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Στόχοι  
Ο στόχος του τρίτου διανοητικού αποτελέσματος, "Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και 
διδακτικού υλικού για την κατάρτιση σε κοινωνικές δεξιότητες", είναι ο σχεδιασμός ενός 
προγράμματος σπουδών για την κατάρτιση σε κοινωνικές δεξιότητες και η ανάπτυξη 
διδακτικού υλικού με αυτόν τον στόχο. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στο 
πλαίσιο του έργου, μαζί με τα διανοητικά αποτελέσματα 1 και 2, και οδηγεί σε ένα μικτό 
μάθημα 125 ωρών (20 ώρες πρόσωπο με πρόσωπο, 36 ώρες - ηλεκτρονική μάθηση) που 
ολοκληρώνεται με ατομική μελέτη, εξασφαλίζοντας 5 ECTS στους συμμετέχοντες. 

Αφού οριστεί το φύλλο μαθημάτων, δύο εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (C1 και C2) επιτρέπουν στο 
προσωπικό να παραδώσει τοπικά μικτά μαθήματα σε κάθε συμμετέχον πανεπιστήμιο. Αυτά τα 
τοπικά μαθήματα διδάχθηκαν σε διαφορετικές ημερομηνίες, όπως εξηγείται κατά μήκος της 
παρούσας έκθεσης, όλα τους με ορισμένες μονάδες πρόσωπο με πρόσωπο και άλλα 
διαδικτυακά περιεχόμενα, υποστηριζόμενα από την πλατφόρμα Método. Τα τοπικά μικτά 
μαθήματα αποτελούν καλές δοκιμές του υλικού που αναπτύχθηκε και παρέχουν 
ανατροφοδότηση στους εταίρους για την επίλυση των λαθών, τη βελτίωση του περιεχομένου 
και, στη συνέχεια, τη διαμόρφωση μιας καλύτερης έκδοσης για τα επόμενα έτη. 

Το IO3 φτάνει στην κορυφαία του δράση με το Διεθνές Πρόγραμμα Σπουδών (C3) στη Λιέγη του 
Βελγίου τον Σεπτέμβριο του 2021. Οκτώ φοιτητές από κάθε πανεπιστημιακό εταίρο 
συμμετέχουν σε αυτό το γεγονός, συνδυάζοντας μαθησιακή εμπειρία και προσωπική 
ανάπτυξη. 
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Μεθοδολογία  
Τα μέλη των εταίρων εργάστηκαν ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω: 

1. Επιλογή ενοτήτων: χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών των ερευνών IO1 
και IO2, επιλέχθηκαν οκτώ κοινωνικές δεξιότητες μεταξύ εκείνων που αναφέρονται 
στις εν λόγω μελέτες, θεωρώντας τις πιο απαιτητικές και τις πιο σημαντικές τόσο για 
τους σπουδαστές όσο και για τις επιχειρήσεις. 

2. Καθορισμός του φύλλου μαθημάτων: κατά τη διάρκεια της διακρατικής συνάντησης 
στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας (Μάιος 2019), οι εταίροι συζήτησαν το περιεχόμενο 
του φύλλου μαθημάτων και η UVIGO ηγήθηκε της συγγραφής ενός τέτοιου εγγράφου, 
το οποίο βελτιώθηκε με σχόλια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανεπίσημες 
συζητήσεις κατά τη διάρκεια του C1 στο Felgueiras της Πορτογαλίας (Σεπτέμβριος 
2019) και του C2 στο Βίγκο της Ισπανίας (Φεβρουάριος 2020). 

3. Υπεύθυνος κάθε ενότητας: στη συνάντηση του Βουκουρεστίου, το έργο της ανάπτυξης 
κάθε ενότητας μοιράστηκε μεταξύ των εταίρων του Πανεπιστημίου, με καθήκον την 
προετοιμασία ενός αρχείου PowerPoint για την καθοδήγηση του περιεχομένου της διά 
ζώσης συνάντησης, ενός προγράμματος κάθε διά ζώσης συνάντησης, μιας περιγραφής 
κάθε δραστηριότητας που θα εκτελεστεί με τους φοιτητές και ενός κειμένου με το 
ηλεκτρονικό περιεχόμενο που σχετίζεται με κάθε ενότητα. Εκτός αυτού, καταρτίστηκε 
μια συλλογή περιπτώσεων μελέτης για τον έλεγχο της απόκτησης δεξιοτήτων από τους 
μαθητές. 

4. Καθορισμός της διαδικασίας αξιολόγησης: αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης 
συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της Γ1 στο Felgueiras της Πορτογαλίας, συντάχθηκε σε 
προσχέδιο από την ομάδα UVIGO και τελικά εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της Γ2 στο 
Βίγκο της Ισπανίας. 

Τα ακόλουθα υποκεφάλαια αναπτύσσουν κάθε ένα από αυτά τα βήματα. 

 

Επιλογή ενοτήτων  

Η επιλογή των ενοτήτων ξεκίνησε με την ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις 
έρευνες σε επιχειρήσεις και φοιτητές που πραγματοποιήθηκαν στα διανοητικά αποτελέσματα 
1 και 2. Αναλύσαμε τις 5 κορυφαίες αναγκαίες δεξιότητες που προσδιορίστηκαν και στις δύο 
έρευνες. 

Η αρχική ιδέα ήταν να αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεσσάρων ενοτήτων, 
εστιάζοντας κάθε ενότητα σε μία δεξιότητα. Με αυτόν τον ορισμό, είχαμε τρεις σαφείς επιλογές 
με δεξιότητες στην κορυφή και των δύο λιστών (από τους σπουδαστές και από τις εταιρείες): 

• Ομαδική εργασία (μια δεξιότητα στην κατηγορία Social) 
• Κριτική σκέψη (κατηγορία Γνωστική) 
• Αναλυτική σκέψη (επίσης γνωστική) 

Η τέταρτη επιλογή θα ήταν μία από τις ακόλουθες: 

• Επίλυση προβλημάτων (κατηγορία Μεθοδολογική) 
• Διαπροσωπική επικοινωνία (κοινωνική) 
• Δημιουργική σκέψη (γνωστική) 
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• Διαχείριση χρόνου (μεθοδολογική) 

Κατά τη διάρκεια της διακρατικής συνάντησης στο Βουκουρέστι (Μάιος 2019) οι εταίροι 
συμφώνησαν ότι τουλάχιστον μία από τις επιλεγμένες δεξιότητες έπρεπε να ανήκει σε κάθε 
κατηγορία (κοινωνική, γνωστική ή μεθοδολογική). Εκτός αυτού, και λόγω της προηγούμενης 
εμπειρογνωμοσύνης των εταίρων, αποφασίσαμε να επιλέξουμε οκτώ δεξιότητες και να 
ορίσουμε ενότητες που θα συνδυάζουν δύο συναφείς δεξιότητες, αποτελώντας την τελική 
συμφωνία: 

• Ενότητα 1: Δεξιότητες οργάνωσης 
o Ομαδική εργασία 
o Διαχείριση χρόνου 

• Ενότητα 2: Δεξιότητες δημιουργικότητας 
o Διαπροσωπική επικοινωνία 
o Δημιουργική σκέψη 

• Ενότητα 3: Δεξιότητες ανάλυσης προβλημάτων 
o Κριτική σκέψη 
o Αναλυτική σκέψη 

• Ενότητα 4: Δεξιότητες επίλυσης 
o Λήψη αποφάσεων 
o Επίλυση προβλημάτων 

 

Ορισμός του φύλλου μαθημάτων  

Κατά τη διάρκεια της διακρατικής συνάντησης στο Βουκουρέστι, παρουσιάστηκε και 
συζητήθηκε σε ειδική συνεδρία ένα σχέδιο του φύλλου μαθημάτων. Οι εταίροι της 
κοινοπραξίας κατέληξαν σε συναίνεση σχετικά με τις λεπτομέρειες και ο συντονιστής της 
UVIGO ετοίμασε ένα τελικό προσχέδιο που θα διανεμηθεί σε όλους τους εταίρους σε ένα είδος 
δημόσιας έκθεσης για να ληφθούν πιθανές προτάσεις.  

Οι συμφωνημένες ενότητες που περιλαμβάνονται στο φύλλο μαθημάτων ήταν: 

• Γενική περιγραφή 
• Κατανομή ECTS 
• Τρόπος παράδοσης 
• Στόχοι της ενότητας μαθημάτων 
• Δεξιότητες ή ικανότητες που πρέπει να αποκτηθούν 
• Μαθησιακά αποτελέσματα 
• Περιεχόμενα 
• Σχεδιασμός 
• Μεθοδολογίες 
• Αξιολόγηση 
• Συνιστώμενα και απαιτούμενα αναγνώσματα 

Οι πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό του φύλλου μαθημάτων ήταν: 

• Μπορεί να περιέχει έναν βασικό ορισμό του περιεχομένου και εκπαιδευτικό υλικό. 



 

8 
 

• Η κατανομή των ECTS πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 (αλλά μπορεί να επεκταθεί 
ανάλογα με τα τοπικά διπλώματα). 

• Θα υπάρχει ένας πυρήνας κοινών δεξιοτήτων και μια συλλογή πρόσθετων δεξιοτήτων 
που θα μπορούν να προστεθούν προαιρετικά όταν προσαρμόζονται στις τοπικές 
απαιτήσεις. 

• Το ίδιο θα συνέβαινε και με τα μαθησιακά αποτελέσματα: ένας κοινός πυρήνας και 
κάποια πρόσθετα ως επιλογή για τοπική εφαρμογή. 

• Ο προγραμματισμός και το χρονοδιάγραμμα θα καθοριστούν σε βάση 5 ECTS. Σε 
περίπτωση επέκτασης, τα τοπικά προγράμματα θα ορίζουν πρόσθετες εργασίες εκτός 
της αίθουσας. 

• Η αξιολόγηση θα πρέπει ιδανικά να γίνεται από καθηγητές και συναδέλφους. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι οι τοπικοί κανονισμοί ορισμένων εταίρων δεν επιτρέπουν την 
αξιολόγηση από ομοτίμους, το σημείο αυτό θα αποτελούσε απλώς μια σύσταση. 

• Τελικά, συμφωνήσαμε σε μια οριστική έκδοση η οποία περιλαμβάνεται στην ενότητα 
IO3 Αποτελέσματα. 

 

Υπεύθυνος κάθε ενότητας  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Βουκουρέστι, κάθε ενότητα ανατέθηκε σε καθηγητές από 
τους εταίρους του Πανεπιστημίου. Τα ονόματά τους είναι τα εξής: 

• Ενότητα 1: Δεξιότητες οργάνωσης 
o Ομαδική εργασία 

§ Iñigo Cuiñas, UVIGO 
§ Manuel Caeiro, UVIGO 

o Διαχείριση χρόνου 
§ Brigitte Pleascia, HEPL 
§ Daniella Firoiu, RAU 

• Ενότητα 2: Δεξιότητες δημιουργικότητας 
o Διαπροσωπική επικοινωνία 

§ Teresa Barros, PPORTO 
§ Vitor Braga, PPORTO 

o Δημιουργική σκέψη 
§ Phillippe Parmentier, HEPL 
§ Brigitte Pleascia, HEPL 

• Ενότητα 3: Δεξιότητες ανάλυσης προβλημάτων 
o Κριτική σκέψη 

§ Daniella Firoiu, RAU 
§ George Ionescu, RAU 

o Αναλυτική σκέψη 
§ Karolina Szturo, UWM 
§ Bogdan Wlodarczyk, UWM 

• Ενότητα 4: Δεξιότητες επίλυσης 
o Λήψη αποφάσεων 

§ Karol Wojtowicz, UWM 
§ Bogdan Wlodarczyk, UWM 
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o Επίλυση προβλημάτων 
§ Enrique Costa, UVIGO 
§ Edita de Lorenzo, UVIGO 

 

Διαδικασία αξιολόγησης  

Κατά τη διάρκεια του Γ1 στο Felgueiras, χρησιμοποιήσαμε λίγο χρόνο για να συζητήσουμε πώς 
θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά του μαθήματος και να αξιολογήσουμε 
τους μαθητές. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να αξιολογήσουμε τόσο την αφομοίωση των εννοιών 
όσο και τις διδαχθείσες συμπεριφορές: οι έννοιες θα αξιολογούνταν μέσω ενός τεστ, το οποίο 
μπορεί να πραγματοποιηθεί on line, και οι διδαχθείσες συμπεριφορές μέσω της επίλυσης μιας 
μελέτης περίπτωσης, παρέχοντας λύσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες για πραγματικές 
εταιρικές καταστάσεις. Εκτός αυτού, πρέπει να καθοριστεί μια έρευνα ικανοποίησης για να 
ελεγχθεί η αντίληψη του μαθήματος από τους συμμετέχοντες φοιτητές. 

Σε αυτή τη συνάντηση στο Felgueiras, οι εταίροι καθόρισαν μια δομή ρουμπρίκας για την 
αξιολόγηση και κάθε υπεύθυνη ενότητα ανέλαβε να βαθμολογήσει τα διάφορα επίπεδα της 
ρουμπρίκας.  

Τόσο η εν λόγω ρουμπρίκα όσο και η έρευνα ικανοποίησης περιλαμβάνονται στην ενότητα 
"Αποτελέσματα IO3" της παρούσας έκθεσης.  
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Αποτελέσματα IO3  
Αυτή η ενότητα περιέχει το φύλλο μαθημάτων, τα έγγραφα αξιολόγησης, το μέρος για να 
κατεβάσετε τα διάφορα περιεχόμενα των ενοτήτων και μια συλλογή περιπτώσεων μελέτης. 

 

Φύλλο μαθήματος  

Γενική περιγραφή  
Το παρόν δελτίο μαθημάτων περιγράφει το περιεχόμενο ενός βασικού μαθήματος για τις 
κοινωνικές δεξιότητες, το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί ως έχει ή μαζί με ένα πιο γενικό 
μάθημα (για έργα, για ηθική, για διαχείριση, ...). Το παρόν δελτίο μαθημάτων έχει σκοπό να 
βοηθήσει στην εισαγωγή των κοινωνικών δεξιοτήτων στα πανεπιστημιακά προγράμματα. 

