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Ειδοποίηση 
ασφαλείας!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Το περιεχόμενο του Εργαστηρίου 
περιέχει ενέργειες που μας 

βγάζουν από το comfort zone μας!!!



1. Μορφή: 
Διάρθρωση

του ΠΣ

Πρόγραμμα Διδασκομένων Μαθημάτων
Το ενδεικτικό όπως διαμορφώνεται με βάση τη 
διαθεσιμότητα σε προσωπικό - περιλαμβάνει το όνομα 
διδάσκοντα δίπλα από τον τίτλο ή ένδειξη 407/ΕΣΠΑ 
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
Αποτυπώνει το στίγμα του Τμήματος, υπηρετεί τα 
μαθησιακά αποτελέσματα του πτυχίου, είναι 
μαξιμαλιστικό και παρουσιάζεται με τη μορφή 
λίστας μαθημάτων ανά γνωστικό αντικείμενο - χωρίς 
αναφορά σε διδάσκοντα. 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών κατανέμεται σε 
εξάμηνα - χωρίς αναφορά σε διδάσκοντα.



Παράδειγμα….



Παράδειγμα….



Παράδειγμα….



Tips…

Το αναλυτικό και ενδεικτικό ΠΣ εγκρίνονται άπαξ από τη 
συνέλευση και στη συνέχεια, αν χρειαστεί αιτιολογημένα να 
προστεθούν μαθήματα, τότε ακολουθείται η διαδικασία 
αναμόρφωσης προγράμματος που έχει ορίσει η ΜΟΔΙΠ.

1. Εισήγηση 
Επιτροπής 

Προγράμματος 
Σπουδών 2. Θετική 

έκφραση γνώμης 
ΟΜΕΑ ότι 

πληρούνται οι 
όροι διασφάλισης 

ποιότητας

3. Έγκριση από 
Συνέλευση

4. Αποστολή στη 
ΜΟΔΙΠ

5. Έγκριση 
ΜΟΔΙΠ και 
εισήγηση σε 

Σύγκλητο 6. Έγκριση 
Συγκλήτου

7. Ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα



Tips…

Το Τμήμα πρέπει να συλλογιστεί εκτενώς για το ποια 
μαθήματα θα συμπεριλάβει στο Αναλυτικό ΠΣ, ώστε να μην 
χρειάζεται να αλλάζει κάθε χρόνο.

Χρήση κωδικών μαθημάτων.

Το Πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων  εγκρίνεται κάθε 
χρόνο στη συνέλευση Μαΐου, Ιουνίου ή το αργότερο 
Σεπτεμβρίου ως εφαρμογή του αναλυτικού. 
Δεν χρειάζεται έγκριση από τη Σύγκλητο.



Microcredentials
(θυμηθείτε τη λέξη!!!)

Σύντομα modules που οδηγούν σε απόκτηση δεξιοτήτων

(π.χ. Η/Υ, Ξένη Γλώσσα, παιδαγωγική επάρκεια)

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/7a939850-6c18-
11eb-aeb5-01aa75ed71a1

European Skills Agenda, September 2020 Communication on achieving the 
European Education Area by 2025, September 2020 Digital Education 
Action Plan.

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/7a939850-6c18-11eb-aeb5-01aa75ed71a1


Δραστηριότητα 1

Μελετήστε το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός σας και καταγράψτε τα 
γνωστικά αντικείμενα βάσει των οποίων θα ταξινομήστε τα μαθήματα του 
ΠΣ σας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Καταγράψτε τον συνολικό αριθμό μαθημάτων για απόκτηση πτυχίου.

Διάρκεια: 10 λεπτά



Κατηγορίες 
μαθημάτων

M4.016 Μαθήματα Υποβάθρου: Τα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν 
αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα 
Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική 
γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα 
σ' αυτήν.

M4.017 Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής: Πρόκειται για τα μαθήματα 
εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο 
επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών.

M4.018 Μαθήματα Γενικών Γνώσεων: Μαθήματα που δεν σχετίζονται 
άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος 
Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως 
επιστήμονα και πολίτη.

M4.019 Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων: Μαθήματα που δεν στοχεύουν 
στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος 
Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των 
φοιτητών (Πρακτική Άσκηση, Φροντιστήριο και Η/Υ).
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Μαθήματα 
υποβάθρου

Αυτό που οι φοιτητές γνωρίζουν ήδη σχετικά με το
περιεχόμενο ενός μαθήματος αποτελεί τη βασικότερη ένδειξη
του πόσο καλά και σε τι βαθμό θα αποκτήσουν νέα γνώση
σχετική με το περιεχόμενο.

