε φοιτητές, 
που αντιμετωπίζουν έντονη δυσκολία 
στη φοίτηση, από τους φοιτητές του 
προγράμματος της Έιδικής Αγωγής που 
προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μο-
ναδικό Κολλέγιο στην Έλλάδα που προ-
σφέρει αυτήν την καινοτόμο υπηρεσία 
στον ειδικό πληθυσμό των φοιτητών με 
μαθησιακές δυσκολίες.

Διαιτολογικό Γραφείο
Το Διαιτολογικό Γραφείο αποτελεί μια 
πρωτοβουλία του Τμήματος Διαιτολό-
γιας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. 
Πρόκειται για μια μονάδα διατροφικής 
υποστήριξης, που ασχολείται με την 
παροχή υποστήριξης και συμβουλών 
πάνω σε θέματα διατροφής και υγείας. 
Το Γραφείο στελεχώνεται από τελειό-
φοιτους φοιτητές του Τμήματος Διαιτο-
λογίας, οι οποίοι - υπό την επίβλεψη των 
ακαδημαϊκών τους και επαγγελματιών 
Διαιτολόγων-Κλινικών Διατροφολόγων 
- προσφέρουν δωρεάν τις ακόλουθες 
υπηρεσίες:

►Ρύθμιση και έλεγχος βάρους 
►Κλινική διατροφική θεραπεία 
►Διατροφή για παιδιά και εφήβους 
►Διατροφή για άτομα τρίτης ηλικίας 
►Έγκυμοσύνη και θηλασμός 
►Διατροφή αθλητών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΏΝ

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος (Personal 
Academic Advisor)
Ο προσωπικός ακαδημαϊκός σύμβου-
λος αποτελεί έναν από τους βασικότε-
ρους θεσμούς υποστήριξης της μαθησι-
ακής διαδικασίας. Βρίσκεται σε συνεχή 
επαφή με τους φοιτητές, συνεργάζεται 
στενά για την πορεία των σπουδών 
τους, την επαγγελματική τους αποκα-
τάσταση και γενικότερα για την αντιμε-
τώπιση κάθε θέματος στην καθημερινή 
εκπαιδευτική διαδικασία. Ο προσωπι-
κός ακαδημαϊκός σύμβουλος μερίμνα 
για την επίλυση όλων των θεμάτων που 
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της φοίτη-
σης. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης, 
βασικό του μέλημα είναι η συνεργασία 
με τον πτυχιούχο για την εξεύρεση των 
πλέον ενδεδειγμένων επαγγελματικών 
λύσεων. 

Ερευνητική Δραστηριότητα
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ενθαρρύνει 
και στηρίζει την ερευνητική δραστηρι-
ότητα και το επιστημονικό έργο τόσο 
των έγκριτων ακαδημαϊκών του, όσο και 
επιλεγμένων ομάδων φοιτητών, στα δια-
φορετικά πεδία ενδιαφέροντος που κα-
λύπτουν οι Σχολές και τα προγράμματα 
σπουδών του ιδρύματος. Κατά τη διάρ-
κεια του ακαδημαϊκού έτους, εκπονού-
νται ερευνητικά projects σε συνεργασία 
με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού το-
μέα, με επιστημονικούς φορείς, οργανι-
σμούς, και αλλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
τα αποτελέσματα των οποίων ανακοινώ-
νονται στο ευρύ κοινό και στην ακαδη-
μαϊκή επιστημονική κοινότητα μέσω του 
εγχώριου και διεθνούς επιστημονικού 
τύπου (scientific journals) αλλά και σε διε-
θνή επιστημονικά συνέδρια. 

Πρακτική / Κλινική Άσκηση Φοιτητών
Σε όλα τα πρακτικά ακαδημαϊκά προ-
γράμματα του Μητροπολιτικού Κολλε-
γίου, η πρακτική / κλινική άσκηση των 
φοιτητών είναι υποχρεωτική στα πλαί-
σια των σπουδών τους. Η ποιότητα και 
εγκυρότητα της πρακτικής / κλινικής 
άσκησης θεωρείται μια από τις σοβαρό-
τερες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστή-
μια, καθώς αποτελεί προϋπόθεση τόσο 
για την ακαδημαϊκή αποφοίτηση, όσο 
και για την εξοικείωση σε πραγματικές 
συνθήκες εργασίας και την απόκτηση 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στο 
Μητροπολιτικό Κολλέγιο, η πρακτική / 

