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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το παρόν πόνημα αποτελεί την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η παρούσα έκθεση στηρίχτηκε κυρίως στην πρώτη
εσωτερική αξιολόγιση που έγινε το 2012 και η οποία στηρίχθηκε στα στοιχεία που
συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές και την
συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων από τους διδάσκοντες, κατά το Εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 και κατά το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 200910.
Για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση ήταν το
1999, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Ι και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το υποέργο
«Αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙΘ» όπου το Τμήμα Φυσικοθεραπείας είχε υψηλή αξιολόγηση.
Η Εσωτερική είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία
διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται κάθε έτος.
Σύμφωνα με την ΑΔΙΠ: «Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία
επαναξιολόγησης, που σηματοδοτεί την ίδια την ταυτότητα του Τμήματος, καθώς
αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και
αρνητικά, και καταγράφει τις φιλοδοξίες του.»
Η παρούσα Έκθεσης Ετήσιας Αξιολόγησης αφορά στο Ακαδημαϊκό έτος 2014- 2015
βασίζεται στα στοιχεία που έχει συλλέξει το Τμήμα από τα ερωτηματολόγια και τα απογραφικά
δελτία και για τη σύνταξή της χρησιμοποιήθηκε το προτεινόμενο από την ΑΔΙΠ Πρότυπο
Σχήμα..
Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης δεν ήταν η απλή συλλογή δεδομένων και η
καταγραφή κάποιων αποτελεσμάτων, αλλά η διαμόρφωση της κριτικής άποψης του Τμήματος
για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του, διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού, με βάση
αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, σύμφωνα με τον
νόμο Διασφάλισης Ποιότητας και τις οδηγίες της ΑΔΙΠ.

Με την ελπίδα της βελτίωσης της ποιότητας του Τμήματος

Η ΟΜΕΑ του τμήματος φυσικοθεραπείας
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Στόχοι και προσδοκίες του Τμήματος
Με την ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αξιολόγησης, το Τμήμα προσδοκά να
σχηματίσει μία ξεκάθαρη εικόνα για το επίπεδο των σπουδών που προσφέρει
στους φοιτητές του, για την πορεία του στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και στο
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Πιστεύουμε ότι η Εσωτερική Αξιολόγηση θα δώσει στο Τμήμα το έναυσμα
να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της πορείας του, να θέσει
αμεσότερους στόχους για την περαιτέρω ανάπτυξή του, και να
επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του στο ευρύτερο πεδίο της Υγείας και της
Αποκατάστασης που τόσο χρειάζεται την Φυσικοθεραπεία σε μια εποχή
τροχαίων ατυχημάτων, καρδιοπαθειών και πολυφαρμακίας.
Δίνονται ευκαιρίες για να τεθούν πολλά ζητήματα και να αναπτυχθούν
στρατηγικές για την επισήμανση- βελτίωση των αδύνατων σημείων, την ανάληψη
πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τμήματος, όπου και εφόσον είναι
εφικτό, τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος, όπου
και εφόσον είναι εφικτό, αλλά και για την εκμετάλευση των δυνατών σημείων
του Τμήματος.
Το Τμήμα θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή με σκοπό να βελτιώσει κι
άλλο την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, προσδοκώντας και στην
αμέριστη βοήθεια της Πολιτείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης.
1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα
1.1.1. Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ
Σύμφωνα με την απόφαση με ΠΡΑΚΤΙΚΟ αρ. 10 μετά από την αρ. πρωτ. Φ30/1060/5-9-2016
πρόσκληση του Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος κ. Αποστόλου Θωμά ο οποίος και
προήδρευσε, ως μέλη της ΟΜΕΑ ορίστηκαν τα παρακάτω μέλη ΕΠ
Βαρσαμίδης Κων/νος
Καλλίστρατος Ηλίας
Χριστάρα Αλεξάνδρα
Τσιλιγγίρη Μαρία
Παύλος Αηδονίδης

1.1.2. Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης;
Η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε με το προσωπικό της Γραμματείας του Τμήματος και με την εθελοντική
ομάδα εργασίας των φοιτητών.
Η ΟΜΕΑ συμμετείχε σε συναντήσεις, που γινόταν :
1) για να ληφθούν αποφάσεις για τις διαδικασίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου για την
αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.
2) κάθε φορά που έπρεπε να λυθεί ένα πρόβλημα που παρουσιαζόταν κατά την διεξαγωγή της
διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης
3) για την σύνταξη της εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης.
1.1.3. Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών;
Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τους φοιτητές και από τους διδάσκοντες του Τμήματος.
Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά αφού διανεμηθήκαν οι κωδικοί των
μαθημάτων από τη γραμματεία του τμήματος στους φοιτητές προκειμένου να γίνει η
αξιολόγηση ηλεκτρονικά μετά από απόφαση και ενημέρωση της ΜΟΔΙΠ του ΑΤΕΙΘ.
Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν ανώνυμα από τους φοιτητές
Στους διδάσκοντες του Τμήματος, μέλη ΕΠ και επιστημονικούς-εργαστηριακούς συνεργάτες,
δόθηκαν για ηλεκτρονική συμπλήρωση τα παρακάτω έντυπα:
α) Το Απογραφικό δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος (Παράρτημα: 12-3.3)
β) Το δελτίο Κλινικού Μαθήματος Άσκησης (Παράρτημα: 12-3.4) για τα μαθήματα της Κλινικής
Άσκησης (Κλινική Άσκηση Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV).
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γ) Το Ατομικό απογραφικό δελτίο για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Παράρτημα 123.5).
1.1.4. Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος;
Τα μέλη της ΟΜΕΑ για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στο Τμήμα,
συνεργάστηκαν με την κ. Σγουροπούλου Άννα εκ μέρους της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και
το προσωπικό της Γραμματείας του τμήματος, την Προϊσταμένη της Γραμματείας Ζαρδάβα
Κυριακή και την διοικητική υπάλληλο της Γραμματείας, Κώττα Μαρία
Η έκθεση της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος, στην οποία συζητήται και εγκρίνεται.
1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη
διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης.
Η διαδικασία της αξιολόγησης, σε επίπεδο Τμήματος, δεν είναι νέο γεγονός όπως
προαναφέρθηκε, αλλά οι νέες οδηγίες και το πρωτόκολλο μέσω ΑΔΙΠ είναι λογικό ότι
χρειάσθηκαν μια φάση εξοικείωσης και σταδιακής εμπέδωσης στην καθημερινότητα του
τμήματος.
Η συστηματική αντιμετώπιση της έννοιας της αυτοαξιολόγησης δίνει τη δυνατότητα για
πολύπλευρη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση, που τα στοιχεία της θα χρησιμοποιηθούν και για
την σύγκριση του Τμήματος με άλλα Τμήματα των ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων, τόσο της
ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, αλλά και για τον καθορισμό των αδυναμιών που θα πρέπει
να αντιμετωπιστούν στο μέλλον με τον σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών και μηχανισμών. Η
θετική ανταπόκριση από το σύνολο των διδασκόντων (μονίμων και μη) αποτελεί ένα από τα
θετικά στοιχεία της διαδικασίας.
Η μεθοδολογία της διαδικασίας της αξιολόγησης χρησιμοποιείται σαν Παράδειγμα και άσκηση
για το μάθημα της Θεωρίας της Μεθοδολογίας της Έρευνας, όπου οι φοιτητές με τη βοήθεια
του διδάσκοντος, καλούνται να οργανώσουν και να ολοκληρώσουν έρευνα με θέμα
«Αξιολόγηση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας» βοηθώντας παράλληλα τη διαδικασία.
1.3. Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας.
Η μηχανοργάνωση και ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων για την εξαγωγή των
συμπερασμάτων είναι θετικό βήμα σε ότι αφορά στην επιτάχυνση της διαδικασίας
αξιολόγησης.
Σχετικά με τους στόχους της αξιολόγησης
α) Η διαδικασία της αξιολόγησης θα χαρακτηρισθεί πιο αποτελεσματική όταν όλα τα μέλη του
προσωπικού των Ιδρυμάτων, εκπαιδευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, κατανοήσουν
την σημασία και τον ρόλο της αξιολόγησης στην μετέπειτα ανάπτυξη και εξέλιξη του Τμήματος
β) Μία απλή πρόταση βελτίωσης αφορά την περαιτέρω βελτίωση αλλά και προσαρμογή των
ερωτηματολογίων σύμφωνα με τα σχόλια, τόσο των φοιτητών όσο και των διδασκόντων.
γ) Στην διαδικασία της αξιολόγησης θα προστεθούν ενημερωτικές ομιλίες και συζητήσεις τόσο
με τους φοιτητές, όσο και με τους άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία, σχετικά με τους
στόχους της αξιολόγησης, αλλά και την ανάλυση των ερωτηματολογίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παρουσίαση του Τμήματος
Ιστορικά η πρώτη Σχολή Φυσικοθεραπείας λειτούργησε στο Γενικό Νοσοκομείο "Βασιλεύς
Παύλος" στην Αθήνα το 1958. Το Φεβρουάριο του 1974 λειτούργησαν Τμήματα
Φυσικοθεραπείας στα Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε.) Θεσσαλονίκης και
Αθήνας, τα οποία το 1975 μετονομάστηκαν σε Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.). Από το 1983 έως 2001, τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας
λειτουργούσαν στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.). Το 2001, Νόμος 2916/2001 τα ΤΕΙ εντάχθηκαν πλήρως και
ισότιμα με τα ΑΕΙ στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η σύγχρονη νομοθεσία Νόμος 3549/07, ΦΕΚ 69Α
βελτιώνει αρκετά αυτή την ισοτίμηση με τα ΑΕΙ προβλέποντας πληρέστερη εναρμόνιση. Στα ΤΕΙ
της Ελλάδος, λειτουργούν τέσσερα Τμήματα Φυσικοθεραπείας στις πόλεις Θεσσαλονίκη,
Αθήνα, Λαμία και Αίγιο.
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας είναι ένα από τα έξι τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ). Αυτή τη στιγμή, στο Τμήμα
φοιτούν περίπου 815 φοιτητές/τριες.
Το υψηλό επίπεδο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης του ΑΤΕΙΘ και η μετέπειτα
πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση, φαίνεται από την πολύ υψηλή βάση εισόδου - η 5η
υψηλότερη - μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό δείχνει και το πολύ υψηλό επίπεδο
γνώσης των φοιτητών του.

2.1. Γεωγραφική θέση του Τμήματος.
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ συστεγάζεται με τα Τμήματα Αισθητικής, Ιατρικών
Εργαστηρίων και Νοσηλευτικής, σε ένα κοινό κτίριο δύο ορόφων. Όλοι οι χώροι βρίσκονται
στις εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙΘ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, περίπου 17 χλμ. από το κέντρο της
Θεσσαλονίκης. Οι δύο τρόποι πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙΘ είναι με λεωφορεία
του ΟΑΣΘ και με ΙΧ αυτοκίνητα. Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στο ΤΕΙ και οι
φοιτητές κατοικούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η μεταφορά τους στο ΤΕΙ εξαρτάται μόνο
από την τοπική αστική συγκοινωνία τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
(ΟΑΣΘ) και από την λειτουργία μιας κύριας γραμμής (ΤΕΙ) και μια δευτερεύουσα (Σίνδος). Έτσι
δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα όπως μεγάλος συνωστισμός, απώλεια χρόνου λόγω
της μακρινής απόστασης, απώλεια εισοδήματος σε περιπτώσεις απεργιών ή στάσεων εργασίας
του ΟΑΣΘ καθώς μετά, το μόνο μέσο είναι τα ΤΑΞΙ.
Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την δημιουργία και άλλων τρόπων πρόσβασης,
π.χ. σιδηρόδρομος.
Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος, είναι απόλυτα εμφανές ότι οι
υπάρχοντες χώροι δεν είναι επαρκείς. Η αύξηση του αριθμού των εισακτέων απαιτεί αύξηση
των αιθουσών διδασκαλίας για τα Θεωρητικά και τα Εργαστηριακά μαθήματα. Η ανάγκη
ύπαρξης θεσμοθετημένων εξειδικευμένων εργαστηρίων με ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό,
ικανών να μπορούν να παράγουν-προάγουν την ερευνητική διαδικασία η οποία είναι
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καθοριστική για την προσωπικότητα και την αναγνώριση ενός τμήματος, αυξάνει αυτή την
ανάγκη. Κτιριακά το Τμήμα Φυσικοθεραπείας θα έπρεπε να έχει στη διάθεσή του διπλάσια
έκταση χώρων.

2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος
2.2.1. Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά
την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία)
Στον Κεφάλαιο 11, Πίνακας 11-1 παρουσιάζεται η εξέλιξη του Τμήματος σε διδακτικό,
διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία.
Από τα δεδομένα αυτά διαφαίνεται καθαρά ότι το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος στηρίζεται,
κατεξοχήν, στο μόνιμο προσωπικό (10) διδάσκοντες, ενώ τα μέλη ΕΠ είναι μόλις 12 και σήμερα
2016 είναι 4. Το καθεστώς αυτό επιφέρει πολλά προβλήματα στην καλή λειτουργία του
Τμήματος και στην ανάπτυξή του, διότι και το φόρτο εργασίας για το ερευνητικό και το
διοικητικό έργο αναλαμβάνουν τα 10 μέλη ΕΠ.
Το προσωπικό της Γραμματείας του Τμήματος ανερχόταν στα 3 άτομα, αλλά από το Σεπτέμβριο
του 2009 μειώθηκε στα δύο, ενώ οι ανάγκες του Τμήματος σε διοικητικό προσωπικό είναι
σαφώς αυξημένες.
Στο Τμήμα υπηρετεί και Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ) 1 θέση.
Απαιτείται η στελέχωση του Τμήματος με μόνιμο διδακτικό προσωπικό και με ΕΤΠ έτσι ώστε να
γίνει ευκολότερη η ανάπτυξη του ερευνητικού έργου του Τμήματος, η επέκταση των
συνεργασιών του με άλλα τμήματα Ελληνικών και Ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, η
διεξαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Όλων, βέβαια, των
προαναφερθέντων θα πρέπει να προηγηθεί η ύπαρξη νέων χώρων, από τη στιγμή που το
Τμήμα ασφυκτιά λειτουργώντας στους ανεπαρκείς υπάρχοντες χώρους.
2.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί,
μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία.
Ο αριθμός και η κατανομή τόσο των εγγεγραμμένων όσο και των εισερχομένων προπτυχιακών
φοιτητών του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στον Πίνακα 11.2.
Υπάρχουν και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
2.3. Σκοπός και στόχοι του Τμήματος
2.3.1. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του;
Οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος προσαρμόζονται στις ανάγκες των καιρών, στις ραγδαίες
εξελίξεις της Ιατρικής και της Αποκατάστασης και μέσω της αναμόρφωσης των Προγραμμάτων
Σπουδών προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα χωρίς όμως να ξεφεύγουν από τον σκοπό που
είναι η θεραπεία και η λειτουργική αποκατάσταση.
2.3.2. Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους
σκοπούς του Τμήματος;
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Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ, είναι δομημένο κατά
τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι σε θέση να αξιολογούν δυσλειτουργίες του ανθρώπινου
σώματος και να επιλέγουν μεθόδους, μέσα και τεχνικές, με σκοπό την πρόληψη, την θεραπεία
και την αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και
τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές κυρίως στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό,
αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των
γνώσεων στην Επιστήμη και την τεχνολογία, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της
Φυσικοθεραπείας, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους
φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για
την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή κατάρτιση των φοιτητών και μελλοντικών επαγγελματιών
Φυσικοθεραπευτών είναι οι τετραετείς σπουδές και η Κλινική εφαρμογή των γνώσεων και
δεξιοτήτων με τα μαθήματα Κλινικής Άσκησης: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV που πραγματοποιούνται σε Δημόσια
Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές, από το τέταρτο κιόλας εξάμηνο σπουδών καθώς, και η
εξάμηνη Πρακτική Άσκηση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί το πλεονέκτημα της Κλινικής
εκπαίδευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ όπως και του ΤΕΙ Αθηνών έναντι των
άλλων δύο ΤΕΙ (Λαμία, Αίγιο) λόγω της ύπαρξης πολλών και μεγάλων Νοσοκομείων με
πληρότητα Κλινικών και Τμημάτων, πράγμα το οποίο κάνει την Κλινική εκπαίδευση των
φοιτητών πληρέστερη.
Ο σκοπός του Τμήματος, η αναγκαιότητα του λειτουργήματος του Φυσικοθεραπευτή στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας, η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη βελτίωσης της μετατραυματικής ή
μετεγχειρητικής αποκατάστασης καθώς και η επιτυχημένη σταδιοδρομία των αποφοίτων είτε
στο ελεύθερο επάγγελμα είτε στα Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Κέντρα
Αποκατάστασης, Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), Γηροκομεία, Κέντρα
περίθαλψης ή θεραπείας ατόμων με αναπηρίες, αποδεικνύει την αποδοχή και την εκτίμηση
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην Ακαδημαϊκή
κοινότητα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας.
Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι στις Σχολές Υγείας του Πανεπιστημίου δεν υπάρχει
αντίστοιχο Τμήμα και θα μπορούσε το Τμήμα Φυσικοθεραπείας να ενταχθεί.
Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα:
1. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα.
2. Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
3. Συνεργάζεται με φορείς, οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος
4. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στη διδασκαλία και στις άλλες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Τμήματος.
5. Διεξάγει έρευνα με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ερευνητικά
προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις εργασιών.
6. Διευκολύνει τους/τις φοιτητές/τριες στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα
τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον, π. χ.
ανταλλαγές φοιτητών/τριών με αντίστοιχα ιδρύματα άλλων χωρών, ενημερωτικές ημερίδες
κτλ.
7. Προετοιμάζεται ώστε να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες
εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές
περιβάλλον.
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8. Φροντίζει για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών που
προσφέρει.
Γι’ αυτό αναθεωρεί τακτικά το Πρόγραμμα Σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς
επιστημονικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις. Ήδη «τρέχει» στο ΣΤ΄εξάμηνο σπουδών το νέο
αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΥΠΕΠΘ για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ισότιμου με τα Πανεπιστήμια, με
έμφαση στη βελτίωση της Θεωρητική γνώσης και της Έρευνας.
2.3.3. Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του
Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει;
Οι προαναφερθέντες στόχοι είναι αυτοί που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει.
Για αυτό τον λόγο το Τμήμα συνεχώς παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον Χώρο της Υγείας
και ανάλογα προσαρμόζεται για να είναι ανταγωνιστικό, επίκαιρο και αποδοτικό.
2.3.4. Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει;
Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή;
Οι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι του τμήματος είναι δυνατόν να επιτυγχάνονται μέσω:
1) της αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε οι
κατευθυντήριες γραμμές των σπουδών και το προφίλ των αποφοίτων να συμβαδίζει με τις
εκάστοτε διεθνείς και εθνικές ανάγκες
2) της εξέλιξης των μελών ΕΠ στις επόμενες βαθμίδες η οποία απαιτεί την από μέρους τους
προαγωγή της επιστήμης των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, μέσω υψηλού επιπέδου
έρευνας η οποία θα πρέπει να δημοσιεύεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά
περιοδικά και να ανακοινώνεται σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Η δραστηριότητα αυτή οδηγεί
στην παραγωγή νέας θεωρητικής γνώσης εφ’ όσον διεξάγεται βασική έρευνα και
εφαρμοσμένης γνώσης εφ’ όσον αυτή οδηγεί σε πρακτικές εφαρμογές που συνδέουν τη γνώση
με την παραγωγή.
3) της συμμετοχής μελών ΕΠ σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
4) της αξιολόγησης της γενικότερης επίδοσης των φοιτητών στα μαθήματα, καθώς και της
συμμετοχής τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες
5) της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, που είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές. Η
εργασία αυτή θα πρέπει να παρουσιάζει είτε επιστημονική πρωτοτυπία (οπότε θα πρέπει να
στηρίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα και να οδηγεί σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα), είτε
εκπαιδευτική καινοτομία (οπότε εμπλουτίζει το θεωρητικό και γνωστικό υπόβαθρο του
συγγραφέα με κατάλληλο τρόπο, και τον διευκολύνει στις επαγγελματικές επιδιώξεις του).
6) της συμμετοχής των φοιτητών στην πρακτική άσκηση, η οποία είναι το μέσο προετοιμασίας
και εξοικείωσης των φοιτητών με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15
7) της σύστασης επιτροπών οι οποίες θα εισηγούνται προτάσεις για την βελτίωση της
λειτουργίας
του Τμήματος και την αναπροσαρμογή των στόχων του, όταν χρειάζεται.
8) της ανανέωσης του εξοπλισμού του Τμήματος μέσα από τα εθνικά ή κοινοτικών
προγραμμάτων.
9) της δημιουργίας εφευρέσεων σχετικών με τη Φυσικοθεραπεία και την υγεία για άντληση
πόρων
Οι παράγοντες που δρούν ανασταλτικά στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος κατά σειρά
προτεραιτότητας είναι :
1. Ο μικρός αριθμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω συνταξιοδότησης πολλών
συναδέλφων.
2. η έλλειψη αμφιθεάτρου
3. οι αυξημένες υποχρεώσεις των μελών ΕΠ και
4. η έλλειψη επαρκών κονδυλίων για την αγορά σύγχρονου ερευνητικού εξοπλισμού.

2.4. Διοίκηση του Τμήματος
Η Διοίκηση του Τμήματος ασκείται από τη Γενική Συνέλευση του τμήματος και τον Πρόεδρο.
Η συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και έναν
εκπρόσωπο των φοιτητών. Στη συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και
τηρούνται πρακτικά από τη Γραμματέα του Τμήματος. Στις συνεδριάσεις, παρευρίσκεται και
ένας εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ), όταν συζητούνται θέματα που
αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο. Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας από το Χειμερινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2009-10 αποσπάστηκε ένα μέλος ΕΤΠ.
2.4.1. Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα;
Στο Τμήμα έχουν συσταθεί επιτροπές, που βοηθούν στο έργο του Προέδρου, της Γενικής
Συνέλευσης και των Τομέων του Τμήματος,
Από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχουν οριστεί οι ακόλουθες επιτροπές:
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
Είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή όλων των φάσεων της Πρακτικής Άσκησης των
φοιτητών. Οι φάσεις αυτές περιλαμβάνουν την εύρεση εργασιακών χώρων για την Πρακτική
Άσκηση, την σύναψη συμφωνιών με τους υπευθύνους αυτών των χώρων, την ανάθεση
συγκεκριμένου αριθμού φοιτητών σε κάθε Επόπτη της Πρακτικής Άσκησης, την επίλυση τυχόν
προβλημάτων κατά την περίοδο διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης, την σύνταξη των τελικών
εκθέσεων της Πρακτικής Άσκησης.
Επιτροπή Αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών
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Ασχολείται με την μερική ή ολική Αναμόρφωση του Προγράμματος των Προπτυχιακών
Σπουδών, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και κατευθύνσεις του πεδίου της Προσχολικής
Αγωγής, έτσι ώστε το Πρόγραμμα Σπουδών να καταστεί ελκυστικό για τους υποψήφιους
φοιτητές, αλλά και να συμβαδίζει με τις εκπαιδευτικές και εργασιακές ανάγκες του χώρου.
Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης
Είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας της Εσωτερικής
Αξιολόγησης του Τμήματος και για την σύνταξη των εξαμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων
Εσωτερικής Αξιολόγησης. Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης περιλαμβάνει: 1) την
διαμόρφωση των ερωτηματολογίων που προτείνονται από την ΑΔΙΠ, ώστε να προσαρμοστούν
στις ιδιαιτερότητες του Τμήματος, τις διαδικασίες συμπλήρωσης.
Επιτροπή σύνταξης Οδηγού Σπουδών
Επιτροπή σύνταξης Ωρολογίου Προγράμματος
Επιτροπή Προγράμματος Εξετάσεων
Επιτροπή Προγράμματος Socrates, Leonardo
Επιτροπή ECTS
Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών
Επιτροπή Επιλογής Επιστημονικών συνεργατών και Εργαστηριακών συνεργατών
Επιτροπή Μετεγγραφών, Κατατάξεων
Επιτροπή Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Επιτροπή Δεοντολογίας
Επιτροπή ιστοσελίδας Τμήματος
Επιτροπή απογραφής-καταστροφής υλικού και εξοπλισμού
2.4.2. Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί υπάρχουν στο Τμήμα;
Δεν υπάρχουν εσωτερικοί κανονισμοί εφαρμόσιμοι ειδικά μόνο για το Τμήμα
Φυσικοθεραπείας. Ισχύει ο Κανονισμός Σπουδών του ΤΕΙ ΦΕΚ 1622/18-8-1998 όπως
τροποποιήθηκε με την Ε1/1 ΦΕΚ 34/19-1-01.
2.4.3. Διάρθρωση του Τμήματος σε Τομείς. Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη
σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του;
Το τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει θεσμοθετήσει τρεις Τομείς Μαθημάτων. Αναλυτικά:


Τομέας Βασικών & Ιατρικών Μαθημάτων ο οποίος καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά
αντικείμενα Μαθημάτων Γενικής Υποδομής:
Ανατομία του Ανθρώπου, Βιοπληροφορική, Παθολογία, Φυσιολογία του Ανθρώπου,
Ορθοπεδική, Βιοϊατρική Διαγνωστική Απεικόνιση, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Ξένη
Γλώσσα Ορολογία, Ψυχολογία του ασθενή, Δεοντολογία, Υγιεινή-Επιδημιολογία, Οργάνωση και
Λειτουργία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας, Α! Βοήθειες
 Τομέας Μαθημάτων Ειδικής Υποδομής ο οποίος καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά
αντικείμενα:
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Ανθρώπινη Στάση–Κίνηση, Κινησιολογία, Τεχνικές Θεραπευτικής Μάλαξης, Κινησιοθεραπεία,
Φυσικά μέσα Ηλεκτροθεραπεία, Εργομετρία στη Φυσικοθεραπεία, Υδροθεραπεία, Τεχνικές
κινητοποίησης αρθρώσεων-μαλακών μορίων, Βιολογική Μηχανική, Τεχνικές Νευρομυϊκής
Επανεκπαίδευσης, Ειδική Φυσική Αγωγή, Προληπτική Φυσικοθεραπεία-Εργονομία,
Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση
 Ο Τομέας Μαθημάτων Ειδικότητας καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Κλινική Ι, Κλινική ΙΙ, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις
Κυκλοφορικού, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις και κακώσεις Μυοσκελετικού, Κλινική ΙΙΙ,
Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις και κακώσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, Φυσικοθεραπεία
σε παθήσεις και κακώσεις Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, Φυσικοθεραπεία στον
Αθλητισμό, Κλινική ΙV, Μεθοδολογία Έρευνας στη Φυσικοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία στη
Γηριατρική, Φυσικοθεραπεία στη Παιδιατρική, Ορθοτική Προσθετική-Βοηθήματα.
Με την νέα αναμόρφωση του Προγράμματος η σημερινή διάρθρωση του Τμήματος σε Τομείς
ανταποκρίνεται στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Προγράμματα Σπουδών
3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
3.1.1. Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του
Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας
Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος εγκρίθηκε με την αριθμ.
19/2-11-2006 απόφαση του Συμβουλίου του ΑΤΕΙΘ μετά από πρόταση της πενταμελούς
Επιστημονικής Επιτροπής Σπουδών του Τμήματος.
Οι τροποποιήσεις που έγιναν στο νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα αποσκοπούσαν στην
απόκτηση κάθε νέας τεχνογνωσίας με τη συνεχή προσαρμογή της Φυσικοθεραπευτικής
Επιστήμης στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη γνώση των επίκαιρων τεχνολογικών και
επιστημονικών εξελίξεων στις επιστήμες υγείας, με προσανατολισμό τόσο την πρόληψη όσο
και την θεραπευτική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των πολιτών. Ο γενικός
αντικειμενικός σκοπός είναι να αποφοιτούν Φυσικοθεραπευτές και Φυσικοθεραπεύτριες οι
οποίοι να είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την
υγεία των ατόμων ή την αυτονομία των ζωτικών φυσικών λειτουργιών τους.
Η διδακτική μεθοδολογία και προσέγγιση ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών της
Φυσικοθεραπείας στη διαδικασία της μάθησης. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια
αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η υποστήριξη του φοιτητή για ενεργό συμμετοχή στη
διεργασία της μάθησης η οποία αποτελεί μία συνεχή δια βίου διεργασία. Το εκπαιδευτικό
περιβάλλον πρέπει να παρέχει υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων απαραιτήτων για την
άσκηση της Φυσικοθεραπευτικής επιστήμης.
Σύμφωνα με τις εντολές του ΥΠΕΠΘ γίνεται κατανοητό ότι η ενίσχυση της θεωρητικής
διδασκαλίας προσεγγίζει τις επιταγές της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την Τριτοβάθμια
εκπαίδευση και το Τμήμα Φυσικοθεραπείας συμμορφώθηκε με αυτές.
Οφείλουμε όμως να υπενθυμίσουμε ότι ορισμένες επιστήμες στις οποίες ανήκει και η
Φυσικοθεραπεία έχουν πολλά μαθήματα Ειδικότητας και Ειδικής υποδομής στα οποία είναι
απαραίτητη η εμπέδωση θεραπευτικών τεχνικών και εφαρμογών. Αυτό συνάγει την αύξηση
των ωρών των Εργαστηρίων και του εργαστηρίου της Κλινικής Άσκησης που γίνεται στα
Νοσοκομεία. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη μη υποχρεωτική παρακολούθηση των
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θεωρητικών μαθημάτων από τους φοιτητές, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μελλοντική
υποβάθμιση του επιπέδου και ελλιπή κατάρτιση.
3.1.1.1 Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά
εφαρμόζονται;
Εκτιμάται ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις παραπάνω επιδιώξεις διότι
περιλαμβάνει επαρκή σύγχρονη θεωρητική και πρακτική γνώση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων
τις οποίες απαιτεί η πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή. Η κατοχή
των απαραίτητων γνώσεων βεβαιώνεται με τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε
εργαστηριακές ασκήσεις, σε εργασίες και σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Η ικανότητά
τους να τις εφαρμόσουν σε χώρους πρακτικής άσκησης του επαγγέλματος του
Φυσικοθεραπευτή, ελέγχεται κατά τη διεξαγωγή των Μαθημάτων των Κλινικής Άσκησης που
πραγματοποιούνται σε μεγάλα Δημόσια Νοσοκομεία υπό την άμεση επίβλεψη Εκπαιδευτικού
και του μόνιμου Νοσοκομειακού Φυσικοθεραπευτή. Για την προετοιμασία των
φοιτητών/τριών ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των παραπάνω ως πτυχιούχοι
Φυσικοθεραπευτές, οι διδάσκοντες παρέχουν ακαδημαϊκές γνώσεις με ποικίλες μορφές
διδασκαλίας και συμμετέχουν ενεργά μέσω εργαστηρίων, ασκήσεων πράξης και επισκέψεων
στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων. Για την επιτυχία της παραπάνω διαδικασίας επιδιώκεται η
συνεργασία ανάμεσα στους φοιτητές/τριες, το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό. Η
παροχή άρτιας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες του Τμήματος
επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι αρκετοί από αυτούς έγιναν δεκτοί για μεταπτυχιακές
σπουδές σε ανώτατα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, έχουν καταλάβει θέσεις στον
χώρο της Υγείας ή ιδιωτεύουν με μεγάλη επιτυχία.
3.1.1.2 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών;
Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;
Η ορισμένη επιτροπή για την αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών παρακολουθεί
τις σύγχρονες ανάγκες και εξελίξεις στο χώρο της Φυσικοθεραπείας, συνομιλεί με φορείς,
συνεργάζεται με το συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών και τους αποφοίτους Φυσικοθεραπευτές και ανάλογα κινείται προς
αναθεώρηση του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών. Η διαδικασία αυτή επιδέχεται
βελτιώσεων.
3.1.1.3 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;
Το Πρόγραμμα Σπουδών δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του ΑΤΕΙΘ και του
Τμήματος, με ενημερωτικά φυλλάδια που διανέμονται σε μαθήτριες/μαθητές Λυκείων και με
ενημερωτικές ημερίδες τις οποίες παρακολουθούν οι καινούριες/οι φοιτήτριες/φοιτητές.
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3.1.1.4 Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης
των αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της;
Στο Τμήμα δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που να ελέγχει την επαγγελματική
αποκατάσταση των αποφοίτων, την ευκολία εύρεσης εργασίας και τη σχέση ανάμεσα στις
γνώσεις που αποκτούνται σε προπτυχιακό επίπεδο και τη μεταγενέστερη εφαρμογή τους.
Υπάρχει το Γραφείο Διασύνδεσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που κρατά αρχείο και
από το οποίο μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν σχετικές πληροφορίες.
3.1.2. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
(ΠΠΣ)

3.1.2.1 Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού/ειδίκευσης/ κατευθύνσεων στο
σύνολο των μαθημάτων;
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΟΝΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
23,8
33,3
33,3
9,5

3.1.2.2 Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται;
Προσφέρονται 6 μαθήματα επιλογής
3.1.2.3 Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων/μαθημάτων υποχρεωτικής
επιλογής/μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
85,7
14,3

3.1.2.4 Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υπόβαθρου, μαθημάτων
επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης
δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;


Τομέας Βασικών & Ιατρικών Μαθημάτων ο οποίος καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά
αντικείμενα Μαθημάτων Γενικής Υποδομής:
Ανατομία του Ανθρώπου, Βιοπληροφορική, Παθολογία, Φυσιολογία του Ανθρώπου,
Ορθοπεδική, Βιοϊατρική Διαγνωστική Απεικόνιση, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Ξένη
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Γλώσσα Ορολογία, Ψυχολογία του ασθενή, Δεοντολογία, Υγιεινή-Επιδημιολογία, Οργάνωση και
Λειτουργία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας, Α! Βοήθειες
 Τομέας Μαθημάτων Ειδικής Υποδομής ο οποίος καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά
αντικείμενα:
Ανθρώπινη Στάση–Κίνηση, Κινησιολογία, Τεχνικές Θεραπευτικής Μάλαξης, Κινησιοθεραπεία,
Φυσικά μέσα Ηλεκτροθεραπεία, Εργομετρία στη Φυσικοθεραπεία, Υδροθεραπεία, Τεχνικές
κινητοποίησης αρθρώσεων-μαλακών μορίων, Βιολογική Μηχανική, Τεχνικές Νευρομυϊκής
Επανεκπαίδευσης, Ειδική Φυσική Αγωγή, Προληπτική Φυσικοθεραπεία-Εργονομία,
Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση
 Ο Τομέας Μαθημάτων Ειδικότητας καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Κλινική Ι, Κλινική ΙΙ, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις
Κυκλοφορικού, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις και κακώσεις Μυοσκελετικού, Κλινική ΙΙΙ,
Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις και κακώσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, Φυσικοθεραπεία
σε παθήσεις και κακώσεις Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, Φυσικοθεραπεία στον
Αθλητισμό, Κλινική ΙV, Μεθοδολογία Έρευνας στη Φυσικοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία στη
Γηριατρική, Φυσικοθεραπεία στη Παιδιατρική, Ορθοτική Προσθετική-Βοηθήματα.
Το ΠΠΣ του Τμήματος και η οργάνωση των μαθημάτων του εμφανίζονται στους Πίνακες
Στο ΠΠΣ του Τμήματος προσφέρονται συνολικά 39 μαθήματα σε 7 διδακτικά εξάμηνα. Οι
διδακτικές μονάδες των μαθημάτων (ΔΜ) κυμαίνονται από 3 ως 9 με σύνολο 210 ΔΜ, που
υλοποιούνται σε 23-25 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα για τα 7 διδακτικά εξάμηνα. Το 8 ο
εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση (20 ΔΜ) και την Πτυχιακή Εργασία (10 ΔΜ). Το
σύνολο των διδακτικών μονάδων για τη λήψη πτυχίου είναι 240 ΔΜ. Το σύνολο των
διδακτικών ωρών είναι 171 ώρες, με μέσο όρο ανά εξάμηνο 24,4 ώρες. Από αυτές τις ώρες οι
διδακτικές ώρες των θεωρητικών μαθημάτων είναι 03 και διδακτικές ώρες των εργαστηριακών
μαθημάτων είναι 68.
3.1.2.5 Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων
και άλλων δραστηριοτήτων;
Η αντιστοιχία μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστηριακών είναι περίπου 1: 1.
3.1.2.6 Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Παρατηρείται
επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση
της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και
επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων;
Η ύλη των μαθημάτων οργανώνεται από την κάθε διδάσκουσα/διδάσκοντα σύμφωνα και
με το περίγραμμα του κάθε μαθήματος και συντονίζεται μεταξύ των μαθημάτων μετά από
συνεννόηση των διδασκουσών/διδασκόντων. Η έκταση της ύλης των μαθημάτων κρίνεται ως
ορθολογική και δεν παρατηρούνται κενά. Στα περισσότερα μαθήματα του ΠΠΣ δεν υπάρχει
επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα με εξαίρεση ελάχιστο αριθμό μαθημάτων για τα οποία
δηλώθηκε από τους διδάσκοντες/τις διδάσκουσες μικρή επικάλυψη, η οποία αντιμετωπίζεται
μετά από συνεννόηση των διδασκόντων/διδασκουσών των συγκεκριμένων μαθημάτων.
Η επικαιροποίηση της ύλης για το σύνολο των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε με την
αναμόρφωση προγράμματος πριν 3 ακαδημαϊκά έτη.
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3.1.2.7 Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιο
είναι το ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα;
Σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων εφαρμόζεται στο Τμήμα, κυρίως για μαθήματα
που διδάσκονται σε αλυσίδες:
Α
Β
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ( Γ' ΕΞ)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι (Δ' ΕΞ)
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ( Ε' ΕΞ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ( Δ' ΕΞ)
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠ. ΣΕ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ-ΚΑΚΩΣΕΙΣ
ΚΛΙΝIΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ (ΣΤ' ΕΞ)
ΜΥΟΣΚΕΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε' ΕΞ)
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠ. ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙV ( Ζ' ΕΞ)
ΤΟΥ Κ.Ν.Σ. ( ΣΤ' ΕΞ)
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠ. ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙV ( Ζ' ΕΞ)
ΤΟΥ Π.Ν.Σ. (ΣΤ' ΕΞ)
Τα προαπαιτούμενα μαθήματα για την πραγματοποίηση της εξάμηνης Πρακτικής
Άσκησης είναι όλα τα μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 των υπολοίπων μαθημάτων Πίνακας .
Το σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων που εφαρμόζεται στο Τμήμα κρίνεται ως
ιδιαίτερα λειτουργικό. Συζητείται πιθανή επέκτασή του.
Στο σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων εντάσσονται τα 5 από τα 39 συνολικά
μαθήματα, δηλαδή ποσοστό 12,82%.
3.1.2.8 Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα σπουδών;
Ποια είναι αυτά;
Κανένα μάθημα δεν προσφέρεται από άλλο πρόγραμμα σπουδών και κανένα μάθημα δεν
προσφέρεται σε άλλο πρόγραμμα σπουδών.
3.1.2.9 Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά
μαθήματα;
Στο Τμήμα διδάσκεται ορολογία των ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Ρωσικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ιταλικά, μια εκ των οποίων είναι υποχρεωτική.
3.1.3 Το εξεταστικό σύστημα
3.1.3.1 Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι
αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα;
Οι γραπτές τελικές εξετάσεις είναι η κύρια μέθοδος αξιολόγησης σε όλα τα μαθήματα,
τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος όπου υπάρχει. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή
χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των μαθημάτων σε συνδυασμό και με άλλες μεθόδους. Σε
θεωρητικά μαθήματα η κύρια μέθοδος αξιολόγησης είναι ένας συνδυασμός γραπτής εξέτασης,
προφορικής εξέτασης, ενδιάμεσης εξέτασης (προόδου) και εργασίας, ενώ για τα υπόλοιπα
δηλώνονται συνδυασμοί γραπτής εξέτασης με συζήτηση, με ασκήσεις ή με εργασία και
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συζήτηση ή ασκήσεις. Στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων που συνδυάζουν Θεωρία και
Εργαστήριο κύριες μέθοδοι αξιολόγησης είναι ο συνδυασμός γραπτής εξέτασης με εργασία
και/ή ασκήσεις ή προφορικής εξέτασης με εργασία και/ή ασκήσεις.
Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. φοιτήτριες ή φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες)
υπάρχει η δυνατότητα προφορικής εξέτασης μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα
καθηγητή ή τη διδάσκουσα καθηγήτρια.
3.1.3.2 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;
Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητριών/τών διασφαλίζεται με την
επιτήρηση των φοιτητριών/τών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, την πρόσβαση των
φοιτητριών/τών στο γραπτό τους κείμενο και τη συζήτηση πιθανών αντιρρήσεών τους με τον
υπεύθυνο καθηγητή ή την υπεύθυνη καθηγήτρια, τη δημόσια ανακοίνωση των βαθμών των
εργασιών και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και τον τρόπο εξέτασης (διαφορετικοί τρόποι
αξιολόγησης, αμερόληπτη βαθμολόγηση, διορθωτικός συντελεστής κ.ο.κ.). Επίσης στο άρθρο
11 παρ. 7 του κανονισμού σπουδών του ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 1622/18-8-1998 τ.Β΄) προβλέπεται ότι «αν
ένας φοιτητής αποτύχει τρεις (3) φορές σε ένα μάθημα μπορεί με αίτησή του προς το
Συμβούλιο του Τμήματος να ζητήσει επανεξέταση του, κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο,
από τριμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του Τμήματος».

3.1.3.3 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή;
Η εξεταστική διαδικασία αξιολογείται από τον κάθε διδάσκοντα/την κάθε διδάσκουσα, ο
οποίος/α οποία κρίνει την αποτελεσματικότητά της και επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις.
Εκπαιδευτικές συναντήσεις του ΕΠ συζητούν και επιλύουν επί μέρους προβλήματα που
φέρονται (feedback) από τους φοιτητές μέσω των εκπροσώπων τους.

3.1.3.4 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/
διπλωματικής εργασίας;
Ειδική περίπτωση αξιολόγησης αποτελεί η πτυχιακή εργασία, η οποία εξετάζεται από
Τριμελή επιτροπή με αναπληρωματικά μέλη, τα οποία ορίζει το Συμβούλιο του Τμήματος. Στην
Τριμελή Επιτροπή μέλος είναι και ο επιβλέπων την πτυχιακή εκπαιδευτικός. (εισηγητής). Η
διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης θεωρείται διαφανής καθώς υπάρχει Επιτροπή ανάθεσης
πτυχιακών Εργασιών που εποπτεύει ποιοτικά και ποσοτικά την ανάθεση των πτυχιακών γενικά
και ανά διδάσκοντα. Η Τριμελής Επιτροπή Εξέτασης των πτυχιακών εγγυάται τη πολυφωνία
λόγου και εξέτασης.
3.1.3.5 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/διπλωματική
εργασία; Ποιες;
Για την δημιουργία της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας στο εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2009-10, δημιουργήθηκε Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας
στηριζόμενος στα διεθνή πρότυπα. Οι προδιαγραφές ποιότητας και πρωτοτυπίας της
πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας προσδιορίζονται από τον εκάστοτε επιβλέποντα
καθηγητή/την εκάστοτε επιβλέπουσα καθηγήτρια σε συνεργασία και με τα υπόλοιπα μέλη της
τριμελούς επιτροπής. Οι προδιαγραφές ποιότητας ακολουθούν τις διεθνείς προδιαγραφές για
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τα επιστημονικά κείμενα και επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες: Πληρότητα &
Επιστημονικότητα, Δομή & Οργάνωση, Γλωσσική Σαφήνεια & Ακρίβεια, Πρωτοτυπία &
Δημιουργικότητα. Η παρουσίαση μέρους η ολόκληρης της πτυχιακής εργασίας σε έγκριτο
συνέδριο ή η δημοσίευση του ερευνητικού της μέρους σαφώς ανεβάζει τη ποιοτική αποτίμηση
της πτυχιακής εργασίας.
3.1.4 Διεθνής Διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
3.1.4.1. Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό;
Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στο πρόγραμμα
σπουδών του Τμήματος. Στα πλαίσια του προγράμματος Εrasmus/Socrates, έγιναν
μετακινήσεις τριών (03) διδασκόντων από το Εξωτερικό προς το Τμήμα.
3.1.4.2. Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών ;
Την τελευταία πενταετία, 2006-2010, οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινήθηκαν προς το
Τμήμα ήταν 11. Στον Πίνακα 11.3 αναγράφονται οι μετακινήσεις, τόσο των φοιτητών όσο και
των διδασκόντων, αναλυτικά ανά έτος.
3.1.4.3. Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα ;
Δεν υπάρχουν μαθήματα που διδάσκονται σε ξένη γλώσσα. Το προσωπικό ΕΠ είναι
εξαιρετικά φορτωμένο με διδακτικές ώρες, και έτσι είναι αδύνατο να αναλάβει και διδασκαλία
μαθημάτων σε ξένη γλώσσα, ενώ τα μέλη του έκτακτου προσωπικού έχουν εξαμηνιαίες
συμβάσεις, και έτσι είναι ανέφικτη η οργάνωση μαθημάτων σε ξένη γλώσσα με την συμμετοχή
τους.
3.1.4.4. Σε πόσα (και ποια) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ.
ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών συμμετέχει το
Τμήμα;
Το Τμήμα συμμετέχει στα προγράμματα ERASMUS και LEONARDO.
3.1.4.5. Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του
εξωτερικού; Ποιες;
Το Τμήμα έχει συνάψει συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του εξωτερικού στα πλαίσια της κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων, μέσω
του προγράμματος SOCRATES. Ειδικότερα συνεργάζεται με τα Πανεπιστήμια: Karolinska
Institutet Sweden, Gent Univ Belgium, Alfonso X El Sabio Spain, Univ Cardenal Herrera Spain,
University Jaen Spain, Yeditepe University Turkey. Ακόμη έχει συνεργασία με Κέντρα
Προσχολικής Αγωγής του εξωτερικού στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, όπως είναι το
COMENIUS.
3.1.4.6. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Ποιες;
Δεν υπάρχουν.
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3.1.4.7. Εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) ;
Το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) εφαρμόζεται.
3.1.4.8. Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του ECTS ;
Στην αγγλική έκδοση των προγραμμάτων σπουδών όλων των Τμημάτων του ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης υπάρχει και ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που αντιστοιχούν σε κάθε
μάθημα.
3.1.5 Πρακτική Άσκηση των Φοιτητριών/Φοιτητών
3.1.5.1.Υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η
πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές;
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των ΤΕΙ (Ν.1404/83), η πρακτική άσκηση των
φοιτητών αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των
σπουδών τους. Έτσι λοιπόν η πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, κατά την οποία οι φοιτητές στη
χρονική διάρκεια ενός εξαμήνου παρακολουθούν και εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές που
έχουν διδαχθεί κατά τα επτά προηγούμενα εξάμηνα σπουδών τους, σύμφωνα με το αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
3.1.5.2. Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιο ποσοστό των φοιτητών την
επιλέγει; Πως κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών;
Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική στο τμήμα Φυσικοθεραπείας.
3.1.5.3. Πως καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική
άσκηση είναι υποχρεωτική;
Οι φοιτητές ενημερώνονται από τον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης για τα δικαιώματά
και τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Στους φοιτητές δίνεται το
δικαίωμα να επιλέξουν οι ίδιοι το φορέα απασχόλησης στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την
πρακτική τους άσκηση. Επίσης το τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης
ΕΠΕΑΕΚ μέσα από το οποίο εφαρμόζονται καινοτόμα προγράμματα, ενώ υπάρχει και η
επιπλέον χρηματοδότηση των φοιτητών που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα.
3.1.5.4.Πως έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος; Ποια είναι η
διάρκειά της; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισμός;
Με την ίδρυση των ΤΕΙ, το 1984, θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική εξάμηνη ΠΑ των
φοιτητών, η οποία διεξάγεται σε δύο περιόδους, με έναρξη 1η Οκτωβρίου και 1η Απριλίου κάθε
έτους. Οι φοιτητές, μετά το Ζ’ εξάμηνο σπουδών και εφόσον έχουν περάσει επιτυχώς όλα τα
μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων, υποχρεούνται στη διεξαγωγή
6μηνης πρακτικής άσκησης σε συνθήκες πραγματικής εργασίας σε φορείς του ιδιωτικού ή του
δημόσιου φορέα. Στο τμήμα υπάρχει επιτροπή πρακτικής η οποία αποτελείται από τρία (3)
μέλη του Ε.Π. και η οποία έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο το συντονισμό των
δραστηριοτήτων σχετικά με την πρακτική άσκηση·. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της ΠΑ, ο
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φοιτητής υποβάλλει τη δήλωσή προτίμησης στον Υπεύθυνο Τμήματος για πραγματοποίηση
ΠΑ. Εφόσον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, η αίτησή του γίνεται αποδεκτή και
εντάσσεται στον κατάλογο των ασκούμενων. Στη συνέχεια, ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο
για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας που στέλνουν οι φορείς απασχόλησης , τις υποχρεώσεις και
τα εργασιακά του δικαιώματα καθώς και για τη συνολική πορεία της ΠΑ. Ο Υπεύθυνος σε
συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης μεριμνά για τη συνεχή επέκταση και εμπλουτισμό του
καταλόγου των φορέων ΠΑ και για το ότι τα γνωστικά αντικείμενα των θέσεων θα
ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των φοιτητών όσο και στις απαιτήσεις της σύγχρονης
τεχνολογίας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση και την υπογραφή των συμβάσεων
μεταξύ του φοιτητή, του φορέα απασχόλησης και του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Όλη η πορεία και η
αξιολόγηση του φοιτητή περιγράφεται και αναφέρεται στο Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης , το
οποίο ενημερώνει τακτικά ο φοιτητής, ο επόπτης και ο φορέας απασχόλησης. Ο Υπεύθυνος
του Τμήματος και οι επόπτες προετοιμάζουν εκπαιδευτικά τους ασκούμενους φοιτητές και
αξιολογούν το έργο τους έτσι, ώστε το όλο σχήμα να λειτουργεί παραγωγικά στην κατεύθυνση
της ποιοτικής αναβάθμισης του θεσμού της ΠΑ στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
3.1.5.5. Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το τμήμα στην οργάνωση της
πρακτικής άσκησης των φοιτητών;
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών στο τμήμα μας είναι οργανωμένη σε πολύ
ικανοποιητικό βαθμό καθώς λειτουργεί επί σειρά ετών (συνεχής βελτίωση και εμπλουτισμός)
και σε αυτό έχει συμβάλλει και η συμμετοχή του τμήματος στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ πρακτικής
άσκησης. Μια δυσκολία που υπάρχει οφείλεται στον μεγάλο αριθμό φοιτητών που αναλογούν
σε κάθε επόπτη του τμήματος καθώς τα μέλη ΕΠ δεν είναι αρκετά σε αριθμό.