Έρευνες έδειξαν πως υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στις
ακαδημαϊκές γνώσεις υποβάθρου και την ακαδημαϊκή
επιτυχία, αλλά και την απόκτηση status (+υψηλού
εισοδήματος) μετά την αποφοίτηση.

Πώς αποκτώνται οι ακαδημαϊκές γνώσεις υποβάθρου;

α) ικανότητα επεξεργασίας και αποθήκευσης στη μνήμη,

β) αριθμός και συχνότητα εκπαιδευτικών εμπειριών που
ενδυναμώνουν τις ακαδημαϊκές γνώσεις υποβάθρου.

 Παράδειγμα μουσείου…
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Ας εξετάσουμε 
ένα 

παράδειγμα
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Μαθήματα 
γενικών 

γνώσεων

Τέχνη, λογοτεχνία, φιλοσοφία, ιστορία, μαθηματικά, 
κοινωνικές επιστήμες

Στόχος:

Βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου

Διαπολιτισμική επίγνωση

Διατύπωση ερωτήσεων-απαντήσεων
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Τι σκέφτεστε όταν ακούτε 
«Περίγραμμα Μαθήματος»;

Απαντήστε στο Poll

Δραστηριότητα 2

Διάρκεια: 5 λεπτά

Poll



Τα 
περιγράμματα 
μαθημάτων….

…..αποτελούν ένα είδος συμβολαίου

…..είναι μαθησιακό εργαλείο το οποίο: 

δίνει πληροφορίες για το περιεχόμενο και τη δομή του 
μαθήματος

δίνει οδηγίες στους φοιτητές τι θα μάθουν και τι πρέπει να 
κάνουν για να επιτύχουν στο μάθημα

ενημερώνει για τις παιδαγωγικές πρακτικές.

……δεν παρέχουν μόνο πληροφορίες, αλλά αποτελούν 
και ένα είδος μανιφέστου! Τι θέλουμε να 

πετύχουμε με τα 
μαθήματά μας; 

…..μπορούν να διαμορφώσουν το κλίμα στην τάξη μας!
…..δεν συμπληρώνονται εν κενώ, αλλά έχοντας πάντα 
στο μυαλό μας τους φοιτητές.



Αναρωτηθείτε…..
Είναι τα περιγράμματα μαθημάτων σας μαθησιακά 
εργαλεία ή απλά συμβόλαια;

Τα έχετε γράψει έχοντας στο μυαλό σας τους 
φοιτητές σας;

Προσφέρουν ένα συνεργατικό ‘μονοπάτι’ μάθησης;

Στροφή από το περιεχόμενο στη μάθηση!

Ποιος θέλει να 
μοιραστεί την εμπειρία 

του μαζί μας;



Αλλάζοντας 
την εστίαση

Εστίαση στο περιεχόμενο
 Τι θα κάνει το μάθημα

 Τι θα διδάξει ο καθηγητής

(Παραδοσιακό)

Εστίαση στη μάθηση
 Τι θα μάθεις (ο φοιτητής) και 

τι θα μπορείς να κάνεις

 Τι θα κάνουμε στην τάξη

 Τι θα σε βοηθήσει να 
παρακολουθήσεις και να 
ολοκληρώσεις με επιτυχία το 
μάθημα

(Επανασχεδιασμένο)



2. 
Περιεχόμενο 

ΠΣ
Ισότητα και Συμπερίληψη

Στόχοι αειφορίας
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2.1 Ισότητα και 
Συμπερίληψη

Συμπερίληψη:

Αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους τα 
πανεπιστημιακά μαθήματα, οι δραστηριότητες εντός 
αίθουσας, τα ΠΣ και οι τρόποι αξιολόγησης λαμβάνουν 
υπόψη ζητήματα διαφοροποίησης σε μια οπτική να 
εμπλέξουν όλους τους φοιτητές σε προσβάσιμη και νοητικά 
προκλητική μάθηση. 

Προσβάσιμη διδασκαλία: 

Απαιτεί συνειδητή προσπάθεια από την πλευρά του 
εκπαιδευτικού να βοηθήσει τους φοιτητές να ξεπεράσουν 
εμπόδια. 