Το κύριο πλαίσιο είναι ότι το κοινό είναι προπτυχιακοί φοιτητές, με υπόβαθρο σε διάφορους 
κλάδους, αλλά δεν έχουν απαραίτητα αναπτύξει τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 

Στόχος είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η ατομική και συλλογική ανάπτυξη της 
επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής βασίζεται τόσο σε τεχνικές δεξιότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμά τους όσο και σε κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζονται με τον 
τρόπο αλληλεπίδρασής τους. Αυτό οδηγεί σε δύο θεμελιώδεις ιδέες: 

1. Η κοινωνία, δηλαδή οι άνθρωποι που την διαμορφώνουν, έχουν προβλήματα που οι 
επαγγελματίες μπορούν να επιλύσουν χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους (τεχνικές 
δεξιότητες), αλλά ανιχνεύοντάς τα με μη τεχνικές (soft) δεξιότητες: επιλύοντας ή 
αμβλύνοντας προβλήματα της κοινωνίας στην οποία εντάσσεται, όχι για να 
δημιουργήσει νέα. 

2. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν άμεση επιρροή στην ίδια την κοινωνία, στον 
τρόπο με τον οποίο ζουν οι άνθρωποι ή στον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται. Αυτή η 
επιρροή πρέπει να συνοδεύεται από ηθική ευθύνη. 

Η πρόταση είναι να θέσουμε τους μαθητές μπροστά σε διάφορες καταστάσεις που πρέπει να 
αντιμετωπίσουν και να τους παρέχουμε ψυχολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία που θα τους 
επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Όλες αυτές οι καταστάσεις πρέπει να 
σχετίζονται με μία ή περισσότερες από τις ήπιες δεξιότητες που ορίζονται και δομούνται από 
την έκθεση της ΕΤ 2020 PLA για την "Ανάπτυξη μελλοντικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση", η 
οποία δημοσιεύθηκε από τη ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού τον Φεβρουάριο του 2016. Η επιλογή 
των συγκεκριμένων δεξιοτήτων απαντά σε μια μεγάλη διεθνή έρευνα μεταξύ εργοδοτών και 
φοιτητών πανεπιστημίων (που πρόκειται να γίνουν εργαζόμενοι στο επόμενο μέλλον). 

Αριθμός κατανομής ECTS  
Ανάλογα με το Πανεπιστήμιο που υλοποιείται το μάθημα, ο αριθμός των ECTS μπορεί να 
διαφέρει. Θα περιλαμβάνει ένα βασικό σχήμα για 5 ECTS, αλλά θα μπορούσε να επεκταθεί 
προωθώντας τη διερεύνηση πιο φιλόδοξων σχεδίων. 

Αυτά τα 5 ECTS αντιστοιχούν σε περίπου 125 ώρες. Η πρόταση είναι να κατανεμηθεί ο χρόνος 
αυτός σε 20 ώρες δια ζώσης, 36 ώρες ηλεκτρονικής μάθησης και να συμπληρωθεί με αυτόνομη 
εργασία (αυτό σημαίνει ατομική μελέτη ή, κατά προτίμηση, ομαδική εργασία). 
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Τρόπος παράδοσης  
Το μάθημα ορίζεται για μικτή παράδοση: πρόσωπο με πρόσωπο, ηλεκτρονική μάθηση και 
αυτόνομη εργασία. Η πρόταση για το συνδυασμό των τρόπων διδασκαλίας αποδεικνύεται 
επιτυχής, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση πανδημίας (Covid-19, 2020-2021) που 
πειραματίστηκε κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου. 

Στόχοι της ενότητας μαθημάτων  
1. Μεταφορά βασικών γνώσεων σχετικά με τέσσερις κοινωνικές δεξιότητες ως εργαλείο 

για τη βελτίωση της επαγγελματικής απόδοσης του σπουδαστή και της ικανότητάς του 
να ενταχθεί σε μια επιχείρηση ή ακόμη και στην κοινωνία.  

2. Εξοικειώστε τους μαθητές με την επίδραση των ήπιων δεξιοτήτων δοκιμάζοντας 
κάποιες από αυτές σε μικρές ομάδες. 

3. Οι μαθητές εργάζονται σε κλάδους διαφορετικούς από το υπόβαθρό τους, εργάζονται 
σε μια θεματική και αναπτύσσουν εργαλεία για την επίλυση δυσκολιών. 

Δεξιότητες ή ικανότητες που πρέπει να αποκτηθούν  
Ακολουθεί ένας κατάλογος δεξιοτήτων ή ικανοτήτων που οι φοιτητές θα αποκτήσουν δυνητικά 
κατά την παρακολούθηση του μαθήματος. Ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο αναπτύσσεται 
το μάθημα, οι υπεύθυνοι καθηγητές πρέπει να αποφασίσουν τις πιο κατάλληλες και να 
επιλέξουν αυτές στις οποίες θα δώσουν έμφαση. 

Οι βασικές δεξιότητες, οι οποίες θα είναι κοινές για όλους τους μαθητές, είναι: 

• Ομαδική εργασία 
• Διαπροσωπική επικοινωνία 
• Διαχείριση χρόνου 
• Κριτική σκέψη 
• Αναλυτική σκέψη 
• Δημιουργική σκέψη  
• Λήψη αποφάσεων 
• Επίλυση προβλημάτων 

Πρόσθετες ικανότητες θα μπορούσαν να προστεθούν σε τοπικά προγράμματα. 

Μαθησιακά αποτελέσματα  
Μια συλλογή μαθησιακών αποτελεσμάτων, προσαρμόσιμη στο πρόγραμμα στο οποίο 
εντάσσεται το μάθημα, παρατίθεται στις ακόλουθες γραμμές. Μετά την ολοκλήρωση του 
μαθήματος, ο φοιτητής είναι σε θέση να  

• Εφαρμόστε τις αρχές της ομαδικής εργασίας. 
• Διαχειριστείτε τους χρόνους που απαιτούνται για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών 

στο πλαίσιο ενός έργου. 
• Εφαρμόστε τεχνικές για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος και την επίλυσή του. 
• Ανάλυση ενός προβλήματος με μεθοδικές τεχνικές. 
• Προβληματισμός σχετικά με μια κατάσταση, εξετάζοντας διάφορες δυνατότητες και 

ασκώντας κριτική στα θεμέλια όλων αυτών. 
• Λάβετε αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα όλων 

των επιλογών. 
• Παρέχετε ιδέες και λύσεις με δημιουργικότητα. 
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• Να επικοινωνείτε με άλλα άτομα και να διατηρείτε ομαδικές συναντήσεις με 
αποτελεσματικό τρόπο.   

Περιεχόμενα  
Το μάθημα θα περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες που θα επικεντρώνονται στην ακόλουθη 
κατηγορία ήπιων δεξιοτήτων - 1 γνωστική, 2 μεθοδολογικές και 1 κοινωνική, όπως 
ταξινομούνται στην έκθεση του ΕΤΠ ΕΤ 2020 για την "Ανάπτυξη μελλοντικών δεξιοτήτων στην 
εκπαίδευση" (που δημοσιεύθηκε από τη ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού τον Φεβρουάριο του 
2016). Η διαμόρφωση των ενοτήτων θα είναι η εξής: 

• Ενότητα 1: Δεξιότητες οργάνωσης 
o Ομαδική εργασία 
o Διαχείριση χρόνου 

• Ενότητα 2: Δεξιότητες δημιουργικότητας 
o Διαπροσωπική επικοινωνία 
o Δημιουργική σκέψη 

• Ενότητα 3: Δεξιότητες ανάλυσης προβλημάτων 
o Κριτική σκέψη 
o Αναλυτική σκέψη 

• Ενότητα 4: Δεξιότητες επίλυσης 
o Λήψη αποφάσεων 
o Επίλυση προβλημάτων 

Κάθε ενότητα συνδυάζει δύο δεξιότητες από διαφορετικές κατηγορίες, καλύπτοντας τρεις 
γνωστικές, τρεις μεθοδολογικές και δύο κοινωνικές δεξιότητες. 

Η ημερήσια διάταξη του μαθήματος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:  

1. Γενικό θεωρητικό περιεχόμενο για κάθε επιλεγμένη ήπια δεξιότητα 

Αυτή η ενότητα θα παράσχει στους μαθητές κάποιες γνώσεις σχετικά με κάθε μία από 
τις θεωρούμενες κοινωνικές δεξιότητες στο πλαίσιο του μαθήματος: ιστορικά 
γεγονότα, θεωρίες, προτάσεις κ.ο.κ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη χρήση εργαλείων 
ηλεκτρονικής μάθησης. 

2. Κατασκευή ομάδας 

Οι διδάσκοντες θα δημιουργήσουν ομάδες τεσσάρων έως επτά μαθητών. Αυτό θα 
μπορούσε να γίνει αφήνοντας τους φοιτητές να ομαδοποιηθούν μόνοι τους, κατά την 
καλύτερη προτίμησή τους- ή με τυχαία κλήρωση των ομάδων- ή με τη χρήση των 
αποτελεσμάτων ενός απλού ψυχολογικού τεστ που έκαναν οι φοιτητές κατά τη 
διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, προσπαθώντας να οργανώσουν ισορροπημένες 
ομάδες- ή με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. 

3. Ένα φόρουμ περιπτώσεων για μια συγκεκριμένη κατάσταση που σχετίζεται με κάθε 
επιλεγμένη ήπια δεξιότητα. 

Η πρόταση είναι να αντιμετωπίσει ο μαθητής μια κατάσταση (ιδανικά πραγματική, και 
καλύτερα αν σχετίζεται με την εμπειρία των μαθητών) και να τον αναγκάσει (ατομικά 
ή ομαδικά) να δώσει μια λύση, πρόταση, πρόταση ή κάτι που θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση μιας τέτοιας περίπτωσης. Η ιδέα είναι ότι οι μαθητές 
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αποκτούν συνείδηση κάθε ήπιας δεξιότητας, ακόμη και πριν γνωρίζουν ότι πρόκειται 
για μια ήπια δεξιότητα και ότι αυτή έχει συγκεκριμένο όνομα. 

Ορισμένα παραδείγματα περιπτώσεων θα παρασχεθούν πριν από την εφαρμογή. 

4. Ομαδική εργασία 

Να θεωρείται αυτόνομη εργασία (δηλαδή εργασία που αναπτύσσεται εκτός της 
αίθουσας διδασκαλίας, με κάποια επίβλεψη από τους διδάσκοντες αλλά με αρκετό 
χρόνο αυτόνομης δραστηριότητας των φοιτητών). 

Κάθε ομάδα μαθητών προετοιμάζει μια εργασία που παρέχει λύση σε μια υπόθεση, 
προσδιορίζοντας τις κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να ενσωματώσουν και τη 
σημασία της καθεμιάς από αυτές. 

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα θα μπορούσε να βοηθήσει τις ομάδες που δεν μπορούν 
να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο ή όλες τις ομάδες ως αποθετήριο, σημείο 
συνάντησης για την ανταλλαγή ιδεών και λύσεων και υποστήριξη για τη συνεργατική 
δημιουργία των εγγράφων. 

Οι ομάδες θα τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας μέσω εκθέσεων 
ή μέσω μιας διαδικτυακής υπηρεσίας όπως το φόρουμ ή το wiki. Επιπλέον, θα 
δημιουργήσουν μια παρουσίαση σε όλους τους συμμαθητές τους. Τα αποτελέσματα 
θα αξιολογηθούν με βάση συμφωνημένες ρουμπρίκες. 

Η αλληλεπίδραση με τους διδάσκοντες θα είναι πρόσωπο με πρόσωπο, και μέσω 
φόρουμ κατά τη διάρκεια της αναζήτησης πληροφοριών, και μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για την ανταλλαγή ιδεών. 

Σχεδιασμός  
Ως γενικός ορισμός, το μάθημα αντιστοιχεί σε 5 ECTS. Ανάλογα με τα τοπικά προγράμματα, θα 
μπορούσαν να ανατεθούν περισσότερες ECTS στο μάθημα, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για 
την περαιτέρω εμβάθυνση στη μεθοδολογία ή για την εκπόνηση βαθύτερων ή πιο φιλόδοξων 
σχεδίων. 

Κάθε φοιτητής θα είναι μαζί με τους καθηγητές, στην τάξη ή στα σεμινάρια, για 20 ώρες. Εκτός 
αυτού, το θεωρητικό περιεχόμενο θα απαιτήσει 32 ώρες δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής 
μάθησης. Ανάλογα με τη συνολική επιβάρυνση των ωρών του τοπικού προγράμματος, οι 
μαθητές πρέπει να αφιερώσουν διαφορετικές προσπάθειες για να συμπληρώσουν τις 
αυτόνομες ώρες εκτός τάξης (ή εντός τάξης χωρίς καθηγητή) και στη συνέχεια τις συνολικές 
ώρες του μαθήματος. Προφανώς, όσο περισσότερες ώρες, τόσο βαθύτερη αναμένεται να είναι 
η λύση. 

Έτσι, στο φύλλο μαθημάτων θα καθοριστούν μόνο οι προσωπικές ώρες, ενώ οι δύο τελευταίες 
στήλες είναι ανοικτές για προσαρμογή στα τοπικά προγράμματα. 

Δραστηριότητα 
Πρόσωπο 
με 
πρόσωπο 

e-learning Αυτόνομη 
εργασία 

Εισαγωγικές δραστηριότητες 2   
Εργασία στην τάξη: υποθέσεις σχετικές με 
τις κοινωνικές δεξιότητες (2 ώρες για κάθε 
δεξιότητα) 

16   
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Σεμινάρια για τις κοινωνικές δεξιότητες: 
ιστορία, θεωρίες, εφαρμογές (4 ώρες για 
κάθε δεξιότητα) 

 32  

Ομαδικά έργα   L.P. (ελάχ. 
73)  

Παρουσιάσεις έργων 2   
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 20 32 73+ 

*Το Λ.Π. αναφέρει ότι ο αριθμός ή οι ώρες εξαρτώνται από τα τοπικά προγράμματα. 

Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε δραστηριότητα εξηγούνται σε γενικές 
γραμμές στην επόμενη ενότητα. 

Μεθοδολογίες  
Υπάρχουν διαφορετικές μεθοδολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν κατά την ανάπτυξη του 
μαθήματος, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν τις προτεινόμενες ικανότητες: 

• Εισαγωγικές δραστηριότητες 

Οι διδάσκοντες παρουσιάζουν τους στόχους του μαθήματος και ορισμένες πρακτικές 
συμβουλές σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες και την ομαδική εργασία. Άλλωστε, η 
κατασκευή ομάδας θα αποτελέσει μέρος αυτής της δραστηριότητας. 