κλινική άσκηση υλοποιείται με τη συνερ-
γασία των μεγαλύτερων νοσοκομείων, 
κέντρων αποκατάστασης, θεραπευτηρί-
ων και κλινικών (επιστήμες Υγείας), παι-
δικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα 
εκπαίδευσης (Παιδαγωγικές επιστήμες), 
ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις 
και εκδηλώσεις-εκθέσεις (επιστήμες 
Τουρισμού) κ.α. Η πρακτική άσκηση 
συχνά αποτελεί το εφαλτήριο της με-
τέπειτα επιτυχημένης επαγγελματικής 
πορείας των αποφοίτων μας.
Βασικός στόχος της πρακτικής άσκη-
σης είναι οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη 
έμπειρων εκπαιδευτών, να έρθουν σε 
επαφή με όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
γκάμα περιστατικών και περιπτώσεων 
στο επάγγελμα της επιλογής τους, προ-
κειμένου να εφοδιαστούν κατάλληλα με 
την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, η 
οποία αργότερα θα εμπλουτίσει το βι-
ογραφικό τους σημείωμα, αυξάνοντας 
την ανταγωνιστικότητά τους στην αγο-
ρά εργασίας.

Αναγνωρισμένες Σπουδές 
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει 
στην Έλλάδα αναγνωρισμένα προγράμ-
ματα σπουδών Διεθνών Πανεπιστημίων, 
τα οποία εμπίπτουν στις κείμενες διατά-
ξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων όπως αυ-
τές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθε-
σία και το Υπουργείο Παιδείας.

Διαδικασία & Προϋποθέσεις Εγγραφής 
Η ενημέρωση του υποψήφιου φοιτητή 
πραγματοποιείται από εξειδικευμένο 
ακαδημαϊκό σύμβουλο του Κολλεγίου. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοι-
τητής αποφασίσει να εγγραφεί σε ένα 
από τα πανεπιστημιακά προγράμματα 
σπουδών που προσφέρει το Μητροπο-
λιτικό Κολλέγιο, οφείλει να συμπληρώσει 
σχετική αίτηση εγγραφής. Μετά την αξι-
ολόγηση της αίτησης και εφόσον αυτή 
εγκριθεί, ο υποψήφιος φοιτητής πρέπει 
να προσκομίσει, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, μία σειρά υποχρεωτικών δι-
καιολογητικών. Μετά την κατάθεση των 
δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι καλούνται 
σε συνέντευξη με τον Ακαδημαϊκό Υπευ-
θ́υνο του κάθε προγράμματος που έχουν 
επιλέξει. Με την επιτυχή ολοκλήρωση 
αυτού του σταδίου ο υποψήφιος φοιτη-
τής εγγράφεται επισήμως στο πρόγραμ-
μα σπουδών της επιλογής του. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ/BACHELORS
► Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
► Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
► Έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (4) 
► Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης της 
Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτει-
́ται) 
► Πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι σπου-
δών (εάν υπάρχουν)
► Αίτηση Έγγραφής του Μητροπολιτι-
κού Κολλεγίου

ΜΈΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ/MASTERS
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά  
(εκτός του Απολυτηρίου) και επιπλέον:
► Αντίγραφο πρώτου πτυχίου τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης
► Μία (1) συστατική επιστολή από κα-
θηγητή και μία (1) από εργοδότη (εφό-
σον υπάρχει εργοδότης)
► Βιογραφικό Σημείωμα

Μετεγγραφές 
Οι φοιτητές εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΈΙ, ΤΈΙ, 
Κολλεγίων και Πανεπιστημίων της Αλ-
λοδαπής), μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση μετεγγραφής στο Mητροπολιτι-
κό Κολλέγιο, εφόσον το επιθυμούν. Η 
αίτηση εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά (Απολυτήριο Λυκείου ή ΤΈΈ, 
αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που 
έχουν κατοχυρώσει σε άλλα τριτοβάθ-
μια εκπαιδευτικά Ιδρύματα, συστατικές 
επιστολές, ύλη μαθημάτων, κ.λπ.) ελέγ-
χεται και αξιολογείται από το Μητροπο-
λιτικό Κολλέγιο και το συνεργάζομενο 
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. 

Απουσίες 
Τα προγράμματα σπουδών είναι 
πλήρους παρακολούθησης (Full time). 
Η παρουσία και η ενεργητική συμμετο-
χή των φοιτητών στις παραδόσεις είναι 
απαραίτητη. Οι απουσίες δικαιολογού-
νται με επίσημη βεβαίωση γιατρού ή ερ-
γοδότη και δεν θα πρέπει σε καμία πε-
ρίπτωση να υπερβαίνουν συγκεκριμένο 
ποσοστό των ωρών διδασκαλίας όπως 
προβλέπεται για κάθε μάθημα. 



Σ
Χ

Ο
Λ

Η
 Υ

ΓΕ
ΙΑ

Σ
9

8

mitropolitiko.edu.gr
admissions@mitropolitiko.edu.gr
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