!!!Μπορεί επίσης να εμπλουτίσει τις εμπειρίες στην αίθουσα 
δίνοντας πρόσβαση σε περισσότερες προοπτικές!!!
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Συζητήστε:
ποια είδη διαφορετικότητας απαντούν στο Τμήμα σας;

τι ιδιαίτερες ανάγκες έχουν τα άτομα αυτά; 

τι κάνει το Τμήμα σας για να ανταποκριθεί στο αίτημα της συμπερίληψης;

Καταγράφει ο γραμματέας της ομάδας και τα παρουσιάζει στην 
ολομέλεια.
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Δραστηριότητα 3

Διάρκεια: 15 λεπτά

Breakout rooms 



 Φυλή και εθνότητα

 Αναπηρία (+μαθησιακές δυσκολίες) *

 Θρησκεία

 Φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός *

 Ξένοι φοιτητές και φοιτητές Erasmus *

 Οικονομικοκοινωνικό υπόβαθρο

 Εκπαιδευτικό υπόβαθρο (βλ. και βαθμό εισαγωγής)
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2.1 Ισότητα και 
Συμπερίληψη



Ας προνοήσουμε: 

Περιλαμβάνουμε στο μάθημά μας υλικό από 
ερευνητές με διαφορετικές οπτικές και 
υπόβαθρα; 

Ή μόνο ο λευκός κυρίαρχος λόγος;

24

Φυλή και 
Εθνότητα



Αναπηρία
Ενημέρωση στο 1ο μάθημα: Δυνατότητες που προσφέρει το 
ΔΠΘ στους φοιτητές.

Δήλωση στο Περίγραμμα Μαθήματος:
Σε αυτό το μάθημα καλωσορίζω όλους τους φοιτητές από
διαφορετικά πλαίσια και με διαφορετικές ικανότητες. Αν
θεωρείς ότι το υλικό του μαθήματος δεν είναι προσβάσιμο για
σένα ή αν για οποιονδήποτε λόγο αντιμετωπίζεις κάποια
δυσκολία κατά τη διάρκεια του μαθήματος και χρειάζεσαι
συμβουλευτική, επικοινώνησε με τη ΔΟΣΥΠ στο dosyp@duth.gr

Προσοχή με τις ομαδικές εργασίες!

25
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Θρησκεία Ας προνοήσουμε: 

Φοιτητές που χάνουν υποχρεωτικά μαθήματα 
για θρησκευτικούς λόγους θα πρέπει να 
διευκολυνθούν 

(δικαιολόγηση απουσιών, παράταση προθεσμιών, υποβολής 
εργασιών, κτλ.)
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Σεξουαλικός 
προσανατολισμός Αποδοχή και χρήση/επιβολή πολιτικά ορθού 

λεξιλογίου

Ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στον διάλογο στην 
τάξη
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Ξένοι και 
φοιτητές 
Erasmus

Ας προνοήσουμε: 

Δυνατότητα mentoring, 

συγγραφής εργασιών στην αγγλική (αναγράφεται στο 

Περίγραμμα μαθήματος),

εθελοντής φοιτητής μεταφραστής, 

μετάφραση πινακίδων του Τμήματος στην 
αγγλική ή έκδοση χάρτη στην αγγλική
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Οικονομικό-
κοινωνικό  
Υπόβαθρο 

Ας προνοήσουμε: 

‘διαφανής’ διδασκαλία:
χρήση συνεργατικής μάθησης (αμβλύνει τις διαφορές)

σαφήνεια προς τους φοιτητές στο τι
περιμένουμε, στο πότε το περιμένουμε, στο 
πώς θα αξιολογήσουμε.
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Άνοιξε το αρχείο με τίτλο Συνεργατική Μάθηση. Πώς
μπορείς να αξιοποιήσεις τις πρακτικές συνεργατικής
μάθησης στο μάθημά σου;

Συμπλήρωσε το φυλλάδιο και ανέβασέ το στο chat box.
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Δραστηριότητα 4

Διάρκεια: 5 λεπτά



Εκπαιδευτικό 
υπόβαθρο

Ας προνοήσουμε: 

Οι φοιτητές μας έχουν διαφορετικές εμπειρίες και προσδοκίες. 

Έχουν διαφορετικές ικανότητες παραγωγής λόγου (προφορικού και 
γραπτού), επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη. 

Πρωτοετείς φοιτητές: Ας τους εξηγήσουμε τη διαφορά του 
πανεπιστημίου από το σχολείο. 

Διαγνωστικό κουίζ: Για να δούμε τι γνωρίζουν για το περιεχόμενο 
του μαθήματός μας, τι αναμένουν από αυτό, και ας δώσουμε υλικό 
υποστηρικτικό.

Όλα αυτά αναγράφονται στο eclass.