• Συνεδρίες στην αίθουσα διδασκαλίας 

Αυτές οι συνεδρίες θα συνδυάζουν τις εξηγήσεις και τις προτάσεις που παρέχει ο 
καθηγητής με ομάδες εργασίας σε περιπτώσεις ή ακόμη και με συζητήσεις στις οποίες 
θα συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές, προκειμένου να εμβαθύνουν μέσω των κοινωνικών 
δεξιοτήτων που πρέπει να παρουσιαστούν και να γίνουν κατανοητές. Αυτό το μέρος θα 
αποτελείται από τέσσερις συνεδρίες των τεσσάρων ωρών η καθεμία (ή, εναλλακτικά, 
οκτώ συνεδρίες των δύο ωρών η καθεμία). 

Τα μαθήματα αναμένεται να βασίζονται στην ενεργητική μάθηση, κινητοποιώντας τους 
μαθητές να κάνουν διάφορες δραστηριότητες και όχι μόνο να είναι δέκτες 
πληροφοριών. 

• Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες 

Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στις διάφορες κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι διδάσκοντες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη σαφή 
παροχή περιεχομένου από εξειδικευμένους συγγραφείς, στους σαφείς ορισμούς, στη 
χρήση κάθε δεξιότητας κατά μήκος της ιστορίας και στις περιπτώσεις εφαρμογής. Αυτό 
παρέχεται με μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης. 

• Σχέδια/συναντήσεις με καθηγητές 

Οι μαθητές, σε μικρές αυτόνομες ομάδες, αναπτύσσουν ένα μεγαλύτερο έργο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. 

Αυτός είναι ο πυρήνας του μαθήματος: η ομάδα των φοιτητών πρέπει να ασχοληθεί με 
ένα έργο, σχετικό με δεξιότητα που προτείνεται είτε από τους ίδιους είτε από μέλη ΔΕΠ. 
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τα μέλη της ομάδας πρέπει να εργαστούν σε στενή 
συνεργασία για την επίτευξη των στόχων του έργου. Η επίβλεψη είναι τέτοια ώστε να 
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πραγματοποιείται εβδομαδιαία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φόρουμ, πρόσωπο με 
πρόσωπο) με τους υπεύθυνους καθηγητές. 

Στο τέλος του μαθήματος, όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι σε θέση να 
παρουσιάσουν το έργο τους στο ταίρι τόσο σε προφορικές συνεδρίες όσο και σε 
συνεδρίες αφίσας. Εναλλακτικά, οι διδάσκοντες θα μπορούσαν να ζητήσουν από τους 
φοιτητές να καταγράψουν ένα βίντεο σχετικά με το έργο τους, προκειμένου να 
αξιολογηθούν από τους διδάσκοντες και, ίσως, από τους συμφοιτητές τους. 

• Παρουσιάσεις/εκθέσεις 

Κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάσει το έργο της στους υπόλοιπους μαθητές 
(εναλλακτικά, καταγράφεται ένα βίντεο). Η προφορική παρουσίαση μπορεί να γίνει 
από ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας και πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που 
αποδεικνύουν την εργασία που αναπτύχθηκε και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. 
Στο τέλος της παρουσίασης, όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι διαθέσιμα για 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση. Η συνεδρία απαιτεί την παρουσία όλων των μελών της 
ομάδας. 

Όταν είναι δυνατόν, οι παρουσιάσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια μιας ημερίδας ή μιας εμπορικής έκθεσης, προσκαλώντας ανθρώπους από τη 
βιομηχανία και τα κοινωνικά κινήματα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος να την 
παρακολουθήσουν και να δώσουν ιδέες για τις προτάσεις.  

Αξιολόγηση  
Ιδανικά, η αξιολόγηση αυτή θα γίνεται από τους διδάσκοντες και τους συναδέλφους: 50% από 
τους διδάσκοντες, 50% από τους συναδέλφους. Αν υπάρχουν τοπικοί κανονισμοί που 
απαγορεύουν την αξιολόγηση από ομότιμους, και το 60% του τελικού βαθμού θα αποφασίζεται 
από τους διδάσκοντες  

Η αξιολόγηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια προηγουμένως δημοσιευμένων 
ρουμπρίκων, οι οποίες θα εφαρμοστούν από τους διδάσκοντες και, όταν είναι δυνατόν, από 
τους άλλους φοιτητές (αξιολόγηση από τους συμφοιτητές). Οι ρουμπρίκες αξιολόγησης θα 
δημοσιευθούν κατά τους δύο πρώτους μήνες διδασκαλίας του θέματος και βασίζονται σε αυτές 
που παρέχονται στο έγγραφο "Έντυπο αξιολόγησης". 

Συνιστώμενα και απαιτούμενα αναγνώσματα  
Το υλικό που παρέχεται από τα διανοητικά αποτελέσματα 3 και 4 του UNIFORS (IO-3 και IO-4) 
θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των διαφόρων ενοτήτων του μαθήματος. 

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι καθηγητές κάθε ομάδας θα παρέχουν ή θα βοηθούν στη συλλογή των 
πληροφοριών που χρειάζονται οι φοιτητές για την ανάπτυξη των έργων τους.  

 

Αξιολόγηση  

Γενική περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης  
Η αξιολόγηση του μαθήματος κατάρτισης σε κοινωνικές δεξιότητες θα γίνει με ένα συνδυασμό 
των βαθμών που θα δοθούν από τους διδάσκοντες και της αξιολόγησης των ζευγαριών από 
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τους άλλους φοιτητές. Σε χώρες όπου η εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπει την αξιολόγηση σε 
ζεύγη, οι διδάσκοντες θα δίνουν την πλήρη τελική βαθμολογία. 

Ως αυτόνομη εργασία, οι μαθητές θα αναπτύξουν μια λύση σε ένα στούντιο περίπτωσης, σε 
ομάδες. Στη συνέχεια, θα ηχογραφήσουν ένα σύντομο βίντεο που θα εξηγεί τις ιδέες τους και 
τη λύση που προτείνουν. 

Στη συνέχεια, οι καθηγητές και οι συμφοιτητές θα παρακολουθήσουν τα βίντεο και θα 
βαθμολογήσουν με βάση τη ρουμπρίκα της επόμενης ενότητας. 

Εκτός αυτού, οι μαθητές θα κληθούν να συμπληρώσουν μια έρευνα ικανοποίησης σχετικά με 
το περιεχόμενο και την ανάπτυξη του μαθήματος.  

Ρουμπρίκα αξιολόγησης  
Κάθε διδάσκων και φοιτητής θα αξιολογεί τη λύση που παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες στο 
μάθημα λαμβάνοντας υπόψη την απόκτηση και την ενσωμάτωση των διαφόρων κοινωνικών 
δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στο μάθημα. Η απόκτηση κάθε ήπιας δεξιότητας 
βαθμολογείται σε τρία επίπεδα, οπότε κάθε μία από αυτές θα λάβει 0 βαθμούς (εάν δεν 
υπάρχει ίχνος αυτής της ήπιας δεξιότητας κατά μήκος της λύσης που παρουσιάστηκε) ή 1 έως 
3 βαθμούς όσον αφορά την περιγραφή που παρέχεται στην παρακάτω ρουμπρίκα.  

 

Μαλακή δεξιότητα 
Επίπεδο απόκτησης 

1 2 3 

1α.Ομαδική εργασία 
Οι μαθητές μπόρεσαν 
να συνεργαστούν σε 
μια ομάδα 

Οι μαθητές 
δημιούργησαν μια 
ομάδα και συντόνισαν 
τους διαφορετικούς 
ρόλους των ατόμων 

Οι μαθητές 
εργάστηκαν ομαδικά, 
συντονίζοντας τους 
ρόλους τους, και 
συνειδητοποίησαν τη 
χρησιμότητα αυτού 
του τρόπου εργασίας 

1β.Διαχείριση 
χρόνου 

Οι μαθητές ήταν σε 
θέση να αναλύσουν 
τον τρόπο με τον 
οποίο χρησιμοποιούν 
το χρόνο τους 

Οι μαθητές μπόρεσαν 
να εντοπίσουν τα 
διάφορα εργαλεία που 
μπορούν να τους 
βοηθήσουν να 
διαχειριστούν το 
χρόνο τους 

Οι μαθητές ήταν σε 
θέση να 
χρησιμοποιούν 
κλασικά και ψηφιακά 
εργαλεία για να 
διαχειρίζονται το 
χρόνο τους 

2α.Διαπροσωπική 
επικοινωνία 

Οι μαθητές είναι σε 
θέση να αναγνωρίζουν 
τους διάφορους 
τύπους επικοινωνίας.  

Οι μαθητές μπορούν 
να ορίσουν τα 
χαρακτηριστικά της 
επικοινωνίας και να 
κατανοήσουν τη 
σημασία της 
αποτελεσματικής 
επικοινωνίας.  

Οι μαθητές είναι σε 
θέση να επικοινωνούν 
με αποτελεσματικό 
τρόπο.  
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Μαλακή δεξιότητα 
Επίπεδο απόκτησης 

1 2 3 

2b.Δημιουργική 
σκέψη 

Οι μαθητές είναι σε 
θέση να κατανοήσουν 
τη σημασία της 
ομαδικής εργασίας με 
πνεύμα ανοιχτότητας 
και ανοχής στις πιο 
διαφορετικές και 
πρωτότυπες ιδέες. 

Οι μαθητές είναι σε 
θέση να 
οικειοποιηθούν το 
πνεύμα και τη μέθοδο 
των τεχνικών 
δημιουργικότητας. 

 

Οι μαθητές είναι σε 
θέση να 
χρησιμοποιούν 
τεχνικές 
δημιουργικότητας, με 
αυτοπεποίθηση μέσα 
σε μια ομάδα, για να 
δώσουν πρωτότυπες 
λύσεις σε ένα 
δεδομένο πρόβλημα. 

3α.Κριτική σκέψη 

Οι μαθητές ήταν σε 
θέση να ορίσουν και 
να κατανοήσουν την 
έννοια της κριτικής 
σκέψης. 

Οι μαθητές μπόρεσαν 
να αναγνωρίσουν και 
να χρησιμοποιήσουν 
δεξιότητες, 
διαδικασίες και 
τεχνικές κριτικής 
σκέψης που θα τους 
βοηθήσουν στην 
προσωπική τους ζωή 
και σταδιοδρομία. 

Οι μαθητές 
αναπτύσσουν την 
ικανότητά τους να 
διερευνούν και να 
αξιολογούν τη σκέψη 
από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες, καθώς 
και να εντοπίζουν, να 
αναλύουν και να 
διατυπώνουν λύσεις 
σε προβλήματα που 
προκύπτουν. 

3β.Αναλυτική σκέψη 

Οι μαθητές ήταν σε 
θέση να σκέφτονται με 
οργανωμένο και 
αναλυτικό τρόπο 

Οι μαθητές εντόπισαν 
σωστά το ζήτημα της 
δεδομένης εργασίας 
που απαιτεί λύση και 
υπέθεσαν 

Οι μαθητές συνέλεξαν 
τις πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες για 
την επίλυση μιας 
εργασίας, τις 
ανέλυσαν και έβγαλαν 
λογικά συμπεράσματα 

4α.Λήψη 
αποφάσεων 

Οι μαθητές ήταν σε 
θέση να ορίσουν και 
να κατανοήσουν τις 
πηγές των πιο 
συνηθισμένων 
δυσκολιών στη 
διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. 

Οι μαθητές ήταν σε 
θέση να ορίσουν και 
να κατανοήσουν τη 
δράση των 
παραγόντων που 
επηρεάζουν τη 
διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. 

Οι μαθητές ήταν σε 
θέση να 
χρησιμοποιούν 
τεχνικές που 
διευκολύνουν τη 
διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. 

4β.Επίλυση 
προβλημάτων 

Οι μαθητές ήταν σε 
θέση να επιλύσουν 
ένα πρόβλημα 
δίνοντας μια λογική 
λύση 

Οι μαθητές δίνουν 
λύση ακολουθώντας 
τα βήματα που 
δίνονται. Έχουν 
διευκρινίσει ορισμένα 
από τα βήματα που 
ακολουθούνται.  

Ένας πλήρης ορισμός 
της επίλυσης του 
προβλήματος δίνεται 
από τη μαθητική 
ομάδα. Δίνουν μια 
καλή περιγραφή κάθε 
προσέγγισης που 
ακολουθείται στα 
διάφορα βήματα της 
διαδικασίας επίλυσης 
προβλήματος. 
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Έρευνα ικανοποίησης  
Η ακόλουθη έρευνα θα βοηθήσει στη μέτρηση της ικανοποίησης κάθε συμμετέχοντα στο 
μάθημα: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Ηλικία 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Φύλο 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Τρέχον πτυχίο 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Κατάσταση απασχόλησης 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Τόπος διαμονής/εργασίας (αναφέρετε τη χώρα) 

Ερωτηματολόγιο ποιότητας κατάρτισης: Αξιολογήστε τις ακόλουθες πτυχές του μαθήματος 
χρησιμοποιώντας κλίμακα βαθμολογίας από το 1 έως το 4 (1 χαμηλότερη βαθμολογία και 4 
υψηλότερη βαθμολογία). 

Οργάνωση μαθημάτων 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7: Το μάθημα ήταν καλά οργανωμένο (πληροφορίες, ημερομηνίες και ώρες 
συναντήσεων, παράδοση υλικού) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8: Ο αριθμός των φοιτητών στην ομάδα ήταν επαρκής για την ανάπτυξη του 
μαθήματος 

Περιεχόμενα μαθήματος  

ΕΡΩΤΗΣΗ 9: Το περιεχόμενο του μαθήματος ανταποκρίθηκε στις εκπαιδευτικές μου 
ανάγκες 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10: Υπήρξε επαρκής συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής 

Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11: Η διάρκεια του μαθήματος ήταν επαρκής σύμφωνα με τους στόχους και 
το περιεχόμενό του. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12: Το χρονοδιάγραμμα ευνόησε την παρακολούθηση των μαθημάτων 

Εκπαιδευτές / Καθηγητές  

ΕΡΩΤΗΣΗ 13: Ο τρόπος διδασκαλίας ή η καθοδήγηση του μαθήματος διευκόλυνε τη 
μάθηση 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14: Οι εκπαιδευτές/καθηγητές γνωρίζουν σε βάθος τα θέματα που 
διδάσκονται 

Διδακτικά μέσα (οδηγοί, εγχειρίδια, αρχεία ...)  