3.1.5.6. Σε ποιες ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο
ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσματα; Πόσο επιτυχής είναι η εξοικείωση των ασκούμενων
με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης;
Η πρακτική άσκηση στοχεύει:
α) Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων
παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες
που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων
στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
β) Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά
τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής.
γ) Στην επαφή των σχολών των Τ.Ε.Ι με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης
έρευνας για την δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.
Η εξοικείωση των φοιτητών του τμήματος με τους φορείς απασχόλησης κρίνεται
απόλυτα επιτυχής και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι φοιτητές από το τέταρτο μέχρι το
Ζ΄εξάμηνο των σπουδών τους πραγματοποιούν το Εργαστήριο της Κλινικής Άσκησης σε μεγάλα
Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Το ίδιο ισχύει και για τα αποτελέσματα της εφαρμογής των γνώσεων
και της επίτευξης των στόχων της πρακτικής άσκησης.
3.1.5.7.Συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση
πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας;
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Υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας στο φορέα απασχόλησης στον οποίο ο
φοιτητής πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση και την οποία μπορεί να ενσωματώσει στο
θέμα της πτυχιακής του εργασίας, μετά από συνεννόηση και την καθοδήγηση του καθηγητή
που τον εποπτεύει στην εκπόνηση της εργασίας.
3.1.5.8.Δημιουργούνται με την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση των
πτυχιούχων;
Ναι δημιουργούνται. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι φοιτητές μετά το πέρας της
πρακτικής τους άσκησης να προσληφθούν από τον φορέα στον οποίο πραγματοποίησαν την
πρακτική τους άσκηση. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις αποκτώντας την αντίστοιχη εμπειρία οι
φοιτητές ανέπτυξαν επιχειρηματική δράση στον χώρο της υγείας.
3.1.5.9.Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή
παραγωγικούς φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών;
Υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο διασύνδεσης μέσω: του προγράμματος πρακτικής άσκησης
φοιτητών ΕΠΕΑΕΚ, του γραφείου πρακτικής άσκησης, των προσωπικών επαφών που
αναπτύσσουν τα μέλη ΕΠ του τμήματος με τους αντίστοιχους φορείς, του προγράμματος
ERASMUS και της διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων στους παραγωγικούς φορείς.

3.1.5.10.Ποιές πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το τμήμα προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις
απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο);
Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια συντονισμένη ενέργεια προς αυτήν την
κατεύθυνση.
3.1.5.11.Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών/εποπτών του
τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης;
Η επιτροπή πρακτικής άσκησης έρχεται σε επαφή με τους φορείς απασχόλησης
προκειμένου να τους ενημερώσει για τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία με το
τμήμα.
Κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης ορίζονται από τη συνέλευση του τμήματος οι
επόπτες οι οποίοι προετοιμάζουν εκπαιδευτικά τους ασκούμενους φοιτητές και αξιολογούν το
έργο τους έτσι, ώστε το όλο σχήμα να λειτουργεί παραγωγικά στην κατεύθυνση της ποιοτικής
αναβάθμισης του θεσμού της Π.Α στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ο επόπτης επισκέπτεται τακτικά το
χώρο άσκησης του φοιτητή που εποπτεύει και συντάσσει μηνιαία έκθεση προόδου. Επίσης
έρχεται σε επαφή με τους εκπροσώπους του φορέα απασχόλησης.

3.1.5.12.Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του
τμήματος με τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης;
Η διοίκηση των φορέων στους οποίους ασκούνται σπουδαστές υποχρεούται, στα πλαίσια
της κοινωνικής τους αποστολής, να συμβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην
αρτιότερη εκπαίδευση των ασκουμένων. Για το σκοπό αυτό ορίζει ένα υπεύθυνο ,απόφοιτο
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Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου ή ανώτερης σχολής συναφούς ειδικότητας μ' αυτή των ασκουμένων, και
με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό του χώρο, ο οποίος:
α) Επιβλέπει την εργασία και την επίδοση των ασκουμένων.
β) Υποβάλλει προτάσεις στη διεύθυνση της επιχείρησης ή υπηρεσίας για βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκουμένων,
γ) Συνεργάζεται με τον επόπτη εκπαιδευτικό του οικείου Τ.Ε.Ι. για την
αποτελεσματικότερη άσκηση των σπουδαστών. Επίσης ο φορέας απασχόλησης υποχρεούται
να καταβάλει αποζημίωση στους ασκούμενους φοιτητές. Το ύψος της αποζημίωσης των
ασκούμενων φοιτητών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ορίζεται στο ποσοστό 80%, επί του
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από το φορέα απασχόλησης,
ενώ για τους δημόσιους φορείς ορίζεται το ποσό των 180 ευρώ περίπου. Οι επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης
κάθε φορά αποζημίωσης. Η επιχορήγηση γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. στην
έδρα της επιχείρησης στο τέλος της πρακτικής άσκησης και εντός τριών μηνών. Οι φοιτητές
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., κατά
επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος (όχι και για τον κλάδο παροχών ασθενείας και
μητρότητας σε είδος και σε χρήμα). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 1%
επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει
κάθε φορά και καταβάλλεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του
Ι.Κ.Α για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών.
3.1.5.13. Πως παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούμενοι φοιτητές;
Η οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται από την τριμελή επιτροπή πρακτικής
άσκησης. Για κάθε ασκούμενο φοιτητή ανατίθεται ένας επόπτης μέλος του ΕΠ του Τμήματος. Ο
Υπεύθυνος ΠΑ και οι επόπτες αρχικά προετοιμάζουν εκπαιδευτικά τους ασκούμενους φοιτητές
και αξιολογούν το έργο τους έτσι, ώστε το όλο σχήμα να λειτουργεί παραγωγικά στην
κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης του θεσμού της ΠΑ στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Η παρακολούθηση του φοιτητή γίνεται τόσο στο φορέα από το αντίστοιχο μέλος που έχει
οριστεί υπεύθυνος και καταγράφει την παρουσία, την εργασία και την επίδοση του φοιτητή,
όσο και στο Τμήμα μέσω του επόπτη καθηγητή ο οποίος και αξιολογεί τον φοιτητή. Ο επόπτης
καθηγητής επισκέπτεται τακτικά το χώρο άσκησης του φοιτητή που εποπτεύει και συντάσσει
μηνιαία έκθεση προόδου .Με το πέρας της ΠΑ ο επόπτης υπογράφει τη σχετική βεβαίωση
ολοκλήρωσης ΠΑ του φοιτητή .Στο Βιβλιάριο ΠΑ, που έχει τη μορφή ημερολογίου,
σημειώνονται κάθε εβδομάδα από το φοιτητή οι εργασίες και τα γνωστικά αντικείμενα, στα
οποία ασκήθηκε , καθώς και η συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων του στο χώρο εργασίας..
Ο Επόπτης πρακτικής άσκησης συνυπογράφει το Βιβλιάριο ΠΑ μετά την ενημέρωσή του και
από τον Εκπαιδευτή. Κάθε απουσία του φοιτητή από την εργασία καταχωρείται στο Βιβλιάριο
ΠΑ. Αδικαιολόγητες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου ή
απασχόληση του φοιτητή σε εργασίες ξένες προς το αντικείμενο των σπουδών του, μπορούν
να οδηγήσουν στη διακοπή της πρακτικής άσκησης.
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3.2 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Τμήμα
διαθέτει
δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ενός
προγράμματος εξειδίκευσης στην παιδιατρική φυσικοθεραπεία του ΙΔΒΕ, όπου
πραγματοποιήθηκαν δύο κύκλοι. Το τμήμα κατόρθωσε να βγεί προς τα έξω και να αναδείξει
τον Ακαδημαικό του Χαρακτήρα
Η εκπαίδευση σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί σημαντικό συστατικό
προηγμένης και εξειδικευμένης πράξης (εξάσκησης). Επιτρέπει μεγαλύτερη αυτονομία και
επιταχύνει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη ή την προώθηση του επαγγέλματος.
Τα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο <<Παιδιατρική
φυσικοθεραπεία>> ,<< Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία >> και το πρόγραμμα
εξειδίκευσης στην παιδιατρική φυσικοθεραπεία του ΙΔΒΕ, δημιουργήθηκαν προκειμένου να
ανταποκριθούν στο διεθνή ανταγωνισμό και να συμπορευτεί με τις ραγδαίες εξελίξεις της
επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο απόφοιτος εφοδιάζεται με προσόντα και δεξιότητες που θα
τον καταστήσουν προσαρμόσιμο σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη τεχνολογική και πολιτιστική
πραγματικότητα και θα τον επιτρέψουν να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στον τομέα της
έρευνας, στη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή στην επέκταση και ανάπτυξη του
στην δική του κλινική πρακτική.
Προτείνονται θεματολογικές ενότητες μαθημάτων, προκειμένου:
να καλυφθούν οι νέες τάσεις στον τομέα της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας και
της νευροαποκατάστασης
να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
να υποστηριχθεί η ερευνητική εξέλιξη και η απασχόληση των αποφοίτων,
να υποστηριχθεί η προώθηση της δημιουργικής-κριτικής σκέψης μέσω έρευνας,
να υποστηριχθεί η εκμάθηση και πρακτική εξάσκηση στην χρήση και εφαρμογή
σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης,
να υποστηριχθεί η ανάπτυξη ικανότητας στη δημιουργία τεκμηριωμένα
αποτελεσματικών και ασφαλών Φυσικοθεραπευτικών Πρωτοκόλλων και
να υποστηριχθεί η εφαρμογή πρόληψης και συνεχόμενης λειτουργικής
αποκατάστασης.

3.2.1 Δομή του Προγράμματος Σπουδών <<Παιδιατρική φυσικοθεραπεία>>

10 ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΦ1

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στην παιδιατρική αποκατάσταση
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ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Ι. Τσανάκας
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ΜΦ2

Στοιχεία σωματικής ανάπτυξης και διατροφής του παιδιού

Π. Τσακλής,

ΜΦ3

Μεθοδολογία έρευνας - Βιοστατιστική-Πληροφορική της
Υγείας

Η.Καλλλίστρατο
ς

ΜΦ4

Υποστήριξη σε παιδιά με χρόνια νοσήματα

ΜΦ5

Ειδικά θέματα I
Ρευματοπάθειες σε
μάλαξης σε παιδιά

παιδιά,

Τεχνικές

Β. Νταφούλης,
Α. Χριστάρα,
Α. Γεωργιάδου

θεραπευτικής

ΜΦ6

,
Α. Χριστάρα

Ιπποθεραπεία- Μουσικοθεραπεία
20

Α. Χριστάρα
Μ.Τσιλιγγίρη

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΦ7

Φυσικοθεραπεία σε νευρολογικές διαταραχές

ΜΦ8

Φυσικοθεραπεία
συστήματος

ΜΦ9

Αναπνευστική
Φυσικοθεραπεία σε διαταραχές του
καρδιοαναπνευστικού συστήματος

σε

διαταραχές

του

μυοσκελετικού

Σ.Κοτταράς
Μ.Τσιλιγγίρη
Α. Γεωργιάδου

Η.Καλλίστρατος,
Μαυρομούστακ
ος
Αποστόλου
Ι.Τσανάκας,
Α. Χριστάρα

ΜΦ10

Μονάδα εντατικής θεραπείας

Μ. Σδούγκα,
Α. Χριστάρα
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ΜΦ11

Υδροκινησιοθεραπεία-Μέθοδος Hallwic

Κ.Βαρσαμίδης, Σ.
Ιακωβίδης

ΜΦ12

Ειδικά θέματα II
Παιδική Ακράτεια, Εγκαύματα, Τυφλά παιδιά, παιδιά με
καρκίνο, με αιμορροφιλία, Υγιεινή και ασφάλεια των
φυσικοθεραπευτών

Ε. Ροηλίδης,
Α. Xριστάρα,
Σ.Κοτταράς

30 ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΦΔΕ

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Όλο το Ε.Π.
του Π.Μ.Σ

Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που
διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι
υπεύθυνο για το ΠΣ ή από άλλα τμήματα. Το περίγραμμα κάθε μαθήματος καθορίζει τη μορφή,
το σκοπό, τα μαθησιακά αποτελέσματα και το περιεχόμενο του μαθήματος και προδιαγράφει
τον τρόπο υλοποίησης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και τον τρόπο αξιολόγησης
των φοιτητών. Το περίγραμμα του μαθήματος αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο διδάσκων
του μαθήματος αναπτύσσει τον τρόπο διδασκαλίας του έτσι ώστε ανεξαρτήτως του
διδάσκοντος ή των διδασκόντων να πληρούνται οι βασικές προδιαγραφές και να επιτυγχάνεται
η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων.. (δείτε και Παράρτημα Γ))
3.2.1.1 Περιγράμματα μαθημάτων

ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΕΥΠ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑς
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΦ1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α

Εισαγωγή στην παιδιατρική αποκατάσταση

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
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απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις, διαδραστική διδασκαλία

2

Ασκήσεις πράξεις

1

5

Φροντιστηριακές ασκήσεις

άλλη
5
σύνολο
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η
οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές
μέθοδοι
που
χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην παιδιατρική
αποκατάσταση
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε
θέση να:
 να καθορίσει τη συμπτωματολογία του παιδιού με την
φυσικοθεραπευτική εξέταση

κλινική

 να προσδιορίσει τις ικανότητες και αδυναμίες του παιδιού
 να αποκτήσει εξοικείωση με τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης
 να σχεδιάσει και να εφαρμόσει το
φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα.

εξατομικευμένο αποτελεσματικό

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

33
Αυτόνομη εργασία

σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης

Εργασία
σε
περιβάλλον
Παράγωγή
ιδεών

διεπιστημονικό

νέων

……
ερευνητικών

Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση του παιδιού
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Αρχές προσέγγισης του παιδιατρικού ασθενή
2. Τυπική παιδιατρική κλινική εξέταση- 0-2 ετών
3. H κλίμακα ICF –πλαίσιο στην παιδιατρική αποκατάσταση
4. Κινητικός έλεγχος-κλινική εφαρμογή
5. Κινητική μάθηση –κλινική εφαρμογή
6. Τυπική αισθητικοκινητική ανάπτυξη(I)
7. Τυπική αισθητικοκινητική ανάπτυξη(I)
8. Αρχές αναπτυξιακής φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στη ΜΕΝ νεογνών
9. Αρχές αναπτυξιακής φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στη ΜΕΝ νεογνών
10. Αναπτυξιακά test
11. Αναπτυξιακά test
12.Το Παιχνίδι ως μέσο και στόχος στην παιδιατρική φυσικοθεραπεία
13. Η οικογένεια μέλος της ομάδας αποκατάστασης/φυσικοθεραπευτική
καθοδήγηση

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεωκ.λπ.

Στην τάξη
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass

Δραστηριότητα
Διαλέξεις, video
Ασκήσεις πράξεις
που εστιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών,
Ομαδική εργασία
Μικρές
ατομικές
εργασίες
εξάσκησης.
Αυτοτελής μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26χ3=78
13χ2=26

16

10

Σύνολο Μαθήματος

130

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης

 Γραπτή τελική
περιλαμβάνει

εξέταση
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•
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

•
Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων
μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης.
•
Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον
τύπο
αναπηρίας και την εφαρμογή του
κατάλληλου προγράμματος.
•

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
 Παρουσίαση
Ομαδικής
Εργασίας
προγραμμάτων
λειτουργικής
αποκατάστασης (40%)

Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά
1. Ann Thomson, Alison Skinner and Joan Pierry, Tidy’s physiotherapy,
Butterworth Heimann, 1990.
2.Barbara A. Weber, Jeniffer A, Pryor Physiotherapy for respiratory and cardiac
problems, Churchill Livingstone, Edinburge – London – Madrid – Melbourne –
New York 1993.
3.Buchanan L., Nowoczenski D, Spinal cord Injury – Concepts and management
Approaches, Williams & Wilkins, Baltimore – London – Los Angeles – Sydney 1987.
4.Irwin S, Tecklin IS, Respiratory Cardiopulmonary physical therapy, C.V. Mosby
company, U.S.A, 1985.
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5. Caroly Kisner – Lynn Allen Colby,
technique, second edition, 1996.6.

Therapeutic exercise foundation and

6. Χριστάρα- Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Ουρανία Παπαδοπούλου,
Αναπνευστική φυσικοθεραπεία, Καρδιοαναπνευστική λειτουργία, εκδόσεις
Αλεξάνδρα Χριστάρα Παπαδοπούλου, Ουρανία Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη
2014.
7.Χριστάρα- Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Γεωργιάδου Αθηνά, Ουρανία
Παπαδοπούλου,Φυσικοθεραπεία στην Παιδιατρική, εκδόσεις Αλεξάνδρα
Χριστάρα Παπαδοπούλου, Ουρανία Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη 2014.
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΕΥΠ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑς
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΦ2

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α

Στοιχεία σωματικής ανάπτυξης και διατροφής του
παιδιού

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις, διαδραστική διδασκαλία

2

5

Ασκήσεις πράξεις

1

Φροντιστηριακές ασκήσεις
άλλη
5
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σύνολο
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η
οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές
μέθοδοι
που
χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
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 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση
να:
 να προσδιορίσει τις ικανότητες και αδυναμίες του παιδιού
 να κατανοήσει τις βασικές αρχές της Εμβιομηχανικής επιστήμης, ώστε να
γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν τα διάφορα βιοϋλικά και
οι Ιστοί του σώματος στις εξωτερικές και εσωτερικές φορτίσεις που
δέχονται, κατά τη διάρκεια διαφόρων δραστηριοτήτων και της ενηλικίωσης
 να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς παιδιού
 παρέμβασης που θα βασίζονται στα αποτελέσματα της συστηματικής και
λεπτομερούς αξιολόγησης.
 να δίνει συμβουλές στους γονείς και στα παιδία για εφαρμογή των ειδικών
τεχνικών στο σπίτι ανάλογα με το πρόβλημά τους, καθώς επίσης και για τον
εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για τη σωστή και ανεξάρτητη
θεραπεία.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης

Λήψη αποφάσεων

Εργασία
σε
περιβάλλον
Παράγωγή

νέων

διεπιστημονικό

……
ερευνητικών

Άλλες…
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ιδεών

…….

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση του παιδιού
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Ανθρωπομετρία και Αναφορές Ανάπτυξης
2. Εργομετρήσεις και αξιολόγηση Φυσικής κατάστασης παιδιών και εφήβων
3. Εμβιομηχανική του Μυοσκελετικού Συστήματος των παιδιών και εφήβων
4. Εμβιομηχανική ανάλυση Βάδισης και Ισορροπίας Νευρολογικών και
Μυοσκελετικών παθήσεων παιδιών και εφήβων)
5. Εμβιομηχανική ανάλυση Βάδισης και Ισορροπίας Νευρολογικών και
Μυοσκελετικών παθήσεων παιδιών και εφήβων)
6. Εργονομία και δραστηριότητες κατά την παιδική ηλικία
7. Ορθοτική & Προσθετική υποστήριξη κλινικών περιπτώσεων
8. Άσκηση και Ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία
9. Άσκηση και Ανάπτυξη κατά την εφηβία
10. Στοιχεία Διατροφής παιδιών και εφήβων
11. Διατροφή και Άσκηση
12. Ειδική διατροφή παθολογικών περιπτώσεων παιδιών και εφήβων(Ι)
13. Ειδική διατροφή παθολογικών περιπτώσεων παιδιών και εφήβων(ΙΙ)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις, video
Ασκήσεις πράξεις
που ε-στιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτη-τών,
Ομαδική εργασία
Αυτοτελής μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26χ3=78
13χ2=26

16
10

Σύνολο Μαθήματος

130

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 Γραπτή τελική
περιλαμβάνει

Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα
Μέθοδοι

Αξιολόγησης,
αξιολόγησης,

εξέταση

(600/0)

•

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

•

Ανάλυση

ρόλων

που

και ενδιαφερομένων
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Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης.
•
Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον
τύπο
αναπηρίας και την εφαρμογή του
κατάλληλου προγράμματος.
•

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
 Παρουσίαση
Ομαδικής
Εργασίας
προγραμμάτων
λειτουργικής
αποκατάστασης (40%)

Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1.M. Nordin & V. Frankel, «Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System»,
Lippincott Williams & Wilkins, USA 2001
2.Π. Τσακλής, «Εισαγωγή στην Ισοκινητική Άσκηση», University Studio Press,
Θες/νικη 1997
3.Π. Τσακλής, «Γόνατο και Ισοκίνηση», University Studio Press, Θες/νικη 2000
4.J. Rose & J. G. Gamble, «Human Walking», Williams & Wilkins, USA 1994
5.Ch. Vaughan, B. Davis, J C. O’Connor, «Dynamics of Human Gait», Human
Kinetics Publishers, Illinois 1992
6.S. Kumar & A. Mital, « Electromyography in Ergonomics», Taylor & Francis
Publishers, USA 1996
7.Sandra J. Shultz, Peggy A. Houglum, David H. Perrin, Επιμέλεια: Παναγιώτης Β.
Τσακλής Εκδότης ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε., Έτος έκδοσης: 2009

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΕΥΠ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑς
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΦ3

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεθοδολογία
έρευνας
Πληροφορική της Υγείας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

-

Α

Βιοστατιστική-

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις, διαδραστική διδασκαλία

2

5

Ασκήσεις πράξεις

1

Φροντιστηριακές ασκήσεις
άλλη
σύνολο

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η
οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές
μέθοδοι
που
χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
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ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Σκοπός του μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει ικανό τον μεταπτυχιακό φοιτητή να
ακολουθεί τη σωστή μεθοδολογία ώστε να βρίσκει ερευνητικά κενά, να απαντά
με ακρίβεια και αξιοπιστία στα ερευνητικά ερωτήματα που θέτει και να διαχέει
την αποκτούμενη γνώση.
Μαθησιακοί στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος αυτού ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να κάνει
απλή ή συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση, να κρίνει ερευνητικές
εργασίες, να βρίσκει ερευνητικά κενά, και να σχεδιάζει υλοποιήσιμα ερευνητικά
πρωτόκολλα που προάγουν τη γνώση μέσω κλινικών δοκιμασιών, ή
περιπτωσιολογικών μελετών. Επίσης να γνωρίσει και να χρησιμοποιήσει
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στατιστικά προγράμματα όπως το SPSS.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης

Λήψη αποφάσεων

Εργασία
σε
περιβάλλον
Παράγωγή
ιδεών

νέων

διεπιστημονικό

……
ερευνητικών

Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση, ερμηνεία και εκμετάλευση της νέας γνώσης, θεραπευτικά
με σκοπό ανανέωση και εύρεση της καταλληλότερης στρατηγικής θεραπευτικής
προσέγγισης και τη λήψη κλινικών αποφάσεων
-Πνεύμα και Ικανότητα ομαδικής εργασίας με άλλους ειδικούς της υγείας για
αρτιότερο θεραπευτικό αποτέλεσμα
-Προαγωγή δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης με στόχο καινοτόμες
θεραπευτικές πράξεις και τεχνικές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών στο διαδίκτυο
2. Αρχές κριτικής ανάγνωσης επιστημονικής εργασίας
3. Είδη έρευνας. Σχεδιασμός ερευνητικού πρωτοκόλλου : υπόθεση,
ερευνητικό ερώτημα, ορισμός μεταβλητών
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4. Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι
σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού
5. Περιγραφική στατιστική μεθοδολογία.
6. Εκτιμητική και στατιστικοί έλεγχοι
7. Πολυμεταβλητές αναλύσεις
8. Ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων με χρήση λογισμικού PSPP
9. Εφαρμογές ποσοτικής ανάλυσης ιατρικών δεδομένων με χρήση
λογισμικού PSPP
10. Μέτα – ανάλυση
11. Στάδια συγγραφής ερευνητικής εργασίας
12. Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης
13. Υποβολή-παρουσίαση εργασίας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Εργαστηριακή

Σεμινάρια,
Άσκηση,

Στην τάξη, Πρόσωπο με πρόσωπο,

Παρουσιάσεις μέσω Power point , βίντεο,
ιστοσελίδα,
Εξειδικευμένο
Λογισμικό
διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass & MOODLE

Δραστηριότητα
Διαλέξεις, video
Ασκήσεις πράξεις
που εστιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26χ3=78
13χ2=26
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Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

περίπτωσης
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών
Μικρές
ατομκές
εργασίες εξάσκησης
Αυτοτελής μελέτη

16
10

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας
ανά
πιστωτική μονάδα)

130

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 Γραπτή τελική
περιλαμβάνει

Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης
•
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική

εξέταση

(600/0)

που

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

•
Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων
μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης.
•
Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον
τύπο
αναπηρίας και την εφαρμογή του
κατάλληλου προγράμματος.
•

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
 Παρουσίαση
Ομαδικής
Εργασίας
προγραμμάτων
λειτουργικής
αποκατάστασης (40%)
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Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1.Καρολίδης – Ξαρχάκος (2000). Excel Θεωρία – συναρτήσεις – εφαρμογές.
ΑΘΗΝΑ: ΑΒΑΚΑΣ.
2.Σαχίνη – Καρδάση (2000). Μεθοδολογία έρευνας στο χώρο της Υγειάς. ΑΘΗΝΑ:
ΒΗΤΑ.3
3.Δαρβίρη Χριστίνα (2009). Μεθοδολογία έρευνας στο χώρο της υγείας. BROKEN
HILL PUBLISHERS LTD.
4. Cimino J., Shortlife. 1η εκδ./2013. Βιοπληροφορική-Εφαρμογές Υπολογιστών
στη Φροντίδα Υγείας και τη Βιοϊατρική... BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
5. Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος. Έκδοση: 2/2011.Μεθοδολογία της έρευνας &
της ανάλυσης δεδομένων για τις επιστήμες της υγείας.. Μαρία Τσακουρίδου &
ΣΙΑ Ο.Ε
6. Bowling A. 1η έκδοση/2013. Μεθοδολογία Έρευνας στην Υγεία.. BROKEN HILL
PUBLISHERS LTD
7. Τσάντας Νίκος Δ., Μωυσιάδης Χρόνης Θ., Μπαγιάτης Ντίνος, Χατζηπαντελής
Θεόδωρος 1999. Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων SPSS
7.5, Excel 97, S-Plus 3.3.. Εκδότης Ζήτη.
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΣΕΥΠ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑς
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΦ4

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α

Υποστήριξη σε παιδιά με χρόνια νοσήματα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις, διαδραστική διδασκαλία

2

5

Ασκήσεις πράξεις

1

Φροντιστηριακές ασκήσεις
άλλη
5
σύνολο
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η
οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές
μέθοδοι
που
χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
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ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην παιδιατρική
αποκατάσταση
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση
να:
 να καθορίσει την συμπτωματολογία του παιδιού με την
φυσικοθεραπευτική εξέταση

κλινική

 να προσδιορίσει τις ικανότητες και αδυναμίες του παιδιού
 να αποκτήσει εξοικείωση με τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης
 να σχεδιάσει και να εφαρμόσει το
φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα

εξατομικευμένο αποτελεσματικό

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
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πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης

Λήψη αποφάσεων

Εργασία
σε
περιβάλλον
Παράγωγή
ιδεών

νέων

διεπιστημονικό

……
ερευνητικών

Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή ας ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορικές, γραπτές)
Τήρηση επαγγελματικής δεοντολογίας
Τήρηση κατευθυντήριων οδηγιών καλής πρακτικής
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Ρόλοι γονέων και επαγγελματιών στην αρχική διάγνωση
2. Αντιδράσεις γονέων και στάδια αποδοχής, Διαμόρφωση της προσωπικότητας
του παιδιού στο χρόνιο νόσημα
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3. Αντιλήψεις για τη δυσλειτουργία, Συναισθηματικές — συμπεριφορικές
αντιδράσεις στο χρόνιο νόσημα
4. Αντιμετώπιση συναισθημάτων του γονέα από την πλευρά του επαγγελματία
5. Η κοινωνία, οι υπηρεσίες και οι αντιδράσεις των γονέων
6. Ταξινόμηση ψυχιατρικών διαταραχών στα παιδιά
7. Η μετάδοση επαγγελματικών πληροφοριών και συμβουλών, Διαδίκτυο και
παιδί-χειρισμοί των γονέων
8. Εναρμόνιση των ρόλων των γονέων και των επαγγελματιών
9. Η σημασία της πρόληψης στην Ψυχοκοινωνική υγεία του παιδιού
10. Ορισμοί και χαρακτηριστικά της οικογενειοκεντρικής προσέγγισης
11. Σχεδιασμός φροντίδας και παρέμβαση σε παιδιά με ανίατο νόσημα
12. Δόμηση της βελτίωσης ποιότητας ζωής της οικογένειας
13. Προσέγγιση στον έφηβο με δυσλειτουργίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Εργαστηριακή

Σεμινάρια,
Άσκηση,

Στην τάξη

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass

Δραστηριότητα
Διαλέξεις, video
Ασκήσεις πράξεις
που εστιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26χ3=78
13χ2=26
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Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

περίπτωσης
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών,
Ομαδική εργασία
Αυτοτελής μελέτη

16
10

Σύνολο Μαθήματος

130

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 Γραπτή τελική
περιλαμβάνει

Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης
•
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική

εξέταση

(600/0)

που

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

•
Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων
μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης.
•
Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον
τύπο
αναπηρίας και την εφαρμογή του
κατάλληλου προγράμματος.
•

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
 Παρουσίαση
Ομαδικής
Εργασίας
προγραμμάτων
λειτουργικής
αποκατάστασης (40%)
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Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1.Καλαντζή-Αζίζι,Αν. (1999). Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία στο χώρο της
Υγείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
2.Παπαδάτου,Δ. & Αναγωστόπουλος,Φ. (1997). Η Ψυχολογία στο χώρο της
Υγείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
3.Παπαϊωάννου-Σταυροπούλου,Ντ. (1996). Στου πόνου τη γυάλινη πίστα
συνάντησα το πρόσωπο. Αθήνα: Εκδόσεις Ακρίτας.
4.Τσιάντης,Γ. & Μανωλόπουλος,Σ. (1987). Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής,
τόμος Α,Β,Γ. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.
5.Χριστάρα- Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Γεωργιάδου Αθηνά, Ουρανία
Παπαδοπού-λου,Φυσικοθεραπεία στην Παιδιατρική, εκδόσεις Αλεξάνδρα
Χριστάρα Παπαδοπούλου, Ουρανία Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη 2014.
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΕΥΠ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑς
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΦ5

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α

Ειδικά θέματα I
Ρευματοπάθειες σε παιδιά, Τεχνικές θεραπευτικής
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μάλαξη σε παιδιά
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις, διαδραστική διδασκαλία

2

5

Ασκήσεις πράξεις

1

Φροντιστηριακές ασκήσεις
άλλη
5
σύνολο
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η
οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές
μέθοδοι
που
χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση
να:
 να καθορίσει την συμπτωματολογία του παιδιού με την
φυσικοθεραπευτική εξέταση

κλινική

 να προσδιορίσει τις ικανότητες και αδυναμίες του παιδιού
 να αποκτήσει εξοικείωση με τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης
 να σχεδιάσει και να εφαρμόσει το
φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα

εξατομικευμένο αποτελεσματικό

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία
σε
περιβάλλον
Παράγωγή
ιδεών

νέων

διεπιστημονικό

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης
……

ερευνητικών

Άλλες…
…….

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση του παιδιού
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Φλεγμονώδεις παθήσεις μαλακών ιστών και οστών, Αξιολόγηση της ποιότητας
ζωής σε παιδιά με ρευματικά νοσήματα
2. Νεανική Ιδιοπαθής αρθρίτιδα - Κλινική εξέταση - Ανάγκη για φυσικοθεραπεία
3. Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση – Ερευνητικά πρωτόκολλα
4. Λεμφοίδημα σε παιδιά- Αντιμετώπιση
5. Επιδέσεις, επίδεση mobiderm,
6. Επιδέσεις, επίδεση mobiderm
7. Λεμφική μάλαξη-τεχνικές, video
8. Λεμφική μάλαξη στο κάτω άκρο
9. Μάλαξη συνδετικού ιστού σε παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος σε
παιδιά
10. Μάλαξη συνδετικού ιστού σε κακώσεις του βραχιονίου πλέγματος
11. Διαχείρηση του πόνου σε παιδιά
12. Διαχείρηση του πόνου σε παιδιά
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13. Εφαρμογή Κinisiotapping,

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Στην τάξη

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass

Δραστηριότητα
Διαλέξεις, video
Ασκήσεις πράξεις
που εστιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών,
Ομαδική εργασία
Αυτοτελής μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26χ3=78
13χ2=26

Σύνολο Μαθήματος

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
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δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 Γραπτή τελική
περιλαμβάνει

Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

•

εξέταση

(600/0)

που

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

•
Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων
μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης.
•
Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον
τύπο
αναπηρίας και την εφαρμογή του
κατάλληλου προγράμματος.
•

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
 Παρουσίαση
Ομαδικής
Εργασίας
προγραμμάτων
λειτουργικής
αποκατάστασης (40%)

Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1.Bond MR, Pilowsky I. Subjective assessment of pain and its relationship to the
administration of analgesics in patients with advanced cancer. Journal of
Psychosomatic Research, 1996.
2.Χρυσανθόπουλος Χρύσανθος. Παιδιατρική πρωτοβάθμια φροντίδα, τέταρτη
έκδοση, εκδόσεις Γραφικές Τέχνες Μέλισσα, Θεσσαλονίκη 2006.
3.Shephered R. Physiotherapy in paediatrics, Ed 3, Butterworth Heimann, Great
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

59
Britain 1995, p. 336-42
3.Patricia C. Montgomery and Barbara H. Connolly, Norm -Referenced and CriterionReferenced Tests, Use in Pediatrics and Application to Task Analysis of Motor
Skill, December 1987.
4.Irwin S., Tecklin IS. Respiratory Cardiopulmonary physical therapy, C.V. Mosby
company, U.S.A 1985.
5. Kottke-Stillwell-Lehmann.Κrusens.Handbook of Physical and Rehabizikation, W.B.
Saunders Co 1982.
6. Hoffa-Gocht-Storck-Ludke-Storck,Tecnik den massaque,Enke Verlag-Stuttart 1985.
7. Margaret Hollis. Massage for therapists,Alden Press,Osney Mead,Oxford 1992.
8. Giovanni De Domenico-Elisabeth C.Wood beards massage,saunders co 1997.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΕΥΠ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΦ6

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α

Ιπποθεραπεία- Μουσικοθεραπεία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις, διαδραστική διδασκαλία

2

5

Ασκήσεις πράξεις

1

Φροντιστηριακές ασκήσεις
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άλλη
5
σύνολο
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η
οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές
μέθοδοι
που
χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
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Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση
να:
 να επιλέγει το κατάλληλο άθλημα ως μέσο θεραπείας και ψυχαγωγίας στα
παιδιά με κινητικές ,αισθητηριακές, αναπνευστικές, νοητικές ψυχιατρικές
διαταραχές
 να αποκτήσει εξοικείωση με τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης
 να σχεδιάσει και να εφαρμόσει το εξατομικευμένο αποτελεσματικό
φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα σε παιδιά με ειδικές ανάγκες

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης

Λήψη αποφάσεων

Εργασία
σε
περιβάλλον
Παράγωγή
ιδεών

νέων

διεπιστημονικό

……
ερευνητικών

Άλλες…
…….

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
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Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση του παιδιού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.

Όλα για το άλογο (Βασικές γνώσεις, ανατομικά χαρακτηριστικά, μελέτη της
κίνησής του, τύποι βηματισμών του, συμπεριφορά του )

2.

Το άλογο της θεραπείας (χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, σωματότυπος,
αξιολόγησή του ως κατάλληλου για θεραπεία η όχι, εξοπλισμός)

3.

Εκπαίδευση του αλόγου (πρακτικές συμβουλές, πως οδηγούμε ένα άλογο κατά
τη θεραπεία, οι απαραίτητες ιππικές ικανότητες του θεραπευτή, διάφοροι
κίνδυνοι κ πως αποφεύγονται μέσω της δικής μας συμπεριφοράς)

4.

Η ιπποθεραπεία ως φυσιοθεραπευτική προσέγγιση (πως η κίνηση του αλόγου
επιδρά στον αναβάτη, περιπτώσεις εγκεφαλικής παράλυσης, σκλήρυνσης κατά
πλάκας, παθήσεις ΚΝΣ, κλπ)

5.

Η ιπποθεραπεία ως φυσιοθεραπευτική προσέγγιση

6.

Ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή

7.

Η θεραπευτική ιππασία στην ψυχιατρική, Ενδείξεις- αντενδείξεις

8.

Η ομάδα της ιπποθεραπείας

9.

Οι επιστημονικές έρευνες και ο ρόλος τους στην ιπποθεραπεία

10.

Η θεραπευτική Ιππασία στην εκπαιδευτική διαδικασία (νοητική υστέρηση,
ψυχικά νοσήματα, αυτισμός)

11.

Η γυμνιππευτική (vaulting) ως εκπαιδευτικό εργαλείο στα σχολεία για
περιπτώσεις μαθητών με συμπεριφορικά προβλήματα

12.

Η ιππασία ως άθλημα για τα άτομα με αναπηρίες (η σημασία της ως ενεργούς
στάσης για την καθημερινότητα των ΑΜΕΑ με σωματικά και ψυχικά οφέλη)

13.

Μουσικοθεραπεία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Στην τάξη

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις, video
Ασκήσεις πράξεις
που εστιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών,
Ομαδική εργασία
Αυτοτελής μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26Χ3=78
13Χ2=26

16
10

Σύνολο Μαθήματος

130

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 Γραπτή τελική
περιλαμβάνει

Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης
•

εξέταση

(600/0)

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
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Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

•
Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων
μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης.
•
Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον
τύπο
αναπηρίας και την εφαρμογή του
κατάλληλου προγράμματος.
•

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
 Παρουσίαση
Ομαδικής
Εργασίας
προγραμμάτων
λειτουργικής
αποκατάστασης (40%)

Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Irwin S, Tecklin IS, Respiratory Cardiopulmonary physical therapy, C.V. Mosby
company, U.S.A, 1985.
2. Caroly Kisner – Lynn Allen Colby,
technique, second edition, 1996.6.

Therapeutic exercise foundation and

3.Χριστάρα- Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Γεωργιάδου Αθηνά, Ουρανία
Παπαδοπούλου,Φυσικοθεραπεία στην Παιδιατρική, εκδόσεις Αλεξάνδρα
Χριστάρα Παπαδοπούλου, Ουρανία Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη 2014.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
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ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΕΥΠ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑς
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΦ7

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

Φυσικοθεραπεία σε Νευρολογικές διαταραχές

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις, διαδραστική διδασκαλία

2

5

Ασκήσεις πράξεις

1

Φροντιστηριακές ασκήσεις άλλη σύνολο
άλλη
5
σύνολο
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η
οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές
μέθοδοι
που
χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε
θέση να:
 να καθορίσει την συμπτωματολογία του παιδιού με την
φυσικοθεραπευτική εξέταση

κλινική

 να προσδιορίσει τις ικανότητες και αδυναμίες του παιδιού
 να αποκτήσει εξοικείωση με τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης
 να σχεδιάσει και να εφαρμόσει το
φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα

εξατομικευμένο αποτελεσματικό

Γενικές Ικανότητες
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης

Λήψη αποφάσεων

Εργασία
σε
περιβάλλον
Παράγωγή
ιδεών

νέων

διεπιστημονικό

……
ερευνητικών

Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Σχεδιασμός και διαχείριση του παιδιού
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Ανάπτυξη και λειτουργία του ΚΝΣ: πλαίσιο στην
παρέμβαση

φυσικοθεραπευτική

2. Εγκεφαλική Παράλυση (Ι) -Ταξινόμηση
3. Εγκεφαλική Παράλυση (ΙΙ) -Αξιολόγηση
4. GMFM στην αξιολόγηση της Εγκεφαλικής παράλυσης
5. GMPM στην αξιολόγηση της Εγκεφαλικής παράλυση

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

68
6 . Νευρομυικές διαταραχές,
7. Εγκεφαλική Παράλυση (VI) – Μέθοδοι θεραπευτικής παρέμβασης
8. . Εγκεφαλική Παράλυση (V)Ειδικοί νάρθηκων και βοηθήματα
9. Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στις Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού στα παιδιά
10. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στα παιδιά(κλίμακες αξιολόγησης και
πρόγνωσης της έκβασης της νόσου π.χ. κλίμακα Γλασκώβης )
11. Αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού
12. Γνωρίζοντας το αναπηρικό αμαξίδιο. Πως, πότε, γιατί
13. Αρχές συνεργασίας της Ομάδας των ειδικών επιστημών στην παιδιατρική
αποκατάσταση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό

Στην τάξη

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass

Δραστηριότητα
Διαλέξεις, video
Ασκήσεις πράξεις
Ομαδική εργασία
Αυτοτελής μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26Χ3=78
13Χ2=26
16
10

Σύνολο Μαθήματος

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

130

69
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
 Γραπτή τελική
περιλαμβάνει

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται

•

εξέταση

(600/0)

που

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

•
Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων
μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης.
•
Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον
τύπο
αναπηρίας και την εφαρμογή του
κατάλληλου προγράμματος.
•

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
 Παρουσίαση
Ομαδικής
Εργασίας
προγραμμάτων
λειτουργικής
αποκατάστασης (40%)

ρητά
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προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1.L. Bly - A. Whiteside, Facilitation Techniques based on NDT principles, Therapy
Skill Builders, 1997.
2.Barbara Fink, Sensory motor Integration activities, Therapy Skill Builders, 1997.
3.Combining Neurodevelopmental Treatment and Sensory Integration Principles,
Therapy Skill Builders, 1996.
4.J. H. Carr- R.B. Shepherd. Movement Science Foundations for Physical Therapy
in
Rehabilitation. Aspen Publishers, 1987.
5.Moshe Feldenkrais, Awareness Through Movement. Arkansas 1977.
6.Contemporary Management of Motor Control problems. Proceeding of the II
STEP
Conference. Foundation of Physical Therapy US 1991.
7.S.Adler, D.Beckers, M.Buck, PNF in Practice, 2nd ed. Springer-Verlag 1999.
8.Knott M. & Voss D, P.N.F: patterns and techniques, H&Row N.Y, 1995.
9. Sullivan PE., Markos PD, Minor MAD, An integrated approach to therapeutic
exercise, Reston Birginia, 1982.
10.A.Shumway-Cook-M.Wodlacott (1995), “Motor Control”, London W&W
11.S.Eduards (1997), Neurological Physiotherapy ( A problem Solving Approach)
London Churchill Livingstone .
12.Suzann K. Campbell (1991). Pediatric Neurologic Physical Therapy Clinics in
Physical Therapy 2hd ed.London Churchill Livingstone
13.J. Pitt – Brooke (1998), Rehabilitation of movement (Theoretical basis of
Clinical Practice) London Saunders
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14.Patricia M. Davies(2000), Steps to Follow.Deuchland Springer- Verlag
15.Maria Stokes (1998) Neurological Physiotherapy U.S Mosby
16.T.D. M. Roberts, Measuring in Neurological Rehabilitation(1995), N.Y,
Chapman and Hall
17.Janet Carr-Roberta Shepherd (1998), Neurological Rehabilitation (Optimizing
Motor Performance), London Butterworth Heinemann
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΕΥΠ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑς
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΦ8

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

Φυσικοθεραπεία σε διαταραχές του μυοσκελετικού
συστήματος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις,

2

5

Ασκήσεις πράξεις

1

Φροντιστηριακές ασκήσεις
άλλη
5
σύνολο
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η
οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές
μέθοδοι
που
χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση
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να:
 να εντοπίσουν ,να αξιολογήσουν και να κατατάξουν τα συγγενή
προβλήματα στον παιδιατρικό πληθυσμό.
 να αποκτήσουν εξοικείωση με τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης των
συγγενών προβλημάτων στα παιδιά
 να επιλέξουν και να εφαρμόσουν τις σύγχρονες τεχνικές φυσικοθεραπείας
σε παιδιά
 να προσαρμόσουν αποτελεσματικά τις τεχνικές σε προεγχειρητικά και
μετεγχειρητικά περιστατικά
 να εξοικειωθούν με τη χρήση ειδικών ναρθήκων και βοηθημάτων
βελτίωσης στάσης και κίνησης
 να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το εξατομικευμένο αποτελεσματικό
φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματοπαρατίθενται
ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης

Λήψη αποφάσεων

Εργασία
σε
περιβάλλον
Παράγωγή
ιδεών

νέων

διεπιστημονικό

……
ερευνητικών

Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία
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Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Ραιβόκρανο, αρθρογρύπωση -ραιβοποδία /κοιλοποδία : ορθοπεδική
προσέγγιση
2. Συγγενές Κατ` ισχίο εξάρθημα- Δισχιδής ράχη- μυελοδυσπλασίες: ορθοπεδική
προσέγγιση
3. Αξιολόγηση Σ.Σ σε παιδιά, Ερευνητικά πρωτόκολλα
4. Αθλητικές κακώσεις σε παιδιά, Αξιολόγηση- Ερευνητικά πρωτόκολλα
5. Επιδέσεις- Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση
6. Επιδέσεις- Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση
7. Παραμορφώσεις ΣΣ, κύφωση, σκολίωση - Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση,
8. Μέθοδος klapp, σε παιδιά με παραμορφώσεις Σ.Σ
9. Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση, με τη μέθοδο PNF σε παιδιά με σκολίωση,
κύφωση
10. Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση, με τη μέθοδο PNF σε παιδιά με σκολίωση,
κύφωση
11. Οσφυαλγία στην παιδική ηλικία
12. Πρόληψη ατυχημάτων στα παιδιά (πτώσεις - δηλητηριάσεις - τροχαία και
άλλα)
13.Αρχές ασφαλούς διακομιδής παιδιών από επαρχιακό νοσοκομείο σε
τριτοβάθμιο Νοσοκομείο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη

Στην τάξη

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

75
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις, video
Ασκήσεις πράξεις
που εστιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών,
Ομαδική εργασία
Αυτοτελής μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26χ3=78
13χ2=26

Σύνολο Μαθήματος

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
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76
 Γραπτή τελική
περιλαμβάνει

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

•

εξέταση

(600/0)

που

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

•
Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων
μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης.
•
Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον
τύπο
αναπηρίας και την εφαρμογή του
κατάλληλου προγράμματος.
•

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
 Παρουσίαση
Ομαδικής
Εργασίας
προγραμμάτων
λειτουργικής
αποκατάστασης (40%)

Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Ann Thomson, Alison Skinner and Joan Pierry, Tidy’s physiotherapy,
Butterworth Heimann, 1990.
2.Barbara A. Weber, Jeniffer A, Pryor Physiotherapy for respiratory and cardiac
problems, Churchill Livingstone, Edinburge – London – Madrid – Melbourne –
New York 1993.
3.Irwin S, Tecklin IS, Respiratory Cardiopulmonary physical therapy, C.V. Mosby
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company, U.S.A, 1985.
4. Caroly Kisner – Lynn Allen Colby,
technique, second edition, 1996.6.

Therapeutic exercise foundation and

5.Byrd, J. A. (1988). Current theories on the etiology of idiopathic scoliosis. Clinical
Orthopedic. 229:114.
6.Παπαβασιλείου, Β. (2001). Συγγενείς ανωμαλίες, παθήσεις και κακώσεις του
μυοσκελετικού συστήματος. Θεσσαλονίκη. University studio press.
7. Χριστάρα- Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Ουρανία Παπαδοπούλου,
Αναπνευστική φυσικοθεραπεία, Καρδιοαναπνευστική λειτουργία, εκδόσεις
Αλεξάνδρα Χριστάρα Παπαδοπούλου, Ουρανία Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη
2014.
8.Χριστάρα- Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Γεωργιάδου Αθηνά, Ουρανία
Παπαδοπούλου,Φυσικοθεραπεία στην Παιδιατρική, εκδόσεις Αλεξάνδρα
Χριστάρα Παπαδοπούλου, Ουρανία Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη 2014.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΕΥΠ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑς
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΦ9

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε διαταραχές του
Καρδιοαναπνευστικού συστήματος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
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ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις

2

Ασκήσεις πράξεις

1

5

Φροντιστηριακές ασκήσεις
άλλη
5
σύνολο
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η
οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές
μέθοδοι
που
χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
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φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση
να:
 να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να κατατάξουν τα καρδιοαναπνευστικά
προβλήματα στον παιδιατρικό πληθυσμό.
 να αποκτήσουν εξοικείωση με τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης της
αναπνευστικής λειτουργίας στα παιδιά
 να επιλέξουν και να εφαρμόσουν τις σύγχρονες τεχνικές αναπνευστικής
φυσικοθεραπείας σε παιδιά
 να προσαρμόσουν αποτελεσματικά τις τεχνικές σε μονάδα εντατικής
νοσηλείας
 να εξοικειωθούν με τη χρήση ειδικών συσκευών βελτίωσης αναπνευστικής
λειτουργίας
 να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το εξατομικευμένο αποτελεσματικό
φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα
 να εκπαιδεύσουν το οικογενειακό περιβάλλον

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
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Αυτόνομη εργασία

σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης

Εργασία
σε
περιβάλλον
Παράγωγή
ιδεών

νέων

διεπιστημονικό

……
ερευνητικών

Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Ανάπτυξη και αξιολόγηση του αναπνευστικού συστήματος
2. Καρδιοαναπνευστικές διαταραχές σε νεογνά , βρέφη και παιδιά, που χρήζουν
φυσικοθεραπεία, ανατομικές και φυσιολογικές διαφορές σε σχέση με τους
ενήλικες
3. Κυστική ίνωση, διάγνωση πρόληψη, θεραπεία, Φυσικοθεραπεία
4. Συγγενείς καρδιοπάθειες και φυσικοθεραπεία μετά από χειρουργικές
επεμβάσεις
5. Ακρόαση πνευμόνων
6. Αξιολόγηση καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας,
Τέστ ιδρώτα

Σπιρομέτρηση, Οξυμετρία,

7. Θέσεις- γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, προβλήματα διατροφής και
αντιμετώπιση τους στις διάφορες ηλικίες
8. Ανάγνωση ακτινογραφίας πνευμόνων σε παιδιά
9. Σύγχρονες Τεχνικές

αναπνευστικής φυσικοθεραπείας- Ενεργός κύκλος
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τεχνικών αναπνοής, Αυτογενής παροχέτευση
10. Επείγουσα αντιμετώπιση στα παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα –
Εξασφάλιση αεραγωγού
11. Προβολή video με αναπνευστική φυσικοθεραπεία, σε βρέφη
12. Προβολή video με αναπνευστική φυσικοθεραπεία σε παιδιά
13. Χρήση συσκευών αναπνευστικής φυσικοθεραπείας. Ο ρόλος
φυσικοθεραπευτή στα εξωτερικά ιατρεία παιδιών με χρόνια προβλήματα

του

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,

Στην τάξη

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass

Δραστηριότητα
Διαλέξεις, video
Ασκήσεις πράξεις
που εστιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών,
Ομαδική εργασία
Αυτοτελής μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26χ3=78
2χ2=26

Σύνολο Μαθήματος
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Καλλιτεχνική
κ.λπ.