!!!! Ας μην εστιάζουμε μόνο στο τι ΔΕΝ μπορούν να κάνουν!!!!

!!!!Ας δώσουμε έμφαση στο τι μπορούν!!!!!
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Σενάριο 1: Είσαι φοιτητής Erasmus, φτάνεις 1η μέρα στο Τμήμα σου, 
πηγαίνεις στη Γραμματεία και κανείς δεν ξέρει αγγλικά να σε βοηθήσει. 
Επίσης ο καθηγητής που διδάσκει το μάθημα που περιλαμβάνεται στο 
learning agreement θέλει να εξεταστείς όπως οι υπόλοιποι φοιτητές στα 
ελληνικά. Γράψε 5 λέξεις που αποτυπώνουν τι νιώθεις.

Σενάριο 2: Έχεις δυσλεξία και όταν ζητάς από τον Καθηγητή να 
εξεταστείς προφορικά, όπως δικαιούσαι, ο καθηγητής λέει ότι δεν έχεις 
κανένα πρόβλημα και θα εξεταστείς όπως οι υπόλοιποι φοιτητές 
γραπτά. Γράψε 5 λέξεις που αποτυπώνουν τι νιώθεις. Τι ενέργειες κάνεις;

Σενάριο 3: Έχεις δυσκολίες συγκέντρωσης και προσοχής και ηχογραφείς 
το μάθημα για να το ξανακούσεις σε χαλαρό περιβάλλον. Ο καθηγητής 
σου το απαγορεύει. Γράψε 5 λέξεις που αποτυπώνουν τι νιώθεις. 
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Δραστηριότητα 5-a

Διάρκεια: 15 λεπτά

Role Play



Σενάριο 4: Κάθεσαι σε ένα μεγάλο αμφιθέατρο προσπαθώντας να 
μείνεις ‘αόρατος’ και ο Καθηγητής σε καλεί να σηκωθείς να συστηθείς 
και να απαντήσεις σε συγκεκριμένη ερώτηση. Γράψε 5 λέξεις που 
αποτυπώνουν τι νιώθεις. 

Σενάριο 5: Είσαι τυφλός και ο καθηγητής σου σας έχει βάλει ατομική 
εργασία που αφορά τη μελέτη ενός άρθρου από το eclass. Ακόμη και αν 
χρησιμοποιήσεις λογισμικό σύνθεσης φωνής που σου ‘διαβάζει’ το 
άρθρο δεν μπορείς να πλοηγηθείς στο eclass. Γράψε 5 λέξεις που 
αποτυπώνουν τι νιώθεις.   

Σενάριο 6: Είσαι μουσουλμάνος, και κατά την τελετή ορκωμοσίας σου 
δεν υπάρχει στην αίθουσα το κοράνι. Γράψε 5 λέξεις που αποτυπώνουν 
τι νιώθεις. 
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Δραστηριότητα 5-β

Διάρκεια: 15 λεπτά

Role Play



Eξ 
αποστάσεως 

συμπερίληψη

Πώς επηρεάζει η πανδημία τους φοιτητές μου;

Ποιες στρατηγικές θα χρησιμοποιήσω για να ανταποκριθώ 
στις ανάγκες των φοιτητών μου;

Πώς αναμένω να βρουν οι φοιτητές μου το περιεχόμενο, να 
εργαστούν με αυτό και να υποβάλουν τις εργασίες τους; Πώς 
τα παρουσιάζω όλα αυτά;

Οι διαφάνειές μου είναι προσβάσιμες;

Πώς συνεργάζονται οι φοιτητές μεταξύ τους και πώς 
συμμετέχουν στο μάθημα

Μήπως πρέπει να στείλω ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο για 
να δω μήπως κάτι πρέπει να αλλάξω;
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ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΥΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Δεν σχεδιάζω εξετάσεις ή 
παραδόσεις εργασιών πάνω σε 
θρησκευτικές εορτές

Σχεδιάζω εξετάσεις ή παραδόσεις 
εργασιών πάνω σε θρησκευτικές 
εορτές

Ενισχύω τη συμμετοχή όλων των 
φοιτητών

Εμπλοκή στο μάθημα μόνο 
συγκεκριμένα φύλων, εθνοτικών
ομάδων, γνωστικών επιπέδων ή 
κοικωνικοικονομικών πλαισίων στο 
μάθημα

Χρήση μη αποδεκτών όρων στην 
τάξη

Χρήση υλικού προσβάσιμου από 
όλους με αναφορές σε όλες τις 
οπτικές

Χρήση υλικού μη προσβάσιμου





https://padlet.com/zoegabriil/66m5p3ax8rvnvzgv

Αναστοχάσου τα δικά σου στερεότυπα σχετικά με τη 
συμμετοχή των φοιτητών σου στη μαθησιακή διαδικασία. 