ΕΡΩΤΗΣΗ 15: Η τεκμηρίωση και τα υλικά που παραδόθηκαν είναι συμπιέσιμα και 
επαρκή 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16: Η διδακτική μεθοδολογία επικαιροποιείται 

Εγκαταστάσεις και τεχνικά μέσα (πίνακας, οθόνη, προβολέας, τηλεόραση, βίντεο, 
υπολογιστής, προγράμματα, μηχανήματα, εργαλεία ...) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 17: Η αίθουσα διδασκαλίας, το εργαστήριο ή οι εγκαταστάσεις ήταν 
κατάλληλες για την ανάπτυξη του μαθήματος 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18: Τα τεχνικά μέσα ήταν επαρκή για την ανάπτυξη του περιεχομένου του 
μαθήματος (υπολογιστές, πίνακας, βιντεοπροβολέας, τηλεόραση, μηχανήματα) 

Μόνο όταν το μάθημα έχει διεξαχθεί εξ αποστάσεως, εξ αποστάσεως ή μεικτά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ Nº 19: Οι οδηγοί διδασκαλίας και το διδακτικό υλικό διευκόλυναν την 
ολοκλήρωση του έντυπου μαθήματος, εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20: Υπήρξε επαρκής υποστήριξη (ατομικά σεμινάρια, ηλεκτρονική 
αλληλογραφία και λίστες διανομής, τηλεδιάσκεψη, εικονική βιβλιοθήκη, μηχανές 
αναζήτησης ...) 

Μηχανισμοί αξιολόγησης της μάθησης  

ΕΡΩΤΗΣΗ 21: Υπήρχαν διαθέσιμα τεστ αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης που μου 
επιτρέπουν να γνωρίζω το επίπεδο μάθησης που επιτεύχθηκε (η απάντηση είναι ναι ή 
όχι) 

Συνολική βαθμολογία μαθήματος 

ΕΡΩΤΗΣΗ 22: Μπορεί να συμβάλει στην ένταξή μου στην αγορά εργασίας 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23: Μου επέτρεψε να αποκτήσω νέες δεξιότητες / ικανότητες που μπορώ να 
εφαρμόσω σε μια θέση εργασίας 

ΕΡΩΤΗΣΗ 24: Βελτίωσε τις δυνατότητές μου να αλλάξω θέση εργασίας εντός ή εκτός 
της εταιρείας 

ΕΡΩΤΗΣΗ 25: Έχω διευρύνει τις γνώσεις μου για να προχωρήσω στην επαγγελματική 
μου σταδιοδρομία 

ΕΡΩΤΗΣΗ 26: Ευνόησε την προσωπική μου ανάπτυξη 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27: Βαθμός συνολικής ικανοποίησης από το μάθημα 

ΕΡΏΤΗΣΗ 28 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ): Εάν επιθυμείτε να κάνετε κάποια πρόταση ή παρατήρηση, 
παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον παρακάτω χώρο 

 

Περιεχόμενα ενότητας  

Κάθε ενότητα αποτελείται από μια παρουσίαση PowerPoint για μια συνεδρία διάρκειας 2,5 
ωρών και ένα έγγραφο Word με τα ηλεκτρονικά περιεχόμενα για το μικτό μάθημα. Όλα τα 
έγγραφα είναι προετοιμασμένα σε διάφορες γλώσσες: 

• Περιεχόμενα στα αγγλικά (βασικά περιεχόμενα) 
o Όλα τα άλλα περιεχόμενα είναι μεταφράσεις αυτής της βασικής έκδοσης. 

• Περιεχόμενα στις γλώσσες άλλων εταίρων: 
o Γαλλικά, από την HEPL. 
o Πολωνικά, από το UWM. 
o Πορτογαλικά, από τον PPorto. 
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o Ρουμανικά, από τη RAU. 
o Ισπανικά, από τις UVigo και Método. 

 

Περιπτώσεις μελέτης  

Η INFALIA ήταν υπεύθυνη για την περιγραφή των διαφόρων περιπτώσεων χρήσης και παρείχε 
το ακόλουθο υλικό για την ομαδική εργασία, ως παραδείγματα άλλων περιπτώσεων που θα 
μπορούσαν να αναπτυχθούν στο μέλλον από κάθε ομάδα διάλεξης: 

• ΧΑΜΗΛΆ ΚΊΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΉ ΕΡΓΑΣΙΑΚΉ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ 
o Περιγραφή: Γενικά, οι εργαζόμενοι θέλουν να κάνουν καλή δουλειά. Η 

πρόθεσή τους είναι να γίνουν ένα πολύτιμο μέλος του οργανισμού και, 
ελπίζουμε, να εντυπωσιάσουν τους διευθυντές και τους πελάτες τους κατά τη 
διαδικασία αυτή. Ωστόσο, ορισμένοι μάνατζερ μπορεί ακούσια να μην 
παρατηρούν την προσπάθεια και τη συμβολή που καταβάλλει το προσωπικό 
τους.  Ωστόσο, εσκεμμένα ή όχι, οι εργαζόμενοι που αισθάνονται ότι δεν 
εκτιμώνται επαρκώς τείνουν να αποσυνδέονται και να είναι ακόμη και 
δυσαρεστημένοι με τη δουλειά τους. 

o Ρόλοι: 
§ Εργαζόμενοι 
§ Διευθυντές 

o Απαιτήσεις: Μέθοδοι ενίσχυσης των κινήτρων 
o Βήματα: Οι διευθυντές μπορεί να μην είναι τόσο συντονισμένοι με την εργασία 

των υφισταμένων τους όσο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει 
να ενημερώνουν τους προϊσταμένους τους για τα επιτεύγματά τους 
(διαπροσωπική επικοινωνία). Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που 
δημιούργησε μια κορυφαία διαφημιστική καμπάνια η οποία ικανοποίησε έναν 
σημαντικό πελάτη μπορεί να θέλει να υπενθυμίσει απαλά στο αφεντικό του το 
επίτευγμά του και πώς αυτό επηρέασε θετικά το τμήμα και την εταιρεία 
(Προφορική επικοινωνία). 

o Εναλλακτικές λύσεις: Νέες κατευθυντήριες γραμμές ομαδικής εργασίας από 
τον διευθυντή 

o Θέματα: (π.χ., υποβολή μιας αναφοράς μια μέρα νωρίτερα). 
o Περιλαμβάνονται οι κοινωνικές δεξιότητες: 

§ Διαπροσωπική επικοινωνία 
§ Λεκτική επικοινωνία 
§ Ομαδική εργασία 

• ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗ 
o Περιγραφή: Αν και μπορεί να προσπαθούμε να τους ευχαριστούμε όλους, 

μερικές φορές συναντάμε ένα άτομο με το οποίο είναι δύσκολο να βρούμε 
κοινό έδαφος. Είτε πρόκειται για συνάδελφο, προϊστάμενο ή υφιστάμενο, όταν 
οι επαγγελματικές απόψεις δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, η παραγωγικότητα και 
η αποδοτικότητα συχνά υποφέρουν. 

o Ρόλοι: 
§ Εργαζόμενοι 
§ Ομάδες 
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o Απαιτήσεις: Σημαντική είναι η γόνιμη συνεργασία μεταξύ των μελών της 
ομάδας. 

o Βήματα: Αντιμετωπίστε το άτομο μιλώντας του σε ουδέτερο, μη 
κατηγορηματικό τόνο (θετική στάση). Προσπαθήστε να συγχαρείτε το άτομο 
για τη σκληρή δουλειά του και, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, ρωτήστε αν 
μπορείτε να ορίσετε χρόνο για να διευθετήσετε ήρεμα τις διαφορές σας και να 
συζητήσετε ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσετε (Αποδοχή 
ανατροφοδότησης). 

o Εναλλακτικές λύσεις: Διαχείριση συγκρούσεων από τον διευθυντή 
o Θέματα: Ορισμένες δεξιότητες που σχετίζονται με την ομαδική εργασία 

περιλαμβάνουν την ικανότητα να διαπραγματεύεσαι με άλλους και να 
αναγνωρίζεις και να εκτιμάς τη διαφορετικότητα σε μια ομάδα. Μια άλλη 
σχετική δεξιότητα είναι η ικανότητα να δέχεστε και να εφαρμόζετε 
ανατροφοδότηση από τους άλλους. 

o Περιλαμβάνονται οι κοινωνικές δεξιότητες: 
§ Θετική στάση 
§ Αποδοχή ανατροφοδότησης 
§ Διαχείριση συγκρούσεων 

• ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ 
o Περιγραφή: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ρυθμός του σύγχρονου εργασιακού 

χώρου μπορεί να είναι συντριπτικός. Σύμφωνα με την Έκθεση Εμπειρίας 
Εργαζομένων του Udemy για το 2018, οι μισοί από τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα (και το 53% των διευθυντών) δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να 
βελτιώσουν τις δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου τους. Και ενώ ο αριθμός των 
εργαλείων παραγωγικότητας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η συνομιλία 
και οι χώροι διαδικτυακής συνεργασίας, έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία 
χρόνια, το 37% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αυτά τα εργαλεία μπορεί να είναι 
εξαιρετικά "μερικές φορές, αλλά όχι πάντα". 

o Ρόλοι: 
§ Εργαζόμενος 
§ Διευθυντές 

o Απαιτήσεις: Έλλειψη στρατηγικής και μεθόδων διαχείρισης χρόνου 
o Βήματα: Βοηθήστε τους υπαλλήλους σας να βελτιώσουν τη διαχείριση του 

χρόνου τους μέσω μαθημάτων του MOOcs for Business, όπως το Productivity 
and Time Management for the Overwhelmed. Σε αυτά τα μαθήματα, 
προτείνεται μια προσέγγιση με τρεις άξονες για τη διαχείριση του χρόνου: 
Πρώτον, εξετάζονται οι παράγοντες που οδηγούν τους ανθρώπους να 
αισθάνονται συγκλονισμένοι και να αναβάλλουν. Δεύτερον, βοηθά τους 
εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν ένα θεμέλιο με θεμελιώδεις συνήθειες 
που αυξάνουν την παραγωγικότητα. Τέλος, προσφέρει αποδεδειγμένα 
τεχνάσματα και κόλπα που θα επιφέρουν δραματική βελτίωση της 
παραγωγικότητας. 

o Εναλλακτικές λύσεις: μάθηση με δική του πρωτοβουλία από τον εργαζόμενο 
o Θέματα: σειρά μαθημάτων και διαλέξεων 
o Περιλαμβάνονται οι κοινωνικές δεξιότητες: 

§ Παραγωγικότητα 
§ Διαχείριση χρόνου 
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§ Αυτοκαθοδηγούμενη απόφαση 
• ΈΛΛΕΙΨΗ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ 

o Περιγραφή: Μερικές φορές οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι δεν έλαβαν ούτε 
αρκετή ούτε την κατάλληλη εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας για να 
αποδώσουν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. 

o Ρόλοι 
§ Εργαζόμενοι 
§ Τμήμα κατάρτισης 

o Απαιτήσεις: Ανάγκη για συστηματική κατάρτιση 
o Βήματα: Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να θέσουν υπόψη των προϊσταμένων τους 

την επιθυμία τους να εκπαιδευτούν σε συγκεκριμένους τομείς και να ζητήσουν 
επιλογές για τη λήψη πρόσθετης διδασκαλίας (Επικοινωνιακές δεξιότητες, 
Σχεδιαστική μάθηση, Κριτική σκέψη). 

o Εναλλακτικές λύσεις: μάθηση με δική του πρωτοβουλία από τον εργαζόμενο 
o Θέματα: Συστημική για πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης 
o Περιλαμβάνονται οι κοινωνικές δεξιότητες: 

§ Δεξιότητες επικοινωνίας 
§ Μάθηση σχεδιασμού 
§ Κριτική σκέψη 

• ΈΛΛΕΙΨΗ ΗΓΕΣΊΑΣ 
o Περιγραφή: Οι δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων απαιτούνται για ένα ευρύ 

φάσμα θέσεων σε πολλούς τομείς εργασίας. Η απαίτηση αυτή βασίζεται στο 
γεγονός ότι οι συγκρούσεις τείνουν να μειώνουν την παραγωγικότητα και να 
δημιουργούν ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, οδηγώντας σε ανεπιθύμητη 
εναλλαγή προσωπικού και μειωμένο ηθικό. Τα άτομα που είναι σε θέση να 
επιλύουν συγκρούσεις είναι συχνά άριστοι διαμεσολαβητές, ορθολογικοί και 
ικανοί να διαχειρίζονται δύσκολες προσωπικότητες από θέση ενσυναίσθησης. 

o Ρόλοι: 
§ Διευθυντές 

o Απαιτήσεις: Σημαντική είναι η γόνιμη συνεργασία μεταξύ των μελών της 
ομάδας. 

o Βήματα: Οι περισσότεροι εργοδότες θα θέλουν να γνωρίζουν ότι έχετε την 
ικανότητα να λαμβάνετε αποφάσεις όταν πρέπει να πιέσετε και ότι μπορείτε 
να διαχειρίζεστε καταστάσεις και ανθρώπους. Η ικανότητα να αναλαμβάνετε 
δράση σε μια δύσκολη κατάσταση και να βοηθάτε στην επίλυσή της είναι κάτι 
που οι εργοδότες αναζητούν στους υποψήφιους υπαλλήλους 

o Εναλλακτικές λύσεις: Ανάθεση και επιβολή των ομάδων διαχείρισης 
o Θέματα: Χρειάζεται χρόνος για την προσαρμογή των νέων μεθόδων και 

στρατηγικών 
o Περιλαμβάνονται οι κοινωνικές δεξιότητες: 

§ Επίλυση συγκρούσεων 
§ Ηγεσία 
§ Διαχείριση καταστάσεων 
§ Μέθοδοι ανάθεσης 
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Αποτελέσματα  
Η πρακτική εφαρμογή του IO3 περιελάμβανε ως αποτελέσματα δύο βραχυπρόθεσμες κοινές 
εκδηλώσεις κατάρτισης προσωπικού, C1 στο Felgueiras (Πορτογαλία) και C2 στο Vigo (Ισπανία), 
πέντε τοπικά μικτά μαθήματα στη Λιέγη (Βέλγιο), στο Olstyn (Πολωνία), στο Felgueiras 
(Πορτογαλία), στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) και στο Vigo (Ισπανία), τα οποία διδάχθηκαν στις 
τοπικές γλώσσες, και ένα διεθνές πρόγραμμα σπουδών στη Λιέγη (Βέλγιο), το οποίο 
παρακολούθησαν οκτώ φοιτητές από κάθε πανεπιστημιακό εταίρο. Σε αυτό το τμήμα υπάρχει 
μια περίληψη καθεμιάς από αυτές τις δραστηριότητες. 