δημιουργία,

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
 Γραπτή τελική
περιλαμβάνει

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

•

εξέταση

(600/0)

που

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

•
Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων
μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης.
•
Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον
τύπο
αναπηρίας και την εφαρμογή του
κατάλληλου προγράμματος.
•

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
 Παρουσίαση
Ομαδικής
Εργασίας
προγραμμάτων
λειτουργικής
αποκατάστασης (40%)

Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Ann Thomson, Alison Skinner and Joan Pierry, Tidy’s physiotherapy,
Butterworth Heimann, 1990.
2.Barbara A. Weber, Jeniffer A, Pryor Physiotherapy for respiratory and cardiac
problems, Churchill Livingstone, Edinburge – London – Madrid – Melbourne –
New York 1993.
3.Mills J: Buerger's disease in the 21st century, Diagnosis, clinical features, and
therapy, Semin Vasc Surg, 2003;16(3):179-89.
4. Barry S. Make, Clinics in chest rehabilitation, 1986.
5.Buchanan L., Nowoczenski D, Spinal cord Injury – Concepts and management
Approaches, Williams & Wilkins, Baltimore – London – Los Angeles – Sydney 1987.
6.Irwin S, Tecklin IS, Respiratory Cardiopulmonary physical therapy, C.V. Mosby
company, U.S.A, 1985.
7. Caroly Kisner – Lynn Allen Colby,
technique, second edition, 1996.6.

Therapeutic exercise foundation and

8. Καλλίστρατος Ηλίας, Κλινική άσκηση Ι, εκδόσεις Studio express, Θεσσαλονίκη
2010.
9. Χριστάρα- Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Αναπνευστική φυσικοθεραπεία,
εκδόσεις Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκη 2010.
10. Χριστάρα- Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Ουρανία Παπαδοπούλου,
Αναπνευστική φυσικοθεραπεία, Καρδιοαναπνευστική λειτουργία, εκδόσεις
Αλεξάνδρα Χριστάρα Παπαδοπούλου, Ουρανία Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη
2014.
11. Χριστάρα- Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Ουρανία Παπαδοπούλου
Φυσικοθεραπεία στην Παιδιατρική, εκδόσεις Αλεξάνδρα Χριστάρα
Παπαδοπούλου, Ουρανία Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη 2014.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΕΥΠ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑς
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΦ10

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

Μονάδα εντατικής θεραπείας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

2

5

1
Ασκήσεις πράξεις
Φροντιστηριακές ασκήσεις
άλλη
5
σύνολο
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η
οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές
μέθοδοι
που
χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης
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δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε
θέση να:
 να καθορίσει την συμπτωματολογία του παιδιού με την
φυσικοθεραπευτική εξέταση

κλινική

 να προσδιορίσει τις ικανότητες και αδυναμίες του παιδιού
 να αποκτήσει εξοικείωση με τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης
 να σχεδιάσει και να εφαρμόσει το

εξατομικευμένο αποτελεσματικό
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φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης

Λήψη αποφάσεων

Εργασία
σε
περιβάλλον
Παράγωγή
ιδεών

νέων

διεπιστημονικό

……
ερευνητικών

Άλλες…
…….

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.Μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων, Εξοπλισμός - Συντονισμός
δραστηριοτήτων των διαφόρων ομάδων εργαζομένων της ΜΕΘ Παίδων του
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου (ιατρών –νοσηλευτών – εξειδικευμένων
φυσικοθεραπευτών)
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2. Αξιολόγηση βαρέως πάσχοντος παιδιού- Χειρισμοί βαρέως πάσχοντος παιδιού
3. Γαστροστομία – Τραχειοτομία - Τεχνική Βρογχικής αναρρόφησης - Συνεργασία
φυσικοθεραπευτή και νοσηλευτή στην εντατική
4. Μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών, εξοπλισμός
5. Βλάβες του προώρου νεογνού –επιπτώσεις
6. Ανάνηψη στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΝ)
7. Βρογχοπνευμονική Δυσπλασία, Οξυγονοθεραπεία, Εξοπλισμός και χρήση στο
σπίτι
8. Αποδέσμευση από το μηχανικό αερισμό στα παιδιά, Συμβολή του
φυσικοθεραπευτή
9.Μεταμοσχεύσεις νεφρών στη ΜΕΘ παίδων, Κλινική εμπειρία, Ανάγκη για
φυσικοθεραπεία
10. Ενδοφλέβια αγωγή- ρινογαστρικός καθετήρας- Ενέσεις
11. Μονάδα εντατικής θεραπείας, νεογνών,
επίπεδο I, II,III

Φυσικοθεραπευτικές Τεχνικές,

12. Νευρολογική - Αναπτυξιολογική εξέταση σε νεογνά-βρέφη, Μονάδα
εντατικής θεραπείας, νεογνών
13. Πρόδρομα συμπτώματα στις συχνότερες κακοήθειες της παιδικής ηλικίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές

Στην τάξη

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις, video
Ασκήσεις πράξεις
που εστιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών,
Ομαδική εργασία
Αυτοτελής μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26Χ3=78
13Χ2=26

16
10

Σύνολο Μαθήματος

130

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 Γραπτή τελική
περιλαμβάνει

Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης
•
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις

εξέταση

(600/0)

που

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

•
Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων
μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης.
•
Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον
τύπο
αναπηρίας και την εφαρμογή του
κατάλληλου προγράμματος.
•

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
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Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 Παρουσίαση
Ομαδικής
Εργασίας
προγραμμάτων
λειτουργικής
αποκατάστασης (40%)

Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Ann Thomson, Alison Skinner and Joan Pierry, Tidy’s physiotherapy,
Butterworth Heimann, 1990.
2.Barbara A. Weber, Jeniffer A, Pryor Physiotherapy for respiratory and cardiac
problems, Churchill Livingstone, Edinburge – London – Madrid – Melbourne –
New York 1993.
3.Mills J: Buerger's disease in the 21st century, Diagnosis, clinical features, and
therapy, Semin Vasc Surg, 2003;16(3):179-89.
4. Barry S. Make, Clinics in chest rehabilitation, 1986.
5.Buchanan L., Nowoczenski D, Spinal cord Injury – Concepts and management
Approaches, Williams & Wilkins, Baltimore – London – Los Angeles – Sydney 1987.
6.Irwin S, Tecklin IS, Respiratory Cardiopulmonary physical therapy, C.V. Mosby
company, U.S.A, 1985.
7. Caroly Kisner – Lynn Allen Colby,
technique, second edition, 1996.6.

Therapeutic exercise foundation and

8. Χριστάρα- Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Ουρανία Παπαδοπούλου
Φυσικοθεραπεία στην Παιδιατρική, εκδόσεις Αλεξάνδρα Χριστάρα
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Παπαδοπούλου, Ουρανία Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη 2014.
9. Χριστάρα- Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Ουρανία Παπαδοπούλου,
Αναπνευστική φυσικοθεραπεία, Καρδιοαναπνευστική λειτουργία, εκδόσεις
Αλεξάνδρα Χριστάρα Παπαδοπούλου, Ουρανία Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη
2014.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΕΥΠ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΦ11

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

Υδροκινησιοθεραπεία-Μέθοδος Hallwic

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

2

5

1
Ασκήσεις πράξεις
Φροντιστηριακές ασκήσεις άλλη σύνολο
άλλη
5
σύνολο
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η
οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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μέθοδοι
που
χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης
δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην παιδιατρική
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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αποκατάσταση
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε
θέση να:
 να καθορίσει την συμπτωματολογία του παιδιού με την
φυσικοθεραπευτική εξέταση

κλινική

 να προσδιορίσει τις ικανότητες και αδυναμίες του παιδιού
 να αποκτήσει εξοικείωση με τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης
 να σχεδιάσει και να εφαρμόσει το
φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα

εξατομικευμένο αποτελεσματικό

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης

Λήψη αποφάσεων

Εργασία
σε
περιβάλλον
Παράγωγή
ιδεών

νέων

διεπιστημονικό

……
ερευνητικών

Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
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Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Μέθοδοι υδροθεραπείας
2.Ιδιότητες και επίδραση του νερού
3. Έλεγχος και εξέλιξη Αναπνοής
4. Υδροθεραπεία και παιδιατρικές μυοσκελετικές παθήσεις
5.Υδροθεραπεία και παιδιατρικές νευροαναπτυξιακές παθήσεις
6. Επικοινωνία, Ισότητα, Αναπηρία στο νερό
7. Ασφάλεια, φροντίδα ασθενών
8. Χρήση παιχνιδιού, μουσικής, ομαδικών δραστηριοτήτων
9. Επίλυση προβλημάτων- Κλινικός συλλογισμός
10. Αξιολόγηση στο νερό
11. Συνεδρία πισίνας Ι- Αξιολόγηση και παρέμβαση στο νερό
12. Συνεδρία πισίνας ΙΙ- Ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες- παιχνίδια
13. Συνεδρία πισίνας ΙΙΙ- Επίδειξη θεραπείας- προσέγγιση παιδιατρικού ασθενή

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους

Στην τάξη

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass
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φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις, video
Ασκήσεις πράξεις
που ε-στιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτη-τών,
Ομαδική εργασία
Αυτοτελής μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26χ3=78
2χ13=26

16
10

Σύνολο Μαθήματος

130

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
 Γραπτή τελική
περιλαμβάνει

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης

•

εξέταση

(600/0)

που

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

•
Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων
μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης.
•
Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον
τύπο
αναπηρίας και την εφαρμογή του
κατάλληλου προγράμματος.
•

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
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 Παρουσίαση
Ομαδικής
Εργασίας
προγραμμάτων
λειτουργικής
αποκατάστασης (40%)

Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Φραγκοράπτης Ελευθέριος, “ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ”,Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
Θεσσαλονίκη, 2000
2.SchreckerG.«ΑQUA-TRIMM,WASSERGYMNASTIK IN DER PHYSIOTHERAPIE“,ISBN
3-7773-1216-9,1996
3. Droste H., Miehle W., «KRANKENGYMNASTIK IM WASSER BEI RHEUMATISCHEN
ERKRANKUNGEN», Springer V.,1996
4. Egger B., Zinn W.M., «AKTIVE PHYSIOLOGIE IN WASSER» , Springer
Verlag,1996.
5. Campion M., «ΗYDROTHERAPY: PRINCIPLES AND PRACTICE»,Butterworth,
Heinemann 1996
6. Bates A.,Hanson N. «AQUATIC EXERCISE THERAPY»,WB Saunders,1996

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΕΥΠ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑς
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΦ12

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

Ειδικά θέματα II
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παιδική Ακράτεια, Εγκαύματα, τυφλά παιδιά,
παιδιά με καρκίνο, με αιμορροφιλία, Υγιεινή και
ασφάλεια των φυσικοθεραπευτών

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις,

2

5

Ασκήσεις πράξεις

1

Φροντιστηριακές ασκήσεις
άλλη
5
σύνολο
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η
οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές
μέθοδοι
που
χρησιμοποιούνται
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
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ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης
δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση
να:
 να καθορίσει την συμπτωματολογία του παιδιού με την
φυσικοθεραπευτική εξέταση
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 να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν ειδικά προβλήματα που αφορούν
άλλες ειδικότητες, ώστε να προβούν στην κατάλληλη παραπομπή και
συνεργασία με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση .
 να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το εξατομικευμένο αποτελεσματικό
φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα
 να εκπαιδεύσουν το οικογενειακό περιβάλλον

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης

Λήψη αποφάσεων

Εργασία
σε
περιβάλλον
Παράγωγή
ιδεών

νέων

διεπιστημονικό

……
ερευνητικών

Άλλες…
…….

Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.Εγκαύματα στα παιδιά- Φυσικοθεραπεία
2. Λοιμώξεις χρόνιου ασθενή διάγνωση-θεραπεία – πρόληψη, Προληπτικά
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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μέτρα για το φυσικοθεραπευτή
3. Σακχαρώδης Διαβήτης, υποδόριες ενέσεις, αιμοροφιλία, υπέρταση σε παιδιά,
αντιμετώπιση
4. Διαταραχές κατάποσης, Πρόγραμμα θεραπείας
5. Αρχές φυσικοθεραπείας σε παιδιά με καρκίνο
6. Ακράτεια, Αρχές φυσικοθεραπείας στη παιδική ακράτεια
7. Αρχές φυσικοθεραπείας στη παιδική ακράτεια
8. Προγράμματα ισχυροποίησης των μυών του πυελικού εδάφους, σε παιδιά με
ακράτεια
9. Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση σε παιδιά με προβλήματα όρασης
10. Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση σε παιδιά με προβλήματα όρασης
11. Υγιεινή και ασφάλεια των φυσικοθεραπευτών κατά τη φυσικοθεραπευτική
παρέμβαση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες
12.Πνιγμονή- Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
13. Πνιγμονή- Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι

Στην τάξη

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass

Δραστηριότητα
Διαλέξεις, video
Ασκήσεις πράξεις

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26x3=78
13x2=26
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διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

που εστιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών,
Ομαδική εργασία
Αυτοτελής μελέτη

16
10

Σύνολο Μαθήματος
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Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
 Γραπτή τελική
περιλαμβάνει

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική

•

εξέταση

(600/0)

που

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

•
Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων
μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης.
•
Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον
τύπο
αναπηρίας και την εφαρμογή του
κατάλληλου προγράμματος.
•

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
 Παρουσίαση
Ομαδικής
Εργασίας
προγραμμάτων
λειτουργικής
αποκατάστασης (40%)
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Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Ann Thomson, Alison Skinner and Joan Pierry, Tidy’s physiotherapy,
Butterworth Heimann, 1990.
2.Barbara A. Weber, Jeniffer A, Pryor Physiotherapy for respiratory and cardiac
problems, Churchill Livingstone, Edinburge – London – Madrid – Melbourne –
New York 1993.
3.Mills J: Buerger's disease in the 21st century, Diagnosis, clinical features, and
therapy, Semin Vasc Surg, 2003;16(3):179-89.
4. Barry S. Make, Clinics in chest rehabilitation, 1986.
5.Buchanan L., Nowoczenski D, Spinal cord Injury – Concepts and management
Approaches, Williams & Wilkins, Baltimore – London – Los Angeles – Sydney 1987.
6.Irwin S, Tecklin IS, Respiratory Cardiopulmonary physical therapy, C.V. Mosby
company, U.S.A, 1985.
7. Caroly Kisner – Lynn Allen Colby,
technique, second edition, 1996.6.

Therapeutic exercise foundation and

10. Χριστάρα- Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Ουρανία Παπαδοπούλου,
Αναπνευστική φυσικοθεραπεία, Καρδιοαναπνευστική λειτουργία, εκδόσεις
Αλεξάνδρα Χριστάρα Παπαδοπούλου, Ουρανία Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη
2014.
11.

Χριστάρα-

Παπαδοπούλου

Αλεξάνδρα,

Ουρανία
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Φυσικοθεραπεία στην Παιδιατρική, εκδόσεις Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου, Ουρανία Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη 2014.

Χριστάρα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας
ΤΜΗΜΑ
Φυσικοθεραπείας
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΦΔΕ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γ΄
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
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Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων
πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
Λήψη αποφάσεων
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
Αυτόνομη εργασία
σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
Εργασία
σε
διεπιστημονικό
και επαγωγικής σκέψης
περιβάλλον
……
Παράγωγή
νέων ερευνητικών
Άλλες…
ιδεών
…….

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

104
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Σύνολο Μαθήματος

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
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Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

4. Οργάνωση του Εκπαιδευτικού Έργου
Στην ενότητα αυτή τεκμηριώνεται η επαρκής - ποσοτικά και ποιοτικά - κάλυψη των
απαιτήσεων του διδακτικού έργου του Προγράμματος Σπουδών από το διδακτικό
προσωπικό.

3.2.2 Δομή του προγραμματος σπουδων << νευρομυοσκελετικη φυσικοθεραπεια >>
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙ
ΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΦ
101

Μεθοδολογία έρευνας-Βιοστατιστική στο
χώρο της υγείας.

Καλλίστρατος
Καθηγητής

ΜΦ
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Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες-παθολογία
και
φυσικοθεραπευτική
προσέγγιση
ασθενών με οξέα και χρόνια νοσήματα

Τσιλιγγίρη
Μαρία,
Καθηγήτρια
Χριστάρα Αλεξάνδρα,
Καθηγήτρια

ΜΦ
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Ιατρική και χειρουργική προσέγγιση σε
δυσλειτουργίες του νευρομυοσκελετικού
συστήματος.

Κωνσταντίνος
Βαρσαμίδης,
Καθηγητής
Αποστόλου
Θωμάς,
Αν.
Καθηγητής
Ελισάβετ Παπαδοπούλου, Επ.
Καθηγήτρια

ΜΦ
104

Εμβιομηχανική-εργονομία
νευρομυοσκελετικού συστήματος
βιοϋλικά

Τσακλής
Καθηγητής

του
και
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Ηλίας,

Αν.
Αν.

Παναγιώτης

106
ΜΦ
105

Κινητικός έλεγχος και κινητική μάθηση
στη λειτουργική αποκατάσταση.

Σάββας
Μαυρομούστακος,
Επ. Καθηγητής

ΜΦ1
06

Σύστημα διαχειρίσης ποιότητας στην
παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών.

Σταύρος
Κοτταράς,
Καθηγητής

Επ.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΦ 201

Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και
διάγνωση
νευρομυοσκελετικών
δυσλειτουργιών

Ηλίας
Καθηγητής

ΜΦ 202

Φυσικοθεραπεία
των
νευρομυοσκελετικών δυσλειτουργιών
με την εφαρμογή φυσικών μέσων.

Καλλίστρατος,

Κοτταράς
Σταύρος,
Επ.
Καθηγητής
Πάρης Ιακωβίδης, Καθηγητής
Εφαρμογών

ΜΦ 203

Εφαρμογή
ειδικών
φυσικοθεραπευτικών τεχνικών στις
νευρομυοσκελετικές δυσλειτουργίες.

Σάββας Μαυρομούστακος,
Επ. Καθηγητής
Γεώργιος
Κούτρας,
Επ.
Καθηγητής

ΜΦ 204

Σχεδιασμός
θεραπευτικών
πρωτοκόλλων
στις
νευρομυοσκελετικές δυσλειτουργίες
παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

Αλεξάνδρα Χριστάρα,
Καθηγήτρια
Θωμάς
Αποστόλου,
Καθηγητής

ΜΦ 205

Ρομποτική,
τηλεϊατρική
και
διαδραστικά
μέσα
στην
αποκατάσταση νευρομυοσκελετικών
ελλειμμάτων

Βαρσαμίδης
Καθηγητής
Καλλίστρατος
Καθηγητής
Τσακλής
Καθηγητής

Αναπηρία
και
προγράμματα
λειτουργικής αποκατάστασης.

Σταύρος
Κοτταράς,
Καθηγητής

ΜΦ 206

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
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Αν.

Κων/νος,
Ηλίας,
Πανααγιώτης,

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ

Αν.

ΑΝΑΘΕΣΗ

Επ.
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ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΦ 301

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Όλο το Ε.Π.
του Μ.Π.Σ.

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που
διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι
υπεύθυνο για το ΠΣ ή από άλλα τμήματα. Το περίγραμμα κάθε μαθήματος καθορίζει τη μορφή,
το σκοπό, τα μαθησιακά αποτελέσματα και το περιεχόμενο του μαθήματος και προδιαγράφει
τον τρόπο υλοποίησης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και τον τρόπο αξιολόγησης
των φοιτητών. Το περίγραμμα του μαθήματος αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο διδάσκων
του μαθήματος αναπτύσσει τον τρόπο διδασκαλίας του έτσι ώστε ανεξαρτήτως του
διδάσκοντος ή των διδασκόντων να πληρούνται οι βασικές προδιαγραφές και να επιτυγχάνεται
η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων.. (δείτε και Παράρτημα Γ))
Το περίγραμμα κάθε μαθήματος περιλαμβάνει τις πληροφορίες όπως στο ενδεικτικό έντυπο
που ακολουθεί (Παραδείγματα Περιγραμμάτων βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της
ΑΔΙΠ):
3.2.2.1 Περιγράματα μαθημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΦ 101
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας
Φυσικοθεραπείας

ΜΦ101
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α΄
Μεθοδολογία έρευνας- Βιοστατιστική στο χώρο της
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
υγείας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Γενικού Υπόβαθρου

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων
πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
Λήψη αποφάσεων
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
Αυτόνομη εργασία
σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
Εργασία
σε
διεπιστημονικό
και επαγωγικής σκέψης
περιβάλλον
……
Παράγωγή
νέων ερευνητικών
Άλλες…
ιδεών
…….
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Σύνολο Μαθήματος
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Καλλιτεχνική
κ.λπ.

δημιουργία,

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΦ 102
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας
Φυσικοθεραπείας

ΜΦ102
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Β΄
Ψυχοκοινωνικοί
παράγοντες-παθολογία
και
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
φυσικοθεραπευτική προσέγγιση ασθενών με οξέα και
χρόνια νοσήματα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων
Διαλέξεις και ΑσκήσειςΠράξης

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικού Υπόβαθρου
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα έχει σκοπό να καταστήσει τον σπουδαστή ικανό να επιλέγει και να
χρησιμοποιεί με ακρίβεια, εργαλεία (όργανα, μεθόδους, δείκτες έκβασης)
αξιολόγησης και διάγνωσης δυσλειτουργιών του νευρικού, του μυϊκού και του
ερειστικού συστήματος.
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές
έννοιες της αξιολόγησης, της σύνδεσης της αξιολόγησης με την δημιουργία
φυσικοθεραπευτικών στόχων για την μετέπειτα δημιουργία επιτυχών και
ασφαλών για τον ασθενή φυσικοθεραπευτικών πρωτοκόλλων.
Επίσης αναφέρεται σε μεθοδολογίες διαχείρισης έργων και τη θέση τους στη
διάρκεια του κύκλου ζωής ενός φυσικοθεραπευτικού έργου, έτσι ώστε ο
φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών στη
διαχείριση αυτού του έργου. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση
πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές διαχείρισης
φυσικοθεραπευτικών έργων αναπτύσσονται σε επί μέρους ειδικά μαθήματα της
κατεύθυνσης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση
να:
Έχει κάνει θεωρητική και πρακτική γνωριμία με απλά και σύνθετα εργαλεία
αξιολόγησης του νευρομυοσκελετικού συστήματος
Να κατανοήσει το επίπεδο εγκυρότητας και αξιοπιστίας τους.
Να τα διαχωρίζει σε ποιοτικά και ποσοτικά
Έχει γνώση της εφαρμογής των εργαλείων και των τεχνικών της αξιολόγησης
έτσι αυτά χρησιμοποιούμενα να εξασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των
φυσικοθεραπευτικών έργων στον λιγότερο δυνατό χρόνο
Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να
παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης έργου που περιλαμβάνει
την οργάνωση του φυσικοθεραπευτικού έργου, κατανομή βασικών καθηκόντων,
και τα βασικά σχέδια του έργου (Ανάλυση Περιβάλλοντος – Επικοινωνίες,
Στόχους,
Ανάλυση
Δομής
Εργασιών,
Χρονοπρογραμματισμό,
και
Προϋπολογισμό)
Γενικές Ικανότητες
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

114
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων
πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
Λήψη αποφάσεων
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
Αυτόνομη εργασία
σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
Εργασία
σε
διεπιστημονικό
και επαγωγικής σκέψης
περιβάλλον
……
Παράγωγή
νέων ερευνητικών
Άλλες…
ιδεών
…….
•
•
•

ΑυτόνομηΕργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ ΠΟΥ ΝΕΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟ
2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ ΠΟΥ ΝΕΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ
3. ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΚΑΤΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Α1-Α7)
4. ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΚΑΤΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Θ1-ΜΕΧΡΙ
ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟΥΡΙΔΑ
5. ΜΗΝΙΓΓΟΜΥΕΛΟΚΗΛΗ
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΡΜΟΤΟΜΙΩΝ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ
7. ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΝΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΩΜΑΤΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ,
ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ
Σωματαισθητικά
Αίσθηση της θέσης της άρθρωσης και της κίνησης
Ελλείματα αίσθησης και αφής
Πόνος
Εκτίμηση
Εκπαίδευση
Ελλείματα αίσθησης της όρασης
Απώλεια οπτικού πεδίου
Αντιληπτικά-Γνωσιακά ελλείματα
Απραξία
Οπτικά αντιληπτικά προβλήματα
Μονόπλευρη χωρική αγνωσία ή αμέλεια
Έλλειψη επίγνωσης του προβλήματος ή άρνηση
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Εκτίμηση
Εκπαίδευση
9. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλεγχοςμυϊκής αδυναμίας
Έλεγχος μυϊκής ανελαστικότητας και μεταβολές του μήκους των ιστών
10. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Ειδικόςρόλοςτηςόρασης
Αξιολόγηση στασικού ελέγχου σε σχέση με αυθόρμητες εκούσιες κινήσεις
Ισορροπία στην όρθια θέση
Ισορροπία στην καθιστή θέση
Αξιολόγηση στασικών αντιδράσεων σε μη αναμενόμενες διαταράξεις
Αντίσταση κατά την εφαρογή εξωτερικών διαταράξεων
Δυναμική ισορροπία κατάτην βάδιση
11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική

Στην τάξη

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις
Ασκήσεις
Πράξης
που εστιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών
Ομαδική Εργασία
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διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

σε
μελέτη
περίπτωσης.
Εκπόνηση σχεδίων
διαχείρισης έργου
Μικρές
ατομκές
εργασίες εξάσκησης

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας
ανά
πιστωτική μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Γραπτή
τελική
εξέταση
(60%)
που
Περιγραφή της διαδικασίας
περιλαμβάνει:
αξιολόγησης
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
 Επίλυση προβλημάτων σχετικών με
Διαμορφωτική
ή
ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου,
Συμπερασματική, Δοκιμασία
κόστους
Πολλαπλής
Επιλογής,
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
Ερωτήσεις
Σύντομης 2. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (40%)
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

117

1. Φυσική εξέταση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων. S. HOPPENFELD. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. 1η
έκδοση, 2001
2. Εύρος κίνησης - ουδέτερη-0-μέθοδος της Α.Ο. μέτρηση και τεκμηρίωση.
RyfChrystian,Weymann Andreas. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. 1ηεκδοση 2004
3. Εξέτασημυοσκελετικώνκακώσεων. Shultz Sandra J.,Houglum Peggy A.,Perrin David H.
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥΑΝΩΝΥΜΗΕΚΔΟΤΙΚΗΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝΒΙΒΛΙ
ΩΝ. 2η έκδοση,
4. Νευρο-μηχανικές αρχές αξιολόγησης της μυϊκής δύναμης. Κέλλης, Ελευθέριος.
Εκδότης: Τελέθριον, 2009
5. Εύρος κίνησης - ουδέτερη-0-μέθοδος της Α.Ο. μέτρηση και τεκμηρίωση.
RyfChrystian,Weymann Andreas. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. 1ηεκδοση 2004
6. Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral, 5e (Differential
Diagnosis In Physical Therapy) Paperback. Catherine C. Goodman MBA PT
CBP, Teresa Kelly Snyder MN RN OCN CS, Elsevier, 2012.
7. Orthopedic Physical Examination Tests: An Evidence-Based Approach (2nd
Edition) Paperback. Chad Cook, Eric Hegedus. 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΦ 103
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας
Φυσικοθεραπείας

ΜΦ103
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α΄
Ιατρική και χειρουργική προσέγγιση σε δυσλειτουργίες
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
του νευρομυοσκελετικού συστήματος
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Γενικού Υπόβαθρου

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα αποτελεί το βασικό γενικό μάθημα στις έννοιες της έρευνας και της
σαφούς ορθολογιστικής μελέτης και
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών
στις έννοιες

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων
πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
Λήψη αποφάσεων
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
Αυτόνομη εργασία
σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
Εργασία
σε
διεπιστημονικό
και επαγωγικής σκέψης
περιβάλλον
……
Παράγωγή
νέων ερευνητικών
Άλλες…
ιδεών
…….
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
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διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Σύνολο Μαθήματος

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΦ 104
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας
Φυσικοθεραπείας

ΜΦ104
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Β΄
Εμβιομηχανική-εργονομία του νευρομυοσκελετικού
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
συστήματος και βιοϋλικά
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων
3
5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικού Υπόβαθρου
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)

http://tsaklis.com
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Σκοπός του μαθήματος:
Το μάθημα στοχεύει στην εκπαίδευση του σπουδαστή στην Εμβιομηχανική
επιστήμη, δηλαδή στον κλάδο που μελετά τη μηχανική συμπεριφορά του
ανθρώπινου σώματος κατά τις διάφορες δραστηριότητες, κινήσεις και
μετατοπίσεις, υπό την επίδραση εξωγενών και ενδογενών δυνάμεων.
Ειδικότερα, ο σπουδαστής θα μελετήσει διεξοδικά τη μηχανική συμπεριφορά
των βιολογικών υλικών και ιστών του ανθρώπινου σώματος, τις κινήσεις του
σώματος και των τμημάτων του και τη διαδικασία και μεθοδολογία αξιολόγησης
τους, με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές εμβιομηχανικής ανάλυσης.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω στοιχείων γνώσης, θα είναι σε θέση να
αξιολογήσει και να κατανοήσει τις επιπτώσεις των παθολογικών και
τραυματολογικών καταστάσεων και να θέσει στόχους κινησιολογικής και ειδικής
αποκατάστασης, καθώς και θα μπορεί να εκτιμήσει τα αποτελέσματα των
παρεμβάσεών του.
Επιπρόσθετα, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την
Εμβιομηχανική του ανθρώπινου σώματος σε σχέση με την καταπόνηση που
δέχεται στις διάφορες καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητες και εργασιακές
συνθήκες. Κατανόηση της αξίας και του ρόλου της Προληπτικής
Φυσικοθεραπείας σε διάφορες ομάδες εργαζομένων. Σύνδεση των διαφόρων
περιπτώσεων επαγγελματικού κινδύνου, με την επιδημιολογία και την κλινική
εικόνα εργαζομένων. Σχεδιασμός της αποκατάστασης με συνδυασμό
εργονομικών παρεμβάσεων. Μεθοδολογία της εφαρμογής των αρχών της
Εργονομίας και της Προληπτικής Φυσικοθεραπείας, με χρήση οργάνων και
εργαλείων Εργονομικής ανάλυσης.
Μαθησιακοί στόχοι:
Μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους, θα είναι σε θέση



Να γνωρίζει τη μηχανική του ανθρώπινου σώματος
Να κατανοήσει τις αλλαγές στη συμπεριφορά και τις μηχανικές απαιτήσεις
των διαφόρων ιστών του σώματος, υπό την επίδραση ενδογενών και
εξωγενών δυνάμεων
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Να γνωρίζει τη μεθοδολογία και τις τεχνικές εμβιομηχανικής ανάλυσης και
την ανάλυση των αντίστοιχων δεδομένων
Να γνωρίζει τη μηχανική του ανθρώπινου σώματος υπό την επίδραση
ενδογενών και εξωγενών δυνάμεων, σε συνθήκες εργασίας
Να γνωρίζει τις μεθόδους της ανάλυσης ασφάλειας εργασίας και τη
μεθοδολογία του σχεδιασμού Εργονομικών παρεμβάσεων

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων
πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
Λήψη αποφάσεων
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
Αυτόνομη εργασία
σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
Εργασία
σε
διεπιστημονικό
και επαγωγικής σκέψης
περιβάλλον
……
Παράγωγή
νέων ερευνητικών
Άλλες…
ιδεών
…….
•
•
•

ΑυτόνομηΕργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Εμβιομηχανική μελέτη της κίνησης Ι
1.1. Κινηματική και Κινητική ανάλυση ορισμός, μεθοδολογία, τεχνικές
2. Εμβιομηχανική μελέτη της κίνησης ΙΙ
2.1. Αξιολόγηση δεδομένων κινηματικής και κινητικής ανάλυσης, θεραπευτικοί
στόχοι
3. Κύκλος Βάδισης- Ορισμός, φάσεις και χωροχρονικές παράμετροι του ΚΒ,
Κινηματική και Κινητική ανάλυση του ΚΒ, παθολογική βάδιση, θεραπευτικοί
στόχοι
4. Ισορροπία και Κινητικός έλεγχος
4.1. Ορισμός Κινητικού Ελέγχου, Στατική και Δυναμική Ισορροπία, αξιολόγηση,
τεχνικές, παθολογικές περιπτώσεις ΚΝΣ & ΠΝΣ και ικανότητα ισορροπίας,
θεραπευτικοί στόχοι
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5. Ηλεκτρομυογραφία
5.1. Γενικές αρχές νευροφυσιολογίας και κινησιολογικό ΗΜΓ,
εφαρμογών, μεθοδολογία, τεχνική, ανάλυση αποτελεσμάτων

πεδία

6. Εμβιομηχανική του οστίτη ιστού
6.1. Είδη και φυσιολογία των οστών, Μηχανικές φορτίσεις και ιδιότητες των
οστών (ισοτροπία-ανισοτροπία), μηχανική συμπεριφορά του ιστού
(γλοιοελαστικότητα – young modulus – shear modulus, poison’s ratio) ,
καμπύλη τάσης-παραμόρφωσης , εμβιομηχανικές αλλαγές με την ηλικία
και τη διατροφή, θεραπευτικοί στόχοι κατά την αποκατάσταση
7. Εμβιομηχανική του αρθρικού χόνδρου
7.1. Μηχανικές φορτίσεις και ιδιότητες του αρθρικού χόνδρου, μηχανική
συμπεριφορά του ιστού (γλοιοελαστικότητα – young modulus – shear
modulus, poison’s ratio – creep & relaxation phenomenon) , καμπύλη
τάσης-παραμόρφωσης , φθορά και συντήρηση του αρθρικού χόνδρου,
εμβιομηχανικές αλλαγές με την ηλικία και τη διατροφή, θεραπευτικοί
στόχοι κατά την αποκατάσταση
8. Εμβιομηχανική των συνδέσμων και των τενόντων
8.1. Μηχανικές φορτίσεις και ιδιότητες των συνδέσμων και των τενόντων,
μηχανική συμπεριφορά του ιστού (γλοιοελαστικότητα – young modulus –
shear modulus, poison’s ratio) , καμπύλη τάσης-παραμόρφωσης ,
εμβιομηχανικές αλλαγές με την ηλικία και τη διατροφή, θεραπευτικοί
στόχοι κατά την αποκατάσταση
9. Εμβιομηχανική του μυϊκού ιστού
9.1. Μηχανικές φορτίσεις και ιδιότητες των μυών, μηχανική συμπεριφορά του
ιστού (γλοιοελαστικότητα – young modulus) , ταχυδυναμικά –
μηκοδυναμικά χαρακτηριστικά, καμπύλη τάσης-παραμόρφωσης ,
εμβιομηχανικές αλλαγές με την ηλικία και τη διατροφή, θεραπευτικοί
στόχοι κατά την αποκατάσταση
10. Εμβιομηχανική Διαβητικού ποδιού
10.1.Ορισμός, παθοφυσιολογία του ΔΠ, ιστολογικές και μηχανικές αλλαγές,
κύκλος βάδισης και ισορροπία ασθενούς με περιφερική διαβητική
νευροπάθεια, ακρωτηριασμοί, πρόληψη, στόχοι αποκατάστασης
11. Εργονομία & Ασφάλεια Εργασίας στους χώρους εργασίας Ι
11.1.
Χειρονακτική διακίνηση φορτίων
11.2.
Καθιστή στάση εργασίας και σωματικές καταπονήσεις
11.3.
Εργασία σε σταθμό εργασίας Η/Υ (workstation)
13. Εργασία και επαγγελματικοί κίνδυνοι στα επαγγέλματα και τους χώρους
νοσηλείας
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14. Εργονομικό Ηλεκτρομυογράφημα Χρησιμότητα του ΗΜΓ στην εργονομική ανάλυση
Τρόποι εφαρμογής ΗΜΓ στους χώρους εργασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.
Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης

Στην τάξη

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass & MOODLE

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ασκήσεις
Πράξης
που εστιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου
78
26

Μικρές
ατομκές
εργασίες εξάσκησης

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας
ανά
πιστωτική μονάδα)
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μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αξιολογείται η
συμμετοχή στις Ασκήσεις
Πράξης σε ποσοστό 20%
εκπόνηση ατομικής εργασίας σε ποσοστό 20%
Γραπτή τελική αξιολόγηση, με ερωτήσεις
πολλαπλών επιλογών σε ποσοστό 70%

Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
M. Nordin & V. Frankel, «Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System»,
Lippincott Williams & Wilkins, USA 2001
Π. Τσακλής, «Εισαγωγή στην Ισοκινητική Άσκηση», University Studio Press,
Θες/νικη 1997
Π. Τσακλής, «Γόνατο και Ισοκίνηση», University Studio Press, Θες/νικη 2000
Π. Τσακλής, «Γενικές Αρχές Εργονομίας και Προληπτική Φυσικοθεραπεία»,
University Studio Press, Θεσ/νίκη 2005
Μαρμαράς, Ν. (2010). Εισαγωγή στην Εργονομία. Αθήνα: Πανεπιστημιακές
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Εκδόσεις ΕΜΠ
Λάιος, Λ. και Γιαννακούρου, Μ. (2003). Σύγχρονη Εργονομία. Εκδόσεις
Παπασωτηρίου.
Μαρμαράς, Ν. και Παπαδόπουλος, Σ. (1997). Δουλεύοντας με Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή: Βοήθημα για Εργονομική Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας με Η/Υ.
Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
Αβούρης, Ν. (2000). Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή.
Εκδόσεις Δίαυλος.
Συρμακέσης, Σ. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή. Εκδόσεις Ελληνικά
Γράμματα.
J. Rose & J. G. Gamble, «Human Walking», Williams & Wilkins, USA 1994
Ch. Vaughan, B. Davis, J C. O’Connor, «Dynamics of Human Gait», Human
Kinetics Publishers, Illinois 1992
S. Kumar & A. Mital, « Electromyography in Ergonomics», Taylor & Francis
Publishers, USA 1996
F. Kendal, K. Mcreary, (1993), Muscles testing and function, 4 th edition, New
YorkWilliamw & Wilkins.
M. Lacote, A.Chevalier, A.Miranta, (1990), Evaluation Clinique de la function
musculaire, Paris, Maloine.
L don Lehmkuhl, Laura K. Smith (2002), Brunnstrom’s Clinical Kinesiology,
Philadelphia, F.A Davis Company.
Donald A. Neumann,PT, Phd, (2010), Kinesiology of the Musculoskeletal
System, Foundations for Physical Rehabilitation, Mosby.
S. Kumar & A. Mital, « Electromyography in Ergonomics», Taylor & Francis
Publishers, USA 1996
A.R.Tilley, «The measure of Man and Woman- Human factors in design», John
Wiley& Sons, Inc. 2002
Ch. Vaughan, B. Davis, J C. O’Connor, «Dynamics of Human Gait», Human
Kinetics Publishers, Illinois 1992
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΦ 105
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας
Φυσικοθεραπείας

ΜΦ105
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α΄
Κινητικός έλεγχος και κινητική μάθηση στη λειτουργική
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
αποκατάσταση.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων
Διαλέξεις –ΑσκήσειςΠράξης-Κλινικές Εφαρμογές

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικού Υπόβαθρου
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα έχει σκοπό:
α)να καταστήσει τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές κυρίως της φυσικοθεραπείας
ικανούς να ορίζουν και να μελετούν τον Κινητικό Έλεγχο και τη Κινητική Μάθηση
σε σχέση με τη κλινική αντιμετώπιση των ασθενών με κινητική παθολογία για
την επανάκτηση της βέλτιστης λειτουργικής τους ικανότητας.
β) Να καθορίσει τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την οργάνωση και
τον έλεγχο της κίνησης καθώς επίσης και τους παράγοντες της κινητικής
μάθησης που έχουν αντίκτυπο στη δομή της εξάσκησης και επιπρόσθετα την
επίδρασή τους στην ικανότητα εκτέλεσης των κινητικών σχημάτων και των
λειτουργικών δραστηριοτήτων.
γ) Να συγκρίνει και να αντιπαραθέσει τις μέχρι σήμερα γνωστές θεωρίες που
διέπουν το φυσιολογικό κινητικό έλεγχο και μάθηση καθώς επίσης και την
προσαρμοσμένη εφαρμογή τους σε διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις.
ε) Να αντιληφθεί το νόημα και την αξία της θεωρίας στη κλινική πρακτική.
στ) Να αξιολογήσει τις κινητικές και γνωστικές ικανότητες αλλά και τα
ελλείμματα των ασθενών μέσα από έγκυρες, αξιόπιστες και εξειδικευμένες
μετρήσεις/ερωτηματολόγια
ζ) Να προσδιορίσει βάσει των παραπάνω τις πλέον κατάλληλες κλινικές
μεθόδους για την αντιμετώπιση ασθενών με διαφορετική παθολογία και να τις
τροποποιήσει κατά περίπτωση.
η) Να εμβαθύνει στην αναζήτηση αξιόπιστης και έγκυρης βιβλιογραφίας που να
αποτελεί τη βάση αποδεικτικότητας των φυσικοθεραπευτικών μεθόδων που
χρησιμοποιεί.
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές
έννοιες του κινητικού ελέγχου και της κινητικής μάθησης και της σύνδεσης τους
με τη κλινική πρακτική.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση
να:
Παρουσιάζει μία ευέλικτη και διεπιστημονική προσέγγιση επίλυσης
προβλημάτων των ασθενών.
Έχει θεωρητική και πρακτική γνώση στα
εργαλεία αξιολόγησης του
νευρομυοσκελετικού συστήματος με βάση το κινητικό έλεγχο και τη κινητική
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μάθηση.
Αποτιμά την επίδραση των παραγόντων προ και μετα της βλάβης στην βελτίωση
της λειτουργικότητας.
Εκτιμά τη φυσικοθεραπευτική πρόγνωση της υπάρχουσας παθολογίας
Εκτιμά τους περιορισμούς και τις αντισταθμίσεις που παρουσιάζονται
Εκτιμά επιστημονικά την έκβαση της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής
προσέγγισης.
Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές για την ανταλλαγή απόψεων σε ότι αφορά την
αξιολόγηση και το σχεδιασμό θεραπείας ιδιαίτερων κλινικών περιπτώσεων.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων
πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
Λήψη αποφάσεων
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
Αυτόνομη εργασία
σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
Εργασία
σε
διεπιστημονικό
και επαγωγικής σκέψης
περιβάλλον
……
Παράγωγή
νέων ερευνητικών
Άλλες…
ιδεών
…….
•
•
•
•

ΑυτόνομηΕργασία
Ομαδική Εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παραγωγή ερευνητικών ιδεών
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

14. ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
15. ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
16. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
17. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
18. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ, ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
19. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
20. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
21. ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ/ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
22. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
23. ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
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24. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ
25. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
26. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
27. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ
28. ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
29. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ /ΜΑΘΗΣΗΣ
30. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Στην τάξη

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις
Ασκήσεις
Πράξης
που εστιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών
Ομαδική Εργασία
σε μελέτη κλινικών
περίπτωσεων.
Μικρές
ατομκές
εργασίες εξάσκησης
Παρουσιάσεις
κλινικών
περιπτώσεων τόσο
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Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS

σε θεωρητικό όσο
και σε πρακτικό
επίπεδο

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας
ανά
πιστωτική μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 3. Γραπτή
τελική
εξέταση
(60%)
που
Περιγραφή της διαδικασίας
περιλαμβάνει:
αξιολόγησης
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
 Επίλυση προβλημάτων σχετικών με
Διαμορφωτική
ή
ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου,
Συμπερασματική, Δοκιμασία
κόστους
Πολλαπλής
Επιλογής,
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
Ερωτήσεις
Σύντομης 4. Παρουσίαση Ομαδικής /Ατομικής Εργασίας
Απάντησης,
Ερωτήσεις
(40%)
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
8. Κινητικός έλεγχος, από την έρευνα στη κλινική πράξη, Α. Shumway-Cook, M.
Woollacott, Lipincott Williams &Wilkins, 3η έκδοση, 2007.
9. Cognitive Rehabilitation, An intergrative neuropsychological approach,. M
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Sohlberg, . Mateer, The Guiford Press, 1ηεκδοση 2001.
10. A multilevel approach to the study of motor control and learning, D. Rose, R.
Christina, Pearson Benjamin Cummings, Second Edition, 2006.
11. Neuromuscular Rehabilitation in Manual and Physical Therapies, Principles to
practice, Eyal Lederman, Churchill Livingstone ELSEVIER, 2010.
12. Brunnstrom’s Clinical Kinesiology, P. Houglum, D. Bertoti, F.A Davis Company,
6th edition, 2012.
13. Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral, 5e
(Differential Diagnosis In Physical Therapy) Paperback. Catherine C. Goodman
MBA PT CBP, Teresa Kelly Snyder MN RN OCN CS, Elsevier, 2012.
14. Orthopedic Physical Examination Tests: An Evidence-Based Approach (2nd
Edition) Paperback. Chad Cook, Eric Hegedus. 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΦ 106
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας
Φυσικοθεραπείας

ΜΦ106
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α΄
Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην παροχή
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων
Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικού Υπόβαθρου
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
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ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις σύγχρονες αρχές
οργάνωσης που εξυπηρετούν την προαγωγή της ποιότητας των παρεχομένων
υπηρεσιών, την επίτευξη υψηλού επιπέδου συνθηκών εργασίας και την ανάδειξη
του ρόλου των υπηρεσιών φροντίδας υγείας για την προστασία του
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων στους φοιτητές σχετικών με τη
Διοίκηση ποιότητας. Δίδεται έμφαση στη διαχείριση των εκάστοτε διαθέσιμων
ανθρώπινων πόρων μέσα από τη μελέτη των παραδοσιακών και των σύγχρονων
συστημάτων οργάνωσης της φροντίδας Φυσικοθεραπείας. Οι φοιτητές θα
εκπαιδευτούν στα συστήματα ποιότητας, και περιβαλλοντικής διαχείρισης στο
πλαίσιο του στόχου της ολικής ποιότητας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:
Να κάνει θεωρητική και πρακτική γνωριμία με απλά και σύνθετα εργαλεία
αξιολόγησης της ποιότητας.
Να κατανοεί το επίπεδο εγκυρότητας και αξιοπιστίας τους.
Να εφαρμόζει στο χώρο της εργασίας τα εργαλεία και τις τεχνικές αξιολόγησης
της ποιότητας.
Να γνωρίζει τα συστήματα πιστοποίησης σε φορείς φυσικοθεραπευτικών
υπηρεσιών.
Να αξιολογεί τα συστήματα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο
εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Να παρουσιάσει ομαδικά ένα σχέδιο μελέτης περίπτωσης έργου με δείκτες
ποιότητας σε ένα φορέα φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων
πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία
σε
διεπιστημονικό
περιβάλλον
Παράγωγή
νέων ερευνητικών
ιδεών

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διδακτικό μέρος - Ενότητες
1. Αναγκαιότητα και ιστορική εξέλιξη της διασφάλισης ποιότητας.
2. Η διασφάλιση ποιότητας στον χώρο παροχής υπηρεσιών.
3. Συστήματα ποιότητας. Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας.
4. Οργανισμοί πιστοποίησης.
5. Η «ποιότητα» στην παροχή

υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας. - Σύστημα

διασφάλισης ποιότητας για παροχή υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας (ISO
9001-2008).
6. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
7. Συστήματα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
8. Σύστημα διαχείρισης γνώσης στους φορείς φροντίδας Φυσικοθεραπείας.
9. Συνέργεια και επικάλυψη συστημάτων ποιότητας.
10. Διοίκηση Ολικής ποιότητας - Εγχειρίδιο Πολιτικής Ποιότητας.
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11. Εγχειρίδιο Διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.
12. Εγχειρίδιο Οδηγιών διασφάλισης ποιότητας.
13. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Φυσικοθεραπεία.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.
Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις

Στην τάξη

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass.

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις
Ασκήσεις
Πράξης
που εστιάζουν στην
εφαρμογή
διαδικασιών
και
ανάλυση
περιπτώσεων
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών
π.χ.
Εκπόνηση
διαδικασίας.
Εκπόνηση δελτίων
επιθεώρησης
ποιότητας.
Ομαδική
Εργασία
στη
Σύνταξη
εγχειριδίου
ποιότητας.
Μικρές
ατομικές
εργασίες εξάσκησης
π.χ. στην εφαρμογή
εργαλείων
ποιότητας
στις
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αρχές του ECTS

φυσικοθεραπευτικές
υπηρεσίες.