Υπάρχουν κατηγορίες φοιτητών που θεωρείς ότι θα 
συμμετέχουν λιγότερο ή θα έχουν προβλήματα στην 
παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου;

Τι άλλες αρχικές παραδοχές υιοθετείς όταν συναντάς μια νέα 
ομάδα φοιτητών;

Έχει επίδραση αυτό στο με ποιους δουλεύεις στην τάξη;

Δραστηριότητα 6

Διάρκεια: 15 λεπτά

Breakout rooms 

https://padlet.com/zoegabriil/66m5p3ax8rvnvzgv


Πρακτικές για 
τη 

συμπερίληψη
Δημιουργία συμπεριληπτικού syllabus

Μείωση της ανωνυμίας

Εκτίμηση του background των φοιτητών

Συμβόλαιο της τάξης

Όλοι μπορούν να μάθουν

Ενημέρωση για την ορολογία με την οποία απευθυνόμαστε σε κάθε ομάδα

Ενθάρρυνση των διαφορετικών οπτικών

Monitoring (περιοδικά ζητείται η γνώμη των φοιτητών)

Να είσαι πρόθυμος να κάνεις αλλαγές.

Συμπεριληπτική τάξη: 
Καλεί και επιτρέπει όλους τους φοιτητές να συμμετέχουν στη 
μαθησιακή διαδικασία. 
Ενισχύει τη συμμετοχή και την ακαδημαϊκή απόδοση όλων των 
εμπλεκόμενων. 

!!!Τα παρακάτω βήματα μπορεί να σε βοηθήσουν!!!



1 2 3 4 5 6
Οι έξι αρχές για 

ένα 
συμπεριληπτικό 

syllabus

Επικέντρωση 
στη μάθηση και 

όχι τη γνώση

Έμφαση στα 
ουσιαστικά

Universal 
Design for 
Learning

Γλώσσα 
συμπερίληψης

(από το εγώ στο εμείς)

Υποστηρικτικές 
πολιτικές 

μαθημάτων

Προσβάσιμος
σχεδιασμός



Equality vs Equity



Πόσο συμπεριληπτικό είναι τελικά το ΠΠΣ σας; 



2.2. Ανταπόκριση του 
ΠΣ στους στόχους της 
βιώσιμης ανάπτυξης

Δραστηριότητα 7

Ποιους στόχους βιώσιμης Ανάπτυξης γνωρίζετε; 

Γράψτε στο chat box

*Έγγραφο Υπουργείου Παιδείας!

42

Διάρκεια: 5 λεπτά



2.2. 
Ανταπόκριση 
του ΠΣ στους 
στόχους της 

βιώσιμης 
ανάπτυξης

Τυπική εκπαίδευση: περιεχόμενο που προάγει τους στόχους 
της βιώσιμης ανάπτυξης

Δραστηριότητες εκτός τάξης που συνδέονται λειτουργικά με το 
μάθημα 

Εμπλοκή σε problem solving περιστάσεις

43



2.2. Ανταπόκριση του 
ΠΣ στους στόχους της 
βιώσιμης ανάπτυξης

Διεθνείς οργανισμοί διενεργούν κατατάξεις βάσει των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης. 

TIMES Impact Rankings    (συμμετέχει ήδη το ΔΠΘ στον 4ο στόχο)

Green Metric (έχει αποφασιστεί η συμμετοχή του ΔΠΘ)

44



2.2. 
Ανταπόκριση 
του ΠΣ στους 
στόχους της 

βιώσιμης 
ανάπτυξης Περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική αειφορία

45

University 
Teachers 

for 
Sustainable 
Development

(UE4SD)

ΣΤΟΧΟΣ: Ο 
μετασχη-
ματισμός

των 
στάσεων 
και των 

πρακτικών

Άτομο Τμήμα Ίδρυμα

Μέσα από τα ΠΠΣ μας να αναπτύξουν οι φοιτητές 

γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες για την επίτευξη 
των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης



έμφαση από τη διδασκαλία στη μάθηση, 
μετασχηματιστική παιδαγωγική, 
αυτορρύθμιση, συμμετοχική μάθηση, 
επίλυση προβλημάτων, διαθεματικότητα, 
διεπιστημονικότητα.