 

Βραχυπρόθεσμες κοινές εκδηλώσεις κατάρτισης του προσωπικού  

C1. Felgueiras (Πορτογαλία)  
Η εκδήλωση για το εκπαιδευτικό προσωπικό αναπτύχθηκε στο PPORTO, campus de Felgueiras, 
τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2019, ακολουθώντας αυτό το χρονοδιάγραμμα:  

Πρόγραμμα Ημερομηνία Συνεδρίες εργασίας ώρες 
09:00-11:00 Σεπτέμβριος, 30 th Ενότητα 1α 2 
11:00-13:00 Ενότητα 1β 2 
15:00-17:00 Ενότητα 2α 2 
17:00-19:00 Ενότητα 2β 2 
09:00-10:45 Οκτώβριος, 1 st Ενότητα 3α 2 
11:00-13:00 Ενότητα 3β 2 
15:00-16:45 Ενότητα 4α 2 
17:00-19:00 Ενότητα 4α 2 
  Οκτώβριος, 2 nd Συζήτηση 2 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  18 

 

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 14, όλοι τους καθηγητές από τους 
ακαδημαϊκούς εταίρους και επίσης προσωπικό από τους εταίρους των εταιρειών: 

• Teresa Barros (PPORTO) 
• Vitor Braga (PPORTO) 
• Manuel Caeiro (UVIGO) 
• Enrique Costa (UVIGO) 
• Iñigo Cuiñas (UVIGO) 
• Daniela Firoiu (RAU) 
• Almudena González (Metodo) 
• George Ionescu (RAU) 
• Edita de Lorenzo (UVIGO) 
• Philippe Parmentier (HEPL) 
• Brigitte Plescia (HEPL) 
• Karolina Szturo (UWM) 
• Ιωάννης Τσαμπουλατίδης (Infalia) 
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• Karol Wojtowicz (UWM) 

C2. Βίγκο (Ισπανία)  
Η εκδήλωση κατάρτισης του προσωπικού αναπτύχθηκε στο UVIGO, campus de Vigo, τον 
Φεβρουάριο του 2020, ακολουθώντας αυτό το χρονοδιάγραμμα: 

Πρόγραμμα Ημερομηνία Δραστηριότητα (ενότητες) ώρες 
09:30-11:30 

Φεβρουάριος, 5 
Φεβρουαρίου  

Διαχείριση χρόνου 2 
12:00-14:00 Διαπροσωπική επικοινωνία 2 
15:00-17:00 Ομαδική εργασία 2 

17:00-19:00 Διαδικτυακή εργασία σε 
προηγούμενες ενότητες 2 

09:30-11:30 

Φεβρουάριος, 6 
Φεβρουαρίου  

Επίλυση προβλημάτων 2 
12:00-14:00 Κριτική σκέψη 2 
15:00-17:00 Αναλυτική σκέψη 2 

17:00-19:00 Διαδικτυακή εργασία σε 
προηγούμενες ενότητες 2 

09:30-11:30 

Φεβρουάριος, 7 
Φεβρουαρίου  

Δημιουργική σκέψη 2 
12:00-14:00 Λήψη αποφάσεων 2 

15:00-17:00 Διαδικτυακή εργασία σε 
προηγούμενες ενότητες 2 

17:00-19:00 Τελικές παρατηρήσεις και 
πιστοποιητικά 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 24 
 

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 20, οι οποίοι ήταν όλοι καθηγητές από τους 
ακαδημαϊκούς εταίρους και επίσης προσωπικό από τους εταίρους της εταιρείας: 

• Vitor Braga (PPORTO) 
• Manuel Caeiro (UVIGO) 
• Enrique Costa (UVIGO) 
• Iñigo Cuiñas (UVIGO) 
• Manuel Fernández Iglesias (UVIGO) 
• Daniela Firoiu (RAU) 
• Manuel García Sánchez (UVIGO) 
• Itziar Goicoechea (UVIGO) 
• Almudena González (Metodo) 
• George Ionescu (RAU) 
• Edita de Lorenzo (UVIGO) 
• Amelie Louwette (HEPL) 
• Philippe Parmentier (HEPL) 
• Ιωάννα Πατρίκη (RAU) 
• Brigitte Plescia (HEPL) 
• Verónica Santalla (UVIGO) 
• Karolina Szturo (UWM) 
• Ιωάννης Τσαμπουλατίδης (Infalia) 
• Bogdan Wlodarczyk (UWM) 
• Karol Wojtowicz (UWM) 
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Τοπικά μικτά μαθήματα  

Η εξαιρετική υγειονομική κατάσταση της πανδημίας COVID-19 το 2020 και το 2021 καθόρισε 
την εξέλιξη των τοπικών μικτών μαθημάτων. Ωστόσο, όλοι οι εταίροι έκαναν ό,τι καλύτερο 
μπορούσαν για να πραγματοποιήσουν τις τοπικές εκδηλώσεις κατάρτισης και να επιλέξουν 
τους οκτώ αντιπροσωπευτικούς φοιτητές τους για να συμμετάσχουν στο Διεθνές Πρόγραμμα 
Σπουδών στη Λιέγη. 

Λιέγη (Βέλγιο)  
Το τοπικό μάθημα στη Λιέγη αποτελείται από 2 συνεδρίες που οργανώνονται διαδικτυακά με 
την TEAMS (οι δια ζώσης διδακτικές ενότητες ήταν "Διαχείριση χρόνου" από την Brigitte Plescia 
και "Δημιουργικότητα" από τον Phillipe Parmentier). Η μία συνεδρία πραγματοποιήθηκε στις 
15/12/2020 από τις 8.15 έως τις 13.30. Στις 16/12/2020, διοργανώθηκε μια ηλεκτρονική 
συνεδρία με τις 8 ενότητες. Η έρευνα αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε μετά το μάθημα δια 
ζώσης και το διαδικτυακό μάθημα. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές έπρεπε να λύσουν μόνοι τους μια μικρή μελέτη περίπτωσης και να 
την παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης πρόσωπο με πρόσωπο την τελευταία 
εβδομάδα του Ιανουαρίου 2021, μετά τις εξετάσεις. Η επιτροπή αποτελούνταν από 4 μέλη: Ο 
πρύτανης του πανεπιστημίου ή εκπρόσωπος, Phillipe Parmentier, επικεφαλής διεθνών 
σχέσεων, Amelie Louwette, καθηγήτρια, Brigitte Plescia, καθηγήτρια. Μετά την προφορική 
παρουσίαση της μελέτης περίπτωσης, ανάλογα με τις επιδόσεις τους και το επίπεδο των 
αγγλικών τους, επιλέχθηκαν οι 8 καλύτεροι φοιτητές για τη συμμετοχή τους στο Διεθνές 
Σχολείο.  

20 συμμετέχοντες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Μια επίσημη πρόσκληση έγινε τον Φεβρουάριο 
του 2020 και μια δεύτερη τον Νοέμβριο του 2020. Πήραμε 60 αιτήσεις από όλους τους τομείς 
γνώσεων από την Haute Ecole de la Province de Liège: Προσεγγίστηκαν 12 000 φοιτητές. 
Ζητήθηκε από τους σπουδαστές να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική 
επιστολή και επίσημο πιστοποιητικό για το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Στη 
συνέχεια τους ζητήσαμε να φτιάξουν ένα βίντεο 2 λεπτών (όλα αυτά σε μια συνεδρία του MS 
Teams).  

(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5c3b95eed208484fa16325dea9d8bb5f%40thread
.tacv2/conversations?groupId=d6197be1-7bcf-4001-ab8b-7b11b04f9710&tenantId=40f5a870-
cf58-4663-9ebd-dab2becb898d)  

Τους ζητήσαμε να ηχογραφήσουν ένα εισαγωγικό βίντεο διάρκειας 2 λεπτών, απαντώντας στις 
εξής τρεις ερωτήσεις: ποιοι είστε, ποια είναι τα εσωτερικά σας κίνητρα και τι περιμένετε από 
την εμπειρία του έργου. Από αυτά τα διαφορετικά στοιχεία έγινε η επιλογή για το Διεθνές 
Σχολείο. 

Olsztyn (Πολωνία)  
Το τοπικό μάθημα στο Olsztyn αποτελούνταν από δύο δια ζώσης ενότητες: (από την Karolina 
Szturo) και τη λήψη αποφάσεων (από τον Karol Wojtowicz). Λόγω των περιορισμών που 
σχετίζονται με την κατάσταση της πανδημίας, το μάθημα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 
μέσω της πλατφόρμας MS Teams στις 26 Νοεμβρίου 2020. Μετά τις δια ζώσης συνεδρίες, εντός 
της 27ης Νοεμβρίου thκαι της 6ης Δεκεμβρίου th2020, το διαδικτυακό μάθημα 
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πραγματοποιήθηκε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Método. Οργανώθηκε μια διαδικτυακή 
συνεδρία με τις 8 ενότητες. Μετά το διαδικτυακό μάθημα πραγματοποιήθηκε έρευνα 
αξιολόγησης. 

Παρόλο που 26 φοιτητές από διάφορους τομείς σπουδών δήλωσαν συμμετοχή στο μάθημα, 
τελικά 17 από αυτούς παρακολούθησαν το δια ζώσης μάθημα και, στη συνέχεια, το 
διαδικτυακό μάθημα. 

Η πρόσληψη για το μάθημα οργανώθηκε από τις 18 Οκτωβρίουth έως τις 8 Νοεμβρίου th2020. 
Οι υποψήφιοι συμπλήρωσαν το έντυπο πρόσληψης που ήταν διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 
UNIFORS. Το ηλεκτρονικό έντυπο πρόσληψης περιλάμβανε προσωπικά στοιχεία, πληροφορίες 
σχετικά με τον τομέα σπουδών, το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας, καθώς και συνοδευτική 
επιστολή (που περιείχε αιτιολόγηση της συμμετοχής στο μάθημα). 

Ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Warmia και Mazury όρισε την επιτροπή για την επιλογή 
και την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη συμμετοχή στη διεθνή εκδήλωση στη Λιέγη, η οποία 
αποτελείται από τους Bogdan Włodarczyk, Karolina Szturo και Karol Wojtowicz. Η επιτροπή 
πήρε συνέντευξη από τους φοιτητές μέσω MS Teams στις 15 Δεκεμβρίουth 2020. Με βάση τα 
αποτελέσματα που πέτυχαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και τα αποτελέσματα 
της συνέντευξης, 8 φοιτητές επιλέχθηκαν για το εντατικό πρόγραμμα σπουδών (ISP) στο Βέλγιο 
και άλλοι 2 στον εφεδρικό κατάλογο. 

Λόγω της ανάγκης αναβολής της αρχικής ημερομηνίας του ISP, που ήταν προγραμματισμένη 
για τα τέλη Μαρτίου, ορισμένοι φοιτητές που είχαν προκριθεί για το ISP δεν πληρούσαν πλέον 
τα απαιτούμενα κριτήρια και, ως εκ τούτου, ήταν απαραίτητο να προκριθούν οι φοιτητές από 
τον εφεδρικό κατάλογο. 

Felgueiras (Πορτογαλία)  
Το τοπικό μάθημα στο Felgueiras περιελάμβανε έξι διαδικτυακές συνεδρίες και δύο δια ζώσης 
συνεδρίες, όλες παρεχόμενες από την πλατφόρμα μάθησης του Método. Η "Διαπροσωπική 
επικοινωνία" από την Teresa Barros και η "Αναλυτική σκέψη" από τον Vitor Braga ήταν οι δια 
ζώσης συνεδρίες. Οι υπόλοιπες έξι συνεδρίες υποστηρίχθηκαν από καθηγητές από το 
ESTG|P.PORTO που κλήθηκαν να το κάνουν ανάλογα με την εξειδίκευσή τους.  

Αποφασίσαμε να αναπτύξουμε τελικά τις δύο δια ζώσης συνεδρίες, λαμβάνοντας υπόψη την 
εξέλιξη της κατάστασης της πανδημίας. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι πληροφορίες 
σχετικά με τις ημερομηνίες των συνεδριών, το πρόγραμμα, το όνομα του εκπαιδευτικού που 
υποστηρίζει κάθε συνεδρία και ο σύνδεσμος που παρέχεται για τη συνεδρία. 

 

Οι καθηγητές αποφάσισαν να αφιερώσουν λίγες ώρες για την υποστήριξη των μαθητών σε 
περίπτωση αμφιβολιών ή προβλημάτων της πλατφόρμας. Ήταν στο χέρι των μαθητών να 
απαντήσουν στα κουίζ και την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή εκτός αυτής. 

dates schedule topic teacher supporting the online course Link zoom
27/mar 09:00-11:00 team work Luís Branco Barros https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82266725568
27/mar 11:00-13:00 time management Maria do Carmo Silva https://videoconf-colibri.zoom.us/j/85684657038?pwd=UEg0SHJqaHoxa1YwNFIzQU9GSWxZQT09
03/abr 09:30-11:30 problem solving Cristóvão Dinis Sousa https://videoconf-colibri.zoom.us/j/85711671200?pwd=YUZjRW5ObC9hVlU0MXdPVDdLY1ZQQT09
10/abr 09:30-11:30 decision makeing Alexandra Braga https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82990553986
17/abr 15:00-17:00 critical thinking Nelson Duarte https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84925189220
24/abr 17:00-19:00 creative thinking Carla Pereira https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84532317514?pwd=L1dVcGRuV0hjSnRpenZEeUVSek0wUT09
07/mai 14:30-16:30 interpersonal communication Teresa Barros face to face
07/mai 17:00-19:00 analitical thinking Vitor Braga face to face
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Από τους εξήντα δύο φοιτητές που υπέβαλαν υποψηφιότητα για αυτό το μάθημα ήπιων 
δεξιοτήτων, τριάντα επτά επιλέχθηκαν για να παρακολουθήσουν το μάθημα Επιτράπηκε να το 
ολοκληρώσουν μεταξύ 27thΜαρτίου και 8 thΑπριλίου 2021. 

Αφού ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση κάθε ενότητας, οι φοιτητές επιλέχθηκαν/κατατάχθηκαν 
λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Βαθμός 50% στην αξιολόγηση του μαθήματος 
• Βαθμός 30% σε μια ομαδική συνέντευξη, με στόχο την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των 

μαθητών στην αγγλική γλώσσα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Teresa Barros και 
τον Vitor Braga λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. 