Σύνολο Μαθήματος:
25 ώρες φόρτου
125 ώρες
εργασίας
Χ
5
πιστωτικές μονάδες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 5. Γραπτή
τελική
εξέταση
(60%)
που
Περιγραφή της διαδικασίας
περιλαμβάνει:
αξιολόγησης
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 Αξιολόγηση σχεδίου ποιότητας σε μελέτη
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
περίπτωσης.
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
 Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις
Διαμορφωτική
ή
διαδικασίες ποιότητας.
Συμπερασματική, Δοκιμασία 6. Παράδοση
σχεδίου
ποιότητας
και
Πολλαπλής
Επιλογής,
εργαστηριακές ασκήσεις (40%).
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Κωσταγιόλας Π., Κατεϊλίδου Δ., Χατζοπούλου Μ. (2009).
Βελτιώνοντας
την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Αθήνα. Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
2. Ραφτόπουλος Β. (2009). Τα θέλω και τα μπορώ της ποιότητας στις
υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Λευκωσία
3. Γείτονα Μ., Καρόκης Α., Κυριόπουλος Γ., Λιονής Χ., Σισσούρας Α.,
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Υφαντόπουλος Γ. (2004). Η αναζήτηση της ποιότητας στην υγεία και τη
φροντίδα υγείας. Κείμενα ομοφωνίας. Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση
4. Παπακωστίδη Α. & Τσουκαλάς Ν. (2012). Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας
και η αξιολόγησή της. Αρχεία Ελληνική Ιατρικής, 29: 480-488

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΦ 201
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας
Φυσικοθεραπείας

ΜΦ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Β΄
Φυσικοθεραπευτική
αξιολόγηση
και
διάγνωση
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
νευρομυοσκελετικών δυσλειτουργιών
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων
Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικού Υπόβαθρου
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα έχει σκοπό να καταστήσει τον σπουδαστή ικανό να επιλέγει και να
χρησιμοποιεί με ακρίβεια, εργαλεία (όργανα, μεθόδους, δείκτες έκβασης)
αξιολόγησης και διάγνωσης δυσλειτουργιών του νευρικού, του μυϊκού και του
ερειστικού συστήματος.
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές
έννοιες της αξιολόγησης, της σύνδεσης της αξιολόγησης με την δημιουργία
φυσικοθεραπευτικών στόχων για την μετέπειτα δημιουργία επιτυχών και
ασφαλών για τον ασθενή φυσικοθεραπευτικών πρωτοκόλλων.
Επίσης αναφέρεται σε μεθοδολογίες διαχείρισης έργων και τη θέση τους στη
διάρκεια του κύκλου ζωής ενός φυσικοθεραπευτικού έργου, έτσι ώστε ο
φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών στη
διαχείριση αυτού του έργου. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση
πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές διαχείρισης
φυσικοθεραπευτικών έργων αναπτύσσονται σε επί μέρους ειδικά μαθήματα της
κατεύθυνσης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση
να:
Έχει κάνει θεωρητική και πρακτική γνωριμία με απλά και σύνθετα εργαλεία
αξιολόγησης του νευρομυοσκελετικού συστήματος
Να κατανοήσει το επίπεδο εγκυρότητας και αξιοπιστίας τους.
Να τα διαχωρίζει σε ποιοτικά και ποσοτικά
Έχει γνώση της εφαρμογής των εργαλείων και των τεχνικών της αξιολόγησης
έτσι αυτά χρησιμοποιούμενα να εξασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των
φυσικοθεραπευτικών έργων στον λιγότερο δυνατό χρόνο
Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να
παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης έργου που περιλαμβάνει
την οργάνωση του φυσικοθεραπευτικού έργου, κατανομή βασικών καθηκόντων,
και τα βασικά σχέδια του έργου (Ανάλυση Περιβάλλοντος – Επικοινωνίες,
Στόχους,
Ανάλυση
Δομής
Εργασιών,
Χρονοπρογραμματισμό,
και
Προϋπολογισμό)
Γενικές Ικανότητες
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων
πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
Λήψη αποφάσεων
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
Αυτόνομη εργασία
σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
Εργασία
σε
διεπιστημονικό
και επαγωγικής σκέψης
περιβάλλον
……
Παράγωγή
νέων ερευνητικών
Άλλες…
ιδεών
…….
•
•
•

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

31. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ ΠΟΥ ΝΕΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟ
32. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ ΠΟΥ ΝΕΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ
33. ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΚΑΤΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Α1-Α7)
34. ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΚΑΤΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Θ1-ΜΕΧΡΙ
ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟΥΡΙΔΑ
35. ΜΗΝΙΓΓΟΜΥΕΛΟΚΗΛΗ
36. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΡΜΟΤΟΜΙΩΝ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ
37. ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΝΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
38. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΩΜΑΤΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ,
ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ
Σωματαισθητικά
Αίσθηση της θέσης της άρθρωσης και της κίνησης
Ελλείματα αίσθησης και αφής
Πόνος
Εκτίμηση
Εκπαίδευση
Ελλείματα αίσθησης της όρασης
Απώλεια οπτικού πεδίου
Αντιληπτικά-Γνωσιακά ελλείματα
Απραξία
Οπτικά αντιληπτικά προβλήματα
Μονόπλευρη χωρική αγνωσία ή αμέλεια
Έλλειψη επίγνωσης του προβλήματος ή άρνηση
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Εκτίμηση
Εκπαίδευση
39. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έλεγχος μυϊκής αδυναμίας
Έλεγχος μυϊκής ανελαστικότητας και μεταβολές του μήκους των ιστών
40. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Ειδικός ρόλος της όρασης
Αξιολόγηση στασικού ελέγχου σε σχέση με αυθόρμητες εκούσιες κινήσεις
Ισορροπία στην όρθια θέση
Ισορροπία στην καθιστή θέση
Αξιολόγηση στασικών αντιδράσεων σε μη αναμενόμενες διαταράξεις
Αντίσταση κατά την εφαρογή εξωτερικών διαταράξεων
Δυναμική ισορροπία κατά την βάδιση
41. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
42. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
43. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική

Στην τάξη

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις
Ασκήσεις
Πράξης
που εστιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών
Ομαδική Εργασία
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διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

σε
μελέτη
περίπτωσης.
Εκπόνηση σχεδίων
διαχείρισης έργου
Μικρές
ατομκές
εργασίες εξάσκησης

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας
ανά
πιστωτική μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 7. Γραπτή
τελική
εξέταση
(60%)
που
Περιγραφή της διαδικασίας
περιλαμβάνει:
αξιολόγησης
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
 Επίλυση προβλημάτων σχετικών με
Διαμορφωτική
ή
ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου,
Συμπερασματική, Δοκιμασία
κόστους
Πολλαπλής
Επιλογής,
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
Ερωτήσεις
Σύντομης 8. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (40%)
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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15. Φυσική εξέταση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων. S. HOPPENFELD.
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. 1η έκδοση, 2001
16. Εύρος κίνησης - ουδέτερη-0-μέθοδος της Α.Ο. μέτρηση και τεκμηρίωση. Ryf
Chrystian,Weymann Andreas. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. 1η εκδοση 2004
17. Εξέταση μυοσκελετικών κακώσεων. Shultz Sandra J.,Houglum Peggy A.,Perrin
David H. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. 2η έκδοση,
18. Νευρο-μηχανικές αρχές αξιολόγησης της μυϊκής δύναμης. Κέλλης,
Ελευθέριος. Εκδότης: Τελέθριον, 2009
19. Εύρος κίνησης - ουδέτερη-0-μέθοδος της Α.Ο. μέτρηση και τεκμηρίωση. Ryf
Chrystian,Weymann Andreas. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. 1η εκδοση 2004
20. Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral, 5e
(Differential Diagnosis In Physical Therapy) Paperback. Catherine C. Goodman
MBA PT CBP, Teresa Kelly Snyder MN RN OCN CS, Elsevier, 2012.
21. Orthopedic Physical Examination Tests: An Evidence-Based Approach (2nd
Edition) Paperback. Chad Cook, Eric Hegedus. 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΦ 202
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας
Φυσικοθεραπείας

ΜΦ202
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Β΄
Φυσικοθεραπεία
των
νευρομυοσκελετικών
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
δυσλειτουργιών με την εφαρμογή φυσικών μέσων.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων
Διαλέξεις και ΑσκήσειςΠράξης
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εξειδίκευσης –ανάπτυξης δεξιοτήτων
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα έχει σκοπό να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να επιλέγει και να
χρησιμοποιεί τα φυσικά μέσα που είναι κατάλληλα για την θεραπευτική
διαδικασία και την ολοκληρωμένη αποκατάσταση νευρομυοσκελετικών
παθήσεων.
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών σε νέες τεχνικές και
μεθόδους εφαρμογής φυσικών μέσων και στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό
ασφαλών και αποτελεσματικών παρεμβατικών προγραμμάτων.
Επιπλέον αναφέρεται σε καινοτόμες εφαρμογές φυσικών μέσων και στην ένταξή
τους σε πρωτόκολλα αποκατάστασης . Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί
τη βάση των μαθημάτων εξειδίκευσης
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση
να:
Έχει κάνει θεωρητική και πρακτική γνωριμία-επαφή με σύγχρονες τεχνικές και
μεθόδους εφαρμογής φυσικών μέσων.
Να κατανοήσει τον τρόπο της θεραπευτικής επίδρασής τους.
Να διαχωρίζει τις μεθόδους από τις επιμέρους τεχνικές.
Έχει γνώση της εφαρμογής των φυσικών μέσων και της ένταξής τους σε
ολοκληρωμένα προγράμματα αποκατάστασης.
Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να σχεδιάσουν και να δομήσουν
θεραπευτικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης νευρομυοσκελετικών παθήσεων.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων
πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
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Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία
σε
διεπιστημονικό
περιβάλλον
Παράγωγή
νέων ερευνητικών
ιδεών
•
•
•

ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

ΑυτόνομηΕργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Θεραπευτικές εφαρμογές χαμηλόσυχνων ρευμάτων.
Θεραπευτικές εφαρμογές υψίσυχνων ρευμάτων.
Θεραπευτικές εφαρμογές κρουστικών υπερήχων και laser.
Εφαρμογή ηλεκτρομαγνητικού ερεθισμού σε νευρομυοσκελετικές παθήσεις.
Συνεργιστική μεθοδολογία υγείας.
Ισοκινητική άσκηση και αποκατάσταση.
Μηχανικές αρχές δόμησης προγραμμάτων βελτίωσης της λειτουργικότητας
του κορμού.
8. Προγράμματα αντιμετώπισης της μυϊκής ατροφίας και κόπωσης.
9. Θεραπευτικές εφαρμογές της ολόσωμης δόνησης σε νευρομυοσκελετικές
παθήσεις.
10. Τεχνικές θεραπευτικής μάλαξης.
11. Εφαρμογή της τεχνικής του kinesiotaping στην αντιμετώπιση των
νευρομυοσκελετικών δυσλειτουργιών.
12. Σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής της κρυοθεραπείας.
13. Υδροθεραπεία- Μέθοδοι θεραπευτικής
νευρομυοσκελετικές παθήσεις.

παρέμβασης

στο

νερό

σε

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη

Στην τάξη

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
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Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις
Ασκήσεις
Πράξης
που εστιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης
σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών
Ομαδική Εργασία
σε
μελέτη
περίπτωσης.
Εκπόνηση σχεδίων
διαχείρισης έργου
Μικρές
ατομκές
εργασίες εξάσκησης

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας
ανά
πιστωτική μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 9. Γραπτή
τελική
εξέταση
(60%)
που
Περιγραφή της διαδικασίας
περιλαμβάνει:
αξιολόγησης
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
Γλώσσα
Αξιολόγησης, 10. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (40%)
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
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Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee . McAlindon TE,
Bannuru RR, Sullivan MC, Arden NK, Berenbaum F, Bierma-Zeinstra SM,
Hawker GA, Henrotin Y, Hunter DJ, Kawaguchi H, Kwoh K, Lohmander S,
Rannou F, Roos EM, Underwood M
Osteoarthritis and Cartilage 2014 Mar;22(3):363-388
2. Electrotherapy for neck pain
Kroeling P, Gross A, Graham N, Burnie SJ, Szeto G, Goldsmith CH, Haines T,
Forget M
Cochrane Database of Systematic Reviews 2013;Issue 8
3. Effects of aquatic therapy and land-based therapy versus land-based therapy
alone on range of motion, edema, and function after hip or knee
Gibson AJ, Shields N
Physiotherapy Canada 2015 Spring;67(2):133-141
4. Aquatic physical therapy improves joint mobility, strength, and edema in lower
extremity orthopedic injuries
Fappiano M, Gangaway JMK
Journal of Aquatic Physical Therapy 2008 Spring;16(1):10-15
5. Effects of whole body vibration therapy on body functions and structures,
activity, and participation poststroke
Pang MYC, Liao L-R, Huang M, Lam F
Physical Therapy 2014 Sep;94(9):1232-1251
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ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας
Φυσικοθεραπείας

ΜΦ203
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Β΄
Εφαρμογή ειδικών φυσικοθεραπευτικών τεχνικών στις
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
νευρομυοσκελετικές δυσλειτουργίες
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικού Υπόβαθρου
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα αποτελεί το βασικό γενικό μάθημα στις έννοιες της έρευνας και της
σαφούς ορθολογιστικής μελέτης και
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών
στις έννοιες

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων
πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
Λήψη αποφάσεων
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
Αυτόνομη εργασία
σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
Εργασία
σε
διεπιστημονικό
και επαγωγικής σκέψης
περιβάλλον
……
Παράγωγή
νέων ερευνητικών
Άλλες…
ιδεών
…….
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

155
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Σύνολο Μαθήματος

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΦ 204
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας
Φυσικοθεραπείας

ΜΦ204
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Β΄
Σχεδιασμός
θεραπευτικών
πρωτοκόλλων
στις
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
νευρομυοσκελετικές δυσλειτουργίες παιδιών, εφήβων
και ενηλίκων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικού Υπόβαθρου
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα αποτελεί το βασικό γενικό μάθημα στις έννοιες της έρευνας και της
σαφούς ορθολογιστικής μελέτης και
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών
στις έννοιες

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων
πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
Λήψη αποφάσεων
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
Αυτόνομη εργασία
σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
Εργασία
σε
διεπιστημονικό
και επαγωγικής σκέψης
περιβάλλον
……
Παράγωγή
νέων ερευνητικών
Άλλες…
ιδεών
…….
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
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διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Σύνολο Μαθήματος

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΦ 205
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας
Φυσικοθεραπείας

ΜΦ205
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Β΄
Ρομποτική, τηλεϊατρική και διαδραστικά μέσα στην
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
αποκατάσταση νευρομυοσκελετικών ελλειμμάτων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικού Υπόβαθρου
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα αποτελεί το βασικό γενικό μάθημα στις έννοιες της έρευνας και της
σαφούς ορθολογιστικής μελέτης και
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών
στις έννοιες

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων
πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
Λήψη αποφάσεων
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
Αυτόνομη εργασία
σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
Εργασία
σε
διεπιστημονικό
και επαγωγικής σκέψης
περιβάλλον
……
Παράγωγή
νέων ερευνητικών
Άλλες…
ιδεών
…….
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
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διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Σύνολο Μαθήματος

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΦ 206
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας
Φυσικοθεραπείας

ΜΦ206
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Β΄
Αναπηρία
και
προγράμματα
λειτουργικής
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
αποκατάστασης
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
(δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις αρχές τ η ς
αξιολόγησης και του σχεδιασμού φυσικοθεραπευτικών πρωτοκόλλων
λειτουργικής αποκατάστασης, εφαρμόζοντας τα ποιό κατάλληλα φυσικά μέσα
και μεθόδους.
Οι εφαρμογές αυτές είναι βασισμένες στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα
και προσαρμοσμένα ξεχωριστά στην κάθε αναπηρία έτσι ώστε να δίνεται
έμφαση στην διαφοροποίηση της θεραπευτικής τους προσέγγισης.
Σκοπός, επίσης , του μαθήματος είναι η κατανόηση των προβλημάτων της
κάθε αναπηρίας και οι ιδιαιτερότητες εφαρμογής των προγραμμάτων
ατομικής και ομαδικής
φυσικοθεραπευτικής λειτουργικής παρέμβασης
καθώς και η σωστή εφαρμογή των κατάλληλων φυσικοθεραπευτικών
μεθόδων και μέσων για την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη
αποκατάσταση αυτών, συμπεριλαμβανομένου και της βελτίωσης του
τρόπου και της ποιότητας ζωής του κάθε ατόμου.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε
θέση:
να γνωρίζει την προτεινόμενη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση των
συνηθέστερων προβλημάτων της κάθε αναπηρίας,
να σχεδιάζει ένα πρόγραμμα λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή ς αποκατάστασης που να είναι
ασφαλές και κατάλληλο για την κάθε αναπηρία και το οποίο να ανταποκρίνεται
με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα,
να είναι σε θέση να οργανώσει και να εφαρμόσει κατάλληλα και επιτυχημένα
ομαδικά προγράμματα θεραπευτικής άσκησης στην κάθε αναπηρία.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

166
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία
σε
διεπιστημονικό
περιβάλλον
Παράγωγή
νέων ερευνητικών
ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διδακτικό μέρος - Ενότητες
1. Τύποι αναπηριών. Κινητικές δυσλειτουργίες. Νοητική υστέρηση . Ψυχιατρικές
διαταραχές. Αισθητηριακές διαταραχές. Μεταβολικά νοσήματα, αιματολογικές
δυσλειτουργίες και δυσλειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος.
2. Νευρομυοσκελετικά χαρακτηριστικά, ελλείμματα, προσαρμογές
και
δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία.
3. Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση διαμέσου της αξιολόγησης και της
εφαρμογής των κατάλληλων θεραπευτικών πρωτοκόλλων στα άτομα με
κινητικές αναπηρίες, όπως: παθήσεις και κακώσεις του κεντρικού και
περιφερικού νευρικού συστήματος (εγκεφαλική παράλυση, κακώσεις του
νωτιαίου μυελού, κακώσεις ριζών και νεύρων).
4. Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση διαμέσου της αξιολόγησης και της
εφαρμογής των κατάλληλων θεραπευτικών πρωτοκόλλων στα άτομα με
κινητικές αναπηρίες, όπως: παθήσεις και κακώσεις του μυοσκελετικού
συστήματος (ακρωτηριασμοί άνω και κάτω άκρων, δυσμορφίες της σπονδυλικής
στήλης, δυσμορφίες των άνω και κάτω άκρων).
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5. Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο ατόμων με
νοητική υστέρηση όπως: σύνδρομο Down, αυτισμό κ.λ.π.
6. Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο ατόμων με
ψυχιατρικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς όπως: σχιζοφρένεια,
κατάθλιψη, εθισμό στο αλκοόλ και σε ουσίες.
7. Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο ατόμων με
αισθητηριακές διαταραχές όπως: τυφλότητα και κώφωση.
8. Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο ατόμων με
μεταβολικά νοσήματα , αιματολογικές δυσλειτουργίες και δυσλειτουργίες του
ανοσοποιητικού συστήματος όπως είναι τα άτομα με: σακχαρώδη διαβήτη,
παχυσαρκία, καρκίνο, AIDS, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, νευρική ανορεξία.
9. Εφαρμογή προγραμμάτων άθλησης ως μέσο λειτουργικής αποκατάστασης
των ατόμων με αναπηρίες.
10. Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση των αθλητικών τραυμάτων
και
κακώσεων των αθλητών με αναπηρίες.
11. Ψυχολογική ενδυνάμωση και υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες και των
οικογενειών τους.
12. Η εφαρμογή και η χρήση οργάνων και βοηθημάτων ως μέσα λειτουργικής
αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρίες.
13. Αρχές συνεργασίας των στελεχών υγείας και ο ρόλος της οικογένειας στην
λειτουργική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι

Στην τάξη

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-glass

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις
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διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Ασκήσεις
Πράξης
που εστιάζουν στον
τύπο της αναπηρίας
και στην κατάλληλη
εφαρμογή
προγραμμάτων σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών.
Ομαδική Εργασία
στη

σύνταξη

προγραμμάτων
λειτουργικής
αποκατάστασης.

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική

Μικρές
ατομικές
εργασίες
εξάσκησης.

Σύνολο
Μαθήματος:
25 ώρες φόρτου
εργασίας
Χ
5
πιστωτικές μονάδες

125 ώρες

1. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που
περιλαμβάνει:
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων
μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης.
 Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον
τύπο αναπηρίας και την εφαρμογή του
κατάλληλου προγράμματος.
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
2.
Παρουσίαση
Ομαδικής
Εργασίας
προγραμμάτων λειτουργικής αποκατάστασης
(40%)
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Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΦ 301
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας
Φυσικοθεραπείας
ΜΦ301
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ.
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικού Υπόβαθρου
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου,
ειδίκευσης
γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα αποτελεί το βασικό γενικό μάθημα στις έννοιες της έρευνας και της
σαφούς ορθολογιστικής μελέτης και
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών
στις έννοιες

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων
πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
Λήψη αποφάσεων
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
Αυτόνομη εργασία
σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
Εργασία
σε
διεπιστημονικό
και επαγωγικής σκέψης
περιβάλλον
……
Παράγωγή
νέων ερευνητικών
Άλλες…
ιδεών
…….
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο
τρόπος
και
μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
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διδασκαλία, Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας
/
εργασιών,
Καλλιτεχνική
δημιουργία,
κ.λπ.

Σύνολο Μαθήματος

Αναγράφονται
οι
ώρες
μελέτης του φοιτητή για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης
μελέτης σύμφωνα με τις
αρχές του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή
Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους
φοιτητές.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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3.2.3 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία του ΙΔΒ, 2015-16
Επιστημονική υπεύθυνος: Χριστάρα- Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα
Φυσικοθεραπεύτρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
Παρακολούθηση Σεμιναρίου 12 ωρών IΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Αμφιθέατρο Μεταξά
ωράριο

Παρασκευή 8-5-2015

09:00
11:30

-

ΣΕΜΙΝΑΡΊΟ
Μέθοδοι φυσικοθεραπείας σε
παιδιά και ενήλικες με Κυστική
ίνωση,πρακτική εφαρμογή, N.
Murray- N.Collins

11:30
11:45
11:45
13.30

-

Διάλειμμα

–

ΣΕΜΙΝΑΡΊΟ
Ο ρόλος της νοσηλεύτριας στην
ΚΙ,L. Hayrs
Πρακτική
εφαρμογή
διαιτολογίας, S.Nolan
Διάλειμμα-Φαγητό

13.3014.30
14.3017.30

workshop

Σάββατο 9-5-2015
ΣΕΜΙΝΑΡΊΟ
Ηάσκηση
σαν
θεραπευτικό
εργαλείο
στην
Κυστική
ίνωση,Θεραπεία,
Φυσικοθεραπευτικές τεχνικές, σε
συνεργασία με το Νοσοκομείο
Brompton
Διάλειμμα12-12.15
12.15-1.45
Νεώτερα στην Κυστική ίνωση,
επιπλοκές, Φυσικοθεραπευτικές
τεχνικές, σε συνεργασία με το
Νοσοκομείο Brompton
Εξέτασησυζήτηση
περιαστατικών
1.45-14.45 Ελαφρύ γεύμα

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Εισαγωγή στην παιδιατρική αποκατάσταση Θ=12 Ε=2
ATEI
ωράριο
09:00
10:30
10:30
11:00
11:00
12:30
12:30
1:30
1:30

-

Κυριακή 10-5-2015
Συστάσεις-έναρξη
προγράμματος

-

Διάλειμμα

-

Αρχές
προσέγγισης
παιδιατρικού ασθενή.

του

-

Τυπική

παιδιατρική

κλινική
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3:00
3:00
3:30
3:30
5:00

-

εξέταση0-2 ετών
Διάλειμμα
Τυπική
ανάπτυξη

αισθητικοκινητική

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε διαταραχες ατου Καρδιοαναπνευστικού συστήματος
Θ=10 Ε=6
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ωράριο
Σάββατο 30-5-2015
09:00
Ανάπτυξη και αξιολόγηση του
10:30
αναπνευστικού συστήματος

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Κυριακή 31-5-2015
Αρχές
της
παιδιατρικής
φυσικοθεραπευτικής
αποκατάστασης –ICF

10:30
11:00
11:00
12:30

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Αξιολόγιση βαρέως πάσχοντος
παιδιούΧειρισμοί
βαρέως
πάσχοντος παιδιού,

12:30
1:30
1:30
3:00

-

Καρδιοαναπνευστικές
διαταραχές σε νεογνά , βρέφη
και παιδιά, που χρήζουν
φυσικοθεραπεία,
ανατομικές
και φυσιολογικές διαφορές σε
σχέση με τους ενήλικες,
Διάλειμμα

Γαστροστομία – Τραχειοστομία Βροχική αναρρόφιση,

3:00
3:30
3:30
5:00

-

Κυστική
ίνωση,
διάγνωση
πρόληψη, θεραπεία,
Φυσικοθεραπεία, Ε.
Διάλειμμα
Συγγενείς καρδιοπάθειες και
φυσικοθεραπεία μετά από
Χειρουργικές επεμβάσεις

Εφαμογή
αναπνευστικής
φυσικοθεραπείας
σε
διαφορετικές ηλικίες παιδιών με
χρόνια αποφρακτικά νοσήματα,

-

-

Ειδική Φυσική Αγωγή
Θ=6 Ε=6

Διάλειμμα

Διάλειμμα

Φυσικοθεραπεία σε διαταραχες του ερειστικού συστήματος

ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ
ωράριο
Σάββατο 6-6-15
09:00
Θεραπευτική
Ιππασία10:30
Ιπποθεραπεία,
10:30
Διάλειμμα
11:00
11:00
Θεραπευτική
Ιππασία12:30
Ιπποθεραπεία
12:30
Διάλειμμα

ATEI
Κυριακή 7-6-15

Διάλειμμα
Φλεγμονώδεις
παθήσεις
μαλακών ιστών και οστών
Διάλειμμα
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1:30
1:30
3:00

3:00
3:30
3:30
5:00

-

Θεραπευτική
Ιπποθεραπεία,

-

Διάλειμμα

Ιππασία-

Διάλειμμα

-

Φλεγμονώδεις
παθήσεις
μαλακών ιστών και οστών,
Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση

Αναπνευστική
Φυσικοθεραπεία
του Καρδιοαναπνευστικού συστήματος

ωράριο
09:00
10:30

-

Φλεγμονώδεις
παθήσεις
μαλακών ιστών και οστών,
Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση

ΑΤΕΙ
Σάββατο 4-7-15
Σύγχρονες
Τεχνικές
αναπνευστικής
φυσικοθεραπείας,
Προβολή
video
με
κλασσική
φυσικοθεραπεία, καθαρισμός
ανωτέρων αναπνευστικών οδών,

σε

διαταραχες
Θ=8 Ε=6

ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ
Κυριακή 5-7-2015
Αναπτυξιακά tests,

10:30
11:00
11:00
12:30

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Αναπτυξιακά tests,

12:30
1:30
1:30
3:00

-

Σύγχρονες
Τεχνικές
αναπνευστικής
φυσικοθεραπείας,
Προβολή
video
με
κλασσική
φυσικοθεραπεία, ενεργό κύκλο
τεχνικών αναπνοής,
Διάλειμμα

Φυσικοθεραπευτική
αποκατάσταση σε παιδιά με
προβλήματα όρασης,

3:00
3:30
3:30
5:00

-

Σύγχρονες
Τεχνικές
αναπνευστικής
φυσικοθεραπείας,
ενεργός
κύκλος τεχνικών αναπνοών,
αυτογενή παροχέτευση
Διάλειμμα
Σύγχρονες
αναπνευστικής
φυσικοθεραπείας

Φυσικοθεραπευτική
αποκατάσταση σε παιδιά με
προβλήματα όρασης

-

-

συσκευές

Διάλειμμα

Διάλειμμα
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ωράριο
09:00
10:30
10:30
11:00
11:00
12:30
12:30
1:30
1:30
3:00
3:00
3:30
3:30
5:00

-

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Φυσικοθεραπεία σε διαταραχες του ερειστικού συστήματος Ειδική Φυσική Αγωγή Θ=6 Ε=10

ωράριο
09:00
10:30

-

ΑΤΕΙ
Σάββατο 5-9-2015
MΈΘΟΔΟΣ HALLIWICK, Ιστορία
και Φιλοσοφία της Halliwick

10:30
11:00
11:00
12:30

-

Διάλειμμα

-

MΈΘΟΔΟΣ
HALLIWICK, To
πρόγραμμα των 10 σημείων

12:30
1:30
1:30
3:00

-

Διάλειμμα

-

MΈΘΟΔΟΣ HALLIWICK. Έλεγχος
Αναπνοής

3:00
3:30
3:30
5:00

-

Διάλειμμα

-

MΈΘΟΔΟΣ
HALLIWICK
Επίδραση του νερού

,

ΑΤΕΙ
ωράριο
09:00

-

Σάββατο 19-9-2015
Αξιολόγιση Σ.Σ, Παραμορφώσεις

ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Κυριακή 6-9-2015
MΈΘΟΔΟΣ
HALLIWICK.
Aσφάλεια,
φροντίδα/
Επικοινωνία, Ισότητα, Αναπηρία
Διάλειμμα
MΈΘΟΔΟΣ HALLIWICK., Χρήση
παιχνιδιού, μουσικής/ Επίλυση
προβλήματοςΚλινικός
συλλογισμός
Διάλειμμα
MΈΘΟΔΟΣ HALLIWICK Συνεδρία
πισίνας Ι- Δραστηριότητες στο
Πρόγραμμα των 10 σημείων
Διάλειμμα
MΈΘΟΔΟΣ HALLIWICK, Συνεδρία
πισίνας
ΙΙΟμαδικές
δραστηριότητεςπαιχνίδια/
Επίδειξη
θεραπείας
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)
ΑΤΕΙ Θ=8 Ε=6
Κυριακή 20-9-2015
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10:30
10:30
11:00
11:00
12:30
12:30
1:30
1:30
3:00
3:00
3:30
3:30-5

-

ΣΣ, κύφωση, σκολίωση, ,
Διάλειμμα

Σεμινάριο Καρδιοαναπνευστικής
αναζωογόνησης
με
χρήση
αυτόματου
απινιδωτή
του
Ευρωπαικού
Συμβουλίου
αναζωογόνησης
από
την
Ελληνική εταιρεία επείγουσας
προνοσοκομειακής φροντίδας.
Απόφραξη
ανωτέρων
αναπνευστικών οδών.
(πέντε ομάδες)(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Εξετάσεις

Φυσικοθεραπευτική
προσέγγιση, μέθοδος klapp,
Διάλειμμα
Φυσικοθεραπευτική
προσέγγιση, μέθοδος klapp,
Διάλειμμα
Φυσικοθεραπευτική
προσέγγιση, μέθοδος
παιδι

PNF.σε

Φυσικοθεραπεία σε Συγγενείς ανωμαλίες(διαμαρτίες)
κακώσεις
Θ=10 Ε=4

ωράριο
09:00
10:30

Φυσικοθεραπεία σε Αθλητικές

-

Σάββατο 3—10-15
Ορθοπαιδική
αρθρογρύπωση ,

10:30
11:00
11:00
12:30

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Συγγενείς παραμορφώσεις κάτω
άκρων,
Oρθοπεδική
προσέγγιση,

Αθλητικές κακώσεις σε παιδιά
Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση

12:30
1:30
1:30
3:00

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Μυελοδυσπλασίες , Φυσ/κη
υποστήριξη σε παιδιά με
σοβαρή εγκεφαλική βλάβη

Επιδέσεις- Φυσικοθεραπευτική
προσέγγιση

3:00
3:30
3:30
5:00

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Αρχές φυσικοθεραπείας
παιδιά με ραιβόκρανο, Α.

εξέταση-

σε

Κυριακή 4-10-15
Εργασίες

Διαχείρηση πόνου σε παιδιά

Φυσικοθεραπεία σε Νευρολογικές διαταραχές Θ=16
Σάββατο 17-10-15
Κυριακή 18-10-15
ωράριο
09:00
Παιδική επιληψία
φυσικοθεραπευτική παρέμβαση
10:30
στις Κακώσεις
Νωτιαίου
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Μυελού,
10:30
11:00
11:00
12:30

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Λειτουργία του ΚΝΣ: πλαίσιο
στην
φυσικοθεραπευτική
παρέμβαση

12:30
1:30
1:30
3:00

-

Διάλειμμα

kρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στα
παιδιά
( κλίμακες αξιολόγησης και
πρόγνωσης της έκβασης της
νόσου π.χ.κλίμακα Γλασκώβης )
Διάλειμμα

-

Η
ανάπτυξη
κινητικών
δεξιοτήτων:
πλαίσιο
στην
φυσικοθεραπευτική παρέμβαση

3:00
3:30
3:30
5:00

-

Διάλειμμα

-

Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση
στην
Κρανιο-Εγκεφαλική
Κάκωση,

Σύνδρομο Down
Φυσιοθεραπευτική παρέμβαση :

Σάββατο 7-11-15
Εγκεφαλική
Παράλυση:
ταξινόμηση
και
αρχές
φυσικοθεραπευτικής
προσέγγισης

Κυριακή 8-11-15 Θ=10 Ε= 4
GMFM στην αξιολόγηση της
Εγκεφαλικής παράλυσης

ωράριο
09:00
10:30

-

Νοητική υστέρηση: συγγενές
έλλειμμα και
αναπτυξιακή
καθυστέρηση
Φυσιοθεραπευτική παρέμβαση, ,
Διάλειμμα

10:30
11:00
11:00
12:30

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Εγκεφαλική Παράλυση (Ι)
Α. Γεωργιάδου,

12:30
1:30
1:30
3:00

-

Διάλειμμα

GMPM στην αξιολόγηση της
Εγκεφαλικής
παράλυση,
Ι.
Κάνδραλη, Α Γεωργιάδου
Διάλειμμα

-

Εγκεφαλική Παράλυση (ΙΙ)

Εγκεφαλική
Παράλυση
θεραπευτικός σχεδιασμός (Ι)

3:00
3:30
3:30
5:00

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Εγκεφαλική Παράλυση (ΙΙΙ)

Εξετάσεις,

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ωράριο
09:00
10:30

-

Σάββατο 21-11-15
Βλάβες του προώρου νεογνού –
επιπτώσεις

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θ=10 Ε=6
Κυριακή 22-11-15
Αρχές
αναπτυξιακής
φυσικοθεραπευτικής
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παρέμβασης στη ΜΕΝ νεογνών
(Ι),
10:30
11:00
11:00
12:30

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Ανάνηψη στη Μονάδα Εντατικής
Νοσηλείας(ΜΕΝ),
,

Αρχές
αναπτυξιακής
φυσικοθεραπευτικής
παρέμβασης στη ΜΕΝ νεογνών
(ΙΙ),

12:30
1:30
1:30
3:00
3:00
3:30
3:30
5:00

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Βρογχοπνευμονική Δυσπλασία,

Ακρόαση πνευμόνων

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Νευρολογική-Αναπτυξιολογική
εξέταση σε νεογνά-βρέφη,

Ακρόαση πνευμόνων,

Βλάβες ΠΝΣ

ωράριο
09:00
10:30
10:30
11:00
11:00
12:30
12:30
1:30
1:30
3:00
3:00
3:30
3:30
4:30

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σάββατο 5-12-15
-

ΑΤΕΙ Θ=8 Ε= 6
Κυριακή 6-12-15
Παροχή
φυσικοθεραπείας
σχολείο –ειδική αγωγή
Διάλειμμα

-

Εγκαύματα στα παιδιά,

-

Διάλειμμα

-

Εγκαύματα στα παιδιά, Χρήση,
εξικοίωση
με
τους
θερμοπλαστικούς νάρθηκες,
Διάλειμμα

Λογοθεραπεία στην παιδική ηλικίαΚατάποση,

Εγκαύματα στα παιδιά, Χρήση,
εξικοίωση
με
τους
θερμοπλαστικούς νάρθηκες,

Η οικογένεια μέλος της ομάδας
αποκατάστασης/φυσικοθεραπευτική
καθοδήγηση,

-

Εργοθεραπεία
αποκατάσταση
Διάλειμμα

ΑΤΕΙ

-

παιδιατρική

Διάλειμμα

5:00-6:30

ωράριο
09:00
10:30

στην

στο

Παρασκευή 11-12-2015
Εξετάσεις,
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10:30
11:00
11:00
12:30
12:30
1:30
1:30
3:00
3:00
3:30
3:30
5:00

-

Διάλειμμα

-

Παρουσίαση εργασιών,

-

Διάλειμμα

-

Παρουσίαση εργασιών,

-

Διάλειμμα

-

Παρουσίαση εργασιών,

Ειδικά θέματα

ωράριο
09:00
10:30

-

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Σάββατο 12-12-15
Προβλήματα Διατροφής και
αντιμετώπιση τους στην παιδική
ηλικία,
γαστροοισοφαγγική
παλινδρόμιση

ΑΤΕΙ Θ=12 Ε=4
Κυριακή 13-12-15
Πρώτες βοήθειες σε επείγουσες
καταστάσεις στην παιδική ηλικία

10:30
11:00
11:00
12:30

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Ο ρόλος του αναπτυξιολόγου
στη παιδιατρική αποκατάσταση,

Αρχές φυσικοθεραπείας
παιδική ακράτεια

12:30
1:30
1:30
3:00

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Αρχές φυσικοθεραπείας
παιδική ακράτεια,

3:00
3:30
3:30
5:00

-

Αρχές ψυχιατρικής υποστήριξης
σε παιδιά,
.
Διάλειμμα
Το Παιχνίδι ως μέσο και στόχος
στην
παιδιατρική
φυσικοθεραπεία,

Αρχές φυσικοθεραπείας
παιδική ακράτεια,

-

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ωράριο
09:00
10:30

-

Σάββατο 9-1-16
Λοιμώξεις χρόνιου ασθενή
διάγνωση-θεραπεία – πρόληψη,
Προληπτικά μέτρα για το
φυσικοθεραπευτή,

στη

στη

Διάλειμμα
στη

ΑΤΕΙ Θ=8 Ε= 8
Κυριακή 10-1-16
Ηλεκτροθεραπεία στα παιδιά,
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10:30
11:00
11:00
12:30

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Υγιεινή και ασφάλεια των
φυσικοθεραπευτών κατά τη
φυσικοθεραπευτική παρέμβαση
σε παιδιά με ειδικές ανάγκες,

Κάκωση Βραχιονίου πλέγματος,
Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση

12:30
1:30
1:30
3:00

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

εμβιομηχανική

3:00
3:30
3:30
5:00

-

Εφαρμοσμένη
σε παιδιά
=
Διάλειμμα

-

Εφαρμοσμένη
σε παιδιά

εμβιομηχανική

-

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

ωράριο
09:00
10:30
10:30
11:00
11:00
12:30
12:30
1:30
1:30
3:00
3:00
3:30
3:30
5:00

Νευρομυικές διαταραχές,

Διάλειμμα
Ειδικοί
νάρθηκων
βοηθήματα,

και

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε διαταραχες ατου Καρδιοαναπνευστικού συστήματος
Θ=10 Ε=6
ωράριο
8:00-9:30

Σάββατο 23-1-2016
Μονάδα εντατικής θεραπείας
παίδων,

10:30
11:00
10:00 - 2

Διάλειμμα
Μονάδα εντατικής θεραπείας
παιδων,
Εξοπλισμός,

Αξιολόγηση
καρδιοαναπνευστικής
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Φυσικοθεραπευτικές Τεχνικές,
Μονάδα εντατικής θεραπείας
νεογνών,
Εξοπλισμός,Φυσικοθεραπευτικές
Τεχνικές,

λειτουργίας,
Σπιρομέτρηση,
Οξυμετρία , Τέστ ιδρώτα,
Δοκιμασία πρόκλησης Σχολείο
άσθματος,

2:00 - 2:30
2:30
4:00

Διάλειμμα
Ενδοφλέβια
ρινογαστρικός
ενέσεις,

ωράριο

Κυριακή 24-1-2016

08:00
9:30
10:30
11:00
10:00 - 2

Μονάδα εντατικής θεραπείας
νεογνών
Διάλειμμα

2:00 - 2:30
2:30
4:00

Διάλειμμα
Χορήγηση
εισπνεομένωνοξυγονοθεραπεία, Εξοπλισμός
και χρήση στο σπίτι,

4:00
4:30

-

Διάλειμμα

ΑΤΕΙ Θ=8 Ε=4

-

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΑΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Σάββατο 13-2-2016
Κλινικά άσκηση

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

ωράριο
09:00
10:30
10:30
11:00

αγωγήκαθετήρας-

Μονάδα εντατικής θεραπείας
παίδων,
Εξοπλισμός,
Φυσικοθεραπευτικές Τεχνικές,

Αξιολόγηση
καρδιοαναπνευστικής
λειτουργίας,
Σπιρομέτρηση,
Οξυμετρία , Τέστ ιδρώτα,
Δοκιμασία πρόκλησης Σχολείο
άσθματος,

Κυριακή 14-2-2016
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11:00
12:30

-

Κλινικά άσκηση,

12:30
1:30
1:30
3:00

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Αρχές φυσικοθεραπείας σε
παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη,
αιμοροφιλία, υπέρταση,

Μάλαξη
σε
αναπνευστικές
αντανακλαστικές
μάλαξης,

3:00
3:30
3:30
5:00

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή
στα εξωτερικά ιατρεία παιδιών
με
χρόνια
αναπνευστικά
προβλήματα,

Εξετάσεις
Παρουσίαση εργασιών,

Μάλαξη
σε
αναπνευστικές
αντανακλαστικές
μάλαξης,

ΑΤΕΙ

παιδιά
με
παθήσεις,
τεχνικές

ΑΤΕΙ Θ=2 Ε=6

Σάββατο 27-2-2016

09:00
10:30
10:30
11:00
11:00
12:30
12:30
1:30
1:30
3:00
3:00
3:30
3:30
5:00

παιδιά
με
παθήσεις,
τεχνικές

Κυριακή 28-2-2016

-

Λεμφοίδημα σε παιδιά,

Αξιολόγιση - Συμπεράσματα

-

Διάλειμμα

Διάλειμμα

-

Λεμφοίδημα
σε
Επιδέσεις mobiderm
Διάλειμμα

-

Λεμφική μάλαξη σε παιδιά,

-

Διάλειμμα

-

Λεμφική μάλαξη- Εφαρμογή
Κinisiotapping σε παιδιά,

παιδιά,

Λήξηποιστοποιητικών
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3.3 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Το Τμήμα δε διαθέτει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Διδακτικό έργο
4.1 Αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου
4.1.1 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς
εφαρμόζεται;
Από το εαρινό εξάμηνο 2009-2010 στο Τμήμα υπάρχει αξιολόγηση των διδασκόντων από
τις φοιτήτριες/τους φοιτητές βάσει σχετικών ερωτηματολογίων σύμφωνα με τις οδηγίες της
ΑΔΙΠ. Η διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στο κεφάλαιο 1: Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. Πριν το εαρινό
εξάμηνο 2009-2010 μεμονωμένοι διδάσκοντες του Τμήματος διένειμαν και συνέλεγαν
αντίστοιχα ερωτηματολόγια για προσωπική τους αυτοαξιολόγηση ή συζητούσαν με τους
φοιτητές/τριες.
4.1.2. Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους
φοιτητές;
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τις φοιτήτριες/τους φοιτητές
αξιοποιούνται με τους ακόλουθους τρόπους:
(α) Γνωστοποιούνται στους διδάσκοντες έτσι ώστε αυτοί να προχωρήσουν στη βελτίωση
του μαθήματος με τροποποιήσεις στη διδακτική πρακτική, προσαρμογές στην ύλη και στον
τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης και με τροποποιήσεις στα διδακτικά εγχειρίδια, αλλά και
στο σχεδιασμό του μαθήματος για την επόμενη χρονιά.
(β) Τα στοιχεία που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται για τη
σύνταξη της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης από την οποία μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα
συμπεράσματα σχετικά με το περιεχόμενο σπουδών, την αποτελεσματικότητα του διδακτικού
έργου, τις ανάγκες του Τμήματος κ.ο.κ.
4.1.3 Ποιος είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος;
Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 3 Καθηγητές, 3 Αναπληρωτές
Καθηγητές, 3 Επίκουρους Καθηγητές/Καθηγήτριες και 1 Καθηγητή Εφαρμογών με απασχόληση
αντίστοιχα 10, 12, 14 και 16 ώρες. Λόγω έλλειψης προσωπικού όλοι οι καθηγητές στο ωράριό
τους έχουν 3 και 4 ώρες εβδομαδιαίως, επί πλέον.
4.1.4 Πόσα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών; Όλα τα μέλη εκτός από τον κ. ΚΟΎΤΡΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ( περιλαμβάνονται όλοι οι διδάσκοντες στο ΠΣ)
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ (Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, ΠΔ407, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ κ.λπ
Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Έτος
διορισμού

Έτη έως
υποχρεωτική
Αφυπηρέτηση

Τμήμα στο
οποίο
ανήκει

Γνωστικό
Αντικείμενο

Βαρσαμίδης
Κων/νος

Καθηγητής

Φυσ/πείας

Φυσιολογία Ι κα

Αποστόλου
Θωμάς

Αναπληρωτής
Καθηγητής

Φυσ/πείας

Φυσικά
Μ
Αποκατάστασης

Καλλίστρατος
Ηλίας

Καθηγητής

Φυσ/πείας

Κλινική Άσκηση
ΙΙΙ, ΙV

Κοτταράς
Σταύρος

Επίκ.
Καθηγητής

Φυσ/πείας

Φυσικοθεραπευ
αξιολόγηση
εφαρμογή φυσ
μέσων
μυοσκελετικές
κακώσεις

Ιακωβίδης Πάρης

Εφαρμογών

Φυσ/πείας

Κλινική
Φυσικοθεραπεί

Μαυρομούστακος
Σάββας

Επίκ.
Καθηγητής

Φυσ/πείας

PNF
Κινη
έλεγχος
Φυσικοθεραπευ
αποκατάσταση

Παπαδοπούλου
Ελισάβετ

Επίκ.
Καθηγήτρια

Φυσ/πείας

Κλινική Φυσιολ
του Ανθρώπου

Τσακλής
Παναγιώτης

Καθηγητής

Φυσ/πείας

Προσθετική
ΟρθοτικήΕργονομίαΒιολογική
Μηχανική

Τσιλιγγίρη Μαρία

Αναπληρωτ
Καθηγήτρια

Φυσ/πείας

Παιδιατρική
Φυσιολογία

Χριστάρα
Αλεξάνδρα

Αναπληρωτ
Καθηγήτρια

Φυσ/πείας

Aναπνευστική
Φυσικοθεραπεί

4.1.5 Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας;
Όχι, δεν έχουν θεσμοθετηθεί σχετικές υποτροφίες/βραβεία.
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4.1.6 Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι
διδάκτορες του Τμήματος και σε τι ποσοστό;
Mέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας δύναται να ζητήσει από
τους ΜΦ, να επικουρήσουν τα μέλη ΔΕΠ στην εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων
(εργαστήρια, φροντιστήρια, επιτηρήσεις). H φύση του έργου και ο αριθμός ωρών ετήσιας
απασχόλησής τους ορίζονται από την ΓΣΕΣ, μετά από πρόταση της ΣΕ.
H αναγνώριση του έργου τους γίνεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από το Οικείο
Τμήμα. Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών για πρώτη φορά ήταν στο εαρινό εξάμηνο
2015-16, σε ποσοστό 110/0
4.2 Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας
4.2.1 Ποιες συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται;
Παρουσίαση διαλέξεων μέσω video και power point. Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών
διαφόρων θεμάτων και Μικρών ατομικών εργασιών εξάσκησης.
4.2.2 Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των
διδακτικών μεθόδων;
Δεν υπάρχει σαφώς προσδιορισμένη και συγκεκριμένη διαδικασία επικαιροποίησης του
περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων. Ωστόσο, ο κάθε διδάσκων
επικαιροποιεί το περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάσκει παρακολουθώντας τις εξελίξεις
του γνωστικού του αντικειμένου. Όπως ήδη προαναφέρθηκε (3.1.2 Δομή, συνεκτικότητα και
λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών), η επικαιροποίηση της ύλης για
το σύνολο των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2006-07.
4.2.3 Ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου;
Ο μέσος βαθμός πτυχίου φαίνεται στον Πίνακα 11.4
4.2.4 Ποια είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου;
Η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου φαίνεται στον Πίνακα 11.5.
4.3 Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου
4.3.1 Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου;
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν
σχετικά με το μάθημα που διδάσκουν, η ύλη των μαθημάτων γνωστοποιείται στις
φοιτήτριες/στους φοιτητές με από τους ακόλουθους τρόπους:
1. Με προφορική ανακοίνωση ή συζήτηση κατά τη διάρκεια των πρώτων μαθημάτων του
εξαμήνου
2. Με γραπτές ανακοινώσεις
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3. Με σχετικό έντυπο που διανέμεται μέσα στην αίθουσα διδασκαλία
4. Με γραπτό πλάνο του μαθήματος (syllabus) σε έντυπη μορφή (διανέμεται μέσα στην αίθουσα
κατά το πρώτο μάθημα του εξαμήνου) και σύμφωνα με νέα ενημέρωση και οδηγία-πρόταση σε
ηλεκτρονική μορφή (αναρτάται στην αρχή κάθε εξαμήνου στο Blackboard)
Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;
Οι μαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των μαθημάτων
περιγράφονται από τους διδάσκοντες στους φοιτητές:
 είτε κατά τα διάρκεια των πρώτων διαλέξεων του μαθήματος
 είτε με το ίδιο τρόπο που παρουσιάζουν την ύλη του μαθήματος (π.χ. πλάνο μαθήματος)
4.3.3 Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων;
Δεν υπάρχει κάποια κεντρική και ομογενοποιημένη διαδικασία μέτρησης της επίτευξης
των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων.
4.3.4 Σε ποιο βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων;
Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων τηρείται στο μέγιστο βαθμό, καθώς η αναπλήρωση
μαθημάτων είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της έλλειψης χώρων και του μεγάλου αριθμού των
έκτακτων διδασκόντων, οι οποίοι έχουν διάφορους περιορισμούς στο ωράριό τους.