46https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-08/unesco_education_for_sustainable_development_goals.pdf

2.2. 
Ανταπόκριση 
του ΠΣ στους 
στόχους της 

βιώσιμης 
ανάπτυξης 

ένταξη θεματικών όπως:

φτώχεια, κλιματική αλλαγή, 

καταναλωτισμός σε διαφορετικά 

μαθήματα του ΠΣ

Προτάσεις!!!!

https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-08/unesco_education_for_sustainable_development_goals.pdf


Ένα παράδειγμα Ι

47

2.2. Ανταπόκριση 
του ΠΣ στους 
στόχους της 

βιώσιμης 
ανάπτυξης 



48

Ένα παράδειγμα ΙΙ

2.2. Ανταπόκριση 
του ΠΣ στους 
στόχους της 

βιώσιμης 
ανάπτυξης 



Μάθημα

• Γραμματισμός και σχεδιασμός γλωσσικού μαθήματος,

• Διδακτική του λεξιλογίου, Κοινωνιογλωσσολογία,

Περιεχό-
μενο

• Λεξιλόγιο για τη φτώχεια

• Κριτική προσέγγιση κειμένων για τη φτώχεια

Brain
storming

• Η επίδραση της φτώχειας στη χρήση της γλώσσας /στην 
εκπαίδευση

Δράση

• Κοινωνικό Φροντιστήριο, 

• Αναγνωστικές εμψυχώσεις σε ευαίσθητες κοινωνικά 
ομάδες

49

Η εφαρμογή

2.2. Ανταπόκριση 
του ΠΣ στους 
στόχους της 

βιώσιμης 
ανάπτυξης 



Ποιοι από τους στόχους είναι 
δυνατόν να ενταχθούν στο ΠΣ 
του Τμήματός μου;

50

Δραστηριότητα 8

Διάρκεια: 15 λεπτά

Ομαδική

Επιλέγω έναν από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και 
αναλογίζομαι πώς μπορώ να τον εντάξω στο μάθημά μου.

Ανταλλάσσω απόψεις με τα μέλη της ομάδας μου.

Ο Γραμματέας παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην ολομέλεια.

!!!!μην βιαστείτε να 
πείτε κανέναν !!!!



Για να δούμε 
δεδομένα από 

το πανεπιστήμιο 
της Girona
(Ισπανία)

51



3. Παρουσίαση 
των 

μαθημάτων

Εφαρμογές για προσβασιμότητα

Προσθήκη αρχείων ήχου

52



53

1. Εισήγηση 
Επιτροπής 

Προγράμματος 
Σπουδών 2. Θετική 

έκφραση γνώμης 
ΟΜΕΑ ότι 

πληρούνται οι 
όροι διασφάλισης 

ποιότητας

3. Έγκριση από 
Συνέλευση

4. Αποστολή 
στη ΜΟΔΙΠ

5. Έγκριση 
ΜΟΔΙΠ και 
εισήγηση σε 

Σύγκλητο 6. Έγκριση 
Συγκλήτου

7. Ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα

4. Διαδικασία 
αναθεώρησης ΠΣ 

από τη ΜΟΔΙΠ



54

Αποστολή 
στη ΜΟΔΙΠ

4. Διαδικασία 
αναθεώρησης ΠΣ 

από τη ΜΟΔΙΠ

Το εκάστοτε ακαδημαϊκό τμήμα που 
επιθυμεί να προχωρήσει σε αναθεώρηση 

του ΠΠΣ του μπορεί να κατεβάσει τον 
Οδηγό Αναθεώρησης ΠΠΣ από το site της 

ΜΟΔΙΠ



Η απόφαση του εκάστοτε ακαδημαϊκού τμήματος που
επιθυμεί να προχωρήσει σε αναθεώρηση του ΠΠΣ του πρέπει
να συνοδεύεται από:
1) Τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα των αλλαγών
2) Συσχέτιση με τις παρατηρήσεις/συστάσεις της εξωτερικής

αξιολόγησης
3) Καταγραφή προτεινόμενων αλλαγών
4) Πίνακας με την παράθεση του παλιού και του νέου ΠΠΣ

ανά εξάμηνο (με υποχρεωτική αναγραφή του αθροίσματος των 30 ECTS και με

επισήμανση των αλλαγών στο νέο)

5) Μεταβατικές διατάξεις
6) Περίγραμμα Μαθήματος όπου απαιτείται

4. Διαδικασία 
αναθεώρησης ΠΣ 

από τη ΜΟΔΙΠ

55

Αποστολή 
στη ΜΟΔΙΠ
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Αποστολή 
στη ΜΟΔΙΠ