• 20% μέσος βαθμός που λαμβάνεται στο ESTG|P.PORTO κατά τη στιγμή της υποβολής 

Οι φοιτητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο σχετικά με το μάθημα και όσοι ολοκλήρωσαν 
το μάθημα με ελάχιστη αξιολόγηση 400 βαθμών (το ήμισυ του μέγιστου) έλαβαν το 
πιστοποιητικό τους. 

Από τους τριάντα επτά φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα, οι είκοσι κατατάχθηκαν για 
να κρατήσουν τους οκτώ πρώτους, προκειμένου να τους μεταφέρουν σε εντατικό πρόγραμμα 
σπουδών στο Βέλγιο μεταξύ 27th Σεπτεμβρίου και 2nd Οκτωβρίου. Ωστόσο, στη συνάντηση στην 
Ελλάδα μας είπαν ότι ήταν δυνατόν να πάρουμε τρεις ακόμη φοιτητές προκειμένου να 
ξοδέψουμε τις υποτροφίες κινητικότητας που δεν είχαν ξοδευτεί προηγουμένως. 

Οι 11 επιλεγμένοι μαθητές συνοδεύτηκαν στη Λιέγη (Βέλγιο) από την Teresa Barros και τον 
Vitor Braga. 

Βουκουρέστι (Ρουμανία)  
Το τοπικό μάθημα στο Βουκουρέστι προγραμματίστηκε αρχικά, σύμφωνα με την καθιερωμένη 
μεθοδολογία, να αποτελείται από δύο δια ζώσης συνεδρίες (που σχετίζονται με την πρώτη και 
την τελευταία συνεδρία, την ομαδική εργασία και την επίλυση προβλημάτων) και οκτώ 
διαδικτυακές ενότητες που παρέχονται από την πλατφόρμα μάθησης Método και την ατομική 
επίλυση μιας μελέτης περίπτωσης. Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία Covid-19 
και επειδή τα δια ζώσης μαθήματα έχουν ανασταλεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι δια ζώσης 
προγραμματισμένες συνεδρίες εργασίας των φοιτητών αντικαταστάθηκαν από διαδικτυακές 
εκπαιδευτικές συνεδρίες, οι οποίες διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας MS Teams στην οποία 
οι φοιτητές του Ρουμανικού-Αμερικανικού Πανεπιστημίου διεξάγουν επί του παρόντος τη 
δραστηριότητά τους. 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία επιλογής που συμφωνήθηκε από τους εταίρους, το πρώτο στάδιο 
της διαδικασίας πρόσληψης περιελάμβανε την αξιολόγηση των υποβληθέντων εγγράφων 
υποψηφιότητας από τυπική και νομική άποψη. Μια επιτροπή αξιολόγησης (αποτελούμενη από 
τον αντιπρύτανη Lucian Botea, τον καθηγητή George Ionescu και την καθηγήτρια Daniela Firoiu) 
αξιολόγησε τους υποψηφίους βάσει της συνοδευτικής επιστολής, του γλωσσικού επιπέδου, 
της συνέντευξης και στη συνέχεια συνέταξε έναν κατάλογο 16 υποψηφίων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την κατάρτιση και 4 υποψηφίων για τον εφεδρικό κατάλογο. Για τη μεικτή 
κατάρτιση "Soft Skills Blended Training", εγγράφηκαν 17 φοιτητές από διάφορους τομείς 
σπουδών στο Ρουμανικό-Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, για τους οποίους επιλέχθηκαν 16 
επιλέξιμοι φοιτητές. 

Το μάθημα ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί μεταξύ 12 Νοεμβρίου 2020 και 18 
Δεκεμβρίου 2020. Στις 19 Δεκεμβρίου 2020, προγραμματίστηκε ένα τεστ για την επαλήθευση 
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των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθησιακών ενοτήτων. Το 
τοπικό μάθημα στο Βουκουρέστι περιελάμβανε 2 συνεδρίες που οργανώθηκαν διαδικτυακά με 
την πλατφόρμα MS Teams. Κάθε φορά γινόταν μια σύντομη παρουσίαση για κάθε μία από τις 
8 ενότητες. Για τον υπόλοιπο χρόνο οι φοιτητές χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα μάθησης που 
παρείχε η Método, όπου μπορούσαν να βρουν όλη τη θεωρία, τις μελέτες περιπτώσεων και τις 
έρευνες. 

Η έρευνα αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των διαδικτυακών 
μαθημάτων και οι φοιτητές έπρεπε να καταγράψουν τις απαντήσεις σε μερικές ερωτήσεις. Στη 
συνέχεια, οι μαθητές έπρεπε να λύσουν μόνοι τους μια μικρή μελέτη περίπτωσης και να 
παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνεδρίασης 
ομάδων στις 19 Δεκεμβρίου 2020. Η επιτροπή αποτελούνταν από 3 μέλη: Καθηγήτρια Daniela 
Firoiu, καθηγητής George Ionescu και Δρ Ioana Patrichi. 

Στο δεύτερο στάδιο της πρόσληψης επιλέχθηκαν φοιτητές για το εντατικό πρόγραμμα 
σπουδών στο Βέλγιο. Η επιλογή των συμμετεχόντων στο Εντατικό Πρόγραμμα Σπουδών έγινε 
με βάση τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την αξιολόγηση της μικτής κατάρτισης Soft 
Skills. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία επιλογής, επιλέχθηκαν 8 υποψήφιοι και 2 εφεδρικά άτομα. 

Η διαδικασία πρόσληψης διεξήχθη δίκαια και με ίσους όρους για όλους τους υποψηφίους, και 
λήφθηκε υπόψη η ισότιμη συμμετοχή μεταξύ φοιτητριών και φοιτητών. 

Βίγκο (Ισπανία)  
Το τοπικό μάθημα στο Βίγκο περιελάμβανε δύο δια ζώσης συνεδρίες (που αφορούσαν την 
πρώτη και την τελευταία συνεδρία, την ομαδική εργασία και την επίλυση προβλημάτων), οκτώ 
διαδικτυακές ενότητες που παρείχε η πλατφόρμα μάθησης της Método και την ατομική 
επίλυση μιας περίπτωσης μελέτης. Η διοργάνωση υποστηρίχθηκε από το Moovi, την 
πλατφόρμα Moodle του Πανεπιστημίου του Vigo. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του 
έργου, πραγματοποιήθηκαν δύο εκδόσεις του μαθήματος. 

Η πρώτη έκδοση του μαθήματος ξεκίνησε στις 2 Νοεμβρίουnd 2020 και ολοκληρώθηκε στις 15 
Δεκεμβρίουth 2020. 21 συμμετέχοντες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε 
από 18. Υπήρξε ανοιχτή πρόσκληση για όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και 
προέρχονταν από όλους τους τομείς γνώσης και από τις τρεις πανεπιστημιουπόλεις του 
ιδρύματος, που βρίσκονται στο Βίγκο, την Ουρένσε και την Ποντεβέδρα. Η μικτή οργάνωση 
βοήθησε στη συμμετοχή των φοιτητών από αυτές τις άλλες πανεπιστημιουπόλεις. 

Οι κανονισμοί που περιόριζαν την κινητικότητα μεταξύ των πόλεων της περιοχής μας 
υπαγορεύτηκαν μόλις δύο ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων λόγω της επέκτασης 
του covid-19, οπότε η συμμετοχή στις δια ζώσης συνεδρίες δεν ήταν αυστηρά ελεγχόμενη. 

Το μάθημα διδάχθηκε χωρίς σημαντικά προβλήματα. Ήταν η πρώτη φορά μεταξύ όλων των 
εταίρων που παραδόθηκε το διαδικτυακό μάθημα και οι μαθητές προσαρμόστηκαν εύκολα 
στην πλατφόρμα της Metodo. Οι μαθητές που ολοκλήρωσαν το μάθημα αξιολογήθηκαν βάσει 
των ατομικών τους λύσεων στην περίπτωση μελέτης και οι βαθμοί αυτοί χρησιμοποιούνται για 
την επιλογή για το Διεθνές Σχολείο. Η επιτροπή αξιολόγησης έγινε από τους καθηγητές Iñigo 
Cuiñas και Itziar Goicoechea. 

Τον Απρίλιο του 2021, μια δεύτερη έκδοση του τοπικού μαθήματος εγκρίθηκε από την 
Πρυτανεία, και η εγγραφή των φοιτητών πραγματοποιήθηκε μαζί με τον Μάιο του 2021. 22 
συμμετέχοντες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε από 15. Η εξέλιξη του 
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μαθήματος ήταν παρόμοια με την πρώτη έκδοση, οπότε δεν πρέπει να συμπεριληφθούν 
πρόσθετα σχόλια. 

Και οι δύο εκδόσεις του τοπικού μαθήματος συμπεριλήφθηκαν στο Πρόγραμμα 
Συμπληρωματικών Μαθημάτων του Πανεπιστημίου του Βίγκο. Στη συνέχεια, όλοι οι φοιτητές 
που ολοκλήρωσαν το μάθημα έλαβαν το αντίστοιχο πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τον 
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Φυσικά, καθώς τα μαθήματα ήταν δραστηριότητες 
που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα UNIFORS 2020, ήταν δωρεάν για τους φοιτητές (ακόμη και τα 
περισσότερα από τα Συμπληρωματικά Μαθήματα πληρώνονται ξεχωριστά). 

Η επίσημη πρόσκληση για την παροχή ταξιδιωτικών υποτροφιών για τη συμμετοχή στο Διεθνές 
Πρόγραμμα Σπουδών ξεκίνησε με απόφαση του Πρύτανη που υπογράφηκε στις 15 Νοεμβρίου 
th2020, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις για την επιλογή 8 φοιτητών με βάση την επίδοση στο 
τοπικό μάθημα, την επίλυση της περίπτωσης μελέτης, καθώς και τη γνώση της γλώσσας και τις 
ακαδημαϊκές επιδόσεις. Για την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών ορίστηκε τριμελής επιτροπή, 
στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος του Αντιπρύτανη Διεθνοποίησης. Ωστόσο, μετά την 
καθυστέρηση της Διεθνούς Σχολής για τον Ιούνιο του 2021, ετοιμάστηκε νέα πρόσκληση τον 
Ιανουάριο του 2021. Και πάλι, η τελική καθυστέρηση του Διεθνούς Σχολείου για τον Σεπτέμβριο 
του 2021, ανάγκασε την ακύρωση των προηγούμενων προσκλήσεων και μια νέα πρόσκληση 
(ανοικτή σε φοιτητές και των δύο εκδόσεων του τοπικού μαθήματος) δημοσιεύτηκε τον Μάιο 
του 2021. Μια επιτροπή αποτελούμενη από τον καθηγητή Iñigo Cuiñas, τοπικό συντονιστή του 
έργου, τον Assoc. Prof. Itziar Goicoechea, συμμετέχοντα στο έργο, και την κα Eva Garea από το 
Γραφείο Διεθνούς Έργου, ως εκπρόσωπο του Αντιπρύτανη Διεθνοποίησης, επέλεξε τους 
μαθητές που θα συμμετείχαν στο Διεθνές Σχολείο. 

 

Διεθνές πρόγραμμα σπουδών  

Το ISP διεξήχθη στη Λιέγη από τις 26th Σεπτεμβρίου έως τις 2nd Οκτωβρίου 2021, και 
οργανώθηκε με βάση ένα hackathon. Οι μαθητές έλαβαν κάποιες προηγούμενες ιδέες σχετικά 
με την εντατική εβδομάδα: 

• Το HACKATHON προέρχεται από τις ΗΠΑ και δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990. 
Το όνομά του προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων "Hacker" και "Marathon". 
Αρχικά, το "Hackathon" εφαρμόστηκε στον τομέα της πληροφορικής: πρόκειται για 
την αποκωδικοποίηση ενός συστήματος υπολογιστή όσο το δυνατόν γρηγορότερα.  

• Τα πάντα είναι δυνατά, αρκεί να σπάσουμε τους κώδικες, χάρη στη συλλογική 
νοημοσύνη, για να καταλήξουμε σε καινοτόμες ιδέες και λύσεις. Σήμερα, έχει γίνει 
ένα είδος μοντέρνου γεγονότος όπου πολλές ομάδες ανταγωνίζονται σε εντατικές 
συνεδρίες για να βρουν την καλύτερη λύση σε ένα δεδομένο πρόβλημα σε 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 24 ή 48 ώρες (72 ώρες). 

• Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από συνεργάτες και να περιλαμβάνουν 
δημιουργικές προσωπικότητες εκτός του οργανισμού. Ένας χάκαθον ολοκληρώνεται 
πάντα με την παρουσίαση των στρατηγικών που προτείνει κάθε ομάδα σε μια 
κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, τη διαβούλευση της κριτικής επιτροπής και, 
τέλος, την ανακοίνωση της νικήτριας ομάδας. Ένα από τα κύρια κίνητρα των 
συμμετεχόντων είναι η ανταμοιβή που θα δοθεί στη νικήτρια ομάδα. 
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• Εκτός από αυτές τις συνεδρίες, είναι σύνηθες να διοργανώνονται ορισμένα 
εμπνευσμένα και διασκεδαστικά εργαστήρια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. (Στην 
περίπτωσή μας αυτές θα είναι οι δραστηριότητες που θα οργανωθούν από τους 
μαθητές για τις 8 ομάδες που δημιουργήθηκαν στην αρχή της εβδομάδας). 