4.3.5 Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων;
Η οργάνωση και η δομή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων κρίνεται ως αρκετά
ορθολογική, δεδομένων των ακόλουθων δυσκολιών/περιορισμών:
α) της έλλειψης διαθέσιμων χώρων διδασκαλίας,
β) του μεγάλου αριθμού εκτάκτου προσωπικού που μπορεί να διδάσκει μόνο
συγκεκριμένες μέρες και ώρες και
γ) του μεγάλου αριθμού φοιτητριών/φοιτητών.
Το μέλος ΕΠ που έχει επιφορτιστεί με το έργο δημιουργίας του ωρολογίου
προγράμματος έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να δημιουργήσει ένα κατά γενική
ομολογία ικανοποιητικό ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας που να καλύπτει τις ανάγκες τόσο
των φοιτητριών/φοιτητών όσο και των διδασκουσών/διδασκόντων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
δεν επιδέχεται βελτιώσεων. Γενικά, υπάρχει συνεργασία μεταξύ του υπεύθυνου μέλους ΕΠ και
των υπολοίπων μελών ΕΠ και των έκτακτων διδασκόντων για την καλύτερη οργάνωση και δομή
του ωρολογίου προγράμματος.
4.3.6 Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα διδάσκονται από μέλη ΕΠ των
δύο ανώτερων βαθμίδων;
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Όπως προκύπτει ένα από τα βασικά εισαγωγικά μαθήματα διδάσκεται από μέλη ΕΠ των
δύο ανώτερων βαθμίδων.
4.3.7 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που δεν
εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο;
Όλα τα μέλη ΕΠ του Τμήματος καλύπτουν το πλήρες διδακτικό τους ωράριο διδάσκοντας
μαθήματα που εμπίπτουν στο στενό και στο ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο

4.4 Εκπαιδευτικά βοηθήματα

4.4.1 Πρόσθετα βοηθήματα (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες κλπ.) που
διανέμονται στους φοιτητές
Στα περισσότερα μαθήματα διανέμονται διδακτικές σημειώσεις. Σε ορισμένα μαθήματα
συμπληρωματικά δίνεται ηλεκτρονικό υλικό σε CD και online μέσω του συστήματος
προσωπικής βιβλιοθήκης του Καθηγητή MOODLE.
4.4.2 Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων; Πώς εφαρμόζεται;
Δεν υπάρχει μια κεντρική διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων στο Τμήμα. Κάθε
διδάσκοντας κάνει την επικαιροποίηση ο ίδιος όταν το κρίνει απαραίτητο. Σύμφωνα με τις
απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια που αφορούσαν τα μαθήματα που διδάσκουν, οι
διδάσκοντες δήλωσαν τους ακόλουθους τρόπους επικαιροποίησης των βοηθημάτων:
 Αναζητώντας καινούριες εκδόσεις και βιβλιογραφία στο εμπόριο και στο διαδίκτυο
 Προσφέροντας πρόσθετη βιβλιογραφία στα πλαίσια του μαθήματος
 Διδάσκοντας επιπλέον στοιχεία (ύλη) εκείνων που περιέχονται στο διδακτικό βοήθημα.
4.4.3 Πώς και πότε συγκεκριμένα διατίθενται τα βοηθήματα;









Η διαδικασία διανομής των βοηθημάτων χαρακτηρίζεται ως χρονοβόρα και
γραφειοκρατική. Η διανομή των διδακτικών σημειώσεων γίνεται σχετικά με πιο γρήγορους
ρυθμούς, καθώς ανατυπώνονται έγκαιρα από το ΑΤΕΙΘ και διανέμονται στην αρχή του
εξαμήνου. Αντίθετα, για τα βιβλία του εμπορίου η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Εισήγηση του διδάσκοντα προς το Τμήμα για διανομή του βιβλίου
Μελέτη και έγκριση της εισήγησης από τριμελή επιτροπή μελών ΕΠ του Τμήματος
Έγκριση από το Συμβούλιο του Τμήματος
Παραγγελία των αντιτύπων του βιβλίου
Παραλαβή των βιβλίων
Διανομή των βιβλίων στις φοιτήτριες/στους φοιτητές
Συλλογή τιμολογίων/δελτίων αποστολής των βιβλίων
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 Κατάθεση υπογραφών φοιτητριών/φοιτητών και τιμολογίων/δελτίων αποστολής των βιβλίων
στο Τμήμα για περαιτέρω διεκπεραίωση.
Η διαδικασία αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρονοβόρα, με αποτέλεσμα τα διδακτικά
βοηθήματα να διανέμονται πολύ κοντά στις ημερομηνίες των εξετάσεων.
4.4.4 Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα;
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηματολόγια που αφορούσαν τα
μαθήματα που διδάσκουν, η πλειοψηφία των βοηθημάτων καλύπτουν το 75-100% της
διδασκόμενης ύλης. Ωστόσο, σημαντικός είναι και ο αριθμός διδασκόντων που δήλωσαν ότι τα
διδακτικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν καλύπτουν κάτω από το 50% της διδασκόμενης
ύλης, ενώ μικρότερος είναι ο αριθμός των διδασκόντων που απάντησαν ότι τα διδακτικά
βοηθήματα των μαθημάτων που διδάσκουν καλύπτουν μεταξύ 50-70% της διδασκόμενης ύλης.
4.4.5 Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων;
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηματολόγια σχετικά με τα
μαθήματα που διδάσκουν, στη συντριπτική πλειοψηφία των μαθημάτων παρέχεται
βιβλιογραφία εκτός από τα διανεμόμενα συγγράμματα.
4.5 Μέσα και υποδομές
4.5.1 Αίθουσες διδασκαλίας
(α) Αριθμός και χωρητικότητα
Οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας βρίσκονται στο ισόγειο και
στον όροφο του δεύτερου κτιρίου της ΣΕΥΠ (Κεντρικό Κτίριο της ΣΕΥΠ. Υπάρχουν 3 αίθουσες
διδασκαλίας (αίθουσες 22, 19 και 17). Επιπλέον, για τη διδασκαλία των θεωρητικών
μαθημάτων χρησιμοποιείται και για μια ημέρα την εβδομάδα (Τρίτη) το Αμφιθέατρο «Γ.
Οικονόμου».
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηματολόγια που αφορούσαν τα
μαθήματα που διδάσκουν, οι αίθουσες διδασκαλίες θεωρούνται ικανοποιητικές, καθώς είναι
κατάλληλες για τα συγκεκριμένα μαθήματα και έχουν και τον αναγκαίο υποστηρικτικό
εξοπλισμό. Ωστόσο, τονίζεται ο περιορισμένος χώρος των αιθουσών για το μεγάλο αριθμό
φοιτητριών/φοιτητών που φιλοξενούν. Υπάρχει, βέβαια, κι ένας σημαντικός αριθμός
διδασκόντων που θεωρούν τις αίθουσες ανεπαρκείς, κυρίως σε υποστηρικτικό εξοπλισμό και
σε καθαριότητα. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι την περίοδο συμπλήρωσης των
ερωτηματολογίων δεν είχε αντιμετωπιστεί ακόμη το θέμα της καθαριότητας των χώρων (το
οποίο φάνηκε να αντιμετωπίζεται επαρκώς αργότερα) ούτε είχαν ακόμη εγκατασταθεί τα
μόνιμα προβολικά μηχανήματα σε 4 από τις αίθουσες.
(γ) Βαθμός χρήσης
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Όλοι οι χώροι του Τμήματος υπερχρησιμοποιούνται και αναζητούνται λύσεις για την
εύρεση νέων χώρων.
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισμού
Κάθε αίθουσα είναι εξοπλισμένη με πίνακες και ήδη ξεκίνησε η πλήρης εγκατάσταση
εξοπλισμού προβολής με projectors. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει οθόνες προβολής, βάσεις
στήριξης προβολέων, υπολογιστές, σύνδεση με το διαδίκτυο, συσκότιση αιθουσών. Υπάρχει
μια τηλεόραση, ένα βίντεο, ;ένα DVD player, ένα σύγχρονο σύστημα προβολής έγχρωμου
έντυπου υλικού (βιβλία, έντυπα) και αρκετά διαφανοσκόπια. Το Τμήμα, επίσης, διαθέτει, 2
φωτοτυπικά μηχανήματα. Όλα τα ανωτέρω διατίθενται σε όλους τους διδάσκοντες για την
καλύτερη διεξαγωγή των μαθημάτων.
4.5.2 Εκπαιδευτικά εργαστήρια
(α) Αριθμός και χωρητικότητα
Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας βρίσκονται στον όροφο του
πρώτου (Κεντρικού) κτιρίου της ΣΕΥΠ. Υπάρχουν 4 αίθουσες συγκεκριμένης χωρητικότητας,
που χρησιμοποιούνται μεικτώς για την διεξαγωγή διαφόρων εργαστηρίων όπως φαίνεται στον
Πίνακα 11.6.
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διδασκόντων, οι αίθουσες θεωρούνται μη επαρκείς. Τα
εργαστήρια θεωρούνται ότι επιδέχονται ποιοτικής βελτίωσης (π.χ. εμπλουτισμός
εργαστηριακού υλικού, απόκτηση εξειδικευμένων χώρων, εξοπλισμού).
(γ) Βαθμός χρήσης
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού
Χρειάζεται ανανέωση και αύξηση του υπάρχοντος εργαστηριακού εξοπλισμού.
(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων κλπ.)
Οι υπάρχοντες χώροι αποθήκευσης είναι πολύ μικροί και μερικώς εξυπηρετούν τις
ανάγκες του τμήματος.
4.5.3 Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων
ωρών;
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διδασκόντων, κάποια εργαστήρια είναι διαθέσιμα για
χρήση εκτός των προγραμματισμένων ωρών μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα.
4.5.5 Σπουδαστήρια
(α) Αριθμός και χωρητικότητα
Υπάρχει ένα Σπουδαστήριο που ονομάζεται Σπουδαστήριο της ΣΕΥΠ και βρίσκεται στον 1ο
όροφο του δεύτερου κτιρίου της ΣΕΥΠ (Κτίριο Μαιευτικής-Βρεφονηπιοκομίας. Το
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Σπουδαστήριο διαθέτει 16 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 40 θέσεις αναγνωστηρίου και
εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των φοιτητριών/φοιτητών της ΣΕΥΠ.
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων
Το Σπουδαστήριο της ΣΕΥΠ κρίνεται ως ικανοποιητικό, αλλά χρειάζεται αύξηση στον
αριθμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των βιβλίων.
(γ) Βαθμός χρήσης
Γίνεται ικανοποιητική χρήση του Σπουδαστηρίου .
4.5.6 Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης
(α) Αριθμός και ειδικότητες
Το Τμήμα διαθέτει από το χειμερινό εξάμηνο το ένα (1) αποσπασμένο από άλλο Τμήμα
Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

-

(β) Επάρκεια ειδικοτήτων
Το Τμήμα χρειάζεται δικό του προσωπικό για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του.
Ειδικότερα απαιτείται Προσωπικό Τεχνικής/Ερευνητικής υποστήριξης ειδικότητας:
Τεχνικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (1 θέση),
Τεχνικό Ιατρικών Οργάνων και Μηχανημάτων (1 θέση) και
Διοικητικό προσωπικό (1 θέση) πέραν των 2 μελών της Γραμματείας του Τμήματος.
4.6 Βαθμός αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
4.6.1 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων; Πώς;
Γίνεται παρουσίαση τεσσάρων (4) μαθημάτων μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής
διαχείρισης μαθημάτων Blackboard.
4.6.2 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς;
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηματολόγια που αφορούσαν τα
μαθήματα που διδάσκουν, ΤΠΕ χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία της συντριπτικής
πλειοψηφίας των μαθημάτων. Κυρίως χρησιμοποιούνται προβολικά συστήματα (media
projectors) μόνιμα τοποθετημένα στις αίθουσες διδασκαλιών, διαφανοσκόπια, τηλεοράσεις,
συσκευές παραγωγής ήχου-εικόνας. Υπάρχουν ιστοσελίδες και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για
επικοινωνία με φοιτήτριες/φοιτητές και η χρήση λειτουργιών του συστήματος ηλεκτρονικής
διαχείρισης μαθημάτων moodle .
4.6.3 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς;
Χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και αρχεία εργαστηριακών ασκήσεων καθώς
στο κάθε εργαστήριο υπάρχουν μόνιμα εγκαταστημένα συστήματα προβολής ήχου-εικόνας. Ο
εκπαιδευτικός τα χρησιμοποιεί για να δείξει κυρίως Κλινικές Εφαρμογές που δεν μπορούν να
πραγματοποιηθούν λόγω απουσίας ασθενών.
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4.6.4 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς;
Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση Εργασιών που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια
του μαθήματος, με το πρόγραμμα παρουσίασης διαφανειών Power Point και
παρακολουθούνται από όλους τους φοιτητές και όσους άλλους φοιτητές επιθυμούν.
4.6.5 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών με το διδάσκοντα; Πώς;
Από τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηματολόγια που αφορούσαν τα μαθήματα
που διδάσκουν, διαπιστώθηκε πως ΤΠΕ χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία των
φοιτητριών/φοιτητών με το διδάσκοντα στα περισσότερα μαθήματα. Συγκεκριμένα, οι
διδάσκοντες δήλωσαν πως χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να επικοινωνήσουν
με τις φοιτήτριες/τους φοιτητές, ενώ χρησιμοποιούνται και λειτουργίες του συστήματος
ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων MOODLE.
4.6.6 Γίνονται επενδύσεις σε ΤΠΕ στην τελευταία πενταετία;
Οι επενδύσεις στο Τμήμα ακολουθούν ορθολογιστική τακτική βάσει των ζητούμενων αναγκών
και έχουν πάντα τη στήριξη της Διοίκησης.
4.7 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων
4.7.1 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα
Υπάρχουν 815 εγγεγραμμένοι φοιτητές/τριες στα 39 μαθήματα του τμήματος. Μπορούμε
να συμπεράνουμε ότι κάθε διδάσκοντας/διδάσκουσα μαθήματος διδάσκει κατά μέσο όρο σε
90 φοιτήτριες/φοιτητές (815/39).
4.7.2 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια
Στα εργαστήρια που γίνονται στο ΑΤΕΙΘ, διδάσκουν κατά πλειονότητα (εκτός ενός
εργαστηρίου) δυο εκπαιδευτικοί. Στο Εργαστήριο της Κλινικής Άσκησης διδάσκει ένας
εκπαιδευτικός. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών εξαρτάται από τις οδηγίες που δίνονται από την
Διοίκηση του ΑΤΕΙΘ σε σχέση με τον αριθμό των διδασκομένων και αλλάζει αιτιολογημένα σε
μαθήματα των οποίων η διδασκαλία έχει επικινδυνότητα (ηλεκτροθεραπεία, υδροθεραπεία) ή
ειδικούς λόγους εκπαίδευσης (προωθημένα εργαστήρια απόκτησης γνώσης και δεξιοτήτων).
Στα εργαστήρια που γίνονται στο ΤΕΙ κατά μέσο όρο η αναλογία είναι δύο διδάσκοντες 25
φοιτητές/τριες, ενώ στα εργαστήρια που γίνονται στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα η αναλογία είναι
κατά μέσο όρο ένας διδάσκων/διδάσκουσα προς 8 φοιτήτριες/φοιτητές. Η αναλογία αυτή
εξαρτάται από το πόσους φοιτητές/φοιτήτριες δέχεται το Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Σήμερα ( από
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2013 και μετά) λόγω συνταξιοδότησης αρκετών συναδέλφων και μη πρόσληψης νέων, η
αναλογία είναι 1 καθηγητής με 40 -50 φοιτητές.
Στα θεωρητικά μαθήματα η αναλογία διδάσκοντα/διδασκομένων ποικίλει ανάλογα με
τους συμμετέχοντες φοιτητές/τριες. Η αναλογία μπορεί να φτάσει και ένας διδάσκων προς
100-140 φοιτητές/τριες.
4.7.3 Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές;
Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές;
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηματολόγια που αφορούσαν τα
μαθήματα που διδάσκουν, η πλειοψηφία των διδασκόντων έχουν ανακοινωμένες ώρες
συνεργασίας με τις φοιτήτριες/τους φοιτητές. Γίνεται μέριμνα για αυτό το εξάμηνο να συμβεί
το ίδιο και για το έκτακτο διδακτικό προσωπικό.
Οι ώρες συνεργασίας τηρούνται, από τους διδάσκοντες.
4.8 Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα
4.8.1 Πώς μεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ.
αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας)
Για την εκπαίδευση των φοιτητριών/φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία υπάρχει
ειδικό μάθημα στο Ε΄ εξάμηνο, «Μεθοδολογία της Έρευνας».
Από τα ερωτηματολόγια σχετικά με τα μαθήματα που διδάσκουν, οι διδάσκοντες στην
πλειοψηφία τους ανέφεραν ποικίλους τρόπους με τους οποίους εκπαιδεύουν τις
φοιτήτριες/τους φοιτητές στην ερευνητική διαδικασία. Οι περισσότεροι διδάσκοντες
εκπαιδεύουν τις φοιτήτριες/φοιτητές στην αναζήτηση και χρήση της βιβλιογραφίας
(ηλεκτρονικής και έντυπης) στα πλαίσια του μαθήματος όπου με ατομικές και ομαδικές
συζητήσεις ενημερώνουν και καθοδηγούν τις φοιτήτριες/τους φοιτητές στην ερευνητική
διαδικασία. Μερικοί από τους διδάσκοντες αναθέτουν συγκεκριμένες εργασίες μέσω των
οποίων οι φοιτήτριες/φοιτητές εκπαιδεύονται στην ερευνητική διαδικασία, στην αναζήτηση
και σχολιασμό ερευνητικών επιστημονικών άρθρων. Ταυτόχρονα αφιερώνουν μια από τις
διαλέξεις του μαθήματός τους στην εκπαίδευση στην ερευνητική διαδικασία.
4.8.2 Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα;
Μέχρι τωρα η δυνατότητα σε ερευνητικά έργα ήταν περιορισμένη λόγω του μικρού
αριθμού πηγών χρηματοδότησης και του περιορισμένου αριθμού των τακτικών μελών Ε.Π. του
Τμήματος που μπορούν να διεκδικήσουν ερευνητικά έργα. Παρ’ όλα όμως ταύτα φοιτητές
κυρίως στα πλαίσια της πτυχιακής τους εργασίας, πραγματοποιούν έρευνα, η οποία διαχέεται
μέσω συνεδρίων ή επιστημονικών περιοδικών.Πιστεύουμε τώρα με τα μεταπτυχιακά, να
αυξηθεί η δυνατότητα συμμετοχής των προπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα;.
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4.9. Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το
κοινωνικό σύνολο

4.9.1. Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς;
Το τμήμα συνεργάζεται με τα ακόλουθα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα του
εσωτερικού στα πλαίσια ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, συνεδρίων, και
ημερίδων καθώς και μεταδιδακτορική έρευνα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΕΚΕΤΑ, ΚΕΤΕΑ Θεσσαλίας, ΕΛΙΝΥΑΕ.
4.9.2. Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς;
Στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS, το Τμήμα συνεργάζεται με πλήθος
εκπαιδευτικών κέντρων του εξωτερικού. Ακόμη, συνεργάζεται με τα ακόλουθα
εκπαιδευτικά/ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων:
Massachusetts Institute of Technology USA, Harvard Medical School USA, Karolinska Institutet
Sweden, Uppsala University Sweden, University Neofit Rilsky Bulgaria, University of Groningen
Netherlands, University of Bucharest Romania, EGE University Turkey,
4.9.3.

Αναπτύσσονται

συγκεκριμένες

εκπαιδευτικές

συνεργασίες

με

τοπικούς,

περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς;
Τέτοιας μορφής συνεργασίες αναπτύσσονται στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης των
φοιτητών και στα πλαίσια κάποιων εργαστηριακών μαθημάτων.
4.10. Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών

4.10.1. Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος σχετικά με την κινητικότητα των
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας;
Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος σχετικά με την κινητικότητα των
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
4.10.2. Πόσες και ποιες συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας του
διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών;
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει συνάψει Διμερείς Συμφωνίες (Bilateral Agreements) με
επτά (07) ευρωπαϊκά ιδρύματα για την κινητικότητα SOCRATES: Karolinska Institutet Sweden,
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Gent Univ Belgium, Alfonso X El Sabio Spain, Univ Cardenal Herrera Spain, University Jaen Spain,
Yeditepe University Turkey
4.10.3. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα
Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία
πενταετία;
Η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Κατά την τελευταία
πενταετία 1 μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος μετακινήθηκε 18 φορές στα
πλαίσια Διδασκαλίας μέσω του προγράμματος SOCRATES/ERASMUS, 2 φορές στα πλαίσια
μετεκπαίδευσης και 1 φορά με ετήσια σαββατική άδεια ως επισκέπτης Καθηγητής/Ερευνητής.
Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την άμεση και επιτακτική ανάγκη καλύτερης και
αποτελεσματικότερης ανάπτυξης της κινητικότητας του προσωπικού του Τμήματος.
Οι μετακινήσεις που λαμβάνουν χώρα στο Τμήμα, αφορούν κατά βάση συμμετοχή σε
συνέδρια. Δεν υπάρχει ακόμη στο Τμήμα, όπως άλλωστε και στον χώρο των ΤΕΙ συχνή
κινητικότητα των καθηγητών.
4.10.4. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το
Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία
πενταετία;
Κατά την τελευταία πενταετία, μόνο 5 μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων
Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. Ο τόσο
μικρός αριθμός μελών που μετακινήθηκαν προς το Τμήμα γεννά πλήθος ερωτημάτων, σχετικά
με τις αιτίες αυτού του γεγονότος. Θα πρέπει να δοθούν άμεσα απαντήσεις σε αυτά τα
ερωτήματα και να οδηγηθούμε σε πρακτικές λύσεις για την ανάπτυξη τέτοιου είδους
κινητικότητας.
4.10.5. Πόσοι φοιτητές του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο
ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;
Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα είναι 15.
Στον Πίνακα 11.3 παρουσιάζεται ο αριθμός αυτών των φοιτητών ανά έτος.
Ο αριθμός των φοιτητών που μετακινήθηκαν είναι αρκετά μικρός. Για το λόγο αυτό, θα
πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις βελτίωσης του αριθμού αυτού.
4.10.6. Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο
ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;
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Οι φοιτητές/τριες άλλων Ιδρυμάτων που μετακινήθηκαν προς το Τμήμα, κατά την
τελευταία πενταετία, ήταν 7. Η κινητικότητα ανά έτος, παρουσιάζεται στον Πίνακα 11-7. Η
κινητικότητα αυτή εμφανίζεται εξαιρετικά χαμηλή, αν και σταδιακά ανερχόμενη.
4.10.7.

Υπάρχουν

διαδικασίες

αναγνώρισης

του

εκπαιδευτικού

έργου

που

πραγματοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυμα;
Ναι, μέσω του συστήματος ECTS.
4.10.8. Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού Γραφείου
Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους;
Στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, παρά μόνο το
Γραφείο SOCRATES και το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Διοίκησης. Η λειτουργία τους είναι
ικανοποιητική αλλά επιδέχεται βελτίωσης.
4.10.9. Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα
προγράμματα κινητικότητας αναλαμβάνει το Τμήμα;
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας οργανώνει Ημερίδες Ενημέρωσης για τα προγράμματα
κινητικότητας, κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Στις Ημερίδες αυτές περιγράφεται και αναλύεται η
φιλοσοφία των προγραμμάτων κινητικότητας, παρουσιάζονται τα Ιδρύματα στα οποία
μπορούν να μετακινηθούν οι φοιτητές/τριες και το προσωπικό του Τμήματος, και δίνονται
πρακτικές συμβουλές του σχεδιασμού αυτής της κινητικότητας.
4.10.10. Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα Ιδρύματα;
Το γραφείο SOCRATES διοργανώνει εκδηλώσεις υποδοχής για τους εισερχόμενους
φοιτητές/τριες στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.
4.10.11. Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι φοιτητές;
Στους εισερχόμενους φοιτητές/τριες, δίνετε δωρεάν ατομική κάρτα (πάσο) για
φτηνότερα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών, και κάρτα σίτισης. Επίσης, το Γραφείο
SOCRATES σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα SOCRATES, βοηθάει τους εισερχόμενους
φοιτητές/τριες να βρούνε τόπο διαμονής κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΑΤΕΙΘ. Οι
εθελοντές φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν, επίσης, την βοήθεια των εισερχομένων φοιτητών
(παραλαβή από το αεροδρόμιο, κ.λ.π.).
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4.10.12. Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους αλλοδαπούς
σπουδαστές;
Δεν διδάσκονται μαθήματα σε ξένη γλώσσα στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Η αύξηση της
κινητικότητας των φοιτητών σε ένα Τμήμα απαιτεί την οργάνωση μαθημάτων στην αγγλική
γλώσσα. Αυτή η απαίτηση κρίνεται αναγκαία και επιτακτική, στα πλαίσια της προσπάθειας
διάδοσης μιας κουλτούρας ευρωπαϊκής δικτύωσης.
4.10.13. Υπάρχει πρόσθετη (από το Τμήμα ή/και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση των
φοιτητών και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα
προγράμματα κινητικότητας;
Μεγάλο μέρος των εξόδων των προγραμμάτων κινητικότητας των φοιτητών και των
μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού καλύπτεται από το πρόγραμμα ERASMUS.
4.10.14. Πώς προωθείται στο Τμήμα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και μελών του
ακαδημαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα;
Εκτός από τις Ημερίδες Ενημέρωσης για τα προγράμματα κινητικότητας που οργανώνει
το Τμήμα Φυσικοθεραπείας κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, πραγματοποιούνται και τακτικές
συναντήσεις του ακαδημαϊκού υπευθύνου του προγράμματος SOCRATES του Τμήματος με
τους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να λάβουν επιπλέον πληροφορίες. Σκοπός αυτών των
συναντήσεων είναι να αναλυθούν τα οφέλη της κινητικότητας, να βοηθηθούν οι φοιτητές/τριες
στην επιλογή του Ιδρύματος που θα επισκεφτούν, καθώς και στην επιλογή των μαθημάτων
που μπορούν να παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα υποδοχής.
4.10.15. Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της κινητικότητας του
ακαδημαϊκού προσωπικού;
Η ποιότητα της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού ελέγχεται με την Έκθεση
που πρέπει να καταθέσει κάθε μέλος του μετακινήθηκε, όπου αναφέρονται τα πεπραγμένα, τα
αποτελέσματα και τα οφέλη της μετακίνησης του εκπαιδευτικού. Επίσης, η ποιότητα αυτή
ελέγχεται και με το έντυπο Teaching Assignment, που υπογράφεται και από το Ίδρυμα
Αποστολής και από το Ίδρυμα Υποδοχής, και γίνεται γνωστό το περιεχόμενο διδασκαλίας του
εκπαιδευτικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Ερευνητικό έργο
5.1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος
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5.1.1. Υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του Τμήματος; Ποια είναι;
Η ερευνητική πολιτική ενός Τμήματος βασίζεται σε συγκεκριμένες πορείες, ερευνητικά
πεδία δράσης, τομείς, που έχουν καθοριστεί από το ερευνητικό δυναμικό του Τμήματος, μετά
από τον σχεδιασμό ενός οργανογράμματος στο οποίο είναι καθορισμένοι οι στόχοι και οι
επιδιώξεις. Το ερευνητικό έργο που παράγεται από το Τμήμα καθορίζεται από τα ατομικά
ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΕΠ του Τμήματος, χωρίς να υπάρχει μία παράλληλα
ερευνητική πορεία. Ουσιαστικός λόγος/ουσιαστική αιτιολογία για αυτό το συμβάν είναι το ότι
τα μέλη ΕΠ του Τμήματος προέρχονται από διαφορετικά ερευνητικά πεδία τα οποία απαιτούν
και τελείως διαφορετικό θεωρητικό υπόβαθρο.
5.1.2. Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος;
Συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική δεν υπάρχει, όπως προαναφέρθηκε.
5.1.3. Πώς δημοσιοποιείται ο απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του
Τμήματος;
Από τι στιγμή που δεν υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική στο Τμήμα, είναι
ανέφικτο να πραγματοποιείται και ο απολογισμός υλοποίησής της. Απολογισμός του
ερευνητικού έργου του Τμήματος γίνεται ουσιαστικά μέσα από τα βιογραφικά των μελών ΕΠ,
αλλά κάποιος συγκεντρωτικός απολογισμός του ερευνητικού έργου δεν υπάρχει ώστε να
μπορεί να δημοσιοποιηθεί.
5.1.4. Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας;
Ποια είναι αυτά;
Το μεγαλύτερο μέρος του ερευνητικού έργου του Τμήματος επικεντρώνεται σε έρευνα
πεδίου, και όχι σε βασική έρευνα. Ο βασικότερος λόγος για αυτό είναι η πλήρης έλλειψη
οργανωμένων εργαστηρίων, κατάλληλα εξοπλισμένων για την διεξαγωγή βασικής έρευνας σε
πεδία που σχετίζονται με τον χώρο της προσχολικής αγωγής. Από την άλλη μεριά, η έρευνα
πεδίου είναι αρκετά απαιτητική ως προς τον χρόνο που πρέπει να ξοδέψει ο ερευνητής, και
κατά την περίοδο σχεδιασμού και οργάνωσής της, αλλά και κατά την περίοδο διεξαγωγής της,
με τις μετακινήσεις που πρέπει να γίνουν στους χώρους διεξαγωγής της έρευνας αλλά και με
τις προσπάθειες που πρέπει να κάνει για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που
προκύπτουν σε έρευνες τέτοιου είδους, όπου οι αστάθμητοι παράγοντες είναι απρόβλεπτοι.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μεγάλη κατανάλωση προσωπικού χρόνου του ερευνητή, που
αποβαίνει σε βάρος των υπόλοιπων καθηκόντων του, τόσο σε προσωπικό όσο και σε
εργασιακό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, θα είναι για το τμήμα ο
κινητήριος μοχλός στην διεξαγωγή ερευνητικών προσπαθειών και η συμμετοχή τους θα είναι
εξαιρετικά πολύτιμη, στις ερευνητικές εργασίες στα πλαίσια των ερευνητικών διπλωματικών
εργασιών.
Επιπλέον, όπως είναι γνωστό, τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ έχουν αρκετά φορτωμένο διδακτικό
ωράριο – σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ - και έντονο διοικητικό έργο για κάθε μέλος ΕΠ με
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την συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές (διαγωνισμοί, παραλαβές, κλπ.). Ακόμη, ο μικρός
αριθμός μελών ΕΠ στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας επιβαρύνει ακόμη παραπάνω τα μέλη ΕΠ ως
προς το διοικητικό έργο που πρέπει να γίνει, γιατί αυτό κατανέμεται μεταξύ μικρού αριθμού
ατόμων.
Από τα προαναφερθέντα βγαίνει το συμπέρασμα ότι τα κίνητρα για την διεξαγωγή
έρευνας είναι ανύπαρκτα και το γεγονός αυτό καθιστά την διεξαγωγή της αρκετά
δυσκολότερη από όσο είναι από τη φύση της. Η απαλλαγή μέρους του διδακτικού έργου ενός
μέλους ΕΠ όταν συμμετέχει ή συντονίζει ένα ερευνητικό πρόγραμμα θα μπορούσε να αποτελεί
ένα κίνητρο. Ή ακόμη και η θεσμοθέτηση θέσης υπεύθυνου έρευνας η οποία να αποτελεί
αναγνώριση του ερευνητικού έργου ενός μέλους ΕΠ θα μπορούσε να είναι ένα κίνητρο για όλα
τα μέλη ΕΠ του τμήματος.
Το μοναδικό κίνητρο που υπάρχει στην πραγματικότητα για την διεξαγωγή έρευνας
είναι η εξέλιξη των μελών ΕΠ καθώς το ερευνητικό τους έργο αποτελεί ένα από τα βασικότερα
κριτήρια αξιολόγησης για την εξέλιξή τους. Αλλά αυτό το κίνητρο δεν είναι επαρκές για την
διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας που να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της
παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας.
Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη
διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής τους διατριβής με την επίβλεψη των καθηγητών του
τμήματος, θα αποτελέσουν τον κύριο παράγοντα για τη διεξαγωγή έρευνας στους
εκπαιδευτικούς του τμήματος.
5.1.5. Πώς ενημερώνεται το ακαδημαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηματοδότησης της
έρευνας;
Δεν υπάρχει οργανωμένη ενημέρωση των μελών ΕΠ για τις δυνατότητες που τους
παρέχονται και τους πόρους χρηματοδότησης για την διεξαγωγή έρευνας. Τα μέλη ΕΠ θα
πρέπει να φροντίσουν ατομικά για τέτοιου είδους ενημέρωση, γεγονός που είναι αρκετά
χρονοβόρο και κάποιες φορές όχι αποτελεσματικό. Αυτή η ατομική αναζήτηση των πηγών
χρηματοδότησης έγκειται στην αναζήτηση ενημερωτικών ιστοσελίδων (για πιθανότητα
χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκή Ένωση, ΓΓΕΤ, κλπ.), στην εγγραφή σε επιστημονικές ενώσεις
και οργανισμούς – γεγονός που απαιτεί και καταβολή των ανάλογων χρηματικών ποσών – και
διαρκής επαφή, ίσως, με κάποιους συνεργάτες από πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Οι μοναδικές οργανωμένες προσπάθειες ενημέρωσης γίνονται από την επιτροπή
ερευνών του ΑΤΕΙΘ με τη μορφή ανακοινώσεων στον δικτυακό τόπο. Ακόμη, κάποιοι από τους
άλλους φορείς χρηματοδότησης διοργανώνουν γενικές ενημερωτικές ημερίδες σχετικά με τις
δυνατότητες χρηματοδότησης, αλλά η συμμετοχή των μελών ΕΠ του τμήματος σε αυτές τις
ημερίδες είναι πάρα πολύ μικρή.
5.1.6. Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία;
Η προσπάθεια υποστήριξης που υπάρχει προέρχεται από την Επιτροπή Ερευνών του
ΑΤΕΙΘ, που χρηματοδοτεί κάποια ερευνητικά έργα, αλλά και αυτή η χρηματοδότηση δεν είναι
επαρκής λόγω του μεγάλου αριθμού ερευνητικών έργων που υποβάλλονται. Μία επιπλέον
υποστήριξη προέρχεται από την βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ και επικεντρώνεται στη αναζήτηση
βιβλιογραφίας.
Η ουσιαστική υποστήριξη θα γίνει μέσα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα.
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5.1.7. Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες έρευνας;
Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες υποτροφίες έρευνας.
5.1.8. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο εσωτερικό του Τμήματος;
Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο εσωτερικό του Τμήματος δεν
ακολουθεί κάποια θεσμοθετημένη διαδικασία. Τα μέλη ΕΠ που συμμετέχουν σε ερευνητικά
έργα φροντίζουν για τη διάχυση των αποτελεσμάτων με μεμονωμένες προσπάθειες, όπως
είναι η δημιουργία εντύπων ή η οργάνωση ημερίδων.

5.1.9. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα εκτός Τμήματος, στην ελληνική και
διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα;
Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων εκτός του Τμήματος βασίζεται, κυρίως,
στις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνή ή ελληνικά, και στην συμμετοχή με
ανακοινώσεις σε επιστημονικά Συνέδρια ή Συμπόσια. Το ΑΤΕΙΘ υποστηρίζει μερικώς αυτού του
είδους τις δραστηριότητες, με συγκεκριμένη κατά περίπτωση χρηματοδότηση. Βέβαια, οι
διαδικασίες διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν και τις ατομικές
προσπάθειες των μελών ΕΠ, με τις συνεργασίες που αναπτύσσουν με ακαδημαϊκά ιδρύματα
του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

5.1.10. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό
περιβάλλον;
Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό
περιβάλλον ακολουθεί τις διαδικασίες που προαναφέρθηκαν. Περιλαμβάνει, επίσης, την
οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και ομιλιών από διάφορους εθνικούς φορείς, αλλά
αυτό δεν είναι και τόσο συνηθισμένο.

5.2. Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα

5.2.1. Ποια ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε
εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία;
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Ο ακόλουθος κατάλογος περιλαμβάνει τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν
ή βρίσκονται σε εξέλιξη την τελευταία πενταετία.
Λίστα των ερευνητικών προγραμμάτων που μέλη ΕΠ του Τμήματος είναι οι επιστημονικοί
υπεύθυνοι:
1. Ερευνητικό πρόγραμμα διάρκειας 24 μηνών με τίτλο «Επίδραση αντιοξειδωτικών και
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων στην τροποποίηση των επιπέδων TNF-α σε ιστική φλεγμονή»
από 1-4-2004 μέχρι 1-4-2006 υπό τη διαχείριση της Επιτροπής Ερευνών του ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης. (Επιτρ. Ερευνών αποφ. αρ.6 / 31-3-2004) (Βαρσαμίδης Κ).
2. Ερευνητικό πρόγραμμα διάρκειας 24 μηνών με τίτλο «Μελέτη της φυσιολογίας της οπτικής
απόδοσης με χρήση χρωματικών φίλτρων και εξομοίωση χρωματικών πεδίων» από 1-4-2005
μέχρι 1-4-2007 υπό τη διαχείριση της Επιτροπής Ερευνών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. (Επιτρ.
Ερευνών αποφ. αρ.8 /3 / 22-3-2005) (Βαρσαμίδης Κ).

3. «Πρότυπο για την Αξιολόγηση των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας στον Εργασιακό χώρο»,
Γ΄ΚΠΣ, ΕΠΑΝ – ΜΕΤΡΟ 4.5, Δράση 4.5.1, ΓΓΕΤ, 1/10/2003 – 30/09/2006 (Τσακλής Π)
4. Ανάθεση έργου ως Επιστημονικού υπευθύνου με έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών του
Αλεξάνδρειου -ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 2010 με Θέμα: «Μελέτη της επίδρασης των θεραπευτικών
λουτρών ξηρού CO2, στη βελτίωση της άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού με δράση στους
υποπληθυσμούς των ΝΚ και ΝΚ-Τ λεμφοκυττάρων, στη λειτουργικότητά τους, καθώς και τη
μείωση του χρόνιου πόνου, με δράση σε δείκτες ελέγχου του πόνου. Συμβολή στη μείωση της
πολυφαρμακίας» (Καλλίστρατος Ηλίας)

5. Ανάθεση έργου ως Επιστημονικού Υπευθύνου με έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών του
Αλεξάνδρειου -ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με Θέμα: «Τραυματισμοί και προσαρμοστικές αντιδράσεις
βελτίωσης του ανοσοποιητικού συστήματος και του συστήματος ελέγχου φλεγμονής-πόνου
σε έφηβους αθλητές αγωνιστικής κολύμβησης» 2010-11 (Καλλίστρατος Ηλίας)
Λίστα των ερευνητικών προγραμμάτων που μέλη ΕΠ του Τμήματος είναι επιστημονικοί
συνεργάτες:
1. « Επιμόρφωση ενεργών και υποψηφίων στελεχών επιχειρήσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας
στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στη βάση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και
πρακτικής», INTEREG IIIA / PHARE CBC Ελλάδα – Βουλγαρία, 2006 – 2007 (Τσακλής Π)
2. « Η χρήση της οπτικής ανατροφοδότησης ως μέσω εξάσκησης της στατικής και δυναμικής
ισορροπίας σε ηλικιωμένα άτομα», ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στο
Πανεπιστήμιο (ΕΕΟΠ), ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, 2005-06 (Τσακλής Π)
3. «ROWER - Building a knowledge Repository for Occupational Well-being Economics
Research», 7Ο Πρόγραμμα Πλαίσιο - HEALTH-2007-4.2-3, 2008-2011 (Τσακλής Π)
4. « Μελέτη τεκμηρίωσης των Βιολογικών-Ιατρικών δυνατοτήτων και χρήσεων των
Θερμομεταλλικών Νερών», Έργο: Ιατρική Σχολή - Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ – Σύνδεσμος
Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, 2009-10 (Τσακλής Π)
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5. «Μελέτη της φυσιολογίας της οπτικής απόδοσης με χρήση χρωματικών φίλτρων και
εξομοίωση χρωματικών πεδίων» με έγκριση από την Επιτροπή ερευνών του ΤΕΙ/Θ
(πρακτικό αριθμ. Συν 8η/3/28-3-2005 της Ε.Ε) από 1.8.2005 – 30.9.2005 (Καλλίστρατος Η)
6. «Έρευνα των ευρύτερων επιδράσεων των Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που
δημιουργούνται από τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα στο εσωτερικό των
οχημάτων» στα πλαίσια του «Αρχιμήδης ΙΙ- Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης (ΕΕΟΤ) από 1.4.2005 – 31.12.06 (Καλλίστρατος Η)

5.2.2. Ποιο ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες;
Το τελευταίο διάστημα το ΕΠ του Τμήματος δείχνει αύξηση του ποσοστού ανάληψης
ερευνητικών πρωτοβουλιών.

5.2.3. Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα
ερευνητικά προγράμματα;
Στο μεγαλύτερο αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων συμμετέχουν εξωτερικοί
συνεργάτες από ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.:
5.3. Διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές

5.3.1. Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων.
Υπάρχουν δύο θεσμοθετημένα εργαστήρια στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ.,,
το « Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ ΙΚ Ο Ε Ρ Γ ΑΣ Τ ΗΡ Ι Ο Β Α Σ Ι Κ ΗΣ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΣΤ Η Φ Υ Σ Ι Κ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Κ Α Ι
Σ Τ Η Ν Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ ΣΗ » με καλό εξοπλισμό και ένα πολύ μικρό εργαστήριο το «Εργαστήριο
Βασικής Έρευνας».
5.3.2. Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών
εργαστηρίων.
Υπάρχουν δύο θεσμοθετημένα εργαστήρια στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ.
Από τα δύο υπάρχοντα γενικά μόνο το ένα δείχνει μια επάρκεια χώρου και τάση αναβάθμισης
της ποιότητας.
5.3.3. Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού.
Υπάρχουν ΔΎΟ θεσμοθετημένα εργαστήρια στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ.
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Ο υπάρχων εξοπλισμός του ενός εργαστηρίου είναι ικανοποιητικός , για να καλύψει τις
ανάγκες για έρευνα.
5.3.4. Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Μόνο για το ένα γενικό εργαστήριο το οποίο δημιουργήθηκε για να καλύψει την
συνεχώς αυξημένη ερευνητική διάθεση των μελών ΕΠ υπάρχει σχετική υποδομή για έρευνα.
Για τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν διαθέσιμες υποδομές.
Το επίπεδο του εξοπλισμού είναι αρκετά ικανοποιητικό μόνο για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του
τμήματος.
5.3.5. Ποια ερευνητικά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές;
Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υποδομές για ερευνητική δραστηριότητα, δεν
υπάρχει κάποιο ερευνητικό αντικείμενο που να καλύπτεται.
5.3.6. Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδομών;
Όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχουν ερευνητικές υποδομές.
5.3.7. Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Ποια είναι η ηλικία του
υπάρχοντος εξοπλισμού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν
ανάγκες ανανέωσης/επικαιροποίησης;
Όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχουν ερευνητικές υποδομές, ενώ οι ανάγκες είναι
φανερές και επιτακτικές στα πλαίσια της προσπάθειας προβολής και καταξίωσης του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας.
5.3.8. Πώς χρηματοδοτείται η προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών
υποδομών;
Γίνεται φιλότιμη προσπάθεια από τη Διοίκηση του ΑΤΕΙΘ αν και δεν υπάρχουν
ερευνητικές υποδομές.
5.4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος κατά
την τελευταία πενταετία
Στους Πίνακες 5.4.1 και 5.4.2 εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των επιστημονικών
δημοσιεύσεων κατά την διάρκεια της πενταετίας 2010-2015 για τα 10 μόνιμα μέλη ΕΠ του
Τμήματος και για τα 44 μέλη του έκτακτου διδακτικού προσωπικού 2006-2010, αντίστοιχα.
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Πίνακας 5.4.1. Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων των μελών ΕΠ
ΕΤΗ

Βιβλία
/μονογραφ
ίες

Επιστημον
ικά
περιοδικά
με κριτές

Επιστημον
ικά
περιοδικά
χωρίς
κριτές

Πρακτικ
ά
συνεδρί
ων με
κριτές

Πρακτικ
ά
συνεδρί
ων
χωρίς
κριτές

Κεφάλαια
σε
συλλογικ
ούς
τόμους

Άλλες
εργασί
ες

Ανακοινώσ
εις σε
επιστ.
συνέδρια
(με κριτές)
χωρίς
πρακτικά

ΣΥΝΟ
ΛΟ

14

51

4

84

0

0

13

83

Ανακοινώσ
εις σε
επιστ.
συνέδρια
(χωρίς
κριτές)
χωρίς
πρακτικά
12

Άλλ
α

Ανακοινώσ
εις σε
επιστ.
συνέδρια
(χωρίς
κριτές)
χωρίς
πρακτικά
2

Άλλ
α

10

Πίνακας 5.4.2. Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων του έκτακτου διδακτικού προσωπικού.
ΕΤΗ

Βιβλία/
μονογραφ
ίες

Επιστημον
ικά
περιοδικά
με κριτές

Επιστημον
ικά
περιοδικά
χωρίς
κριτές

Πρακτικ
ά
συνεδρί
ων με
κριτές

Πρακτικ
ά
συνεδρί
ων
χωρίς
κριτές

Κεφάλαια
σε
συλλογικ
ούς
τόμους

Άλλες
εργασί
ες

Ανακοινώσ
εις σε
επιστ.
συνέδρια
(με κριτές)
χωρίς
πρακτικά

ΣΥΝΟ

9

42

6

113

10

11

6

130
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5.5. Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους
Οι αναφορές σε δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες τόσο του μόνιμου, όσο και του έκτακτου ΕΠ του Τμήματος, παρουσιάζονται στους
Πίνακες 11-9.1 και 11-9.2 αντίστοιχα.
Στους Πίνακες 5.5.1 και 5.5.2 εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των αναφορών σε δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες κατά την διάρκεια
της πενταετίας 2006-2010 για τα 14 μόνιμα μέλη ΕΠ του Τμήματος και για τα 42 μέλη του έκτακτου διδακτικού προσωπικού, αντίστοιχα.
Πίνακας 5.5.1. Συνολικός αριθμός αναφορών των μελών ΕΠ

Ετεροαναφορ
ές
112

Αναφορές
ειδικού
επιστημονικο
ύ τύπου
0

Βιβλιοκρισίε
ς
2

επιτροπές
επιστημονικώ
ν συνεδρίων
13

συντακτικές
επιτροπές
επιστημονικώ
ν περιοδικών
14

Προσκλήσει
ς για
διαλέξεις
σε διεθνή
συνέδρια
1

Διπλώματα
ευρεσιτεχνία
ς
2

Βραβεί
α
4

Τιμητικ
οί τίτλοι
7

Προσκλήσει
ς για
διαλέξεις
σε διεθνή
συνέδρια
33

Διπλώματα
ευρεσιτεχνία
ς
0

Βραβεί
α
0

Τιμητικ
οί τίτλοι
0

Πίνακας 5.5.2. Συνολικός αριθμός αναφορών του έκτακτου διδακτικού προσωπικού

Ετεροαναφορ
ές
119

Αναφορές
ειδικού
επιστημονικο
ύ τύπου
1

Βιβλιοκρισίε
ς
0

επιτροπές
επιστημονικώ
ν συνεδρίων
14
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5.6. Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος
Στα πλαίσια της ερευνητικής τους δραστηριότητας, τα μέλη ΕΠ του τμήματος
Φυσικοθεραπείας έχουν αναπτύξει αρκετές συνεργασίες με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του
ΑΤΕΙΘ, όπως και με φορείς και ιδρύματα τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού.
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει σταθερή συνεργασία τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο
ανταλλαγής εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών με τα αντίστοιχα τμήματα των
πανεπιστημίων: Massachusetts Institute of Technology USA, Harvard Medical School USA,
Karolinska Institutet Sweden, Uppsala University Sweden, University Neofit Rilsky Bulgaria,
University of Groningen Netherlands, University of Bucharest Romania, EGE University Turkey,
Gent του Βελγίου, Alfonso X El Sabio Spain, Cardenal Herrera Spain, University Jaen Spain,
University of Valencia Spain. Σκοπεύει δε να αναπτύξει ακόμη περισσότερο αυτή τη
δραστηριότητα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, εκπαιδευτικοί και πολλοί φοιτητές του
Τμήματος έχουν πραγματοποιήσει και πραγματοποιούν σχετικές μετακινήσεις. Επιπλέον, το
Τμήμα Φυσικοθεραπείας τον Οκτώβριο του 1999 συμμετείχε στο Εντατικό Διαπανεπιστημιακό
Σεμινάριο (Intensive Course) μεταξύ εννέα πανεπιστημίων της Ευρώπης, διάρκειας μιας
εβδομάδας με θέμα "Ανθρώπινη στάση - κίνηση", το οποίο διεξήχθη στο Τμήμα
Φυσικοθεραπείας του πανεπιστημίου του Naestved της Δανίας. Μετά από επιτυχή έκβαση του
Σεμιναρίου υπήρξε, από μέρους των συμμετεχόντων, διαβεβαίωση συνέχειας του Intensive
Course κατά τα προσεχή έτη. Επιπρόσθετα, συμμετείχε και ολοκλήρωσε στα πλαίσια του ΙΙ
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, δύο ερευνητικές ενέργειες που αφορούν στην "Αποτίμηση του
Εκπαιδευτικού έργου και παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του
Τ.Ε.Ι.Θ." και στην "Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι.Θ".
Οι δημοσιεύσεις του ΕΠ δείχνουν ποικίλες συνεργασίες με διάφορα Πανεπιστήμια και
ερευνητικές ομάδες.
5.6.1. Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιες
α) Με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος.
Τα μέλη του Τμήματος έχουν αναπτύξει μόνο μεμονωμένες συνεργασίες με μέλη άλλων
Τμημάτων του Ιδρύματος.
β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού.
Στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας των ακόλουθων ιδρυμάτων του εσωτερικού :
Στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας των ακόλουθων ιδρυμάτων του εσωτερικού :
 ΤΕΦΑΑ – Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
 ΤΕΦΑΑ – Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
 ΤΕΦΑΑ – Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων
 Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
 Ιατρική σχολή ΔΠΘ
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Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)
Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας
Πολυτεχνική σχολή ΑΠΘ
ΕΛΙΝΥΑΕ

γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού.
Ένα από τα μέλη ΕΠ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, έχει αναπτύξει συνεργασίες με
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του εξωτερικού. Αυτές οι συνεργασίες πραγματοποιήθηκαν
στα πλαίσια πολλαπλών ερευνητικών μελετών
Οι συνεργασίες πραγματοποιήθηκαν με τα ακόλουθα ιδρύματα :





Karolinska Institutet, Sweden
Uppsala University, Sweden
Harvard Medical School, USA
Massachusetts Institute of Technology, USA

5.7. Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του
Τμήματος.
Ένα μέλος ΕΠ του τμήματος είναι μέλλος της επιτροπής των Ετήσιων Εκπαιδευτικών
Βραβείων της Ιατρικής σχολής του Case Western Reserve University των ΗΠΑ, από το 2006Επίσης έχει αναγνωρίσεις:
«Marqui’s Who’s Who in Science and Engineering», 7th - 8th - 9th and 10th Edition, 2003-2009.
«Marqui’s Who’s Who in the World», 26th edition, 2009
«Marqui’s Who’s Who in America», 2009
«Marqui’s Who’s Who in Medicine and Healthcare», 2009-2010

5.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα

5.8.1. Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του
Τμήματος; Πόσοι μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες;
Η συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, και αυτό
σχετίζεται άμεσα με την απουσία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Τμήμα.
Το ζήτημα είναι αυταπόδεικτο και περιττεύει η όποια διεξοδική ανάλυση. Υπάρχουν
βέβαια και εξαιρέσεις φοιτητών που έρχονται σε επαφή με την ερευνητική διαδικασία μέσω
της πτυχιακής εργασίας τους. Οι περιπτώσεις, όμως, αυτές είναι μεμονωμένες και δεν μπορεί
να υπάρξει σε αυτή την ερευνητική δραστηριότητα κάποια συνέχεια.
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Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 26 από το μεταπτυχιακό Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία, το
γ χειμερινό εξάμηνο 2016-17,είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έρευνα προκειμένου να
εκπονήσουν την διπλωματική τους εργασια. Αυτό θα αναπτύξει την έρευνητική δραστηριότητα
του τμήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς
6.1. Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς.
6.1.1. Ποια έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο Τμήμα κατά
την τελευταία πενταετία ;

Το Τμήμα συνδέεται με κοινωνικούς φορείς και φορείς υγείας στην ευρύτερη περιοχή της
Μακεδονίας και Πανελλαδικά
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας συνδέεται με τα περισσότερα Νοσοκομεία, Ιδρύματα και
Κέντρα Αποκατάστασης του Νομού Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης Ελλάδας, όπου οι
φοιτητές πραγματοποιούν την Κλινική τους Άσκηση (Νομός Θεσσαλονίκης) αλλά και την
Πρακτική τους Άσκηση (Πανελλαδικά). Κάθε φοιτητής υποχρεούται πριν την ολοκλήρωση των
σπουδών του και ως μέρος της εκπαίδευσης του να κάνει πρακτική άσκηση σε κάποιο
Νοσοκομείο. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλα τα
Νοσοκομεία (δημόσια ή ιδιωτικά) στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό (ΕRASMUS,
ΕΠΕΑΕΚ). Αυτή η συνεργασία είναι σημαντική γιατί επιτρέπει τη σύνδεση του τμήματος με τους
ΚΠΠ φορείς καθώς οι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε
πραγματικές συνθήκες που αφορούν το επάγγελμά τους και επιβλέπονται από μόνιμους
καθηγητές του τμήματος οι οποίοι πραγματοποιούν επισκέψεις σε αυτούς τους φορείς. Αυτό
δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να ενημερώνουν για νέες εξελίξεις στο χώρο της
προσχολικής αγωγής και να αναπτύσσουν επιστημονικές & ερευνητικές συνεργασίες.
Μία άλλη μορφή συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς είναι μέσω ερευνητικών προγραμμάτων
(SOCRATES, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, EPEAEK) όπως:
πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Γ’ ΦΑΣΗ «Πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Στα προγράμματα αυτά συμμετείχαν και ΚΠΠ φορείς στους οποίους πραγματοποιήθηκε
η εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύθηκαν σε
περιοδικά και παρουσιάστηκαν σε ημερίδες.
Επίσης υπάρχει συνεργασία του τμήματος με κοινωνικούς φορείς, όπως για παράδειγμα
με τη συμμετοχή επί σειρά ετών των φοιτητών και των καθηγητών του τμήματος στον ετήσιο
έρανο του Ερυθρού Σταυρού, του Άσυλου του Παιδιού κ.α.
Το Τμήμα έχει προσφέρει και προσφέρει εθελοντική άμμισθη βοήθεια σε οργανώσεις ασθενών
(καρκινοπαθών, κυστικής ίνωσης κλπ) με την συμβολή φοιτητών και εκπαιδευτικών. Το Τμήμα
μελετά με σοβαρότητα την οργανωμένη εθελοντική προσφορά και συμμετοχή στα δρώμενα
της περιοχής. Έχει προταθεί να δημιουργηθεί επιτροπή που θα αναλάβει την κοινωνική και
εκπαιδευτική προβολή του Τμήματος. Εφ’ όσον υπάρξει θεσμικό – νομικό πλαίσιο το Τμήμα
μπορεί να συνδέσει την εκπαίδευση με την παραγωγή έμμισθα ή άμμισθα με την συνδρομή
των προωθημένων υψηλής ποιότητας δύο ερευνητικών εργαστηρίων.