4. Διαδικασία 
αναθεώρησης ΠΣ 

από τη ΜΟΔΙΠ
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Έγκριση ΜΟΔΙΠ 
και εισήγηση σε 

Σύγκλητο

4. Διαδικασία 
αναθεώρησης ΠΣ 

από τη ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟΔΙΠ 
προχωρά σε 

έλεγχο 
πληρότητας της 
αναθεώρησης 
του ΠΠΣ του 

εκάστοτε 
ακαδημαϊκού 

τμήματος



Με την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας
η ΜΟΔΙΠ σε συνεδρίασή της:

είτε ζητά διευκρινίσεις/συμπληρώσεις από
το εκάστοτε ακαδημαϊκό Τμήμα,
είτε εγκρίνει την αναθεώρηση του ΠΠΣ και
τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τελική
έγκριση (με κοινοποίηση στη ΔΑΘ)

58

Έγκριση ΜΟΔΙΠ 
και εισήγηση σε 

Σύγκλητο

4. Διαδικασία 
αναθεώρησης ΠΣ 

από τη ΜΟΔΙΠ



Κάθε μάθημα έχει τον κωδικό του.

Η απόφαση της Συνέλευσης για κάθε νέο μάθημα, 

συνοδεύεται από περίγραμμα μαθήματος όπου θα 

δηλώνεται και η κατηγορία που ανήκει. 

Η Επιτροπή ΠΣ καλό είναι να καταγράψει τις ήπιες 

δεξιότητες που περιλαμβάνονται στα μαθήματα του ΠΠΣ, 

δεξιότητες του μέλλοντος.

Σημαντική η εισαγωγή μαθημάτων για την 

επιχειρηματικότητα

Board of external stake holders.

Συστηματική συμπερίληψη της γνώμης των φοιτητών.

Καλές 
πρακτικές

47



Ποια τα οφέλη της Πρακτικής Άσκησης;

https://www.menti.com/qqzkt87giv 87 36 74 7 

60

Δραστηριότητα 9

Διάρκεια: 5 λεπτά

Mentimeter

https://www.menti.com/qqzkt87giv


5. Πρακτική 
Άσκηση

Συμμετοχή 
φοιτητών στα ΠΣ

1. Απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας σχετικής 
με το αντικείμενο των σπουδών

2. Ενημέρωση για τις επικρατούσες τάσεις της αγοράς 
εργασίας

3. Αποσαφήνιση των επαγγελματικών στόχων

4. Απόκτηση πολύτιμων γνώσεων για το εκάστοτε 
επαγγελματικό πεδίο

5. Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων

6. Ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης στον χώρο 
εργασίας

7. Εξοικείωση με τις απαιτήσεις του εργασιακού 
περιβάλλοντος και τις εργασιακές σχέσεις

8. Επαγγελματική ένταξη στο φορέα καθώς είναι 
αποδεδειγμένο ότι οι φορείς προτιμούν να 
συνεργάζονται με τα άτομα που γνωρίζουν



Κάποιοι ασκούμενοι απλά φεύγουν 
από τον φορέα χωρίς να αφήσουν το 

αποτύπωμά τους 

και 

Κάποιοι φορείς δεν αφήνουν κανένα
αποτύπωμα στους ασκούμενους

Σκοπός και οφέλη 
Π.Α.

Ισχύει αυτό 
για όλους τους 
ασκούμενους;



Τι σημαίνει 
«καλός φορέας»

Δείχνει στους ασκούμενους τις απαιτούμενες 
γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να 
προσληφθούν στον φορέα

Παρέχει εμπλουτιστικές εμπειρίες για τους 
ασκούμενους

Βοηθάει στην επαγγελματική δικτύωση

Σκοπός και οφέλη 
Π.Α.



Προϋποθέσεις ώστε 
να επιτευχθούν τα 

οφέλη
Προετοιμασία πριν την πρακτική

Στρατηγικές για την επιλογή φορέα

Καλές πρακτικές στον φορέα

Πώς αναδεικνύεται η πρακτική άσκηση στο 
βιογραφικό



1 Προετοιμασία για την 
πρακτική

Αυτή η φάση βοηθά να κατασταλάξουν στους στόχους
της Πρακτικής Άσκησης.

Προϋποθέσεις ώστε 
να επιτευχθούν τα 

οφέλη

Ποιες είναι οι ανάγκες και οι στόχοι του κάθε ασκούμενου?