 

Πρόγραμμα του ISP  
Το πρόγραμμα, που προτάθηκε από την ομάδα HEPL και συζητήθηκε μεταξύ όλων των μελών 
κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2021, 
συνδυάζοντας συνεδρίες εργαστηρίου και δραστηριότητες ομαδικής εργασίας, είχε ως εξής: 

 

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίουth  
Άφιξη και μεταφορά στο Wégimont (μαθητές) και στο κέντρο της Λιέγης (καθηγητές) 

• 12.00-18.30: Δραστηριότητα για το σπάσιμο του πάγου από τα μέλη της φοιτητικής ομάδας της 
Unifors Βελγίου: Lara και Tom 

• 19.00-19.30 : Δείπνο στο "La Plume", Διεύθυνση: rue de l'Egalité 476, 4630 Soumagne 
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίουth 
OPENING:  

• 9.00: Εισαγωγή στο πρόγραμμα UNIFORS 2020 από την Brigitte Plescia 
• 9.15-9.45: "Διαπολιτισμικές σχέσεις, το κλειδί της επιτυχίας σας" (όλοι) από τον Philippe 

Parmentier 
• 10.00-11.15: Εθνικές παρουσιάσεις από μαθητές (10-15 λεπτά) 
• 11.15-11.30: Διάλειμμα για καφέ - Αξιολόγηση της αυτοαξιολόγησης των μαθητών στην 

ιστοσελίδα Infalia 
ΗΜΕΡΑ 1: ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ 

• 11.30 - 13.00: Ενότητα 1/2 (πρόσωπο με πρόσωπο): 
 Διαχείριση χρόνου (ομάδες 1 έως 4) / Ομαδική εργασία (ομάδες 5 έως 8) 

• 13.00-14.00:  Γεύμα 
• 14.00-15.30: Ενότητα 2/2 (πρόσωπο με πρόσωπο):  

 Διαχείριση χρόνου (ομάδες 5 έως 8) / Ομαδική εργασία (ομάδες 1 έως 4) 
• 15.30-16.30: Συνεδρία της εταιρείας από την Christine Beyer, HR Manager & Project Manager 

Benelux - Πιστοποιημένος Business Coach και Σύμβουλος υποστήριξης και συμβουλευτικής στη 
διαχείριση αλλαγών. 

• 16.30-16.45: Διάλειμμα για καφέ 
• 16.45-17.15: Παρουσίαση των 4 επιχειρησιακών μελετών από τον Ιωάννη Τσαμπουλατίδη, 

Infalia. 
Οι Επιχειρηματικοί μας Συνεργάτες είναι:  

1. DHL με την Cindy Muyters, VP Head of SSC Maastricht, DHL Finance Service BV 
και DHL Express Global Head of Key Account Desk 

2. Παιχνίδι με την Ophélie Demoulin, Employer branding, Corporate lifestyle, 
Marketing και Επικοινωνία. 

3. Η Technifutur με την Carole Demoulin, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού 
4. Prayon με τον Philippe Bertin, Διευθυντή Εταιρικών Υπηρεσιών 

• 17.15-17.45: Ελεύθερος χρόνος 
• 17.45-18.45: Κύπελλο Μαλακών Δεξιοτήτων:  Unifors Belgian Student Team: Δραστηριότητα #1  

Επαφές: Dhia, Nathan 
• 18.30: Δείπνο 

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίουth 
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ΗΜΕΡΑ 2: ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑΣ 
• 9.00-10.30: Διαπροσωπική επικοινωνία (ομάδες 1 έως 4) / Δημιουργική σκέψη (ομάδες 5 έως 

8) (πρόσωπο με πρόσωπο)  
• 10.30-10.45: Διάλειμμα για καφέ 
• 11.00-12.30: Ομαδική εργασία μελέτης περίπτωσης 
• 12.30-13.30: Γεύμα 
• 13.30-15.00: Διαπροσωπική επικοινωνία (ομάδες 5 έως 8) / Δημιουργική σκέψη (ομάδες 1 

έως 4)  
• 15.00-16.00: M. COOPMAN, HR Manager chez Inductotherm Group 
• 16.00-16.15: Διάλειμμα για καφέ 
• 16.30-17.30: Κύπελλο Μαλακών Δεξιοτήτων: Unifors Belgian Student Team. 
Επαφές: Marie, José. 
• 17.30-18.30: Ομαδική εργασία μελέτης περίπτωσης 
• 18.30: Δείπνο 

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίουth 
ΗΜΈΡΑ 3: ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΟΣ 

• 9.00 - 10.30: Αναλυτική σκέψη (ομάδες 1 έως 4) / Κριτική σκέψη (ομάδες 5 έως 8) 
• 10.30-10.45: Διάλειμμα για καφέ  
• 10.45-11.45: Ομαδική εργασία μελέτης περίπτωσης 
• 11.45-12.30 : Ελεύθερος χρόνος 
• 12.30-13.30: Γεύμα 
• 13.30-15.00: Αναλυτική σκέψη (ομάδες 5 έως 8) / Κριτική σκέψη (ομάδες 1 έως 4) 
• 15.00-16.00: Dounia Czorniak στην EVS 
• 16.00-16.30: Διάλειμμα για καφέ 
• 16.30-17.30: Κύπελλο Μαλακών Δεξιοτήτων: Unifors Belgian Student Team: Δραστηριότητα #3  

Επαφές:  Joyce, Nicolas. 
• 17.30-18.30: Ομαδική εργασία μελέτης περίπτωσης 
• 18.30: Δείπνο 

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίουth  
ΗΜΈΡΑ 4: ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΕΠΊΛΥΣΗΣ 

• 9.00-10.30: Επίλυση προβλημάτων (ομάδες 1 έως 4) / Λήψη αποφάσεων (ομάδες 5 έως 8) 
• 10.30-10.45: Διάλειμμα για καφέ 
• 10.45-11.45: Ομαδική εργασία μελέτης περίπτωσης 
• 12.30-13.30: Γεύμα 
• 13.30-15.00: Επίλυση προβλημάτων (ομάδες 5 έως 8) / Λήψη αποφάσεων (ομάδες 1 έως 4) 
• 15.00-16.00: BEFERA, Sabena Aerospace)  
• 16.00-16.30: Διάλειμμα για καφέ 
• 16.30-17.30: Κύπελλο Μαλακών Δεξιοτήτων: Unifors Belgian Student Team (όλοι) 
• 18.30-20.00: Δείπνο και νικητές του Κυπέλλου Μαλακών Δεξιοτήτων 
• 20.00 - ... : Ομαδική εργασία μελέτης περίπτωσης : Τελική συνεδρία εργασίας  
(προπόνηση από τις Christelle PAIRON και Laura BRANDT) 

Παρασκευή 1 Οκτωβρίουst 
• 8.00: Αναχώρηση λεωφορείου από το Wégimont  
• 9.00-9.30: Πρωινό στο σπίτι του HEPL Erasmus, Jemeppe (Λιέγη), μεταφορά με λεωφορείο 
• 9.30-10.00: Εναρκτήρια συνεδρία από τις θεσμικές αρχές και τους τοπικούς εταίρους 
• 10.00-12.30: Μελέτες επιχειρηματικών περιπτώσεων Προφορική υπεράσπιση (8 διεθνείς 

ομάδες φοιτητών) 
• 12.30-13.00: Τελετή απονομής βραβείων 
• 13.00-15.00: Διαδραστική Εταιρική Συνεδρία Δείπνο με περίπατο 
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• 15.15: Αναχώρηση για το κέντρο της Λιέγης (με λεωφορείο) 
• 16.00-18.30: Ξενάγηση στη Λιέγη 
• 18.30-19.00: Δείπνο στην Brasserie Curtius, Λιέγη 
• 01.00: Μεταφορά των μαθητών με λεωφορείο στο Wégimont  

Σάββατο 2 Οκτωβρίου 
Αναχώρηση 

 

Περιπτώσεις μελέτης  
Οι περιπτώσεις μελέτης παρασχέθηκαν από διάφορες εταιρείες από την περιοχή της Λιέγης. 
Πρόκειται για τις ακόλουθες: 

1. DHL με την Cindy Muyters, VP Head of SSC Maastricht, DHL Finance Service BV 
και DHL Express Global Head of Key Account Desk 

2. Παιχνίδι με την Ophélie Demoulin, Employer branding, Corporate lifestyle, 
Marketing και Επικοινωνία. 

3. Η Technifutur με την Carole Demoulin, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού 
4. Prayon με τον Philippe Bertin, Διευθυντή Εταιρικών Υπηρεσιών 

 

Σύνδεσμοι προς τις μελέτες περιπτώσεων : https://unifors.infalia.com 

• ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 : Prayon με τον Philippe Bertin, Διευθυντή Εταιρικών Υπηρεσιών 
Περιγραφή : Υποστήριξη του προσωπικού της Prayon στον ψηφιακό μετασχηματισμό με 
την κατάρτιση καταλόγου των ατομικών ψηφιακών δεξιοτήτων και την οργάνωση 
κατάρτισης προσαρμοσμένης στον καθένα για την επίτευξη του αναμενόμενου επιπέδου. 
Αυτό περιλαμβάνει την αλλαγή της κουλτούρας και την ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού σχετικά με τις προκλήσεις αυτής της ουσιαστικής αλλαγής. Η Prayon 
επιθυμεί να εφαρμόσει μια πολιτική για να αποφύγει, όσο το δυνατόν περισσότερο, την 
ψηφιακή διάσπαση. 

• ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 : Technifutur με την Carole Demoulin, Διευθύντρια Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Περιγραφή : Μέχρι τον Αύγουστο του 2020, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Technifutur ήταν ειδικά αφιερωμένο στη μισθοδοσία και τα διοικητικά θέματα με πολύ 
περιορισμένες δραστηριότητες στο soft HR. Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού μας 
θέλει να αναπτύξει τους τομείς που λείπουν, όπως η πρόσληψη και η επιλογή, η 
επιβίβαση, η μάθηση και η ανάπτυξη, οι κοινωνικές σχέσεις, η πρόταση αξίας των 
εργαζομένων κ.ά., με βάση το μοντέλο DiSC®. 

• ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 : Παιχνίδι με την Ophélie Demoulin, Employer branding, Corporate 
lifestyle, Marketing και επικοινωνία. 

Περιγραφή : Η Gaming1 επιτρέπει έως και 50% απομακρυσμένη εργασία και διαθέτει 
διάφορα εργαλεία που επιτρέπουν στους υπαλλήλους της να παραμένουν συνδεδεμένοι. 
Συχνά,οργανώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές εκδηλώσεις (BBQ - 
Teambuilding - Afterwork) ώστε να μπορούμε να βρεθούμε μαζί, αλλά πώς μπορούμε να 
ενισχύσουμε την αίσθηση του ανήκειν στην εταιρεία μεταξύ 450 εργαζομένων σε ένα 
υβριδικό στυλ εργασίας; 

• ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4 : DHL με την Cindy Muyters, VP Head of SSC Maastricht, DHL Finance 
Service BV και DHL Express Global Head of Key Account Desk 
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Περιγραφή : Η DHL επιθυμεί να βελτιώσει την εμπειρία των εργαζομένων σε ένα υβριδικό 
εργασιακό περιβάλλον, που θα εργάζεται τόσο στο χώρο εργασίας όσο και στο σπίτι. 
Έχουμε την εμπειρία της εργασίας πλήρως επιτόπου και πλήρως εξ αποστάσεως, αλλά 
πρέπει επίσης να κατανοήσουμε ποιες προκλήσεις μπορεί να φέρει μαζί του το υβριδικό 
μοντέλο και ποιες λύσεις μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή για να μετριάσουμε τα 
πιθανά προβλήματα. 

Πλέγμα αξιολόγησης  
Η αξιολόγηση έγινε με τη χρήση μιας ρουμπρίκας, η οποία καθορίστηκε με συναίνεση μεταξύ 
όλων των εταίρων και κάλυπτε τρεις διαφορετικούς τομείς. Οι αξιολογητές αναμένεται να 
παρέχουν ανατροφοδότηση για κάθε μία από τις ομάδες που συμμετείχαν στη δραστηριότητα: 

• Επίπεδο απόκτησης (30%) 
• 1a. Ομαδική εργασία 
• 1b. Διαχείριση χρόνου 
• 2a. Διαπροσωπική επικοινωνία 
• 2b. Δημιουργική σκέψη 
• 3a. Κριτική σκέψη 
• 3b. Αναλυτική σκέψη 
• 4a. Λήψη αποφάσεων 
• 4b. Επίλυση προβλημάτων 
• Obs (Επάρκεια των κοινωνικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν στην 

περίπτωση) 
• Επίπεδο απόκτησης (50%) 

• Fit 
o Το προϊόν/υπηρεσία σχετίζεται ελάχιστα με το πρόβλημα που παρουσιάζεται. 

§ Κλίμακα: 1 - καθόλου ... 10 - εντελώς 
o Το προϊόν/υπηρεσία αντιμετωπίζει το πρόβλημα που παρουσιάζεται σε 

ορισμένες βασικές πτυχές, αλλά στερείται πτυχών στην εκτέλεση για την 
υλοποίησή του. 

§ Κλίμακα: 1 - καθόλου ... 10 - εντελώς 
o Το προϊόν/υπηρεσία αντιμετωπίζει άμεσα το πρόβλημα που παρουσιάζεται. 

Εναλλακτικά, το προϊόν/υπηρεσία αναπτύσσει μια νέα ιδέα που ταιριάζει καλά 
στους στόχους του hackathon. 

§ Κλίμακα: 1 - καθόλου ... 10 - εντελώς 
• Καινοτομία 

o Η προτεινόμενη λύση βασίζεται σε τεχνολογία ή υπηρεσίες που έχουν ήδη 
καθιερωθεί σε βάθος. 

§ Κλίμακα: 1 - καθόλου ... 10 - εντελώς 
o Η λύση προσθέτει μια νέα εκδοχή στις καθιερωμένες λύσεις  

§ Κλίμακα: 1 - καθόλου ... 10 - εντελώς 
o Η λύση ανοίγει νέους δρόμους και αντιμετωπίζει το πρόβλημα από μια νέα 

οπτική γωνία και παρέχει μια ισχυρή λύση.  
§ Κλίμακα: 1 - καθόλου ... 10 - εντελώς 

• Παρουσίαση (20%) 
• Δομή του περιεχομένου (30%) 

o Κλίμακα: 1 - καθόλου ... 10 - εντελώς 
• Παρουσίαση του θέματος (10%) 
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o Κλίμακα: 1 - καθόλου ... 10 - εντελώς 
• Χρήση των μεθόδων παρουσίασης (ppt, prezzi...) 

o Κλίμακα: 1 - καθόλου ... 10 - εντελώς 
• Απάντηση στην ερώτηση (προφορικός λόγος) 

o Κλίμακα: 1 - καθόλου ... 10 - εντελώς 
• Διόρθωση του λόγου και των συμπεριφορών (15%) 

o Κλίμακα: 1 - καθόλου ... 10 - εντελώς 
• Διαχείριση χρόνου κατά την παρουσίαση (10%)  

o Κλίμακα: 1 - καθόλου ... 10 - εντελώς 

Συμμετέχοντες  
Επικεφαλής της δραστηριότητας ήταν η ομάδα HEPL, συγκεκριμένα η Brigitte Plescia και η 
Amelie Lowette. 