6.1.2. Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος συμμετείχαν σ’ αυτά ;
Συμμετείχαν όλα τα μόνιμα μέλη ΕΠ του τμήματος, καθώς επίσης και κάποια μέλη από το
έκτακτο διδακτικό προσωπικό, όπως για παράδειγμα οι εργαστηριακοί συνεργάτες του
τμήματος που διδάσκουν τα Εργαστήρια.
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6.1.3. Πόσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος
συμμετείχαν σε αυτά ;
Συμμετείχαν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του τμήματος καθώς τόσο η
εργαστηριακή άσκηση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι μαθήματα υποχρεωτικά. Επίσης,
υπήρξε συμμετοχή και των μεταπτυχιακών φοιτητών.
6.1.4.Πως αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστημονική συνεργασία του Τμήματος με ΚΠΠ
φορείς ;
Μέσα από τη δημοσιοποίηση των συνεργασιών στον ημερήσιο τύπο (τοπικές
εφημερίδες) και σε περιοδικά ( περιοδικό που εκδίδεται από το ΑΤΕΙΘ) και σε κανάλια όπως
στο TV όπως έγινε στην ημερίδα με τίτλο<<ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝ ΠΑΙΔΙ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ>>. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων συνεργασιών σε
ημερίδες όπως για παράδειγμα στην ημερίδα που οργανώθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ Γ’ ΦΑΣΗ
«Πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
6.2. Δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς

6.2.1. Υπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών. Πόσο
αποτελεσματικοί είναι κατά την κρίση σας.
Μέσω του θεσμού της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος και της
διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων στους παραγωγικούς χώρους.
Συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς σε ερευνητικά προγράμματα (SOCRATES, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ,
EPEAEK).
Μέσω των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και της διεξαγωγής εργαστηριακών
καιθεωρητικών μαθημάτων που γίνονται σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, και γενικά
παραγωγικούς χώρους.
Επίσης τα μέλη ΕΠ του τμήματος έχουν αναπτύξει εξαιρετικά σημαντικές δραστηριότητες
και συνεργασίες που οφείλονται σε ατομικές πρωτοβουλίες.

6.2.2. Πως αντιμετωπίζουν τα μέλη ΔΕΠ /ΕΠ του Τμήματος την ανάπτυξη τέτοιων
συνεργασιών ;
Υπάρχει πολύ θετική αντιμετώπιση και αυτό φαίνεται τόσο από την προσπάθεια που
καταβάλλεται στην διατήρηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ήδη υπαρχουσών
συνεργασιών, όσο και στην αναζήτηση καινούργιων συνεργασιών μέσα από την ανάπτυξη
ατομικών πρωτοβουλιών.
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6.2.3. Πως αντιμετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών ;
Σε γενικές γραμμές η αντιμετώπιση και η ανταπόκριση είναι θετική. Οι περισσότερες
καθυστερήσεις στην ανάπτυξη συνεργασιών οφείλονται όχι σε έλλειψη ενδιαφέροντος αλλά
στην γραφειοκρατική δυσπραγία που παρατηρείται σε πολλούς τομείς.

6.2.4. Διαθέτει το Τμήμα πιστοποιημένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών ;
Το Τμήμα διαθέτει:
1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΜΙΑΣ
2.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΣΗ
6.3. Δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης
συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς

6.3.1.Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή στον
τύπο ;
Δημοσιοποίηση των συνεργασιών στον ημερήσιο τύπο (τοπικές εφημερίδες) και σε
περιοδικά (περιοδικό που εκδίδεται από το ΑΤΕΙΘ).

6.3.2.Οργανώνει ή συμμετέχει το Τμήμα σε εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση ΚΠΠ
φορέων σχετικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του Τμήματος ;
Συμμετοχή στην ημερίδα που αφορά την πρακτική άσκηση.
Συμμετοχή στην ετήσια ημερίδα που πραγματοποιείται στα πλαίσια του επαγγελματικού
προσανατολισμού με τη συμμετοχή σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στο τμήμα γίνονται συχνά επισκέψεις από σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,
όπου γίνεται ξενάγηση των μαθητών στους χώρους του τμήματος.
Οργάνωση ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων
6.3.3.Υπάρχει επαφή και συνεργασία με αποφοίτους του Τμήματος που είναι στελέχη ΚΠΠ
φορέων ;
Υπάρχουν συνεργασίες με αποφοίτους που είναι στελέχη σε ΚΠΠ φορείς μέσα από τη
συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα (SOCRATES, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, EPEAEK).
Επίσης μέσω του θεσμού της πρακτικής άσκησης και των εργαστηριακών μαθημάτων.
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Μέσα από επιμορφώσεις που αναλαμβάνει το τμήμα σε στελέχη παιδικών σταθμών
(Νάουσα).

6.4. Βαθμός σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία

6.4.1.Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους στην
εκπαιδευτική διαδικασία ;
Ο βαθμός σύνδεσης είναι σημαντικός κυρίως μέσω του θεσμού της πρακτικής άσκησης
και της πραγματοποίησης εργαστηριακών μαθημάτων σε παραγωγικούς φορείς.
Επίσης στην εκπαιδευτική διαδικασία, εντάσσονται και επισκέψεις των φοιτητών σε
χώρους ΚΠΠ φορέων.
6.4.2. Οργανώνονται ομιλίες/διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων ;
Υπάρχουν κάποιες, αλλά όχι πολλές, διαλέξεις και ομιλίες που πραγματοποιούνται
ύστερα από πρόσκληση κάποιου διδάσκοντα στα πλαίσια του μαθήματος του, όπως για
παράδειγμα με την πρόσκληση συγγραφέων για το μάθημα της Παιδικής Λογοτεχνίας.
6.4.3. Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες ;
Δεν απασχολούνται
6.5. Συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη
6.5.1. Πόσο σταθερές και βιώσιμες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες ;
Οι συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Τμήμα κυρίως μέσω της εργαστηριακής και
πρακτικής άσκησης είναι σταθερές και βιώσιμες καθώς υφίστανται επί σειρά ετών. Το ίδιο
βέβαια ισχύει και για τις άλλες συνεργασίες που υπάρχουν οι οποίες συνεχώς βελτιώνονται και
εξελίσσονται.
6.5.2. Συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος και ΚΠΠ
φορέων ;
Ναι συνάπτονται.
Α.Της 3ης Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του
τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 5/2/2014
Η 3η Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, που εκπροσωπείται από τον καθηγητή Ιωάννη Τσανάκα, με έδρα το
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που εκπροσωπείται από την επίκουρη καθηγήτρια
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Χριστάρα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα καλούνται εφεξής
<τα μέρη>,
Αναγνωρίζουν από κοινού ότι:
Η ανάγκη δικτύωσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μεταξύ τους είναι επιτακτική ιδιαίτερα στις
σημερινές συνθήκες. Ουσιαστική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους μπορεί
να επιφέρει χρήσιμα αποτελέσματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής, της
πληροφόρησης, της έρευνας, της προόδου αλλά και της ανάπτυξης με οφέλη για τους τελικούς
αποδέκτες τους φοιτητές και στην συγκεκριμένη περίπτωση τους παιδιατρικούς ασθενείς.
Συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει:
 Τη συνεργασία μεταξύ των δυο μερών με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό δράσεων
προκειμένου να προαχθεί η διεπιστημονική γνώση και να προωθηθεί η διαθεματική
επαγγελματική συνεργασία για την εξειδίκευση των πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών για
την καλή υγεία των παιδιών.
 Τη συλλογή, μεταφορά και ανταλλαγή πληροφοριών για κάθε είδους θέμα που αφορά τη
παιδιατρική φυσικοθεραπεία.
 Την αλληλοϋποστήριξη και συνεργασία σε θέματα εκπαιδευτικής, ερευνητικής και
επιστημονικής πρακτικής.
 Την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνώσεων.
 Την ενθάρρυνση του πνεύματος πρωτοβουλίας.
 Την εισαγωγή και ανάπτυξη πρωτοποριακών προσεγγίσεων.
3. Τα μέρη συναποδέχονται ειδικότερα τα εξής:
 Τη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο μερών με σκοπό την
οργάνωση πιστοποιημένου προγράμματος εξειδίκευσης φυσικοθεραπείας.
 Την αξιοποίηση των υποδομών της Κλινικής για την διευκόλυνση και την υποστήριξη της
εκπαίδευσης πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών.
 Την από κοινού διεξαγωγή διαλέξεων, ημερίδων, workshop, συνεδρίων, εκδηλώσεων και
γενικά κοινών δράσεων.
 Τη δημιουργία κοινών ερευνητικών πρωτόκολλων και την κοινή δημοσιοποίηση των
αποτελεσμάτων τους.
 Την από κοινού χρήση και όπου κρίνεται απαραίτητο δανεισμό φορητού εξοπλισμού στα
πλαίσια συλλογής ερευνητικών δεδομένων.
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Πρωτόκολλου, τα δύο μέρη θα συνεργάζονται για την
επεξεργασία νέων πεδίων ανάπτυξης συνεργασίας.
Η συνεργασία των δύο μερών θα διέπεται από τις αρχές της καλής πίστης, της
ειλικρίνειας, ηθικής, επαγγελματικής δεοντολογίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπρόσωπους των
μελών και λήγει μετά από έγγραφη επιθυμία ενός εκ των δύο μερών.
Β.. Του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος και του Kέντρου Θεραπευτικής Iππασίας Σερρών (ΚΕ.Θ.Ι.Σ)
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 18/06/2014,
Το τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που
εκπροσωπείται από την Αναπληρώτρια καθηγήτρια Χριστάρα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα του
Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης και του κέντρου Ιπποθεραπείας του Νομού Σερρών που εκπροσωπείται
από την Μαρία Λίγγα. οι οποίοι θα καλούνται εφεξής <τα μέρη>,
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Αναγνωρίζουν από κοινού ότι:
Η ανάγκη δικτύωσης του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του κέντρου Ιπποθεραπείας μεταξύ
τους είναι επιτακτική ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες. Ουσιαστική συνεργασία και
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους μπορεί να επιφέρει χρήσιμα αποτελέσματα στον τομέα
της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής, της πληροφόρησης, της έρευνας, της προόδου αλλά και
της ανάπτυξης με οφέλη για τους τελικούς αποδέκτες τους φοιτητές και στην συγκεκριμένη
περίπτωση τους παιδιατρικούς ασθενείς.
Συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει:
 Τη συνεργασία μεταξύ των δυο μερών με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό δράσεων
προκειμένου να προαχθεί η διεπιστημονική γνώση και να προωθηθεί η διαθεματική
επαγγελματική συνεργασία για την εξειδίκευση των πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών για
την καλή υγεία των παιδιών.
 Τη συλλογή, μεταφορά και ανταλλαγή πληροφοριών για κάθε είδους θέμα που αφορά τη
παιδιατρική φυσικοθεραπεία.
 Την αλληλοϋποστήριξη και συνεργασία σε θέματα εκπαιδευτικής, ερευνητικής και
επιστημονικής πρακτικής.
 Την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνώσεων.
 Την ενθάρρυνση του πνεύματος πρωτοβουλίας.
 Την εισαγωγή και ανάπτυξη πρωτοποριακών προσεγγίσεων.

3. Τα μέρη συναποδέχονται ειδικότερα τα εξής:
 Τη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο μερών με σκοπό την
οργάνωση πιστοποιημένου προγράμματος εξειδίκευσης φυσικοθεραπείας.
 Την αξιοποίηση των υποδομών της Κλινικής για την διευκόλυνση και την υποστήριξη της
εκπαίδευσης πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών.
 Την από κοινού διεξαγωγή διαλέξεων, ημερίδων, workshop, συνεδρίων, εκδηλώσεων και
γενικά κοινών δράσεων.
 Τη δημιουργία κοινών ερευνητικών πρωτόκολλων και την κοινή δημοσιοποίηση των
αποτελεσμάτων τους.
 Την από κοινού χρήση και όπου κρίνεται απαραίτητο δανεισμό φορητού εξοπλισμού στα
πλαίσια συλλογής ερευνητικών δεδομένων.
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Πρωτόκολλου, τα δύο μέρη θα συνεργάζονται για την
επεξεργασία νέων πεδίων ανάπτυξης συνεργασίας.
Η συνεργασία των δύο μερών θα διέπεται από τις αρχές της καλής πίστης, της
ειλικρίνειας, ηθικής, επαγγελματικής δεοντολογίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπρόσωπους των
μελών και λήγει μετά από έγγραφη επιθυμία ενός εκ των δύο μερών.
Γ.. Του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος και του νεογνολογικού τμήματος της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών,
ΜΕΝΝ, ΕΣΥ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 13/6/2016
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Το τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που
εκπροσωπείται από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Χριστάρα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα
του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης και το νεογνολογικό τμήμα της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας
Νεογνών, ΜΕΝΝ, ΕΣΥ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, που εκπροσωπείται
από την Αναστασιάδου- Καραγεωργοπούλου - Ευφροσύνη Παιδιάτρου Νεογνολόγου,
Διευθύντριας ΕΣΥ, με έδρα το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα
καλούνται εφεξής <τα μέρη>, Αναγνωρίζουν από κοινού ότι:
Η ανάγκη δικτύωσης μεταξύ τους είναι επιτακτική ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες.
Ουσιαστική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους μπορεί να επιφέρει χρήσιμα
αποτελέσματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής, της πληροφόρησης, της
έρευνας, της προόδου αλλά και της ανάπτυξης με οφέλη για τους τελικούς αποδέκτες τους
φοιτητές και στην συγκεκριμένη περίπτωση τους παιδιατρικούς ασθενείς.
Συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει:
 Τη συνεργασία μεταξύ των δυο μερών με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό δράσεων
προκειμένου να προαχθεί η διεπιστημονική γνώση και να προωθηθεί η διαθεματική
επαγγελματική συνεργασία για την ειδίκευση των πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών για την
καλή υγεία των παιδιών.
 Τη συλλογή, μεταφορά και ανταλλαγή πληροφοριών για κάθε είδους θέμα που αφορά τη
παιδιατρική φυσικοθεραπεία.
 Την αλληλοϋποστήριξη και συνεργασία σε θέματα εκπαιδευτικής, ερευνητικής και
επιστημονικής πρακτικής.
 Την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνώσεων.
 Την ενθάρρυνση του πνεύματος πρωτοβουλίας.
 Την εισαγωγή και ανάπτυξη πρωτοποριακών προσεγγίσεων.
3. Τα μέρη συναποδέχονται ειδικότερα τα εξής:
 Τη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο μερών με σκοπό την
οργάνωση μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος φυσικοθεραπείας.
 Την αξιοποίηση των υποδομών της Μονάδας για την διευκόλυνση και την υποστήριξη της
εκπαίδευσης πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών.
 Την από κοινού διεξαγωγή διαλέξεων, ημερίδων, workshop, συνεδρίων, εκδηλώσεων και
γενικά κοινών δράσεων.
 Τη δημιουργία κοινών ερευνητικών πρωτόκολλων και την κοινή δημοσιοποίηση των
αποτελεσμάτων τους.
 Την από κοινού χρήση και όπου κρίνεται απαραίτητο δανεισμό φορητού εξοπλισμού στα
πλαίσια συλλογής ερευνητικών δεδομένων.
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Πρωτόκολλου, τα δύο μέρη θα συνεργάζονται για την
επεξεργασία νέων πεδίων ανάπτυξης συνεργασίας.
Η συνεργασία των δύο μερών θα διέπεται από τις αρχές της καλής πίστης, της
ειλικρίνειας, ηθικής, επαγγελματικής δεοντολογίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπρόσωπους των
μελών και λήγει μετά από έγγραφη επιθυμία ενός εκ των δύο μερών.
Δ..Του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος και του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης Άγιος Στυλιανός
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Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις
11/2/2016 Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος
Στυλιανός , που εκπροσωπείται από την κ. Γναρδέλλη Μελπομένη, πρόεδρο του Ιδρύματος
και το Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος , που εκπροσωπείται από την αναπληρώτρια καθηγήτρια και
πρόεδρο Χριστάρα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα , οι οποίοι θα καλούνται εφεξής <τα μέρη>.
Αναγνωρίζουν από κοινού ότι: Η ανάγκη δικτύωσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με
δομές κοινωνικού Χαρακτήρα είναι επιτακτική ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες. Ουσιαστική
συνεργασία μπορεί να επιφέρει χρήσιμα αποτελέσματα στον καλή ανάπτυξη και την πρόοδο
των βρεφών - νηπίων .
Συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει:
 Τη συνεργασία μεταξύ των δυο μερών με σκοπό να προαχθεί η διεπιστημονική γνώση και
να προωθηθεί η προσφορά εξειδικευμένης εργασίας των πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών
για την καλή υγεία των βρεφών και νηπίων .
 Την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνώσεων.
 Την ενθάρρυνση του πνεύματος πρωτοβουλίας και προσφοράς
 Την εισαγωγή και ανάπτυξη σωστής προσέγγισης του προβλήματος του παιδιού και της
αντιμετώπισης του.
Τα μέρη συναποδέχονται ειδικότερα τα εξής:
Τη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών με σκοπό την οργάνωση πιστοποιημένου προγράμματος
εξειδίκευσης φυσικοθεραπείας σε βρέφη και νήπια Κατά τη διάρκεια ισχύος του Πρωτόκολλου,
τα δύο μέρη θα συνεργάζονται για την επεξεργασία νέων πεδίων ανάπτυξης συνεργασίας. Η
συνεργασία των δύο μερών θα διέπεται από τις αρχές της καλής πίστης, της ειλικρίνειας, ηθικής,
επαγγελματικής δεοντολογίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε
ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπρόσωπους των μελών και λήγει μετά από έγγραφη
επιθυμία ενός εκ των δύο μερών.
Ε.Του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος και του νεογνολογικού τμήματος της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών,
ΜΕΝΝ, της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 13/6/2016
Το τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που
εκπροσωπείται από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Χριστάρα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα
του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης και το νεογνολογικό τμήμα της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας
Νεογνών, ΜΕΝΝ, της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που
εκπροσωπείται από την καθηγήτρια Δρόσου Αγακίδου, με έδρα το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα καλούνται εφεξής <τα μέρη>, αναγνωρίζουν από κοινού ότι:
Η ανάγκη δικτύωσης μεταξύ τους είναι επιτακτική ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες.
Ουσιαστική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους μπορεί να επιφέρει χρήσιμα
αποτελέσματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής, της πληροφόρησης, της
έρευνας, της προόδου αλλά και της ανάπτυξης με οφέλη για τους τελικούς αποδέκτες τους
φοιτητές και στην συγκεκριμένη περίπτωση τους παιδιατρικούς ασθενείς.
Συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει:
 Τη συνεργασία μεταξύ των δυο μερών με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό δράσεων
προκειμένου να προαχθεί η διεπιστημονική γνώση και να προωθηθεί η διαθεματική
επαγγελματική συνεργασία για την ειδίκευση των πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών για την
καλή υγεία των παιδιών.
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Τη συλλογή, μεταφορά και ανταλλαγή πληροφοριών για κάθε είδους θέμα που αφορά τη
παιδιατρική φυσικοθεραπεία.
Την αλληλοϋποστήριξη και συνεργασία σε θέματα εκπαιδευτικής, ερευνητικής και
επιστημονικής πρακτικής.
Την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνώσεων.
Την ενθάρρυνση του πνεύματος πρωτοβουλίας.
Την εισαγωγή και ανάπτυξη πρωτοποριακών προσεγγίσεων.

3. Τα μέρη συναποδέχονται ειδικότερα τα εξής:
 Τη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο μερών με σκοπό την
οργάνωση μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος φυσικοθεραπείας.
 Την αξιοποίηση των υποδομών της Μονάδας για την διευκόλυνση και την υποστήριξη της
εκπαίδευσης πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών.
 Την από κοινού διεξαγωγή διαλέξεων, ημερίδων, workshop, συνεδρίων, εκδηλώσεων και
γενικά κοινών δράσεων.
 Τη δημιουργία κοινών ερευνητικών πρωτόκολλων και την κοινή δημοσιοποίηση των
αποτελεσμάτων τους.
 Την από κοινού χρήση και όπου κρίνεται απαραίτητο δανεισμό φορητού εξοπλισμού στα
πλαίσια συλλογής ερευνητικών δεδομένων.
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Πρωτόκολλου, τα δύο μέρη θα συνεργάζονται για την
επεξεργασία νέων πεδίων ανάπτυξης συνεργασίας.
Η συνεργασία των δύο μερών θα διέπεται από τις αρχές της καλής πίστης, της
ειλικρίνειας, ηθικής, επαγγελματικής δεοντολογίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπρόσωπους των
μελών και λήγει μετά από έγγραφη επιθυμία ενός εκ των δύο μερών.
6.5.3. Εκπροσωπείται το Τμήμα σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και
αναπτυξιακά όργανα ;
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιου είδους εκπροσώπηση, αλλά βρίσκεται στα
μελλοντικά σχέδια.
6.5.4. Συμμετέχει το τμήμα στην εκπόνηση τοπικών/περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης ;
Δεν υπάρχει καμιά συμμετοχή.
6.5.5. Υπάρχει διάδραση ή συνεργασία του Τμήματος με το περιβάλλον του, και ιδίως με
αντίστοιχα Τμήματα άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ;
Yπάρχoυν συνεργασίες μέσω των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Μετά την εξωτερική
αξιολόγιση βάση του στρατηγικού σχεδιασμού του τμήματος, το πιο δυνατό θετικό και
καθοριστικής σημασίας σημείο είναι τα μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, τα οποία
ανέδειξαν προς τα έξω τον Ακαδημαικό χαρακτήρα του τμήματος και έγιναν αιτία συνεργασιών
με υψυλού επιπέδου επιστήμονες και εξειδικευμένους χώρους.
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6.5.6. Αναπτύσσει το Τμήμα και διατηρεί σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή κοινωνία,
καθώς και με την τοπική, περιφερειακή ή και εθνική οικονομική υποδομή;
Μέσα από το θεσμό της πρακτικής άσκησης, των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των
προγραμμάτων ERASMUS.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης
7.1. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης
Η χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης είναι για έναν οργανισμό καθοριστικός παράγοντας
εξέλιξης και ανάπτυξης. Όταν όμως ο οργανισμός αυτός είναι ΄Ιδρυμα της Ευρωπαϊκής
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η διαμόρφωση στρατηγικής ανάπτυξης είναι προϋπόθεση για την
επιβίωσή του. Βασικά στοιχεία μιας σύγχρονης στρατηγικής ανάπτυξης των Ανώτατων
Ιδρυμάτων είναι ο εντοπισμός των θετικών και αρνητικών στοιχείων της λειτουργίας τους και
του έργου που παράγουν.
Οι πρώτες προσπάθειες να εντοπιστούν τα θετικά σημεία και οι αδυναμίες του
Τμήματος Φυσικοθεραπείας με τρόπο συστηματικό και επιστημονικό έγιναν με την εφαρμογή
των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ "Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (3.1.α) (1997-99)
και ΕΠΕΑΕΚ "Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου και παρεχόμενων υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι.Θ.
Τμήματος Φ" (1999). Βασικός στόχος του προγράμματος "Αναμόρφωση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων (3.1.α) ήταν η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών ύστερα από
αξιολόγηση του προγράμματος που εφαρμοζόταν με σκοπό να εντοπιστούν οι αδυναμίες και οι
ελλείψεις ώστε να σχεδιαστούν οι κατάλληλες βελτιώσεις. Στους στόχους του προγράμματος
"Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου και παρεχόμενων υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι.Θ. Τμήματος
Φυσικοθεραπείας" ήταν α) «η επιτυχία, ύστερα από διερεύνηση, στη λειτουργία, απόδοση και
αποτελεσματικότητα του Τμήματος, ώστε να δώσει πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές έτοιμους
να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αξιοποιώντας κατάλληλα
την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και περιβάλλοντος» και β) «η
προσπάθεια να προσδιοριστούν και να σχεδιαστούν οι δομές, τα εργαλεία και οι διαδικασίες
βάσει των οποίων το Τμήμα Φυσικοθεραπείας θα εξελίσσεται, βελτιώνεται και
αυτοπροσδιορίζεται, ελκόμενο από τις ανάγκες και όχι κατ’ ανάγκη ωθούμενο».
Οι εργασίες των παραπάνω προγραμμάτων ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση των
ισχυρών και αδύνατων σημείων του Τμήματος και τις προτάσεις λύσεων και οδήγησαν στην
ανάπτυξη δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ενός προγράμματος εξειδίκευσης στην
παιδιατρική φυσικοθεραπεία του ΙΔΒΕ, όπου πραγματοποιήθηκαν δύο κύκλοι
Μετά την εξωτερική αξιολόγιση βάση του στρατηγικού σχεδιασμού του τμήματος, το πιο
δυνατό θετικό και καθοριστικής σημασίας σημείο είναι τα μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών, τα οποί ανέδειξαν προς τα έξω τον Ακαδημαικό χαρακτήρα του τμήματος και έγιναν
αιτία συνεργασιών με υψηλού επιπέδου επιστήμονες και εξειδικευμένους χώρους.

7.2 Διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος
Στο Τμήμα γίνονται προσπάθειες για την παροχή στους φοιτητές/τριες εκπαιδευτικών
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (Χρήση συστήματος πιστωτικών μονάδων, Συμπλήρωμα
Διπλώματος), αλλά δεν υπάρχει καθορισμένη διαδικασία στρατηγικής ανάπτυξης του
Τμήματος. Το Συμβούλιο του Τμήματος ασχολείται με θέματα στρατηγικής ανάπτυξης του
Τμήματος, η δημιουργία όμως ενός μηχανισμού που θα ασχολείται συστηματικά με τη
διαμόρφωση μιας τέτοιας στρατηγικής λαμβάνοντας υπόψη εθνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα
θα συνέβαλε σημαντικά στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Τμήματος. Ως τμήμα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης η ακαδημαϊκή ανάπτυξη θα πρέπει να κινείται προς τρεις κατευθύνσεις:
 Την εκπαιδευτική διαδικασία.
 Την ερευνητική δραστηριότητα.
 Τη σύνδεση με την παραγωγή.
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7.3 Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου (λ.χ. 5 ετούς)
σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή;
Υπάρχει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ένας προγραμματισμός
αγοράς εξοπλισμού μέσω ιεράρχησης των αναγκών.
7.4. Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και
παρακολούθηση της υλοποίησης και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των
αναπτυξιακών του στρατηγικών;
Αν και δεν υπάρχει στο Τμήμα συγκεκριμένη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική,
ωστόσο όταν είναι απαραίτητο η διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών ανατίθεται σε
επιτροπές ή σε μέλη ΕΠ. Καθοριστικός βέβαια παράγων είναι η ύπαρξη ικανών πιστώσεων από
το Υπουργείο.
7.5. Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό
σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες;
Θα υπάρξει διαδικασία για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση στοιχείων και δεικτών για
τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος μέσα από την
ποιστοποίηση των 2 εργαστηρίων και τα μεταπτυχιακά προγράμματα.
7.6. Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού υψηλού επιπέδου;
Το Τμήμα προσπαθεί με την προκήρυξη θέσεων ΕΠ, να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού υψηλού επιπέδου. Επίσης οργανώνει σχεδιασμό προβολής του εξοπλισμού
υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει στα Ερευνητικά του Εργαστήρια για τη προσέλκυση
ερευνητών και τη δημιουργία ερευνητικών μελετών.
7.7 Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού
προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος;
Τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες. Κατά την προκήρυξη των θέσεων λαμβάνονται
υπόψη οι ανάγκες του τμήματος όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιστημονικές και
κοινωνικές εξελίξεις.
7.8. Πόσους φοιτητές ζητάει τεκμηριωμένα το Τμήμα ανά έτος;
Το Τμήμα ζητάει 89 φοιτητές/τριες ανά έτος. Αυτός όμως ο αριθμός αυξάνεται κατά
πολύ, μερικές φορές σχεδόν διπλασιάζεται, λόγω της εγγραφής στο Τμήμα μεγάλου αριθμού
φοιτητών από μεταγραφές, κατατακτήριες εξετάσεις και άλλες ειδικές κατηγορίες.
7.9. Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού
επιπέδου;
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης έχει τη προτίμηση των
υποψηφίων και αυτό αποδεικνύεται από την υψηλή άνω των 17000 μορίων (η υψηλότερη των
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ΤΕΙ) βάση εισαγωγής. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο των φοιτητών είναι πολύ υψηλό, από τα
υψηλότερα σε όλα τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι).
Προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές/τριες υψηλού επιπέδου, το Τμήμα:
Διοργανώνει ημερίδες ενημέρωσης μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δέχεται επισκέψεις από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Κάνει ενημερωτικές επισκέψεις στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διανέμει ενημερωτικά φυλλάδια
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές
8.1. Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών
8.1.1. Πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία του Τμήματος και των Τομέων;
Οι διοικητικές ανάγκες του τμήματος καλύπτονται από την Γραμματεία του τμήματος, η
οποία είναι αρμόδια για την: ενημέρωση των συλλογικών οργάνων για την ισχύουσα
νομοθεσία , για κάθε διοικητικό θέμα που προκύπτει, για την τήρηση και επικύρωση των
πρακτικών των συνεδριάσεων του τμήματος και για την τήρηση του μητρώου των φοιτητών και
την έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικών που αφορούν τους φοιτητές/τριες.
Η γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι στελεχωμένη με δύο άτομα, ένα εκ
των οποίων έχει αναλάβει το φοιτητικό τμήμα της γραμματείας και το άλλο τα διοικητικά
θέματα.
8.1.2. Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το ωράριο
λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος και των Τομέων για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών;
Η Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί τις εργάσιμες για το δημόσιο τομέα ώρες και
ημέρες και για την εξυπηρέτηση των φοιτητών καθημερινά και τις ώρες 10-1π.μ..
Η αποτελεσματική εξυπηρέτηση οφείλεται και στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικά
προς τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό.
8.1.3.Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος
με εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος; Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του
Τμήματος είναι
(α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης;
(β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης;
Η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του τμήματος με την κεντρική διοίκηση του
ΑΤΕΙΘ κρίνεται ικανοποιητική.
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη είναι οργανωμένη και λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο για
όλους τους χρήστες. Αρκετές υπηρεσίες προσφέρονται ηλεκτρονικά σε υπολογιστές που
βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙΘ. Οι υπηρεσίες της κρίνονται ικανοποιητικές χάρη στη
βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό. .
.
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8.1.4. Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα Σπουδαστήρια
του Τμήματος;
Τα εργαστήρια του τμήματος πραγματοποιούνται στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας και σε
Νοσοκομεία (εργαστήριο Κλινικής Άσκησης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV). Η λειτουργία των εργαστηρίων στο
τμήμα αντιμετωπίζει προβλήματα από το μεγάλο αριθμό των φοιτητών και από την έλλειψη
αντίστοιχων εργαστηριακών αιθουσών.
8.1.5. Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους;
Το βασικότερο πρόβλημα είναι ο μεγάλος αριθμός φοιτητών και η έλλειψη κτιριακών
υποδομών.
8.1.6. Πώς υποστηρίζονται οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
του Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικές είναι;
Οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του τμήματος
υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες κεντρικές υπηρεσίες. Αυτό δημιουργεί σχετικές
καθυστερήσεις στην ανταπόκριση του όγκου εργασιών και στην αντιμετώπιση άμεσων
προβλημάτων.
Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις υπηρεσίες του τμήματος κρίνεται ικανοποιητική.
8.2. Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας;
8.2.1. Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή;
Το Συμβούλιο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ορίζει σύμβουλο καθηγητή εκπαίδευσης
για κάθε ακαδημαϊκό έτος, τον οποίο μπορούν οι φοιτητές να συμβουλεύονται.
8.2.2. Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής
κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών;
Αρκετά αποτελεσματικά, τόσο από το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό όσο και από το Κέντρο
διαχείρισης Δικτύου του ΑΤΕΙΘ
8.2.3. Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική
είναι η λειτουργία της;
Δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία στο τμήμα μας, ωστόσο γίνονται προσπάθειες τόσο από το
διδακτικό όσο και από το διοικητικό προσωπικό προκειμένου να υπάρξει διευκόλυνση των
εργαζόμενων φοιτητών.
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8.2.4. Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και κείνων που
δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; Πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία
της;
Δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία στο τμήμα μας.

8.2.5. Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών
(πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ);
Όχι δεν υπάρχουν.
8.2.6. Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των
νεοεισερχόμενων στο Τμήμα φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι;
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού Έτους οργανώνονται εκδηλώσεις υποδοχής πρωτοετών
φοιτητών όπου γίνεται ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους από τον
Προϊστάμενο του τμήματος και κάποιον καθηγητή που ορίζεται.
Για την πιο σωστή όμως ενημέρωση των φοιτητών θα πρέπει να εκδοθεί και να
διανεμηθεί οδηγός σπουδών του τμήματος, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δημιουργηθεί
ιστοσελίδα του τμήματος ώστε να μπορούν οι φοιτητές να ενημερώνονται ηλεκτρονικά.
8.2.7. Πώς συμμετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα;
Οι φοιτητές συμμετέχουν- σε ημερίδες και δρώμενα που οργανώνει το τμήμα, αλλά και
οργανώνουν διάφορες ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις..
8.2.8. Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται προς το Τμήμα;
Στο τμήμα μας υπάρχει υπεύθυνος καθηγητής για τα προγράμματα ERASMUS και η
υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών γίνεται κυρίως από τον παραπάνω υπεύθυνο.
8.3. Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα;
8.3.1. Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης.
Το Τμήμα δεν έχει δική του βιβλιοθήκη αλλά εξυπηρετείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
του ΑΤΕΙΘ και από τη βιβλιοθήκη της ΣΕΥΠ. Στην Βιβλιοθήκη της ΣΕΥΠ έχουν μεταφερθεί τα
περισσότερα βιβλία που αφορούν το τμήμα μας ωστόσο χρειάζεται εμπλουτισμός της σε
θέματα σχετικά με την προσχολική φροντίδα και αγωγή, ειδικά σε άρθρα και περιοδικά του
χώρου. Ιδιαίτερα χρήσιμη και σημαντική είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε
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εκδοτικούς οίκους μέσω της Κοινοπραξίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALink) και της
Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Διαδανεισμού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ.
8.3.2. Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού.
Ο κοινόχρηστος τεχνικός εξοπλισμός είναι σχετικά παλαιός αλλά σε ικανοποιητική
κατάσταση λειτουργίας.
8.3.3. Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων.
Υπάρχει σπουδαστήριο στο χώρο της ΣΕΥΠ το οποίο διαθέτει χώρο και τεχνικό εξοπλισμό,
ωστόσο δεν υπάρχει αντίστοιχο ενδιαφέρον από την πλευρά των φοιτητών για την
χρησιμοποίηση και την αξιοποίησή του.

8.3.4. Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων.
Ο διατιθέμενος αριθμός για γραφεία ΕΠ κρίνεται ικανοποιητικός για τον αριθμό των
μελών ΕΠ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τμήμα καθώς 1 άτομο είναι σε κάθε γραφείο
καθώς επίσης και η ποιότητά τους έχει επιδεχθεί σημαντικής βελτίωση..
8.3.5. Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος και Τομέων.
Οι χώροι της Γραμματείας είναι απολύτως ανεπαρκείς και η ποιότητά τους επιδέχεται
σημαντική βελτίωση.
8.3.6. Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων.
Υπάρχει χώρος συνεδριάσεων ο οποίος κρίνεται άριστος.
8.3.7. Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραματικά σχολεία, μουσεία,
αρχεία, αγροκτήματα, εκθεσιακοί χώροι κλπ).
Δεν υπάρχουν/χρησιμοποιούνται τέτοιοι χώροι.
8.3.8. Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ.
Οι υποδομές ΑΜΕΑ κρίνονται επαρκείς. Υπάρχουν υποδομές για ΑΜΕΑ, όπως ράμπες για
αναπηρικά καροτσάκια, ανελκυστήρες).
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8.3.9. Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε υποδομές
και εξοπλισμό του Ιδρύματος;
Υπάρχουν διαθέσιμοι φορητοί Η/Υ, projectors και διαφανοσκόπια, και η πρόσβασή τους
είναι εύκολη για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας .
8.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του
Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου);
8.4.1. Ποιες από τις λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ;
Η ύπαρξη της Ηλεκτρονικής Γραμματείας και καλύπτει τις ανάγκες και απαιτήσεις που
υπάρχουν για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των φοιτητών και των διδασκόντων. Υπάρχει
ιστοσελίδα του τμήματος.
8.4.2. Ποιες από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους
φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος;
Η Ηλεκτρονική Γραμματεία και η ιστοσελίδα του τμήματος χρησιμοποιείται.
8.4.3. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο;
Όλα τα μέλη έχουν ιστοσελίδα στο site του τμήματος.
8.4.4. Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τμήματος στο διαδίκτυο;
Το 2016 έγινε η ανανέωση
8.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών
και εξοπλισμού;
8.5.1. Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος; Πώς
διασφαλίζεται;
Οι διαθέσιμες υποδομές του τμήματος και ο εξοπλισμός ελέγχονται από το συμβούλιο
του τμήματος και τη γενική συνέλευση ενώ ταυτόχρονα υπάρχει συνεργασία μεταξύ των μελών
ΕΠ.
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8.5.2. Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού του Τμήματος; Πώς
διασφαλίζεται;
Οι διαθέσιμες υποδομές του τμήματος και ο εξοπλισμός ελέγχονται από το συμβούλιο
του τμήματος και τη γενική συνέλευση ενώ ταυτόχρονα υπάρχει συνεργασία μεταξύ των μελών
ΕΠ.
8.6.Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων;
8.6.1. Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του Τμήματος;
Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;
Δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία στο Τμήμα
8.6.2. Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;
Ναι. Το συμβούλιο του ΑΤΕΙΘ κατανέμει τους πόρους στα τμήματα και στη συνέχεια το
συμβούλιο του Τμήματός μας κατανέμει επιμέρους τους πόρους. Στη συνέχεια η κατανομή των
πόρων εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο και τον Διευθυντή της Σχολής. Οι κεντρικές
οικονομικές υπηρεσίες του Ιδρύματος ελέγχουν τη νομιμότητα των δαπανών και εκτελούν τον
οικονομικό απολογισμό.
Η διαδικασία εφαρμόζεται ικανοποιητικά και αποτελεσματικά. Συνήθως, οι οικονομικοί
πόροι που έρχονται στο Τμήμα χρησιμοποιούνται για την βελτίωση των υποδομών και του
εξοπλισμού. Όταν υπάρχει διαθέσιμο, κατανέμεται στα μέλη ΕΠ.
8.6.3. Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;
Επίσημα δεν συντάσσεται ούτε προβλέπεται η σύνταξη απολογισμού, ωστόσο υπάρχει
ανεπίσημη ενημέρωση τόσο προς τα μέλη ΔΕΠ, όσο και προς την κεντρική διοίκηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Συμπεράσματα
9.1. Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος,
όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ;
Μέσω της διαδικασίας της Εσωτερικής Αξιολόγησης που ακολουθεί το Τμήμα,
συζητήθηκαν για πρώτη φορά και σε μεγάλη έκταση τα διάφορα ζητήματα που απασχολούν το
Τμήμα, καθώς και οι παράμετροι λειτουργίας του. Στις συζητήσεις αυτές συμμετείχαν τόσο οι
διδάσκοντες του Τμήματος, όσο και οι φοιτητές/τριες και το λοιπό προσωπικό του Τμήματος.
Αυτές οι συζητήσεις έθεσαν τις βάσεις για περαιτέρω προβληματισμό, διατύπωση απόψεων
και λήψη αποφάσεων.
Βέβαια, η διαδρομή από την απλή αναφορά των απόψεων μέχρι την συλλογή, καταγραφή
και ανάλυση των δεδομένων, και την εξαγωγή συμπερασμάτων, ήταν αρκετά χρονοβόρα. Αυτό
σημαίνει ότι τα μέλη της ΟΜΕΑ επιφορτίστηκαν με μεγάλο όγκο εργασίας, και μάλιστα χωρίς
την ύπαρξη της απαραίτητης τεχνικής υποστήριξης, που θα συνέβαλε στην
αποτελεσματικότερη και λειτουργικότερη καταγραφή και επεξεργασία των ποσοτικών και
ποιοτικών δεδομένων της αξιολόγησης του Τμήματος.
Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο, ως προς την συνολική διαδικασία της αξιολόγησης, ήταν η
έλλειψη εμπιστοσύνης ενός μικρού αριθμού συμμετεχόντων σε τέτοιου είδους διαδικασία. Οι
αμφιβολίες που ετέθησαν αφορούσαν τους στόχους και την σκοπιμότητα της αξιολόγησης, η
οποία συνδέθηκε με την μείωση της χρηματοδότησης και κατ’ ουσία την τιμωρία ενός
Ιδρύματος. Είναι πραγματικότητα ότι δεν υπήρξε ο κατάλληλος χρόνος και η απαιτούμενη
ενημέρωση ώστε να γίνει ξεκάθαρο, (και από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας) ότι ο στόχος
της αξιολόγησης είναι η βελτίωση και η ανάπτυξη των Τμημάτων μέσα από την καταγραφή των
προβλημάτων που θα αναδειχθούν, και τις λύσεις που θα προταθούν.
Ως προς την παρουσίαση του Τμήματος, τα αρνητικά σημεία που κυριαρχούν και είναι
καθοριστικής σημασίας για την μελλοντική ανάπτυξή του είναι ο πολύ μικρός αριθμός μόνιμου
προσωπικού (εκπαιδευτικού, τεχνικού και διοικητικού). Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι το
μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος είναι μόλις 10 μέλη, ενώ το έκτακτο
εκπαιδευτικό προσωπικό είναι 4 μέλη. Το γεγονός αυτό έχει πολλές αρνητικές συνέπειες, οι
κυριότερες από τις οποίες είναι:

Μεγάλος φόρτος εργασίας (διδακτικός και διοικητικός) του μόνιμου προσωπικού

Έλλειψη χρόνου για ερευνητική δραστηριότητα

Μη επαρκής αριθμός επιτροπών για τα επιμέρους ζητήματα του Τμήματος, που είναι όμως
ζωτικής σημασίας, όπως ο ακαδημαϊκός σχεδιασμός, οι στρατηγικές ανάπτυξης, κλπ.
Σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, αν και η τελευταία αναθεώρησή του
έγινε πριν τρία χρόνια, η Εσωτερική Αξιολόγηση κατέγραψε αρκετά θετικά σημεία, όπως
ορθολογική έκταση της ύλης των μαθημάτων, απουσία επικαλύψεων στην διδακτέα ύλη,
αρκετά συχνή επικαιροποίηση της ύλης στα περισσότερα μαθήματα, και διαφανές και
ξεκάθαρο σύστημα αξιολόγησης των φοιτητών και της ανακοίνωσης των μαθησιακών στόχων.
Ένα ακόμη ισχυρό θετικό στοιχείο του Προγράμματος Σπουδών είναι η πολύ καλά οργανωμένη
Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριων, η οποία υποστηρίζεται και από πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ.
Υπάρχουν όμως και αρνητικά σημεία, καθοριστικής σημασίας, που αφορούν το Πρόγραμμα
Σπουδών, με κυριότερα : την έλλειψη μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και την
ανεπαρκή ανάπτυξη της διεθνούς διάστασης του προγράμματος σπουδών, η οποία έχει ως
αποτέλεσμα την μικρή κινητικότητα φοιτητών/τριων, και την σχεδόν ανύπαρκτη κινητικότητα
των διδασκόντων.
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Οι σχέσεις του Τμήματος με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς
παρουσιάζονται αρκετά ανεπτυγμένες, κυρίως λόγω της ύπαρξης της Πρακτικής Άσκησης των
φοιτητών/τριων. Από την άλλη, όμως, μεριά δεν υπάρχει σχέση μελών ΕΠ με ΚΠΠ φορείς,
καθώς και συμμετοχή μελών ΕΠ στην εκπόνηση περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης.
Ένα άλλο καθοριστικής φύσεως σημείο της Εσωτερικής Αξιολόγησης ήταν οι διοικητικές
υπηρεσίες και υποδομές. Κατεγράφησαν, κυρίως, αρνητικά στοιχεία που είναι τα ακόλουθα:
- Η Γραμματεία του Τμήματος είναι ελλιπώς στελεχωμένη, με αποτέλεσμα την
παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος. Απαιτείται άμεση αύξηση του
προσωπικού της.
- Οι χώροι της Γραμματείας του Τμήματος και των γραφείων των καθηγητών είναι ανεπαρκείς.
- Απαιτούνται περαιτέρω υποδομές για υποστήριξη των ΑΜΕΑ
- Οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας (στήριξη πρωτοετών, αδύναμων φοιτητών, εργαζομένων,
αλλοδαπών) κρίνονται ανεπαρκείς και απαιτείται ανάπτυξή τους με κατάλληλη στελέχωση.
9.2. Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους
από τα αρνητικά σημεία ;
Αξιοποίηση των θετικών σημείων :
- Περαιτέρω ισχυροποίηση του καλού επιπέδου του Προγράμματος Σπουδών, με συχνότερη
αναμόρφωσή του και ενεργοποίηση της μελλοντικής διεθνούς διάστασής του, με εισαγωγή
μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα.
- Οι αρκετά ανεπτυγμένες σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς φορείς
μπορούν να επεκταθούν και να ενδυναμωθούν, ώστε να υπάρξει αμεσότερη σύνδεση των
σπουδών με την αγορά εργασίας.
- Η διαδικασία της αξιολόγησης δίνει μια καλή ευκαιρία και μπορεί να θέσει τις βάσεις για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών και των πρακτικών εκείνων που θα οδηγήσουν
στην ανάπτυξη και βελτίωση του Τμήματος.
Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία:
- Ελλοχεύει αρκετά αυξημένος κίνδυνος υποβάθμισης του ήδη ανεπαρκούς ερευνητικού έργου
σε συνδυασμό α) με την υπερφόρτωση του μόνιμου διδακτικού προσωπικού με μεγάλο
διδακτικό φόρτο, και β) την έλλειψη κινήτρων για ερευνητικό έργο.
- Η έλλειψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε ακόμη
μεγαλύτερη μείωση της συμμετοχής του Τμήματος σε ανταγωνιστικά ερευνητικά
προγράμματα, με αποτέλεσμα την καταδίκη του Τμήματος σε μονομερές ρόλο, που θα είναι η
παροχή κάποιων γνώσεων, και όχι ο πολύπλευρος ρόλος που μπορεί να παίξει ένα ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα.
- Η έλλειψη Μεταπτυχιακών και κυρίως Διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών ελαχιστοποιεί
τις δυνατότητες ανταγωνισμού του Τμήματος με αυτά άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων (ΑΕΙ) του εσωτερικού και του εξωτερικού.
- Η ανεπαρκή στελέχωση του Τμήματος με ΕΤΠ είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει στην
προβληματική λειτουργία των εκπαιδευτικών εργαστηρίων.
- Η πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία θα πρέπει να είναι έτοιμα να λάβουν αποφάσεις και να
δράσουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα και τις εκθέσεις της Εσωτερικής, αλλά και
Εξωτερικής Αξιολόγησης των διαφόρων τμημάτων. Αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα τα
προβλήματα που αναδεικνύονται μέσω της διαδικασίας της αξιολόγησης υπάρχει ο κίνδυνος
να οδηγηθούμε στην απαξίωση αυτής της διαδικασίας και στον μελλοντικό
μαρασμόΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