Εξάσκηση στη συγγραφή επιστολής κινήτρων και βιογραφικού!

Αύξηση των κινήτρων για ΠΑ (φοιτητές που εκτιμούν τη σημασία τόσο των 
βασικών δεξιοτήτων όσο και των δεξιοτήτων απασχόλησης έχουν, συνήθως, 
υψηλότερο κίνητρο, μαθαίνουν καλύτερα και έχουν καλύτερες επιδόσεις στον 

εργασιακό χώρο).

Διερεύνηση των επαγγελματικών περιοχών και αντικειμένων 
που τους ενδιαφέρουν.

Εντοπισμός φορέων και επιχειρήσεων, πληροφορίες για το 
πώς δουλεύουν, το αντικείμενό τους, τη θέση τους στην 
αγορά, την εσωτερική τους δομή και οργάνωση. 

Διοργάνωση και Παρακολούθηση networking events.



2 Στρατηγικές επιλογής 
φορέα

Προϋποθέσεις ώστε 
να επιτευχθούν τα 

οφέλη

!!!! Η αναζήτηση και εύρεση του κατάλληλου φορέα απαιτεί ….. 

χρόνο και στρατηγική!!!!

Forum ανταλλαγής εμπειριών 
προηγούμενων ασκούμενων

Αξιολόγηση των φορέων από 
ασκούμενους

Δικτύωση (φίλοι, συγγενείς, 
γνωριμίες, συμφοιτητές)

Τι ζητά ο καθένας από την Πρακτική Άσκηση;

1. Επιλογή φορέα με βάση τις επιθυμητές δεξιότητες
2. Ευκαιρία να ξεχωρίσει

Χωρίς 
γεωγραφικούς 
περιορισμούς

Παροχές 
του 

φορέα

Φήμη 
του 

φορέα



Ρητή εκπαίδευση του ασκούμενου, 

Έμφαση στην απόκτηση γνώσεων και όχι στον ανταγωνισμό, 

Ανατροφοδότηση που βασίζεται στην πρόοδο του ασκούμενου, 

Ανάθεση νοητικά προκλητικών καθηκόντων (όχι π.χ. φωτοτυπίες!!! 
στοχοθεσία), 

Εκπαίδευση από τους experts στον φορέα, 

Οπτική από την πλευρά του πελάτη-υπαλλήλου

3 Καλές πρακτικές στον 
φορέα

Προϋποθέσεις ώστε 
να επιτευχθούν τα 

οφέλη

Γνώσεις, 
Συμπεριφορά (dress code, ομιλία, επαγγελματισμός, συνέπεια),
Κίνητρο, 
Κοινωνικές δεξιότητες, 
Ένταξη στην ομάδα, 
Ερωτήσεις, 
Συνεργασία με τον επόπτη

Ασκούμενος

Εργοδότης

Εκπαιδεύοντας…τους εμπλεκόμενους



Οι ασκούμενοι μετά την άσκηση πρέπει να μάθουν με κάθε 
λεπτομέρεια πώς να την αναδεικνύουν στο βιογραφικό εξηγώντας 
παράλληλα πώς τους προετοίμασε για την επαγγελματική 
εμπειρία (σε εμφανή θέση στο πεδίο Επαγγελματική Εμπειρία ή
Πρακτική Άσκηση, όχι στο πεδίο Εκπαίδευση)

4 Πώς αναδεικνύεται η 
πρακτική άσκηση στο 

βιογραφικό

Προϋποθέσεις
ώστε να 

επιτευχθούν τα 
οφέλη

Γίνεται το ίδιο με την 
πρακτική άσκηση; 

Έχει την ίδια 
αναγνώριση;

Η ανάδειξη της πρακτικής άσκησης, ειδικά, για νέους 
απόφοιτους είναι κομβικής σημασίας



Αλλαγή 
παραδείγματος

Πανεπιστήμια: 
Καλλιέργεια 
κουλτούρας 
πρακτικής 

άσκησης σε 
όλους τους 

εμπλεκόμενους

Συλλογή 
εμπειρικών 

δεδομένων για 
το αν και πώς η 
ΠΑ βοηθά στην 
εμπέδωση της 

θεωρητικής 
γνώσης και του 

κινήτρου να 
την 

επεκτείνουν

Ανατροφοδό-
τηση σε όλα τα 

στάδια

Αξιοποίηση της 
εμπειρίας των 
ασκούμενων 

για τον 
σχεδιασμό των 

ΠΠΣ 



Ευχαριστώ πολύ!