Οι διδάσκοντες για κάθε μία από τις συνεδρίες προέρχονταν από τα πέντε εμπλεκόμενα 
πανεπιστήμια: 

Όνομα  Επώνυμο Πανεπιστήμιο Ενότητα 
Brigitte PLESCIA Haute Ecole de la Province de Liège Διαχείριση χρόνου 
Philippe PARMENTIER Haute Ecole de la Province de Liège Δημιουργικότητα 
Manuel  RODRIGUEZ Πανεπιστήμιο του Vigo Ομαδική εργασία 
Enrique COSTA Πανεπιστήμιο του Vigo Επίλυση 

προβλημάτων 
Karol WOJTOWICZ Πανεπιστήμιο Warmia και Mazury Λήψη αποφάσεων 
Καρολίνα SZTURO Πανεπιστήμιο Warmia και Mazury Αναλυτική σκέψη 
Georges IONESCU Ρουμανικό Αμερικανικό 

Πανεπιστήμιο 
Κριτική σκέψη 

Τερέζα BARROS Instituto Politecnico de Porto Διαπροσωπικές 
επικοινωνίες. 

 

Τις περιπτώσεις μελέτης συντόνισε ο Γιάννης Τσαμπουλατίδης, από την Infalia. 

Το πλέγμα αξιολόγησης συντονίστηκε από την Almudena González, από τη Método. 

Συνολικά 40 φοιτητές, από τα πέντε πανεπιστήμια του προγράμματος, συμμετείχαν με 
ενθουσιασμό σε όλες τις προτεινόμενες δια ζώσης δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της 
εντατικής εβδομάδας. 

Διδαγμένα μαθήματα  
Τα διδάγματα που αντλήθηκαν έχουν οργανωθεί κατά ενότητες: 

• 1a. Ομαδική εργασία 
a. Οι μαθητές κατανοούν ότι η ομαδική εργασία είναι σημαντική για την 

ανάπτυξη των διαφορετικών καθηκόντων σε έναν οργανισμό. 
b. Πολλοί μαθητές έχουν εμπιστοσύνη στις φυσικές ή έμφυτες δεξιότητες που 

σχετίζονται με την ομαδική εργασία (όπως και σε πολλές άλλες κοινωνικές 
δεξιότητες) και συνειδητοποιούν πλέον ότι μπορεί κανείς να αναπτύξει 
ικανότητες και τεχνικές ομαδικής εργασίας. 

c. Οι πρακτικές δραστηριότητες, που αναπτύχθηκαν σε μορφή πρόσωπο με 
πρόσωπο, αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές για την ενσωμάτωση των 
διαφόρων τεχνικών στις βασικές γνώσεις. 
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• 1b. Διαχείριση χρόνου 
a. Ανάλογα με την κουλτούρα και την ηλικία των μαθητών δεν έχουν την ίδια 

άποψη για το τι είναι καλή διαχείριση του χρόνου. 
b. Η ισορροπία ζωής δεν θεωρείται σημαντική για όλους τους νέους. Θέλουν 

να εργάζονται σκληρά για να έχουν μια καλή θέση σε μια εταιρεία.  
c. Είναι σημαντικό να παρουσιάσετε διαφορετικά είδη εργαλείων και να τα 

δείξετε (πρόγραμμα/ημερολόγιο, προγραμματιστής/οργανωτής, λίστα 
εργασιών και λίστα ελέγχου, αρχεία καταγραφής δραστηριοτήτων, 
ημερολόγιο, μακροπρογραμματισμός, αντι-ατζέντα), επειδή όλοι δεν 
αισθάνονται άνετα με τα ίδια εργαλεία. 

d. Η αρχή και η μέθοδος διαχείρισης του χρόνου (πίνακας Eisenhower, 
μέθοδος Nerac, μέθοδος CAP για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) θα πρέπει να προβλέπεται μόνο με πρακτικό τρόπο 
χρησιμοποιώντας τη δική τους εμπειρία. 

e. Όλοι οι μαθητές δήλωσαν ότι το διαδικτυακό μάθημα ήταν για να μάθουν 
και το πρόσωπο με πρόσωπο ήταν για να εξασκηθούν και να υπενθυμίσουν 
τα πιο σημαντικά  

• 2a. Διαπροσωπική επικοινωνία 
a. Οι φοιτητές ανέφεραν τα οφέλη του μαθήματος για την καλύτερη 

αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων, εταιρειών και ενδιαφερομένων μερών, 
b. Οι μαθητές ανέφεραν επίσης ότι στην αρχή δεν ήταν σε θέση να 

καταλάβουν το νόημα ορισμένων δραστηριοτήτων με μπαλόνια, για 
παράδειγμα, αλλά στο τέλος τους έγιναν όλα κατανοητά, 

c. Ορισμένοι μαθητές ανέφεραν ότι μερικές φορές αισθάνονταν προβλήματα 
διαπροσωπικής επικοινωνίας, αλλά δεν γνώριζαν ότι ήταν δυνατόν να 
βελτιώσουν αυτές τις δεξιότητες με ορισμένες δραστηριότητες, 

d. Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές βρήκαν το μάθημα πολύ ενδιαφέρον. 
• 2b. Δημιουργική σκέψη 

a. Πολλές φορές, οι μαθητές δυσκολεύονται να σκεφτούν "έξω από το κουτί" 
ή να δώσουν ιδέες που δεν είναι αυστηρά ευθυγραμμισμένες με τις έννοιες 
που διδάσκονται. 

b. Οι μαθητές πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση όταν χρησιμοποιούν τη 
δημιουργικότητά τους: πρέπει να αισθάνονται ότι η αποτυχία επιτρέπεται 
και ότι δεν υπάρχουν ανόητες ιδέες: κάθε ιδέα, ακόμη και η πιο τρελή, 
μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια καταπληκτική πρόταση, σχέδιο, 
προϊόν ή λύση.  

c. Δουλεύοντας σε ομάδες, με συγκεκριμένα εργαλεία για την προώθηση 
δημιουργικών ιδεών, βρήκαν ένα μέρος στο οποίο η δημιουργικότητα 
ανθίζει. 

• 3a. Κριτική σκέψη 
a. Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές συνδέουν λανθασμένα τα χαρακτηριστικά 

της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής σκέψης και χρειάζονται έναν 
σαφέστερο διαχωρισμό αυτών των διαφορετικών εννοιών. 

b. Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η κριτική σκέψη είναι μια συνεχής 
διαδικασία και δεν είναι η συσσώρευση γεγονότων και γνώσεων ή κάτι που 
μπορεί να μάθει κανείς μια φορά και να το χρησιμοποιεί για πάντα με αυτή 
τη μορφή. 
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c. Εφόσον οι μαθητές γνωρίζουν ότι η κριτική σκέψη μπορεί να προσεγγιστεί 
με τη μορφή μιας διαδικασίας, μπορούν εύκολα να μάθουν να 
χρησιμοποιούν συγκεκριμένα εργαλεία και να επιτύχουν σημαντικά 
βελτιωμένα αποτελέσματα στην καθημερινή πρακτική. 

d. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας που ήταν αφιερωμένη στην κριτική 
σκέψη, οι μαθητές απέκτησαν πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως προς 
την ικανότητά τους να εφαρμόζουν τα εργαλεία που έμαθαν στην πράξη, 
επιτυγχάνοντας αξιοσημείωτα αποτελέσματα. 

• 3b. Αναλυτική σκέψη 
a. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συζήτηση των μεθόδων και 

τεχνικών της αναλυτικής σκέψης με ιδιαίτερη έμφαση στη χρησιμότητά 
τους σε συγκεκριμένες καταστάσεις. 

b. Οι μαθητές αποκτούν μια ευρύτερη προοπτική και την ικανότητα να 
αντιλαμβάνονται ορθολογικά τα γεγονότα, καθώς και την ικανότητα να 
ερμηνεύουν σωστά και να συμπεραίνουν βάσει μεγάλου όγκου 
πληροφοριών, γεγονότων και δεδομένων. 

c. Οι μαθητές τείνουν να υιοθετούν την πρώτη λύση που συναντούν και 
δυσκολεύονται να εξηγήσουν τι τους οδήγησε στην επιλογή μιας 
συγκεκριμένης λύσης. Πρέπει να κατανοήσουν ότι η αναλυτική σκέψη δεν 
είναι τίποτα χωρίς την ικανότητα να επιχειρηματολογούν αποτελεσματικά 
και την ικανότητα να παρουσιάζουν πειστικά λύσεις και ιδέες. 

d. Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να αναπτύσσουν 
συνεχώς τις αναλυτικές τους δεξιότητες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 
Η αναλυτική σκέψη βασίζεται στην εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές για 
την αποφυγή λαθών στο μέλλον. 

• 4a. Λήψη αποφάσεων 
a. Οι φοιτητές διαπίστωσαν ότι άλλες κοινωνικές δεξιότητες όπως η 

αναλυτική σκέψη, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η διαχείριση του 
χρόνου παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

b. Παρά τις πολιτισμικές διαφορές, οι μαθητές διαπίστωσαν ότι η επίγνωση 
των τύπων αποφάσεων βοηθά και διευκολύνει την αύξηση των δεξιοτήτων 
για τη λήψη των σωστών επιλογών. 

c. Ορισμένοι από τους μαθητές συνειδητοποίησαν ότι η σύνθετη λήψη 
αποφάσεων μπορεί να θεωρηθεί ως μια τυποποιημένη διαδικασία με 
καθορισμένα βήματα. 

d. Η λήψη ομαδικών αποφάσεων διαφέρει από τις ατομικές επιλογές από 
πολλούς παράγοντες. Οι μαθητές εντόπισαν τόσο τα πλεονεκτήματα όσο 
και τα μειονεκτήματα των ομαδικών αποφάσεων. 

e. Οι μαθητές εκτίμησαν τα εργαστήρια σχετικά με τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, κυρίως λόγω της δυνατότητας συμμετοχής σε δραστηριότητες 
και της δυνατότητας συζήτησης διαφόρων απόψεων.  

• 4b. Επίλυση προβλημάτων 
a. -Η χρήση ομάδων βελτιώνει την επίλυση προβλημάτων, αλλά επειδή οι 

μαθητές είχαν παρόμοια ηλικία, παρόλο που προέρχονταν από 
διαφορετικές χώρες, οι λύσεις που βρέθηκαν ήταν πολύ παρόμοιες. 
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b. -Οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι το άλμα στην πρώτη λύση δεν είναι 
επαρκές, ότι πρέπει να ακολουθηθούν κάποια βήματα για να λυθεί σωστά 
ένα πρόβλημα. 

c. -Στους μαθητές άρεσε η δραστηριότητα λογικής και δημιουργικότητας "Το 
σπασμένο ρολόι", καθώς έπρεπε να σκεφτούν πολύ και "έξω από το κουτί", 
και δημιούργησαν έναν διαγωνισμό για το ποιος θα το λύσει πρώτος. 

d. -Οι δραστηριότητες εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από τους μαθητές, καθώς είχαν 
την ευκαιρία να εργαστούν σε ομάδες και να μοιραστούν διαφορετικές 
απόψεις. 

e. -Οι φοιτητές ήταν σε θέση να συσχετίσουν ορισμένες από τις μεθόδους που 
είδαν σε αυτό το μάθημα με άλλες που εξηγήθηκαν σε προηγούμενα 
μαθήματα. 

f. -Οι μαθητές βρήκαν το μάθημα επίλυσης προβλημάτων πολύ ενδιαφέρον, 
ειδικά τις δραστηριότητες για την επανάληψη και την εξάσκηση των 
διαφόρων μεθόδων που παρουσιάστηκαν στο διαδικτυακό μάθημα. 
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Περίληψη  
Οι στόχοι του διανοητικού αποτελέσματος 3 εκπληρώθηκαν κατά την παράταση του έργου:  

• Σχεδιάστηκαν τα περιεχόμενα ενός μαθήματος τεσσάρων ενοτήτων 
o Κάθε ενότητα ασχολείται με δύο συναφείς κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες 

επιλέγονται από τα αποτελέσματα των αποτελεσμάτων IO1 και IO2. 
• Προετοιμάστηκε και δοκιμάστηκε υλικό για τη διδασκαλία αυτών των ενοτήτων: 

o Αναπτύχθηκαν παρουσιάσεις με βάση το PowerPoint, για δια ζώσης 
εργαστήρια διάρκειας περίπου 2,5 ωρών για τις κοινωνικές δεξιότητες. 

§ Αυτό αντιστοιχεί σε συνολικά 20 ώρες δια ζώσης εργαστηρίων. 
o Μια συλλογή προτεινόμενων δραστηριοτήτων συντάχθηκε επίσης για να 

συμπεριληφθεί κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. 
o Επίσης, αναπτύχθηκε ακαδημαϊκό υλικό με βάση το Moodle για κάθε μία από 

τις εξεταζόμενες κοινωνικές δεξιότητες, επιτρέποντας την ηλεκτρονική ή μικτή 
διδασκαλία. 

o Όλα τα υλικά σχεδιάστηκαν στα αγγλικά και, στη συνέχεια, μεταφράστηκαν στα 
γαλλικά, πολωνικά, ρουμανικά και ισπανικά, τις τοπικές γλώσσες των 
πανεπιστημίων-εταίρων. 

• Πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για τους καθηγητές, προκειμένου 
οι τοπικοί καθηγητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες για να καθοδηγήσουν τις διάφορες 
ενότητες κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων με τους φοιτητές. 

o Οι εκδηλώσεις αυτές ήταν επίσης χρήσιμες για τη βελτίωση του περιεχομένου 
των ενοτήτων και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων και του υλικού. 

• Τα τοπικά μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σε κάθε ένα από τα πανεπιστήμια-εταίρους. 
o Τα μαθήματα αυτά διευθύνθηκαν από 2 καθηγητές. 
o Τουλάχιστον 15 φοιτητές παρακολούθησαν κάθε ένα από αυτά τα τοπικά 

μαθήματα. 
• Μια διεθνής εκδήλωση, ISP που διοργανώθηκε από το HEPL στη Λιέγη, προσέλκυσε 

καθηγητές και φοιτητές από όλα τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. 
o Μέχρι 12 καθηγητές συμμετείχαν στο ISP.  
o Μέχρι 40 μαθητές παρακολούθησαν την εκδήλωση. 
o Η εκδήλωση ακολούθησε ένα σύστημα hackathon, με προκλήσεις που δόθηκαν 

από τις εταιρείες-δικαιούχους. 
• Από την εμπειρία εξήχθη μια συλλογή διδαγμάτων που θα ληφθούν υπόψη στις 

επόμενες δραστηριότητες. 