235

Σχέδια βελτίωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Προτάσεις
10.1. Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για τη άρση των αρνητικών και την
ενίσχυση των θετικών σημείων
α) Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών και επικαιροποίηση του περιεχομένου των
μαθημάτων έτσι ώστε οι παρεχόμενες γνώσεις να ανταποκρίνονται στις πρόσφατες
επιστημονικές και κοινωνικές εξελίξεις.
β).
γ) Οργάνωση ημερίδων
δ) Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Τμήματος
ε) Δημιουργία ιστοσελίδας του Τμήματος
Επισήμανση
Κατά το έτη 2014-16 έχουν υλοποιηθεί οι δύο στόχοι γ. και δ.
10.2. Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την
ενίσχυση των θετικών σημείων
α) Μεγαλύτερη κινητικότητα καθηγητών και φοιτητών σε ιδρύματα του εξωτερικού και
μεγαλύτερη συμμετοχή τους σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.
β) Ανάπτυξη συνεργασιών με ανάλογα τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ελληνικών και ξένων,
για την εφαρμογή καινοτόμων αναπτυξιακών προγραμμάτων και διεξαγωγή ερευνών.
γ) Οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων στα οποία θα προβάλλεται το έργο του Τμήματος και θα
γνωστοποιούνται οι πρόσφατες εξελίξεις στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας και το
επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτού
δ) Πρόσκληση καταξιωμένων επιστημόνων για ανταλλαγή απόψεων και διδασκαλία
συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος
Επισήμανση
Κατά το έτη 2014-16 έχουν υλοποιηθεί όλοι οι στόχοι.
10.3. Μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την
ενίσχυση των θετικών σημείων
Ενέργειες για την άνοδο του κοινωνικού κύρους του Τμήματος όπως :
Α. Στενότερη συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που θα στοχεύει α) στη βελτίωση
του παιδαγωγικού έργου των (σύνταξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιμόρφωση του
προσωπικού κτλ.) με απώτερο στόχο την αναγνώρισή του από το ευρύ κοινό και
β) στη μεγαλύτερη επαγγελματική απορρόφηση των Πτυχιούχων Φυσικοθεραπευτών
Β. Οργάνωση αυτοδύναμου μεταπτυχιακού Τμήματος.
Επισήμανση
Κατά το έτη 2014-16 έχουν υλοποιηθεί όλοι οι στόχοι
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Πίνακες
Οι πίνακες που ακολουθούν αφορούν περιγραφικά στατιστικά δεδομένα του Τμήματος

Πίνακας 11-1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος
20122013

Καθηγητές

Αναπληρωτές
Καθηγητές

Επίκουροι
Καθηγητές

Λέκτορες/Καθηγητές
Εφαρμογών

Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ
Διδάσκοντες επί
συμβάσει**
Πλήθος
Επιστημονικών και
Εργαστηριακών
Συνεργατών***
Τεχνικό προσωπικό
εργαστηρίων
Πλήθος ωρών του
ΠΠΣ που

20132014

20142015

A
2
00
00
00
00
1

Θ
00
00
00
00
00
00

A
2
01
00
00
00
1

Θ
00
00
00
00
00
00

A
3
00
00
00
00
00

Θ
00
00
00
00
00
02

00

00

00

00

00

02

Νέες προσλήψεις*

00

00

00

00

00

00

Συνταξιοδοτήσεις*

00

00

00

00

00

00

Παραιτήσεις*

00

00

00

00

00

00

Σύνολο

2

3

2

3

3

01

Από εξέλιξη*

00

00

1

00

03

01

Νέες προσλήψεις*

00

00

00

00

00

00

Συνταξιοδοτήσεις*

00

00

00

00

00

00

Παραιτήσεις*

00

00

00

00

00

00

Σύνολο

3

2

3

2

01

00

Από εξέλιξη*

00

00

00

00

00

00

Νέες προσλήψεις*

1

00

1

00

00

00

Συνταξιοδοτήσεις*

00

00

00

00

00

00

Παραιτήσεις*

1

00

1

00

00

00

Σύνολο

00

00

00

00

00

00

Σύνολο

48

28

48

28

22

12

Σύνολο

36

10

36

10

19

10

Σύνολο

00

1

00

1

00

2

Σύνολο

158

116

158

116

73

72

Σύνολο
Από εξέλιξη*
Νέες προσλήψεις*
Συνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*
Σύνολο
Από εξέλιξη*
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καλύπτονται από
μόνιμους
Πλήθος ωρών του
ΠΠΣ που
καλύπτονται από
συμβασιούχους
Πλήθος ωρών του
ΜΠΣ που
καλύπτονται από
μόνιμους
Πλήθος ωρών του
ΜΠΣ που
καλύπτονται από
συμβασιούχους
Διοικητικό
προσωπικό
* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος

Σύνολο

371

124

371

124

159

68

Σύνολο

00

00

00

00

00

00

Σύνολο

00

00

00

00

00

00

Σύνολο

00

2

00

2

00

2

** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο
συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις)

Αριθμός συμμετοχών σε
διεθνή ανταγωνιστικά
ερευνητικά
προγράμματα

Ως
συντονιστ
ής
Ως
συνεργάτ
ης
(partners)

Αριθμός μελών ΕΠ με
χρηματοδότηση από
διεθνείς φορείς ή διεθνή
προγράμματα έρευνας
Αριθμός μελών ΕΠ με
διοικητικές θέσεις σε
διεθνείς
ακαδημαϊκούς/ερευνητικ
ούς οργανισμούς ή
επιστημονικές εταιρείες

201
4201
5

201
3201
4

201
2201
3

201
1201
2

201
0201
1

200
9200
8

Σύνολ
ο

00

00

1

00

00

00

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

00

00

00

00

00

00

00

Πίνακας 11.2. Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος
2014

2013

2012

2011

2010
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2009-
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Εισαγωγικές
εξετάσεις
Μετεγγραφές[1]
Κατατακτήριες
εξετάσεις
Άλλες κατηγορίες
Σύνολο

2015

2014

2013

2012

2011

2010

92

71

73

67

81

87

54

34

22

21

20

22
2

12
29

2

2

1

2

33
140

35
132

31
120

11
114

187

29
140

Πίνακας 11.3. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών

20142015

2013
2014

2012
2013

2011
2012

2010
2011

2009
2010

00
3

00
7

00

00

00

00

5

4

7

5

00
5

00

00

00

00

7

2

2

00

00

00

00

00

1

1

2

3

00

00

00

00

2

2

00

00

15

9

11

8

Φοιτητές του τμήματος
που φοίτησαν σε άλλο ΑΕΙ

Εσωτ.

Επισκέπτες φοιτητές
άλλων ΑΕΙ στο τμήμα

Εσωτ.
Εξωτ.

00
3

Μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού του
τμήματος που
μετακινήθηκαν σε άλλο
ΑΕΙ

Εσωτ.

00

00

1

1

Μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού άλλων ΑΕΙ
που μετακινήθηκαν στο
τμήμα

Εσωτ.

00

00
1

Εξωτ.

1

Σύνολο

Εξωτ.

Εξωτ.

8

14
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Πίνακας 11.4. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Συνολικός
αριθμός
Έτος
αποφοιτησάντ
Αποφοίτησης
ων

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών
και %
επί του συνόλου των αποφοιτησάντων)
5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.510.0

Μέσος όρος Βαθμολογία
(στο σύνολο των
αποφοίτων)

2014*
2013

107

1

21

76

9

2012

106

0

19

81

6

2011

84

0

22

56

6

2010

85

0

19

61

5

Σύνολο

382

1

81

274

26

* Πρόκειται για το τελευταίο ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό έτος (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα). Το
2014
αντιστοιχεί
στο
ακαδημαϊκό
έτος
2013-14.
Προσαρμόστε την πρώτη στήλη ανάλογα
Επεξήγηση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη
βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των
αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (15%)].
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Πίνακας 8-4. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του
Προγράμματος Σπουδών

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών
και %
επί του συνόλου των αποφοιτησάντων)

Συνολικός
αριθμός
Έτος
αποφοιτησάντ
Αποφοίτησης
ων

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.510.0

Μέσος όρος Βαθμολογία
(στο σύνολο των
αποφοίτων)

2014*
2013

107

1

21

76

9

2012

106

0

19

81

6

2011

84

0

22

56

6

2010

85

0

19

61

5

Σύνολο

382

1

81

274

26

* Πρόκειται για το τελευταίο ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό έτος (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα). Το
2014
αντιστοιχεί
στο
ακαδημαϊκό
έτος
2013-14.
Προσαρμόστε την πρώτη στήλη ανάλογα
Επεξήγηση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη
βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των
αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (15%)].

Πίνακας 11.5. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών και διάρκεια σπουδών

Αποφοιτήσαντες
Διάρκεια Σπουδών (σε έτη)
Κ1

Κ+1

Κ+2

Κ+3

Κ+4

Κ+5

Κ+6

K+6 και πλέον

2014*

40

23

12

10

4

7

2

10

1

2013

34

34

19

7

4

1

1

6

1

2012

23

29

7

6

5

5

2

6

Έτος
αποφοίτησης

1

Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη,
τότε
Κ=4
έτη,
Κ+1=5
έτη,
Κ+2=6
έτη,...,
Κ+6=10
έτη).
Παράδειγμα για τους αποφοιτούντες στο 2014 (ακ. έτος 2013-2014) από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, στη
στήλη Κ αναγράφεται ο αριθμός των αποφοίτησάντων με έτος εισαγωγής 2010-11, στη στήλη Κ+1 ο αριθμός των
αποφοιτησάντων με έτος εισαγωγής 2009-10 κ.ο.κ.
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2011

40

23

8

4

2

1

3

3

2010

42

17

8

6

2

3

1

6

Σύνολο

179

126

54

33

17

17

9

31

* Πρόκειται για το τελευταίο ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό έτος (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα). Το
2014
αντιστοιχεί
στο
ακαδημαϊκό
έτος
2013-14.
Προσαρμόστε την πρώτη στήλη ανάλογα
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11.6. Υπάρχοντες και Αιτούμενοι Χώροι.

α
/
α

Κατηγορία χώρων

Α
1

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αίθουσα
διδασκαλίας 1
Αίθουσα
διδασκαλίας 2
Αίθουσα
διδασκαλίας 4

2
3

Β
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
Γ

Δ

1
3
1
4
1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Ηλεκτροθεραπεία
Υδροθεραπεία
Ειδικότητας 1
Ειδικότητας 2
Ειδικής Υποδομής 1
Ειδικής Υποδομής 2
Φυσιολογία
Ειδικής
Φυσικοθεραπευτικής
Αγωγής (ΕΦΑ)
Βοηθητικός
χώρος
(ΕΦΑ)

Αριθμ
ός
χώρω
ν

ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ
Αριθμ
τ.μ.
Επιφάν
ός
ανά
εια σε
θέσε
φοιτη
τ.μ.
ων
τή
χώρο
υ

16-17

56

1,24

69,30

19-20

54

1,20

64,80

21-22

56

1,25

69,93

11
13
42
42
39
40

30
24
24
24
24
24
20

3,47
3,80
3,34
3,10
2,64
3,00
3,11

104,00
91,26
80,25
74,55
63,38
72,00
62,37

45

25

3,22

80,56

46

16,18

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ
Αμφιθέατρο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
&
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Γραμματεία
του
Τμήματος
Χώρος
αρχειοθέτησης
Χώρος
διανομής

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
Αριθμ
Επιφάνει
ός
α σε τ.μ.
χώρω
ν

1

48,51
18,61
Β/Θ
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18,63

(140
θέσεων)
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5
1
6
Ε
1
7

1
8

έντυπου
υλικού
(Σημειώσεις κά)
Διαδικτυακός Κόμβος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
1.
Ερευνητικό
εργαστήριο
της
εκβιομηχανικής και
εργονμίας

2.Ερευνητικό
εργαστήριο βασικής
έρευνας
στη
φυσικοθεραπεία και
στην αποκατστση

ΔΚ

20,52

47

81,84

19Ε

18,65
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1

80,00
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Πίνακας11.7. Εξέλιξη των εισαχθέντων φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος

Εισαχθέντες;
Εισαγωγικές εξετάσεις Γενικά Λύκεια
Θεωρητική Κατεύθυνση
Θετική Κατεύθυνση
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Εισαγωγικές
εξετάσεις
Τεχνικά
Επαγγελματικά Λύκεια
Κατατακτήριες εξετάσεις
Μετεγγραφές εισροές/εκροές
Άλλες κατηγορίες
Σύνολο

/

Προτιμήσεις (θέσεις 1-3)
Προτιμήσεις (θέσεις 1-10)
Βάση εισαγωγής (Γεν. Λύκεια 90%)
Εγγεγραμμένοι Φοιτητές
Κανονικοί (ν έτη φοίτησης) στα 4 έτη, εξάμηνα
9
Φοιτητές μετά τα ν έτη και έως ν+2 στα 4-6 έτη,
εξάμηνα >10
Φοιτητές πέραν των ν+2 ετών εξάμηνα >13
Απόφοιτοι**
Αριθμός Πτυχιούχων
Μέσος όρος Βαθμού Πτυχίου/Διπλώματος
Μέσος όρος διάρκειας φοίτησης πτυχιούχων

2010
66

2011
65

2012
81

71
6
14

81
3
17

67
0
24

3
13/5

2
20/11

1
21/8

22

39

59

112

1

146

32

0

0

0

0

85

91

* Πρόκειται για το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος. Το 2014 αντιστοιχεί στο ακαδημαϊκό έτος
2013-14.
Προσαρμόστε την πρώτη σειρά ανάλογα
** Αναλυτικά στοιχεία δίνονται στους πίνακες 8-4 και 8-5 που ακολουθούν
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Πίνακας 11.7. Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών
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Πίνακας 11.8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
ΕΤΗ

Βιβλία
/μονογ
ραφίες

Επιστη
μονικά
περιοδι
κά με
κριτές

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
ΣΥΝΟ
ΛΟ

1
4

9
5
14
9
1
8
17
63

1
3
2
2
13

Επιστη
μονικά
περιοδι
κά
χωρίς
κριτές

1
4
2
1
8

Πρακτικ
ά
συνεδρί
ων με
κριτές

Πρακτικ
ά
συνεδρί
ων
χωρίς
κριτές

Κεφάλα
ια σε
συλλογι
κούς
τόμους

15
5
9
7
8
12
17
73

Άλλες
εργασίε
ς

Ανακοι
νώσεις
σε
επιστ.
συνέδρι
α (με
κριτές)
χωρίς
πρακτικ
ά

Ανακοι
νώσεις
σε
επιστ.
συνέδρι
α
(χωρίς
κριτές)
χωρίς
πρακτικ
ά

Άλλα

29
19
27
18
26
16
19
154

2

2

Πίνακας 11.9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό)
ΕΤΗ

Βιβλία
/μονογ
ραφίες

Επιστη
μονικά
περιοδι
κά με
κριτές

Επιστη
μονικά
περιοδι
κά
χωρίς

Πρακτικ
ά
συνεδρί
ων με
κριτές

Πρακτικ
ά
συνεδρί
ων
χωρίς
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Κεφάλα
ια σε
συλλογι
κούς
τόμους

Άλλες
εργασίε
ς

Ανακοι
νώσ
συνέδρι
α (με
κριτές)

Ανακοινώσει
ς σε επιστ.
συνέδρια
(χωρίς
κριτές) χωρίς

Άλ
λα

247
κριτές

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
ΣΥΝΟ
ΛΟ

7
1
0
8

5
10
10
25

4
0
0
4

κριτές

13
21
30
64

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2
5
3
10

1
5
3
9

3
2
1
6

χωρίς
πρακτικ
ά

πρακτικά

23
13
46
82

2
0
0
2

0
0
0
0
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Πίνακας 11.10. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου (Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
ΕΤΗ

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
ΣΥΝΟ
ΛΟ

Ετεροαν
αφορές
29
30
24
28
7
7
9
134

Αναφορέ
ς ειδικού
επιστημο
νικού
τύπου

Βιβλιοκρι
σίες
1
1

επιτροπέ
ς
επιστημο
νικών
συνεδρί
ων
7
4
1
2

συντακτι
κές
επιτροπέ
ς
επιστημο
νικών
περιοδικ
ών

1

3

5
19

1
1
2

Προσκλή
σεις για
διαλέξεις
σε
διεθνή
συνέδρια
4
1
2
1
2
1

Διπλώμα
τα
ευρεσιτε
χνίας

11

1
1

Προσκλή
σεις για
διαλέξεις
σε
διεθνή
συνέδρια

Διπλώμα
τα
ευρεσιτε
χνίας

Βραβεία

Τιμητικοί
τίτλοι

Βραβεία

Τιμητικοί
τίτλοι

Πίνακας 11.11. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου (Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό)
ΕΤΗ

Ετεροαν
αφορές

Αναφορέ
ς ειδικού
επιστημο
νικού
τύπου

Βιβλιοκρι
σίες

επιτροπέ
ς
επιστημο
νικών
συνεδρί

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

συντακτι
κές
επιτροπέ
ς
επιστημο
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2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
ΣΥΝΟ
ΛΟ

47
34
13
94

0
0
0
0

0
0
0
0

ων

νικών
περιοδικ
ών

4
3
4
11

1
2
1
4

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9
8
3
20

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Παραρτήματα

12.1. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος / διδασκαλίας από τους φοιτητές
Τα ερωτηματολόγια διανέμονται σε ώρα του μαθήματος και συμπληρώνονται ανωνύμως από
τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέγονται και επιστρέφονται στη
γραμματεία του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το σκοπό
αυτό.
Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι πολύ σημαντική.
Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους
διδάσκοντες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία
έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηματολογίου.
Ονομασία και Κωδικός Μαθήματος

Υπεύθυνος
Ημερομηνία:
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό:

Βαθμολογική Κλίμακα
Καθόλου
1
Απαράδεκτη

Διδάσκων

Λίγο

2
Μη ικανοποιητική

Μέτρια
3
Μέτρια

(ονοματεπώνυμο):

Πολύ
4
Ικανοποιητική

Πάρα
πολύ
5
Πολύ
καλή

Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας x στο αντίστοιχο τετραγωνάκι (οι
ερωτήσεις με * αφορούν εργαστηριακά μαθήματα):
Α. Το μάθημα:
1 2 3 4 5
1. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;
2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος;
3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη;
4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του
θέματος;
5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία)
χορηγήθηκαν εγκαίρως;
6. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις;
7. Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη;
8. Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος;
9. Χρήση γνώσεων από / σύνδεση με άλλα μαθήματα.
10. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του;
11. Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων.
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12. Αξιολόγηση ποιότητας φροντιστηρίων.
13. Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο εργασίας;
14. Διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης.
Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες
15. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως;
16. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική;
17. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη;
18. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα;
19. Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά;
20. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας;
21. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα;
Β. Ο/Η διδάσκων/ουσα:
22. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα;
23. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος;
24. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας
παραδείγματα;
25. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να για να
αναπτύξουν την κρίση τους;
26. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση
εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές);
27. Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές;

1 2 3 4 5

Γ. Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό:
28. Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης;

1 2 3 4 5

Δ. Το Εργαστήριο:
29. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος του;
30. Είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις;
31. Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραμάτων / ασκήσεων;
32. Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου;

1 2 3 4 5

Ε. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια:
33. Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις .
34. Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια.
35. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις
36. Μελετώ συστηματικά την ύλη.
37. Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος:
1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
ΣΤ. Οι εξετάσεις:
38. Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων ήταν κατανοητά;
39. Η βαθμολόγηση του γραπτού κατά την κρίση σας ήταν αντικειμενική;
40. Ο χρόνος που αφιερώσατε για την προετοιμασία σας στη θεωρία ήταν αρκετός;
41. Τα θέματα εξέτασης του εργαστηρίου ήταν κατανοητά;
42. Η βαθμολόγηση στο εργαστήριο κατά την κρίση σας ήταν αντικειμενική;
43. Ο χρόνος που αφιερώσατε για την προετοιμασία σας στο εργαστήριο ήταν αρκετός;
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44. Είμαι: Άνδρας 
Γυναίκα 
ο
45. Είμαι εγγεγραμμένος στο: 1 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο (κυκλώστε)
46. Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις δήλωσα το Τμήμα Φυσικοθεραπείας με την παρακάτω
προτίμηση
1ο – 10η , 11η -20η , 21η – 30η Μεγαλύτερη 
47. Δεν Εργάζομαι 
Εργάζομαι με μερική απασχόληση 
Εργάζομαι με πλήρη
απασχόληση 
Παρατηρήσεις και σχόλια:
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12.2. Συνολικά αποτελέσματα Ερωτηματολογίων – Γραφήματα Αξιολόγησης
Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, η μέση τιμή αναφοράς του βαθμού ικανοποίησης των
φοιτητών συνολικά και στα επιμέρους πεδία, ξεπερνά το 70% (σκορ 3/5)
Γράφημα .1: Μέση τιμή αναφοράς, ανά ερώτηση / Ερωτηματολόγιο
5

ΣΚΟΡ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

4,5
4
3,5
3
ΣΚΟΡ

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Γράφημα .2: Μέση τιμή αναφοράς στις ερωτήσεις που αφορούν την ποιότητα του μαθήματος
ΜΑΘΗΜΑ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

ΜΑΘΗΜΑ
Λογαριθμική
(ΜΑΘΗΜΑ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14
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Γράφημα .3: Μέση τιμή αναφοράς στις ερωτήσεις που αφορούν τη διεξαγωγή εργασιών
ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
3,9
3,8
3,7
3,6

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

3,5

Λογαριθμική
(ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

3,4
3,3
3,2
15

16

17

18

19

20

21

Γράφημα .4: Μέση τιμή αναφοράς στις ερωτήσεις που αφορούν τον Διδάσκοντα του
Μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
3,85
3,8
3,75
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

3,7
3,65

Λογαριθμική
(ΔΙΔΑΣΚΩΝ)

3,6
3,55
3,5
22

23

24

25

26

27
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Γράφημα .5: Μέση τιμή αναφοράς στις ερωτήσεις που αφορούν τη διεξαγωγή των
εργαστηριακών μαθημάτων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙA/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
3,7
3,65
3,6
3,55

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

3,5
Λογαριθμική
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

3,45
3,4
3,35
3,3
29

30

31

32

Γράφημα .6: Μέση τιμή αναφοράς στις ερωτήσεις που αφορούν τη συμμετοχή των φοιτητών
στις σπουδές
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
5

4,5
4
3,5

3

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

2,5
2

Λογαριθμική
(ΦΟΙΤΗΤΗΣ)

1,5
1
0,5
0
33

34

35

36

37
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Γράφημα .7: Μέση τιμή αναφοράς της ικανοποίησης των Φοιτητών στις επιμέρους κατηγορίες
του εωτηματολόγιου
Δείκτης Ικανοποίησης Φοιτητών ανά κατηγορία
3,9
3,8
3,7
3,6

Μ.Ο. ΣΚΟΡ

3,5
3,4

Λογαριθμική (Μ.Ο.
ΣΚΟΡ)

3,3
3,2

Γράφημα .8: Μέση τιμή αναφοράς της ικανοποίησης των Φοιτητών από το σύνολο των
μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών
Δείκτης Ικανοποίησης των Φοιτητών από τα Διάφορα
Μαθήματα ανά Εξάμηνο
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4

ΣΚΟΡ

3,3

Λογαριθμική (ΣΚΟΡ)

3,2
3,1
3
2,9
Α' ΕΞ Β΄ΕΞ

Γ'ΕΞ

Δ΄ΕΞ

Ε΄ΕΞ ΣΤ΄ΕΞ Ζ΄ΕΞ
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12.3. Δελτίο εκτίμησης κλινικού μαθήματος/άσκησης σχολών και τμημάτων Επιστημών
Υγείας από τους φοιτητές

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Τα δελτία διανέμονται στο τέλος της κλινικού μαθήματος/άσκησης και συμπληρώνονται
ανωνύμως από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα δελτία συλλέγονται και επιστρέφονται στη
γραμματεία του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το σκοπό
αυτό.
Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού δελτίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει
χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον
σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών ασκήσεων/μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα
σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του δελτίου.
Ονομασία και κωδικός Κλινικού Μαθήματος/Άσκησης
Πανεπιστήμιο:
Σχολή:
Τμήμα:
Τομέας:
Υπεύθυνος μαθήματος / Διευθυντής
Κλινικής:
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
Νοσηλευτικό ίδρυμα / ιατρείο:
Ημερομηνία συμπλήρωσης δελτίου:
Χρονικό
διάστημα
μαθήματος/άσκησης:
Βαθμολογική Κλίμακα
Κακή
Μέτρια
1
2

κλινικού

Καλή
3

Πολύ καλή
4

Άριστη
5

Εκτιμήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι :
Α. Κλινικό μάθημα/άσκηση:
1. Ποια είναι η συνολική άποψή σας για την οργάνωση της κλινικής άσκησης την οποία
μόλις ολοκληρώσατε;
2. Ποια είναι η γνώμη σας για τις γενικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες της κλινικής;
3. Ποια είναι η γνώμη σας για την ομάδα σας. Πόσο οργανωμένη είναι στη λειτουργία της

1 2 3 4 5
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και την προσέγγιση του ασθενούς και πόσο συνέβαλε στην εκπαίδευσή σας.
4.Εκτιμήστε το ενδιαφέρον και τη συμβολή του διδακτικού προσωπικού στη βελτίωση των
κλινικών σας δεξιοτήτων
5. Εκτιμήστε τη συμβολή της καθημερινής και αποκλειστικής ενασχόλησης ενός
διδάσκοντος (preceptor) με τους φοιτητές.
6. Ποια είναι η άποψή σας για την κατανομή του εκπαιδευτικού χρόνου κατά τη διάρκεια
της κλινικής άσκησης
7. Εκτιμήστε τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα των μαθημάτων που διδαχθήκατε
8. Εκτιμήστε την επάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής κάλυψης των σχετικών θεμάτων
9. Εκτιμήστε τη χρησιμότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού και των
συγγραμμάτων που σας προτάθηκαν
10. Εκτιμήστε τη διαθεσιμότητα και επάρκεια των εποπτικών μέσων
11. Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων των ειδικευομένων
12. Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων των επιμελητών
13. Εκτιμήστε την εκπαιδευτική χρησιμότητα των επισκέψεων του Καθηγητή
14. Εκτιμήστε την εμπειρία που αποκτήσατε στη λήψη ιστορικού σε ασθενείς της
συγκεκριμένη κλινικής
15. Εκτιμήστε την εμπειρία που αποκτήσατε στη διενέργεια κλινικής εξέτασης σε ασθενείς
της συγκεκριμένης κλινικής
16. Εκτιμήστε τις γνώσεις και τις ικανότητες που αποκτήσατε στην διαγνωστική
προσπέλαση και θεραπεία των σχετικών νοσημάτων
17. Εκτιμήστε τον τρόπο εκτίμησής σας (πόσο αξιοκρατικός ήταν)
Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες
18. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως;
19. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική;
20. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη;
21. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα;
22. Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά;
23. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας;
24. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα;
Β. Ο/Η διδάσκων/ουσα :
25. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης;
26. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο της κλινικής
άσκησης/μαθήματος;
27. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας
παραδείγματα;
28. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να για να
αναπτύξουν την κρίση τους;
29. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση
εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές);
30. Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές;
Γ. Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό:
31. Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης;

1 2 3 4

1 2 3 4 5
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32. Αναφέρεται τυχόν ανεπάρκειες που έχετε διαπιστώσει (στο διδακτικό πρόγραμμα, στη
λειτουργία της κλινικής, στην οργάνωση του εκπαιδευτικού χρόνου, στον τρόπο εκτίμησής σας
κλπ).

33. Συγκρίνατε την εκπαίδευσή σας στην συγκεκριμένη κλινική με εκείνη που είχατε σε άλλες
κλινικές:

34. Έχετε κάποια μοντέλα λειτουργίας υπόψη που θα θέλατε να εφαρμοστούν στη
συγκεκριμένη κλινική άσκηση;

35. Παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις για την βελτίωση του κλινικού μαθήματος/άσκησης:

Δ. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια:
36. Παρακολουθώ καθημερινά τις δραστηριότητες της κλινική
37. Παρακολουθώ καθημερινά τα μαθήματα για τους φοιτητές
38. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις
39. Μελετώ συστηματικά την ύλη

12.4. Απογραφικό δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος.
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εαρινό Εξάμηνο 2009-20010
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος
χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα
Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Πανεπιστήμιο
Σχολή
Τμήμα
Τομέας
Όνομα διδάσκοντος /
Βαθμίδα:
Επιστημονική Ειδίκευση

1 2 3 4 5
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Κωδ. Αριθμός
Μαθήματος
Προπτυχιακό /
Μεταπτυχιακό

Τίτλος Μαθήματος

Ι.1

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος

Ι.2

Μαθησιακοί στόχοι

Ι.3

Ι.4

Ι.5

Είδος Μαθήματος
Εξάμηνο
Υποχρεωτικό (Υ),
Διδασκαλίας
Υποχρεωτικής
1ο – 12ο
Επιλογής (ΥΕ),
Ελεύθερης Επιλογής
(ΕΕ)

Διδασκαλία
Προβλεπόμενες Ώρες
Διδασκαλίας ανά εξάμηνο
Μικ
Διαλέ
Εργαστήρ
ρές
Άλλ
ξεις
ια
ομά
η
δες
Ενημέρωση – Αξιολόγηση
Το μάθημα
περιλαμβάνεται στον
Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι)
Σελίδα αναφοράς
μαθήματος

ΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου (ΥΠ),
Επιστημονικής
Περιοχής (ΕΠ),
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ),
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
(ΑΔ)

Σύνολο
εβδομαδιαί
ων ωρών
διδασκαλία
ς

Διδακτι
κές
Μονάδ
ες

Υπάρχει ιστοσελίδα
μαθήματος; (Ναι/Όχι)
Διεύθυνση URL

Μάθημα Κορμού
(ΚΟ),
Ειδίκευσης (ΕΙΔ),
Κατεύθυνσης (ΚΑ)

Χρήση
Πολλαπλής
Βιβλιογρα
φίας
(Ναι/Όχι)

Εργασία ή
Πρόοδος (Ναι /
Όχι)
Υποχρεωτική /
Προαιρετική

Έχει γίνει στο τρέχον
εξάμηνο αξιολόγηση του
μαθήματος από τους
φοιτητές; (Ναι/Όχι)
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ΙΙ.1 Διδακτέα Ύλη
ΙΙ.1.1 Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του
μαθήματος;

ΙΙ.1.2 Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε;

ΙΙ.2 Διδακτικά Βοηθήματα
ΙΙ.2.1
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα.

ΙΙ.2.2

Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία;

ΙΙ.2.3

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα;

ΙΙ.2.4

Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων;

ΙΙ.2.5
Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους
και τον τρόπο αξιολόγησης τους;

ΙΙ.3 Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες
ΙΙ.3.1 Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές;

ΙΙ.3.2 Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ.
αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας);

262
ΙΙ.3.3 Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις
επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς
κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς;

ΙΙ.4 Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα
Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό μέρος
του μαθήματος;
0-20%
20406080Δεν
40%
60%
80%
100%
γνωρίζω
ΙΙ.5 Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα
ΙΙ.5.1 Τρόποι Αξιολόγησης;
Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της
απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα.
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου
Εξέταση προφορική στο τέλος του
εξαμήνου
Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση):
Κατ’ οίκον εργασία:
Προφορική παρουσίαση εργασίας:
Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις:
Άλλα * :
* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης.

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των
εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων; (Nαι ή Όχι)
Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο
μέσον του εξαμήνου; (Nαι ή Όχι).
ΙΙ.5.2 Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών;
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ΙΙΙ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΙΙΙ.1 Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος
ΙΙΙ.1.1 Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα:
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του υποστηρικτικού
εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους.

ΙΙΙ.1.2 Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα:
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του
εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους.

ΙΙΙ.1.3 Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων
ωρών;

ΙΙΙ.1.4 Σπουδαστήρια:
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της
διαθεσιμότητάς τους.

ΙΙΙ.1.5 Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά)

ΙΙΙ.1.6 Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και
άλλοι μαθησιακοί πόροι);

ΙΙΙ.1.7 Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή;
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις
αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες.

ΙΙΙ.2 Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
ΙΙΙ.2.1 Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του
μαθήματος και πώς;
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ΙΙΙ.2.2 Χρησιμοποιούνται
παραδείγματα).

μαθησιακά

βοηθήματα

βασισμένα

σε

ΤΠΕ;

(Αναφέρατε

ΙΙΙ.2.3 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς;

ΙΙΙ.2.4 Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς;

ΙΙΙ.2.5 Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς;

ΙV.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΙV.1 Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και
πότε;

ΙV.2 Ποια είναι η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του μαθήματος;
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το μάθημα και τα προηγούμενα
έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουμένων ετών
Κατανομή Βαθμών (% φοιτητών)
Μέσος όρος
Βαθμολογίας
0–
4–
5–
6.07.08.5(σύνολο
3,9
4,9
5,9
6.9
8.4
10.0
Έτος
φοιτητών)
200920010
20082009
20072008
20062007
20052006
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V. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
V.1 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές;
Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου.

V.2 Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων;

12.5. Ατομικό δελτίο κλινικού μαθήματος/κλινικής άσκησης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
30. Ποιο είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας της κλινικής άσκησης;

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
31. Ποιος είναι ο αριθμός των ασθενών που φροντίζει ο φοιτητής κατά την διάρκεια της
Κλινικής Άσκησης και σε τι βαθμό ο φοιτητής είναι υπεύθυνος για τον κάθε ασθενή;
32. Τι είδους κλινικές πράξεις αναλαμβάνουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Κλινικής
Άσκησης;
33. Υπάρχει προβληματισμός με τον φόρτο εργασίας και τον χρόνο που αφιερώνουν οι
φοιτητές;
12.6. Διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές
Η διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές, από το 2014 γίνεται
ηλεκτρονικά, αλλά δυστυχώς οι φοιτητές του τμήματός μας δεν ανταποκρίθηκαν
προβάλλοντας δυσκολίες να μπούνε στο σύστημα και να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια.
Ο παλιός τρόπος με τον οποίο γινόταν η συμπλήρωση και αξιολόγιση ,είναι ο ακόλουθος.
Βήμα 1ο : Μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου η ΟΜΕΑ επέλεξε τα μαθήματα στα οποία θα
διεξαχθεί η αξιολόγηση. Επιλέχθηκαν Εργαστηριακά μαθήματα καθώς λόγω του υποχρεωτικού
της παρακολούθησης, υπάρχουν σχεδόν όλοι οι φοιτητές. Πραγματοποιείται και ενημέρωση
των φοιτητών σε προηγούμενη διάλεξη ότι την συγκεκριμένη μέρα θα συμπληρωθούν τα
ερωτηματολόγια, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότεροι φοιτητές που θα ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στην διαδικασία αξιολόγησης του τμήματος.
Ο καθηγητής του μαθήματος μαζί με τον φοιτητή που έχει ορισθεί, την ημέρα που επιλέχτηκε
για την αξιολόγηση, παραλαμβάνει τα σχετικά έντυπα από την γραμματεία του Τμήματος μαζί
με τον αντίστοιχο φάκελο, ο οποίος θα φέρει το όνομα του μαθήματος. Σε καμία περίπτωση η
αξιολόγηση δεν θα επεκτείνεται σε περισσότερες από μια μέρες.
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Βήμα 2ο: Ο καθηγητής και ο φοιτητής μεταβαίνουν στην αίθουσα διδασκαλίας και στην αρχή ή
στο μέσο του μαθήματος μοιράζουν τα ερωτηματολόγια στους φοιτητές. Δεν επιλέχτηκε να
γίνει η διανομή στο τέλος του μαθήματος για να μην απαντηθούν γρήγορα και πρόχειρα οι
ζητούμενες ερωτήσεις. Ζητήθηκε από τους φοιτητές τα ερωτηματολόγια να συμπληρωθούν
εθελοντικά και ανώνυμα, τονίζοντας όμως ότι η αξιολόγηση θα βοηθήσει «την βελτίωση του
επιπέδου και της ποιότητας των σπουδών τους, την καλύτερη οργάνωση των μαθημάτων, τη
συνεργασία με τους διδάσκοντες και τις προσδοκίες τους από τις σπουδές τους». Απαντά
επίσης σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις που αφορούν τα ερωτηματολόγια. Στη συνέχεια ο
καθηγητής αποχωρεί για 10-15 περίπου λεπτά.
Βήμα 3ο :
Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέγονται από φοιτητή που ορίσθηκε για το σκοπό
αυτό, ο οποίος και τα τοποθετεί σε σχετικό φάκελο όπου αναγράφεται το μάθημα, η
ημερομηνία και ο αριθμός των ερωτηματολογίων. Ο φάκελος θα κλειστεί και θα μονογραφεί
από τον καθηγητή και τον/την φοιτητή/τρια στα σημεία κόλλησης.
Βήμα 4ο: Ο Καθηγητής μαζί με τον/την φοιτητή/ρια μεταβαίνουν στην γραμματεία του
Τμήματος και παραδίδουν τον φάκελο στο διοικητικό προσωπικό και υπογράφουν το σχετικό
πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. Ο Καθηγητής επιστρέφει στην αίθουσα μετά την
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.
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12-7. Κανονισμός Σπουδών ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
(Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β')
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.Θ, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, μαθήματα
Αρθρο 1
Σπουδαστές Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης – Εγγραφές
1. Σπουδαστές Τ.Ε.Ι.Θ., καθίστανται όσοι εγγράφονται σ' αυτό μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή
ή κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Οι εγγραφές των νεοεισαγόμενων σπουδαστών γίνονται στο οικείο τμήμα της σχολής μέσα
στα χρονικά όρια που ορίζονται εκάστοτε με τις υπουργικές αποφάσεις, για την εισαγωγή νέων
σπουδαστών και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις ίδιες αποφάσεις. Για όσους
προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη, για την εγγραφή τους απαιτείται η έκδοση σχετικής
απόφασης του τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως π.χ. παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια,
στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να
εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, με
απόφαση του συμβουλίου του τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή,
η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της
προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης.
4. Σπουδαστής που έχει εγγραφεί και παρακολουθεί μαθήματα σ' άλλο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. δεν
μπορεί να είναι συγχρόνως σπουδαστής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
Αρθρο 2
Ανανέωση εγγραφής
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 27 του Ν.1404/1983, ο σπουδαστής υποχρεούται,
ανά εξάμηνο, σε ανανέωση εγγραφής. Η ανανέωση γίνεται την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου
και κατ'εξαίρεση για σοβαρούς λόγους μπορεί να παραταθεί για μια ακόμη εβδομάδα με
απόφαση Συμβουλίου του τμήματος.
2. Σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο (2) συνεχόμενα ή για τρία (3) μη
συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο Τ.Ε.Ι.Θ.
και διαγράφεται από τα μητρώα του τμήματος και της σχολής.
3. Με απόφαση του συμβουλίου της σχολής, μετά από γνώμη του συμβουλίου του τμήματος,
δύναται να επιτραπεί επανεγγραφή διαγραφέντος σπουδαστή, όταν συντρέχουν σοβαροί
λόγοι, με την προϋπόθεση υποβολής της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών
εντός 12μήνου από την ημερομηνία διαγραφής.
Αρθρο 3
Κύκλοι σπουδών, έναρξη, διακοπή και λήξη μαθημάτων.
1. Τη βασική εκπαιδευτική μονάδα στο Τ.Ε.Ι.Θ. αποτελεί το διδακτικό εξάμηνο. Κάθε διδακτικό
έτος που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 5η Ιουλίου, περιλαμβάνει δύο αυτοτελή
διδακτικά εξάμηνα:
το χειμερινό το οποίο αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου και το Εαρινό, το
οποίο αρχίζει μετά τη λήξη των εξετάσεων β' περιόδου του χειμερινού εξαμήνου. Μεταξύ των
δύο εξεταστικών περιόδων του χειμερινού εξαμήνου ή μετά τη λήξη της δεύτερης εξεταστικής
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περιόδου και μέχρι την έναρξη του εαρινού εξαμήνου μπορούν να παρεμβάλλονται ημέρες
ελεύθερες μαθημάτων.
2. Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων μαθήματα και εξετάσεις δε διεξάγονται τις επίσημες εορτές
και διακοπές που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό των Τ.Ε.Ι.
3. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων, των εξετάσεων και των
διακοπών του επόμενου διδακτικού έτους, καθορίζονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.Θ.,
κατ'εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 27 του Ν.1404/83 και
ανακοινώνονται με ευθύνη του αρμόδιου αντιπροέδρου, ενιαία για όλες τις σχολές του
Τ.Ε.Ι.Θ., το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οργάνωση σπουδών, μορφές διδασκαλίας εκπαιδευτικές εκδρομές
Αρθρο 4
Οργάνωση μαθημάτων - Προγράμματα σπουδών.
1. Οι σπουδές στο Τ.Ε.Ι.Θ. οργανώνονται με βάση το εξαμηνιαίο μάθημα. Τα μαθήματα του
προγράμματος σπουδών κάθε τμήματος διακρίνονται σε γενικά υποχρεωτικά, κατ’επιλογήν
υποχρεωτικά και προεραιτικά, ως εξής:
α) γενικά υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα μαθήματα υποδομής και τα βασικά μαθήματα της
ειδικότητας, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους σπουδαστές του τμήματος.
β) κατεπιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα είναι μαθήματα ειδικότητας που επιλέγονται από τους
σπουδαστές από πίνακα περισσότερων μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να είναι
ομαδοποιημένα, οπότε ο σπουδαστής επιλέγει υποχρεωτικά όλα τα μαθήματα μιας ομάδας,
εκτός εάν είναι αδύνατη η διδασκαλία όλων των μαθημάτων μιας ομάδας. Στην περίπτωση
αυτή γίνεται
ελεύθερη επιλογή για τη συμπλήρωση των μαθημάτων της ομάδας. Εάν έχουν οριστεί
κατευθύνσεις, τα μαθήματα που τις χαρακτηρίζουν είναι ομαδοποιημένα.
γ) προαιρετικά μαθήματα γενικής μόρφωσης ή μαθήματα εμβάθυνσης, υποδομής ή
διεπιστημονικά.
2. Κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών του τμήματος χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό
διδακτικών μον άδων (δ.μ.). Το τυπικό εξαμηνιαίο πρόγραμμα, καθορίζεται σε 30 δ.μ. Η
κατανομή των μονάδων αυτών στα μαθήματα γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
τμήματος. Η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση λαμβάνουν μαζί 30 δ.μ. Στις
εκπαιδευτικές επισκέψεις δεν αντιστοιχούν διδακτικές μονάδες.
3. Για τη λήψη του πτυχίου του τμήματος ορίζεται για τα κατεπιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
καθώς και για τα προαιρετικά μαθήματα ένας ελάχιστος συνολικός αριθμός διδακτικών
μονάδων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση
του τμήματος. Ειδικότερα με βάση το περίγραμμα σπουδών και τη δέσμευση του εδαφίου (β)
της παραγρ.5 του άρθρου αυτού καθορίζεται ο αριθμός των διδακτικών μονάδων για τα
κατεπιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα.
4. Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σ' ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς
παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως
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προαπαιτούμενο του δεύτερου. Ενα μάθημα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και προαπαιτούμενο
ενός μαθήματος και εξαρτώμενο από άλλο μάθημα.
Για κάθε μάθημα μπορεί να υπάρχουν μέχρι δύο (2) προαπαιτούμενα μαθήματα και σε κάθε
προαπαιτούμενο αντιστοιχούν μέχρι δύο (2) εξαρτώμενα μαθήματα. Τα αλληλοσυνδεόμενα με
τον τρόπο αυτό μαθήματα σχηματίζουν ομάδες που περιλαμβάνουν μέχρι τρία (3) μαθήματα
και δεν έχουν μεταξύ τους κοινά μαθήματα. Ο ολικός αριθμός των προαπαιτουμένων
καθορίζεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του τμήματος έως 20% και ο ολικός αριθμός των
αλληλοσυνδεόμενων μαθημάτων έως 40% του συνόλου των υποχρεωτικών μαθημάτων του
τμήματος.
5. Η γενική συνέλευση του τμήματος αποφασίζει με βάση το περίγραμμα του προγράμματος
σπουδών για:
α) τον καταρχήν διαχωρισμό των μαθημάτων σε θεωρητική, φροντιστηριακή και εργαστηριακή
μορφή διδασκαλίας,
β) την ειδικότερη ανάλυση του περιγράμματος και των εβδομαδιαίων ωρών κάθε μαθήματος
και
γ) τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα από αυτά μαθήματα κατα τις διακρίσεις της παραγ.3
του
άρθρου αυτού,
δ) τα μαθήματα ειδικότητας του προγράμματος σπουδών δε θα υπερβαίνουν τα 12.
Τέλος, η γενική συνέλευση του τμήματος κατά την κατανομή των μαθημάτων του
τμήματος ανά εξάμηνο σπουδών, σύμφωνα με την παραγ. 1.β του άρθρου 26 του ν.1404/83
μεριμνά ώστε:
α) να διασφαλίζεται η ορθή αλληλουχία μεταξύ των προαπαιτούμενων και εξαρτημένων από
αυτά μαθημάτων και
β) το τυπικό πρόγραμμα κάθε εξαμήνου σπουδών να περιέχει έως επτά (7) μαθήματα με
συνολικό αριθμό εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών 20 έως 30.
6. Πέντε ημέρες πριν από την έναρξη των ανανεώσεων κάθε διδακτικού εξαμήνου,
συντάσσεται με τη φροντίδα του συμβουλίου του τμήματος και ανακοινώνεται με ευθύνη του
προϊσταμένου του τμήματος:
α) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του τμήματος το οποίο περιέχει:
α) τα τυπικά προγράμματα σπουδών κάθε εξαμήνου
β) τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. που θα διδάξουν κάθε μάθημα των τυπικών προγραμμάτων και
γ) την ημέρα, την ώρα και την αίθουσα ή το χώρο που θα πραγματοποιηθεί κάθε μάθημα. Κατά
την κατάρτιση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος κάθε τμήματος λαμβάνεται
πρόνοια,
ώστε να συμπίπτει ελέυθερος χρόνος 2-4 ωρών σε συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας που θα
χρησιμοποιείται για τη σύγκληση των οργάνων του τμήματος ή συνελεύσεων των μελών του
Τ.Ε.Ι.Θ.
β) την ημέρα και ώρα των εξετάσεων των εξεταστικών περιόδων του τρέχοντος εξαμήνου
7. α) Τα τυπικά προγράμματα των εξαμήνων σπουδών του τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι
υποχρεωτικά για τους σπουδαστές του τμήματος με την επιφύλαξη της παραγράφου 1
περίπτωση α του άρθρου αυτού. Ο φοιτητής μπορεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να καταρτίζει
το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί και
πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό. Σχετική δήλωση υποβάλλουν στο τμήμα
όλοι οι σπουδαστές ταυτόχρονα με την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής τους. Μέσα σε δύο
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εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα
τροποποίησης της αρχικής δήλωσής του κατά τρία (3) το πολύ μαθήματα. Ο αριθμός αυτός των
μαθημάτων και ο χρόνος, αυξάνονται ανάλογα σε περίπτωση τροποποίησης του αρχικού
προγράμματος με υπαιτιότητα του τμήματος.
β) Κατά την κατάρτιση του ατομικού προγράμματος σπουδών του εξαμήνου ο σπουδαστής
λαμβάνει υποχρεωτικά πρόνοια ώστε:
ι) το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για τα μαθήματα που δηλώνει, να είναι οι
ώρες του τυπικού εξαμήνου σπουδών, συν μαθήματα που αντιστοιχούν σε έξι (6) επιπλέον δ.μ.
Οι ευρισκόμενοι σε εξάμηνο σπουδών πέραν του 7ου ή 8ου (κατά περίπτωση ανάλογα με τη
διάρκεια σπουδών του τμήματος) μπορούν να δηλώνουν μέχρι σαράντα (40) ώρες.
ιι) να μη δηλώνονται μαθήματα, τα προαπαιτούμενα των οποίων δεν έχει παρακολουθήσει με
επιτυχία ο σπουδαστής.
8. Κανένας σπουδαστής, κατ' εφαρμογή της (β) περίπτωσης της προηγούμενης παραγράφου,
δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια
σπουδών του τμήματος.

Αρθρο 5
Διδασκαλία ξένων γλωσσών
1. Σε κάθε τμήμα του Τ.Ε.Ι.Θ. διδάσκονται μια η περισσότερες από τις γλώσσες: αγγλική,
γαλλική,
γερμανική, ιταλική ή ρωσική. Ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο ή την επαγγελματική
κατεύθυνση αποφοίτων του τμήματος η διδασκαλία της ξένης γλώσσας έχει ως σκοπό να
μάθουν οι σπουδαστές τη γλώσσα πολύ καλα ή σε βαθμό που θα μπορούν να κατανοούν
κείμενα της ειδικότητάς τους.
2. Στο τυπικό πρόγραμμα σπουδών, η επιπλέον της μιας ξένης γλώσσα καθορίζεται ανάλογα με
τις
ιδιαιτερότητες του οικείου τμήματος. Η ξένη γλώσσα ανήκει στα γενικά υποχρεωτικά ή στα
κατεπιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του τμήματος, είναι όμως δυνατό να επιλεγεί και ως
προαιρετικό
μάθημα στην περ ίπτωση που άλλη ξένη γλώσσα έχει δηλωθεί ως προαιρετική.
3. Ο πρωτοεισαγόμενος σπουδαστής που κατέχει την ξένη γλώσσα, μπορεί να ζητήσει την
απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης της γλώσσας αυτής. Για το σκοπό αυτό, με
απόφαση του οικείου γενικού τμήματος, συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2)
μέλη Ε.Π. ή Ε.Ε.Π της αντίστοιχης γλώσσας, η οποία εξετάζει και εισηγείται στο συμβούλιο του
τμήματος για την απαλλαγή του ή μη από την παρακολούθηση των μαθημάτων της ξένης
γλώσσας, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα σπουδών. Προκειμένου για την απαλλαγή από τη
παρακολούθηση εξαμήνων στα οποία διδάσκεται κατά κύριο λόγο η ορολογία της ειδικότητας,
η διμελής εξεταστική επιτροπή συγκροτείται από ένα μέλος Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. της αντίστοιχης
γλώσσας. Τα εξαμηνιαία μαθήματα ξένης γλώσσας από τα οποία απαλλάσσεται ένας φοιτητής
δε βαθμολογούνται.
Αρθρο 6
Μορφές διδασκαλίας, συνδιδασκαλία
1. Η εκπαιδευτική διδασκαλία κάθε τμήματος περιλαμβάνει μια ή περισσότερες από τις
παρακάτω μορφές: θεωρητική, ή από έδρας διδασκαλία, σεμινάρια, φροντιστηριακές,
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πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις, ανάθεση εκπόνησης εργασιών (ατομικά ή ομαδικά),
εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές.
2. α) Η θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία μαθήματος παρουσιάζει εποπτικά μια ευρεία
περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου και το σχετικό μ'αυτή επιστημονικό προβληματισμό.
Τμήμα της διδασκαλίας αυτής μπορεί να περιλαμβάνει και ειδικές ασκήσεις για την εμπέδωση
των θεωρητικών γνώσεων με τη μορφή φροντιστηριακών ασκήσεων, ύστερα από απόφαση της
ομάδας μαθημάτων. Επίσης, μέρος της ύλης μπορεί να ανατίθεται για παρουσίαση σε
σπουδαστές ατομικά ή ομαδικά.
β) Τα σεμινάρια στοχεύουν στην επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων σε μεγαλύτερο βάθος
και
έκταση, με τη συνεργασία και καθοδήγηση του διδάσκοντα και τη βοήθεια σχετικής
βιβλιογραφίας και οπτικοακουστικών μέσων.
γ) Οι εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις πραγματοποιούνται περιοδικά σε κατάλληλους
χώρους του Τ.Ε.Ι.Θ. ή χώρους εργασίας εκτός του Τ.Ε.Ι.Θ., στους οποίουςοι σπουδαστές κάτω
από την επίβλεψη και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδεύονται κατά
μικρές ομάδες στην εφαρμογή θεωρητικών, επαγγελματικών ή τεχνολογικών μεθόδων, το
χειρισμό τεχνικών τεχνικών συστημάτων, τον εθισμό στην ομαδική εργασία, τη σύνταξη
περιγραφικών εκθέσεων κ.λ.π., ώστε ν'αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες.
3. α) ο ελάχιστος αριθμός των ακροατών σπουδαστών ενός τμήματος για την παρακολούθηση
της
διδασκαλίας θεωριτικών μαθημάτων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος των ογδόντα (80),
εκτός των περιπτώσεων ποι οι εγγεγραμμένοι σ'αυτό είναι ολιγότεροι. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι η διδασκαλία κάποιου μαθήματος δημιουργεί προβλήματα παρακολούθησης,
το συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.Θ. μετά από εισήγηση του τμήματος, δύναται να επιτρέπει την
δημιουργία και άλλης ομάδας.
β) για την διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών
ανά
τμήμα δε θα είναι μικρότερος των είκοσι (20), του δε Ε.Π. σ'αυτό ανώτερος των δύο (2), η
βαθμίδα των οποίων καθορίζεται από τη Γ.Σ. του τμήματος, ανάλογα με τη φύση του
εργαστηρίου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος και σύμφωνα γνώμη του
Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.Θ., σε ειδικές περιπτώσεις, ο αριθμός των σπουδαστών μπορεί να είναι
μικρότερος των είκοσι (20), όπως π.χ. ειδικά εργαστήρια αυξημένου κινδύνου, μικροί χώροι,
περιορισμένος εξοπλισμός, ειδικές συνθήκες. Επίσης θα είναι δυνατό να ορίζονται
περισσότεροι των δύο εκπαιδευτικών σε ειδικές περιπτώσεις, με εισήγηση του τμήματος και
απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.Θ.
Αρθρο 7
Διάρκεια διδασκαλίας και ασκήσεων
1. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας των θεωριτικών μαθημάτων και των φροντιστηριακών
ασκήσεων, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45') λεπτά της ώρας.
2. Η διάρκεια των ωριαίων πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων είναι πενήντα πέντε (55')
λεπτά. Οι φροντιστηριακές, εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις γίνονται χωρίς διάλειμμα,
μετά από απόφαση της ομ άδας μαθημάτων.
Αρθρο 8
Εκπαιδευτικές εκδρομές
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1. α) Για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων των σπουδαστών
οργανώνονται με πρωτοβουλία και ευθύνη του τμήματος, εκπαιδευτικές επισκέψεις και
εκδρομές μικρής χρονικής διάρκειας, όχι περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες
ημέρες το εξάμηνο, σε χώρους εργασίας και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η έγκριση
παρέχεται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό των Τ.Ε.Ι.
β) Πολυήμερες, άνω των τριών (3) ημερών, εκπαιδευτικές εκδρομές, στο εσωτερικό ή το
εξωτερικό, πραγματοποιούνται μόνο κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του
καλοκαιριού. Η έγκριση παρέχεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ύστερα από εισήγηση του οικείου τμήματος, στην οποία περιλαμβάνετεται το πρόγραμμα
εκπαιδευτικών επισκέψεων καιεκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης μεταφοράς των
σπουδαστών καθώς και σχετική πρόταση του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.Θ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Φοίτηση, έλεγχος επίδοσης, επιτυχής παρακολούθηση
Αρθρο 9
Φοίτηση
1. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος
σπουδών τους, σύμφωνα με τη δήλωσή τους και τις ρυθμίσεις της παραγράφου 8 του άρθρου
4 του κανονισμού αυτού. Ο ελάχιστος αριθμός των παρευρισκόμενων σπουδαστών
προκειμένου να θεωρηθεί διδαχθέν θεωριτικό μ άθημα ή θεωριτικό μέρος μεικτού μαθήματος,
πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% έως 10% των εγγεγραμένων με απόφαση του Συμβουλίου του
τμήματος. Ο καθηγητής έχει την υποχρέωση να πραγματοποιεί το μάθημα με οποιοδήποτε
αριθμό σπουδαστών.
2. Οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας κατά εξάμηνο για κάθε μάθημα καθορίζονται από την
ομάδα μαθημ άτων και ανακοινώνονται από το διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου, με
βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι ημέρες που επίσημα
δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 2 και 3 του παρόντος
3. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα
μάθημα είναι για οποιοδήποτε λόγο μικρότερος από τα δύο τρίτα (2/3) του προβλεπόμενου
στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δε
διδάχτηκε. Η διαπίστωση γίνεται κατά τη λήξη του εξαμήνου, με πράξη της ομάδας μαθημάτων
και ευθύνη του υπευθύνου αυτής.
Αρθρο 10
Βαθμολογική κλίμακα
1. Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα: μηδέν έως δέκα
(0-10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5).
2. Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των σπουδαστών κατά μάθημα καθορίζεται ώς εξής:
από 0 - 3,9 : "κακώς"
από 4 - 4,9 : "ανεπαρκώς"
από 5 - 6,9 : "καλώς"
από 7 - 8,4 : "λίαν καλώς"
από 8,5 - 10 : "άριστα"
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3. Oλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου (1/10) της
ακέραιας μονάδας.
Αρθρο 11
Βαθμοί εργαστηρίου, προόδου και εξετάσεων
1. α) Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηρικού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους
μεικτού μαθήματος, απαιτείται ο σπουδαστής να έχει διεξαγάγει με επιτυχία το 80% των
ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Την τελευταία εβδομάδα
του εξαμήνου διεξάγονται συμπληρωματικές εργαστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις για όσους
σπουδαστές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει σε ποσοστό μέχρι 15% των πραγματοποιηθεισών
ασκήσεων και μέχρι τη σημπλήρωση του 80%. Σε περίπτωση αποτυχίας στην τελική εξέταση
εργαστηρίου, όπου υπάρχει, πραγματοποιείται επανεξέταση πριν την έναρξη του επόμενου
εξαμήνου. Εάν αποτύχει, ο σπουδαστής επαναλαμβάνει το εργαστήριο, εκτός αν έχει λάβει
βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 4. Στην περίπτωση αυτή προσέρχεται για εξέταση μόνο, στην
επόμενη εξεταστική περίοδο.
β) ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή πρακτικού μέρους μεικτού μαθήματος
είναι, ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου και μετά από απόφαση της ομάδας μαθημάτων, ο
μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμών των ασκήσεων ή εξετάσεων που διεξάγονται
τμηματικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου.
γ) Στο τέλος του εξαμήνου, ο διδάσκων καταθέτει στο τμήμα τη βαθμολογία του εργαστηρίου ή
των πρακτικών ασκήσεων που καταχωρείται στο πρωτόκολλο και αρχειοθετείται.
2. α) Η χρησιμοποίηση ή όχι συστήματος ενδιάμεσης αξιολόγησης (προόδου) σε θεωρητικά
μαθήματα ή θεωρητηκό μέρος μεικτών μαθημάτων, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της
ενδιάμεσης αξιολόγησης στην τελική βαθμολογία του μαθήματος, αποφασίζεται από τη Γενική
Συνέλευη του τμήματος, μετά από εισήγηση του διδάσκοντα. Στα θεωρητικά μαθήματα ή στο
θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων που αποφασίστηκε να χρησιμοποιείται ενδιάμεση
αξιολόγηση, οι συγκεκριμένες μορφές της καθορίζονται από το διδάσκοντα, ανάλογα με τη
φύση και την ιδιορρυθμία του μαθήματος. Σαν μορφές αξιολόγησης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν γραπτές εργασίες, σεμινάρια, τεστ, ασκήσεις, συλλογή πληροφοριακού
υλικού, καλλιτεχνικές δημιουργίες κ.λ.π. Ο τελικός βαθμός θεωρητικού μαθήματος ή του
θεωρητικού μέρους μεικτού μαθήματος, είναι το άθροισμα των μονάδων επίδοσης του
σπουδαστή στην ενδιάμεση αξιολόγηση, όπου αυτή υπάρχει και της επίδοσής του στην τελική
εξέταση του μαθήματος. Σπουδαστής Θεωρείται επιτυχών στα μαθήματα εκείνα που
συγκέντρωσε αθροιστικά 5 τουλάχιστον μονάδες.
β) Προυπόθεση για τη συμμετοχή των σπουδαστών σε πρόχειρες εξετάσεις (εάν υπάρχουν)
που
μπορεί να είναι προφορικές ή γραπτές, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του μαθήματος ή για
ειδικούς αποχρώντες λόγους των σπουδαστών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, είναι η
προηγούμενη γραπή ειδοποίησή τους που ανακοινώνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την εξέταση.
3. Στο τέλος του εξαμήνου και πριν από τις τελικές εξετάσεις περιόδου, κοινοποιείται από τη
γραμματεία, με ευθύνη του προϊσταμένου του τμήματος, ο πίνακας με τις πιστωτικές μονάδες
που συγκέντρωσαν σε κάθε μ άθημα οι σπουδαστές. Για το σκοπό αυτό, ο διδάσκων καταθέτει
στο τμήμα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων, τη βαθμολογία της
ενδιάμεσης αξιολόγησης (προόδου).
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4. Ο βαθμός των σπουδαστών που προέρχονται από κατάταξη εξάγεται ως εξής: το τμήμα
υποδοχής, με απόφαση του συμβουλίου του και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
απαλλάσσει τους κατατασσόμενους από μαθήματα ή ασκήσεις που έχουν εξετασθεί με
επιτυχία στη σχολή ή στο τμήμα προέλευσης, προσαρμόζει τους βαθμούς των μαθημάτων
αυτών όπου απαιτείται και καθορίζει τα μαθήματα και τις ασκήσεις προηγούμενων εξαμήνων,
στα οποία οι κατατασσόμενοι οφείλουν να εξετασθούν εφόσον δε διδάχθηκαν ή δεν
ασκήθηκαν πλήρως ή επαρκώς σ'αυτά, στη σχολή ή στο τμήμα προέλευσης, ανεξάρτητα από το
εξάμηνο που έγινε η κατάταξη.
5. Σπουδαστής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία, υποχρεωτικό μάθημα, πρέπει να το
επαναλάβει κατά το επόμενο εξάμηνο. Αν απέτυχε σε κατ'επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα
ομάδας μαθημάτων που χαρακτηρίζουν κατεύθυνση, πρέπει να το επαναλάβει στο επόμενο
εξάμηνο ή να αλλάξει το μάθημα ή την κατεύθυνση, ενώ αν απέτυχε σε προαιρετικό μάθημα,
μπορεί να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο.
6. α) Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το συνυπολογισμό των βαθμών του θεωρητικού και
εργαστηριακού/πρακτικού μέρους του μεικτού μαθήματος, με συντελεστές που κυμαίνονται
μεταξύ 0,40 και 0,60 και έχουν άθροισμα ένα (1). Η κατανομή αυτή καθορίζεται από την ομάδα
μαθημάτων με βάση τις ώρες και τις συνθήκες διδασκαλίας, καθώς και τη φύση κάθε μέρους
του μαθήματος.
β) Η παρακολούθηση σε ένα μάθημα θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο βαθμός στο θεωρητικό και
στο εργαστηριακό/πρακτικό μέρος του μαθήματος αυτού έχει την ένδειξη τoυλάχιστον
"καλώς"
γ) Ο τελικός βαθμός αμιγώς εργαστηριακού/πρακτικού ή αμιγώς θεωρητικού μαθήματος είναι
ο
βαθμός που καθορίζεται στις παρ. 1, 4 και 6 του άρθρου αυτού αντίστοιχα.
δ) Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μέρους μεικτού μαθήματος, ο βαθμός του
μέρους αυτού κατοχυρώνεται και το μάθημα επανεξετάζεται, μόνο ως προς το άλλο μέρος.
7. Αν σπουδαστής αποτύχει τρεις (3) φορές σε ένα μάθημα, μπορεί με αίτησή του προς το
Συμβούλιο του τμήματος να ζητήσει την επανεξέτασή του, κατά την επόμενη εξεταστική
περίοδο, από τριμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του τμήματος. Στην περίπτωση αποδοχής του
αιτήματος, το Συμβούλιο του Τμήματος ορ ίζει και τη σχετική τριμελή επιτροπή εξέτασης.
8. Τα τμήματα οφείλουν να λάβουν ιδιαίτερα υπόψη τα προβλήματα των σπουδαστών με
ειδικές ανάγκες και να αντιμετωπίζουν ανάλογα τα προβλήματά τους (διδασκαλία, τρόπος
εξέτασης, κ.λ.π.).
Αρθρο 12
Οργανο Πειθαρχικού Ελέγχου των σπουδαστών
Συγκροτείται στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης όργανο πειθαρχικού ελέγχου των σπουδαστών που θα
επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν στη συμπεριφορά των σπουδαστών, όταν με αυτή
προσβάλλεται το κύρος του Ιδρύματος ή η αξιοπρέπεια και η προσωπικότητα των μελών της
κοινότητας του Ιδρύματος καιγενικα σε συμπεριφορά που δεν αρμόζει στην ιδιότητα
σπουδαστή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και που θα υποβάλλονται σ' αυτό, από το Συμβούλιο
του τμήματος, το Διευθυντή της Σχολής, τους Αντιπροέδρους ή τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι.Θ.
Το όργανο πειθαρχικού ελέγχου των σπουδαστών θα αποτελέιται από πέντε (5) μέλη. Τρία (3)
μέλη θα προ έρχονται από το Ε.Π. του Ιδρύματος, τα οποία θα εκλέγονται κάθε χρόνο από το
Ε.Π. της συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θ. και δύο (2) από τους σπουδαστές, οι οποίοι θα εκλέγονται
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κάθε χρόνο από τους σπουδαστές μέλη της Συν έλευσης του Ιδρύματος. Πρόεδρος του
οργάνου θα είναι ο εκπαιδευτικός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Οι αποφάσεις του
οργάνου θα λαμβάνονται ομόφωνα.
Οι ποινές που μπορεί να επιβάλλονται στους σπουδαστές είναι:
- έγγραφη επίπληξη
- αποκλεισμός από τις εξετάσεις μιας περιόδου ενός μαθήματος
- αποκλεισμός από τις εξετάσεις μιας περιόδου όλων των μαθημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κανονισμός εξετάσεων περιόδου και πτυχιακής εργασίας. Λήψη πτυχίου.
Αρθρο 13
Εξεταστικές περίοδοι εξαμήνου, πρόγραμμα εξετάσεων
1. Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθούν δύο (2) εξεταστικές
περίοδοι, δύο (2) εβδομάδων ή κάθε μία, κατά τη διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές
εξετάζονται γραπτά σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από τον
σπουδαστή και που προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα.
2. Οι εξετάσεις περιόδου σε θεωρητικά μαθήματα, ή στο θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων
είναι για όλους τους σπουδαστές που τα έχουν δηλώσει υποχρεωτικές και διεξάγονται με βάση
το πρόγραμμα που συντάσσεται από το συμβούλίο του τμήματος, το οποίο ανακοινώνεται με
ευθύνη του προϊσταμένου αυτού, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του προγράμματος
μαθημάτων. Το πρόγραμμα εξετάσεων περιλαμβάνει:
- το εξεταζόμενο μάθημα με τον κωδικό του αριθμό
- τον εισηγητή των θεμάτων
- την ημερομηνία, την ώρα και αίθουσα εξετάσεων και
- την ένδειξη αν το μάθημα εξετάζεται "γραπτά" ή "προφορικά".
3. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν εξετάσεις κάποιας εξεταστικής περιόδου, για
λόγους μη υπαιτιότητας σπουδαστών, οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται κατά τη διάρκεια της
επόμενης
εξεταστικής περιόδου, σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτής.
Αρθρο 14
Οργάνωση των εξετάσεων περιόδου.
1. Τη γενική ευθύνη της εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων του τμήματος έχει ο
προϊστάμενος αυτού, ο οποίος μεριμνά έγκαιρα για τον ορισμό εποπτών, την καταλληλότητα
των χώρων, τη διαθεσιμότητα των υλικών και μέσων και γενικότερα για το αδιάβλητο των
εξετάσεων.
2. Ως επιτηρητές των εξετάσεων ορίζονται από το συμβούλιο του τμήματος τακτικά και έκτακτα
μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π., στα πλαίσια των ωρών απασχόλησης τους κατά βαθμίδα και με
συνεκτίμηση του χρόνου που απαιτε ίται για την ετοιμασία των εισηγήσεων και για τις
διορθώσεις των γραπτών δοκιμίων. Σε περίπτωση έλλειψης του προαναφερόμενου
προσωπικού, ως επιτηρητές ορίζονται και άλλες κατηγορίες προσωπικού με πράξη του
προϊσταμένου του τμήματος.
3. Τα θέματα των εξετάσεων αυτός ή αυτοί που δίδαξαν το μάθημα κατά το εξάμηνο που έληξε
και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών τα θέματα θέτει και εισηγείται άλλος
εκπαιδευτικός από την ίδια ομάδα μαθημάτων, που ορίζεται με πράξη του προϊσταμένου του
τμήματος.
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4. Η διάρκεια επεξεργασίας των θεμάτων κατά τη γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος σε καμμία
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3) ώρες. Οι εξετάσεις κάθε μαθήματος διεξάγονται
με την ευθύνη του διδάσκοντα το μάθημα.
Αρθρο 15
Διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων, "τράπεζα θεμάτων".
1. Για την ανάπτυξη των θεμάτων χορηγούνται στου εξεταζόμενους σπουδαστές ειδικά
σφραγισμένα και υπογραμμένα ιδιόχειρα από τον εξεταστή του μαθήματος φύλλα χάρτου
(κόλλες αναφοράς ή τυπωμένα ερωτηματολόγια), με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας.
2. Στην αρχή της εξέτασης γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας των
εξεταζομένων.
3. Σπουδαστής που καταλαμβάνεται να αντιγράφει από βιβλία ή σημειώσεις ή από γραπτό
σπουδαστή ή συνεννοείται με άλλο ή άλλους σπουδαστές ή παρεμποδίζει την ομαλή
διεξαγωγή των εξετάσεων μηδενίζεται, αφού σημειωθεί και μονογραφηθεί το γραπτό του από
τον επιτηρητή που έκανε τη διαπίστωση αυτή, και χάνει την επόμενη εξεταστική περίοδο στο
μάθημα αυτό.
4. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες από τη διεξαγωγή της εξέτασης του μαθήματος, ο
εκπαιδευτικός καταθέτει στο τμήμα τη βαθμολογία των εξετάσεων περιόδου, καθώς και τον
τελικό βαθμό του μαθήματος. Μετά από σχετικό έλεγχο, το τμήμα προβαίνει στην ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων και στην αρχειοθέτηση των βαθμολογίων.
5. Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται με ευθύνη του εξεταστή για ένα εξάμηνο, μετά την
παρέλευση του οποίου διατίθενται για πολτοποίηση με απόφαση του συμβουλίου της σχολής.
Κατά το διάστημα αυτό, ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει με αίτηση του στο τμήμα να
συμβουλευτεί το γραπτό του. Η ενημέρωση αυτή θα πραγματοποιείται παρουσία και δεύτερου
εκπαιδευτκού, συναφούς ειδικότητας, που ορίζεται από τον προϊστάμενο του τμήματος.
6. α) Ο εξεταστής κάθε μαθήματος υποχρεούται να παραδίδει στον υπεύθυνο της Ο.Μ. του
Τμήματος του ένα (1) αντίγραφο των θεμάτων των πραγματοποιηθεισών εξετάσεων, τα οποία
και
αξιολογούνται σε συνεδρίαση της ομάδας μαθημάτων.
β) Στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου, γίνεται αξιολόγηση των θεμάτων που κατατέθηκαν
από την οικεία ομάδα μαθημάτων και αποφασίζεται η κωδικοποίηση ή μη συγκεκριμένου
θέματος.
Αρθρο 16
Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας
1. Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία, με θέμα που
πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των
υπηρεσιών. α τακτικά και έκτακτα μήλη του Ε.Π. προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας, τα
οποία εγκρίνονται από την ομάδα μαθημάτων και u945 ανακοινώνονται έγκαιρα στου
φοιτητές. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών θα πρέπει να είναι σχετικά με την τεχνολογική
κατεύθυνση των Ιδρυμάτων.
2. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι τριών (3)
σπουδαστών, με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε σπουδαστή.
3. Κάθε τακτικό ή έκτακτο μέλος του Ε.Π. του τμήματος, στα πλαίσια της απασχόλησής του,
υποχρεωτικά αναλαμβάνει την επίβλεψη αριθμού πτυχιακών εργασιών. Ο αριθμός πτυχιακών
εργασιών που μπορούν να επιβλέπουν τα ως άνω μέλη του Ε.Π. καθορίζεται από το συμβούλιο
του Τ.Ε.Ι.Θ., ύστερα από εισήγησεις των συμβουλίων των τμημάτων.
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4. Από τον υπεύθυνο της ομάδας μαθημάτων ορίζεται, για κάθε θέμα πτυχιακής εργασίας, ένα
τακτικό ή έκτακτο μέλος του Ε.Π. που επιβλέπει την πρόοδο στην επεξεργασία του θέματος,
καθοδηγεί τους φοιτητές στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης, φροντίζει για την παροχή των
αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισμό και εποπτεύει τα μέλλη του Ε.Τ.Π.,
όπου η συμβολή τους κρίνεται αναγκαία. Επίσης εισηγείται στον προϊστάμενο του τμήματος τη
διάθεση των απαραίτητων χρηματικών ποσών για αναλώσιμα υλικά κ.λ.π. Για πτυχιακές
εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός Τ.Ε.Ι.Θ., ο επιβλέπων εκπαιδευτικός
περιορίζεται στο επιστημονικό τεχνικό μέρος της εργασίας. Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας
μπορεί να ανατεθεί σε τακτικά ή έκτακτα μέλη Ε.Π. άλλου τμήματος ή γενικού τμήματος,
ανάλογα με τις απαιτήσεις του θέματος, μετά από αποφάσεις των συμβουλίων των δύο
τμημάτων.
5. Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του
τελευταίου εξαμήνου σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος.
Η επεξεργασία των πτυχιακών εργασιών που ανατίθεται σε έκτακτα μέλη Ε.Π. πρέπει να
υποστηρίζεται εντός του χρονικού ορίου που ορίζει η υπογραφείσα σύμβαση.
6. Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα
εκπαιδευτικού, η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται μέσω του πρωτοκόλλου στο τμήμα. Το
συμβούλιο
τμήματος ορίζει ημερομηνία μέσα στο χρόνο μαθημάτων, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση
της
πτυχιακής εργασίας, ή αριθμού πτυχιακών εργασιών ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη
u964 του Ε.Π. του τμήματος, συναφούς ειδικότητας, εκ των οπο ίων ο ένας είναι ο εισηγητής.
Την παρουσίαση αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Ε.Π. και οι σπουδαστές
του τμήματος.
7. Σε περίπτωση έλλειψης μελών Ε.Π. συναφούς ειδικότητας στο ίδιο τμήμα, η επιτροπή
συμπληρώνεται από μέλη άλλου τμήματος ή γενικού τμήματος που έχουν συνάφεια με το
αντικείμενο. Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και
υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για
την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα και για το βαθμό
συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος σπουδαστές. Τα
μέλη της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποφασίζουν, κατά πλειοψηφία, ύστερα
από πρόταση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, για το βαθμό που θα δοθεί στην πτυχιακή
εργασία ή σε καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ομάδα επεξεργασίας ξεχωριστά. Η Γενική
Συνέλευση του τμήματος μπορεί να καθορίσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Αρθρο 17
Βαθμος πτυχίου, ανακήρυξη πτυχιούχων
1. Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση ενός (1) δεκαδικού ψηφίου και προκύπτει από
τον τύπο:
δ1Χβ1 + δ2Χβ2 + ... + δνΧβν
Β = ---------------------------------------δ1 + δ2 + ... + δν
όπου β1,β2,..., βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο σπουδαστής
και
δ1,δ2,...,δν, οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού
αυτού. Στα
μαθήματα περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία με τον αριθμό διδακτικών μονάδων που
ορίζεται
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επίσης στο άρθρο 4 του παρόντος.
2. Ο/Η τελειόφοιτος του Τ.Ε.Ι.Θ. ανακηρύσσεται πτυχιούχος, αφότου συμπληρωθούν όλες οι
απαιτούμενες, σύμφωνα με την παράγ. 5 του άρθρου 27 του νόμου 1404/1983 προϋποθέσεις
και
ειδικότερα από τη χρονολογία που κατατέθηκε μέσω πρωτοκόλλου του τμήματος και η
τελευταία
προϋπόθεση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Τίτλοι σπουδών, βιβλιάρια, ταυτότητα, τηρούμενα βιβλία.
Αρθρο 18
Τίτλοι σπουδών
1. Στους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι.Θ. χορηγούνται οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών:
α) Βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης
β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
γ) Πιστοποιητικό αποφοίτησης
δ) Πτυχίο
2. Η βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης αποτελεί αντίγραφο του βιβλιαρίου σπουδών του
σπουδαστή.
3. Στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αναγράφονται, τόσο οι διδακτικές μονάδες κάθε
μαθήματος, όσο και ο αντίστοιχος βαθμός που έλαβε ο σπουδαστής.
4. Το πιστοποιητικό αποφοίτησης επέχει θέση αντιγράφου πτυχίου.
5. Ο τύπος του πτυχίου καθορίζεται σύμφωνα με την παράγ.8 του άρθρου 27 του ν.1404/83.
Αρθρο 19
Βιβλιάριο σπουδών, φοιτητική ταυτότητα, εισιτήριο.
Στους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι.Θ. χορηγούνται: α) βιβλιάριο σπουδών και β) σπουδαστική
ταυτότητα, ο τύπος και το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι.Θ. χορηγείται επίσης και
ειδικό σπουδαστικό εισιτήριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Αρθρο 20
Τηρούμενα βιβλία στο τμήμα και στη σχολή
1. Για την παρακολούθηση της σπουδαστικής κατάστασης του τμήματος τηρούνται τα
ακόλουθα βιβλία και πρακτικά:
α) Μητρώο σπουδαστών
β) Μητρώο πτυχιούχων
γ) Βιβλίο πρακτικών συμβουλίου του τμήματος
δ) Βιβλίο πρακτικών γενικής συνέλευσης του τμήματος
2. α) Ο τύπος και το περιεχόμενο του μητρώου φοιτητών καθορίζεται από τον εσωτερικό
κανονισμό των Τ.Ε.Ι.
β) Το βιβλίο παρουσιών, όπως και των πρακτικών του συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης
του
τμήματος, αποτελείται από τα επιμέρους δακτυλογραφημένα έντυπα ή πρακτικά, τα οποία στο
τέλος κάθε χρόνου βιβλιοδετούνται και αρχειοθετούνται χρονολογικά.
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3. Σε επίπεδο σχολής τηρείται μόνο βιβλίο πρακτικών του συμβουλίου, σύμφωνα με την
περίπτωση β της προηγούμενης παραγράφου, καθώς επίσης και καρτέλα - αρχείο (σύστημα
KARDEX) του
σπουδαστικού δυναμικού όλης της σχολής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Εφαρμογή του Κανονισμού Σπουδών
Αρθρο 21
Η μη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος από όλα τα μέλη του Τ.Ε.Ι.Θ. αποτελεί
παράπτωμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 13 Ιουλίου 1999
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12.8. Υπάρχοντες και Αιτούμενοι Χώροι.

α
/
α

Κατηγορία χώρων

Α
1

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αίθουσα
διδασκαλίας 1
Αίθουσα
διδασκαλίας 2
Αίθουσα
διδασκαλίας 4

2
3

Β

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
Γ
1
2
Δ

1
3
1
4
1
5

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ
Αμφιθέατρο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
&
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Γραμματεία
του
Τμήματος
Χώρος
αρχειοθέτησης

Αριθμ
ός
χώρω
ν

ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ
Αριθμ
τ.μ.
Επιφάν
ός
ανά
εια σε
θέσε
φοιτη
τ.μ.
ων
τή
χώρο
υ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
Αριθμ
Επιφάνει
ός
α σε τ.μ.
χώρω
ν
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Ε
1
6

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
1 . Ε Ρ Ε Υ Ν ΗΤ Ι Κ Ο
Ε Ρ Γ Α Σ Τ ΗΡ Ι Ο Τ Η Σ
Ε Κ Β Ι Ο Μ Η Χ ΑΝ Ι Κ
ΗΣ
ΚΑΙ
Ε Ρ Γ ΟΝ Μ Ι Α Σ
2.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
Ε Ρ Γ Α Σ Τ ΗΡ Ι Ο
ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΣΤ Η
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙ
Α
ΚΑΙ
ΣΤΗΝ
Α Π Ο Κ Α Τ ΑΣ Τ Σ Η
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12.9. Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ
Παρακάτω παρατίθεται το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας ως ακριβώς έχει.
Το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στην απόκτηση κάθε νέας τεχνογνωσίας
με τη συνεχή προσαρμογή της Φυσικοθεραπευτικής Επιστήμης στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη
γνώση των επίκαιρων τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων στις επιστήμες υγείας, με
προσανατολισμό τόσο την πρόληψη όσο και την θεραπευτική αντιμετώπιση των προβλημάτων
υγείας των πολιτών. Ο γενικός αντικειμενικός σκοπός είναι να αποφοιτούν Φυσικοθεραπευτές
και Φυσικοθεραπεύτριες οι οποίοι να είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να
διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία των ατόμων ή την αυτονομία των ζωτικών φυσικών
λειτουργιών τους.
Η διδακτική μεθοδολογία και προσέγγιση ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών
της Φυσικοθεραπείας στη διαδικασία της μάθησης. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η
καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η υποστήριξη του φοιτητή για ενεργό
συμμετοχή στη διεργασία της μάθησης η οποία αποτελεί μία συνεχή δια βίου διεργασία. Το
εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να παρέχει υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων
απαραιτήτων για την άσκηση της Φυσικοθεραπευτικής επιστήμης.
Σύμφωνα με τις εντολές του ΥΠΕΠΘ γίνεται κατανοητό ότι η ενίσχυση της θεωρητικής
διδασκαλίας προσεγγίζει τις επιταγές της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την Τριτοβάθμια
εκπαίδευση και το Τμήμα Φυσικοθεραπείας συμμορφώθηκε με αυτές.
Οφείλουμε όμως να υπενθυμίσουμε ότι ορισμένες επιστήμες στις οποίες ανήκει και η
Φυσικοθεραπεία έχουν πολλά μαθήματα Ειδικότητας και Ειδικής υποδομής στα οποία είναι
απαραίτητη η εμπέδωση θεραπευτικών τεχνικών και εφαρμογών. Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με τον μη αναμορφωμένο κανονισμό σπουδών, όπου δίνεται η δυνατότητα μη
παρακολούθησης των θεωρητικών μαθημάτων από τους φοιτητές, είναι δυνατόν να οδηγήσει
σε μελλοντική υποβάθμιση του επιπέδου και ελλιπή κατάρτιση.
A! Εξάμηνο
A
/
A
1

2

4

3
5

6

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Ανατομία του
Ανθρώπου
(Γ.Υ.)
Ανθρώπινη
Στάση - Κίνηση
( Ε.Υ.)
Βιοπληροφορικ
ή
(Γ.Υ
Παθολογία
(Γ.Υ.)
Ψυχολογία του
ασθενή
( ΔΟΝΑ)
Α! Βοήθειες
(ΔΟΝΑ)

Θ

Ε

ΩΡΕΣ

Ν
ΦΕ

ΠΜ
ΔΜ

3

4

7

13

8

3

3

6

12

7

2

1

3

7

4

2

2

5

3

2

2

5

3

4

8

5

2

2
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ΣΥΝΟΛΟ

14

10

24

50

30

Θ

Ε

ΩΡΕΣ

Ν
ΦΕ

ΠΜ
ΔΜ

3

4

7

13

8

4

3

7

15

9

3

2

5

10

6

3

3

7

4

2

2

5

3

24

50

30

Β! Εξάμηνο
A
/
A
1

2
3

4
5

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Φυσιολογία του
Ανθρώπου
(Γ.Υ.)
Κινησιολογία
( Ε.Υ.)
Τεχνικές
Θεραπευτικής
Μάλαξης
( Ε.Υ.)
Ορθοπεδική
(Γ.Υ.)
Βιοϊατρική
Διαγνωστική
Απεικόνιση
(Γ.Υ.)
ΣΥΝΟΛΟ

15

9

Γ! Εξάμηνο
A
/
A
1
2

3
4

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κινησιοθεραπεία
( Ε.Υ.)
Φυσικά μέσα
Ηλεκτροθεραπεία
( Ε.Υ.)
Νευρολογία
(Γ.Υ.)
Αναπνευστική
Φυσικοθεραπεία
(Ε ιδ.)

Θ

Ε

ΩΡΕΣ

Ν
ΦΕ

ΠΜ
ΔΜ

4

3

7

13

8

3

2

5

10

6

2

5

3

5

10

6

2
3

2
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5

6

Εργομετρία στη
Φυσικοθεραπεία
( Ε.Υ.)
Υδροθεραπεία
( Ε.Υ.)

2

ΣΥΝΟΛΟ

2

5

3

2

2

4

7

4

16

9

25

50

30

ΩΡΕΣ

Ν
ΦΕ

Δ! Εξάμηνο
A
/
A
1
2

3

4

5

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κλινική Ι
(Ε ιδ.)
Τεχνικές
κινητοποίησης
αρθρώσεων μαλακών
μορίων
( Ε.Υ.)
Βιολογική
Μηχανική
( Ε.Υ.)

Θ

Ε

ΠΜ
ΔΜ

4

4

8

16

10

3

2

5

10

6

2

1

3

7

4

3

7

4

Νευροφυσιολογ
ία
Φυσικοθεραπεί
α σε παθήσεις
Κυκλοφορικού
(Ε ιδ.)

3

3

2

5

10

6

ΣΥΝΟΛΟ

15

9

24

50

30

Θ

Ε

ΩΡΕΣ

Ν
ΦΕ

ΠΜ
ΔΜ

4

4

8

16

10

Ε! Εξάμηνο
A
/
A
1

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κλινική ΙΙ
(Ε ιδ.)
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2

3

4

A
/
A
1

2

Φυσικοθεραπεί
α σε παθήσεις
4
2
6
12
και κακώσεις
Μυοσκελετικού
(Ε ιδ.)
Μεθοδολογία
Έρευνας στη
2
2
4
8
Φυσικοθεραπεί
α
(Ε ιδ.)
Τεχνικές
Νευρομυϊκής
3
2
5
10
Επανεκπαίδευσ
ης
( Ε.Υ.)
(Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν 1 από τα παρακάτω ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Φυσικοθεραπεί
α στη
Χειρουργική
Μαιευτική
Γυναικολογία
Ουρολογία
(Ε ιδ.)
Ορθοτική
Προσθετική
Βοηθήματα
ΣΥΝΟΛΟ

7

5

6

Θ

Ε

ΩΡΕΣ

Ν
ΦΕ

ΠΜ
ΔΜ

1

1

2

4

2

1

1

2

4

2

14

11

25

50

30

ΠΜ

ΩΡΕΣ

Ν
ΦΕ

15

9

ΣΤ! Εξάμηνο
A
/
A
1

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κλινική ΙΙΙ
(Ε ιδ.)

Θ

4

Ε

4

8

ΔΜ
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2

3

4

5

6

Φυσικοθεραπεί
α σε παθήσεις
και κακώσεις
ΚΝΣ
(Ε ιδ.)
Ξένη Γλώσσα
Ορολογία
(Γ.Υ.)
Φυσικοθεραπεί
α σε παθήσεις
και κακώσεις
ΠΝΣ
(Ε ιδ.)
Ειδική Φυσική
Αγωγή
( Ε.Υ.)
Δεοντολογία
( ΔΟΝΑ)

3

3

2

6

11

7

2

5

3

2

2

4

7

4

2

1

3

7

4

2

5

3
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30

2
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ΣΥΝΟΛΟ

Ζ! Εξάμηνο
A
/
A
1

2

3

4

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κλινική IV

(Ε ιδ.)
Προληπτική
Φυσικοθεραπεία
Εργονομία
Φυσικοθεραπεία
στον
Αθλητισμό
(Ε ιδ.)

Θ

Ε

ΩΡΕΣ

Ν
ΦΕ

ΠΜ
ΔΜ

4

5

9

16

10

2

1

3

7

4

2

2

4

8

5

Φυσικοθεραπευτι
2
1
3
7
κή Αξιολόγηση
(Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν 1 από τα παρακάτω ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

4
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A
/
A
1

2

A
/
A
1

2

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Φυσικοθεραπεία
στη Γηριατρική

Θ

Ε

ΩΡΕΣ

Ν
ΦΕ

ΠΜ

2

1

3

7

4

Φυσικοθεραπεία
στη Παιδιατρική
2
1
3
7
(Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν 1 από τα παρακάτω ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΔΟΝΑ)
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Οργάνωση
και
Λειτουργία
Εργαστηρίου
Φυσικοθεραπείας
(ΕΠΙΧΕΙΡ)
Υγιεινή
Επιδημιολογία
(ΔΟΝΑ)

ΔΜ

4

ΩΡΕΣ

Ν
ΦΕ

ΠΜ
ΔΜ

2

2

5

3

2

2

5

3

24

50

30

Θ

14

Ε

10

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 10 ΔΜ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 20 ΔΜ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 40 (39 + πτυχιακή εργασία)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ:171 (24,4 ώρες Μ.Ο. ανά εξάμηνο)
(ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 103)
(ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:68)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ και ΔΟΝΑ: 32,5% (22,5% και 10%)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 67,5%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ: 6
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ: 3 (7,5%)
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 (2,5%)
Οι ώρες διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων είναι κατά 50 % περισσότερες από τις
ώρες διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων (51,5%).
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Γ.Υ συμπεριλαμβανομένων ΔΟΝΑ + Επιχειρ * )
Αριθμός μαθημάτων = 13 (32,5%)
Υποχρεωτικά
1. Φυσιολογία του Ανθρώπου
2. Ανατομία του Ανθρώπου
3. Βιοπληροφορική
4. Παθολογία
5. Ορθοπεδική
6. Βιοϊατρική Διαγνωστική Απεικόνιση
7. Νευρολογία
8. Νευροφυσιολογία
9. Ξένη Γλώσσα Ορολογία
(* Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ) και
Επιχειρηματικότητας)
Αριθμός μαθημάτων = 4 (10 %)
Υποχρεωτικά
1. Ψυχολογία του ασθενή (ΔΟΝΑ)
2. Α! Βοήθειες (ΔΟΝΑ)
3. Δεοντολογία (ΔΟΝΑ)
Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα (1) επιπλέον από τα παρακάτω Επιλογής
Υποχρεωτικά Μαθήματα
1. Οργάνωση και Λειτουργία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ)
2. Υγιεινή – Επιδημιολογία (ΔΟΝΑ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Ε.Υ) Αριθμός μαθημάτων = 14 (35%)
1. Ανθρώπινη Στάση – Κίνηση
2. Κινησιολογία
3. Τεχνικές Θεραπευτικής Μάλαξης
4. Κινησιοθεραπεία
5. Φυσικά μέσα Ηλεκτροθεραπεία
6. Υδροθεραπεία
7. Τεχνικές κινητοποίησης αρθρώσεων - μαλακών μορίων
8. Βιολογική Μηχανική
9. Τεχνικές Νευρομυϊκής Επανεκπαίδευσης
10. Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση
11. Εργομετρία στη Φυσικοθεραπεία
12. Ειδική Φυσική Αγωγή
13. Μεθοδολογία Έρευνας στη Φυσικοθεραπεία
14. Προληπτική Φυσικοθεραπεία Εργονομία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΙΔ Αριθμός μαθημάτων = 12 (30 %)
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Υποχρεωτικά
1. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία
2. Κλινική Ι
3. Κλινική ΙΙ
4. Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις Κυκλοφορικού
5. Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις και κακώσεις Μυοσκελετικού
6. Κλινική ΙΙΙ
7. Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις και κακώσεις ΚΝΣ
8. Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις και κακώσεις ΠΝΣ
9. Φυσικοθεραπεία στον Αθλητισμό
10. Κλινική ΙV
Επιπλέον οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα (1) από κάθε ενότητα από τα
παρακάτω Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας

Α! ΕΝΟΤΗΤΑ
1. Φυσικοθεραπεία στη Χειρουργική- Μαιευτική Γυναικολογία -Ουρολογία
2. Ορθοτική Προσθετική Βοηθήματα

Β! ΕΝΟΤΗΤΑ
1. Φυσικοθεραπεία στη Παιδιατρική
2. Φυσικοθεραπεία στη Γηριατρική
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ( Γ' ΕΞ)
ΑΣΚΗΣΗ Ι ( Δ' ΕΞ)

 ΚΛΙΝΙΚΗ

2. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ( Δ' ΕΞ)  ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ( Ε' ΕΞ)
3. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠ. ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ-ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε' ΕΞ)  ΚΛΙΝIΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ (ΣΤ' ΕΞ)
4. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠ. ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν.Σ. ( ΣΤ' ΕΞ) 
&
ΙV ( Ζ' ΕΞ)
4. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠ. ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Ν.Σ. ( ΣΤ' ΕΞ) 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
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12.10. Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ. 180/29.8.1970, τεύχος Α΄) Ίδρυσης του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ
Παρακάτω ακολυθούν οι 2 πρώτες σελίδες του ΦΕΚ Ίδρυσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας
του
Α-ΤΕΙΘ
(Link:
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEwTVy0m236IndtvSoClrL8ogwUOGs3KFt5
MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18k
AEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZ5OVbRYGDfoSrBrx6HjHmST1vo-aKc1BFG4QWb58uz1 από
το Εθνικό Τυπογραφείο
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12.11. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η πρώτη Σχολή Φυσικοθεραπείας λειτούργησε στο Γενικό Νοσοκομείο «Βασιλεύς
Παύλος» στην Αθήνα το 1958.
Τον Φεβρουάριο του 1974 λειτούργησαν τμήματα Φυσικοθεραπείας στα Κέντρα
Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε) Θεσσαλονίκης και Αθήνας, τα οποία το 1975
μετονομάστηκαν σε Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε).
Από το 1983 έως και σήμερα τα Τμήματα Φυσ/πείας λειτουργούν στα πλαίσια της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), της Αθήνας, της
Θεσσαλονίκης και της Λαμίας, βάσει του Ν 1404/83, αναβαθμισμένα και με προοπτική για
ακόμη μεγαλύτερη, χρόνο με το χρόνο βελτίωση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση
των γνώσεων στην Επιστήμη και την τεχνολογία, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο
της Φυσικοθεραπείας, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης να παρέχει
στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση / κατάρτιση
τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα. Στη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων, η
θεωρητική εκπαίδευση συνδυάζεται με την πρακτική και κλινική άσκηση για την ανάπτυξη
γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών, στην απόκτηση
γνώσεων και εμπειρίας στις ανάγκες του επαγγέλματος.
Το περιεχόμενο σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι σε θέση
να αξιολογούν δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος για τις οποίες η φυσικοθεραπεία
επιλέγεται και μπορεί να αντιμετωπίσει, καθώς και να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις
κατάλληλες μεθόδους και τα μέσα για την πρόληψη και αποκατάστασή τους. Ειδικότερα το
πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Τα μαθήματα γενικής υποδομής (Βιοχημεία, Βιοφυσική, Βιομετρία -Βιοστατιστική,
Κοινωνιολογία, Στοιχεία Πληθυσμιακής Υγιεινής, Ψυχολογία), για να εξασφαλίζεται ένα
διευρυμένο επίπεδο γνώσεων
Τα μαθήματα ειδικής υποδομής (Ανατομική, Φυσιολογία, Ορθοπαιδική, Χειρουργική,
Παθολογία, Νοσολογία, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Εργοφυσιολογία, Παθοφυσιολογία,
Αθλητιατρική, Στοιχεία Ακτινολογίας) που αποτελούν θεμέλια για τη σταδιακή ανάπτυξη των
εξειδικευμένων γνώσεων και γι΄ αυτό συνδέονται στενά με
Τα μαθήματα ειδικότητας (Κινησιοθεραπεία, Κινησιολογία, Αποκατάσταση Νευρολογικών
Παθήσεων, Μάλαξη, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις
των αγγείων της
καρδιάς,
Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις – κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πρακτική
Φυσικοθεραπεία, Ηλεκτροθεραπεία, Υδροθεραπεία, Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Φυσική
Ιατρική και Αποκατάσταση, Κλινική Άσκηση. Τέλος υπάρχουν και
τα μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών όπως η Κοινωνιολογία.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει σταθερή συνεργασία τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο
ανταλλαγής Εκπαιδευτικού Προσωπικού και φοιτητών με τα αντίστοιχα Τμήματα των
Πανεπιστημίων: Karolinska της Σουηδίας, Hogeschool Van Amsterdam της Ολλανδίας, Gent του
Βελγίου. Σκοπεύει δε να αναπτύξει ακόμη περισσότερο αυτή την δραστηριότητα. Στα πλαίσια
της συνεργασίας αυτής πολλοί φοιτητές έχουν μετακινηθεί, όπως επίσης και εκαπιδευτικοί του
τμήματος έχουν πραγματοποιήσει μετακινήσεις μικρής διάρκειας.
Επιπλέον το Τμήμα Φυσικοθεραπείας τον Οκτώβριο του 1999 συμμετείχε στο Εντατικό
Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο (Ιntensive Course) μεταξύ εννέα Πανεπιστημίων της Ευρώπης,
διάρκειας μιας εβδομάδας με θέμα: «Ανθρώπινη στάση – κίνηση», το οποίο διεξήχθη στο
Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου του Νaestved της Δανίας. Μετά από επιτυχή
έκβαση του Σεμιναρίου υπήρξε, από μέρους των συμμετεχόντων, διαβεβαίωση συνέχειας του
Intensive Course κατά τα προσεχή έτη.
Επιπρόσθετα το Τμήμα Φυσικοθεραπείας συμμετέχει στα πλαίσια του Β΄ Κ.Π.Σ με δύο
ερευνητικές ενέργειες που αφορούν την «Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού έργου και
παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙΘ» και «Αναμόρφωση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων Φυσικοθεραπείας ΤΕΙΘ» .
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Π.Δ 90/1994 (ΦΕΚ 53/8-3-95/τ.Α΄)
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ορίζονται
από το ως άνω Π.Δ, που προβλέπει ότι οι απόφοιτοι αυτοί φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο
«Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε
συνεργασία με τους ιατρούς μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση
και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και
τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό
και καρδιαγγειακό σύστημα.
Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον
ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια
Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ 29/87). Η άσκηση του
επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις
υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και κοινωνικών Ασφαλίσεων.
12.12ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
•
Η Εσωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος πραγματοποιείται με ευθύνη της ΜΟΔΙΠ του
Ιδρύματος. Προϋποθέτει την ανά διετία σύνταξη από τη ΜΟΔΙΠ εσωτερικών εκθέσεων για τη
λειτουργία του Ιδρύματος, οι οποίες βασίζονται στις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των
Ακαδημαϊκών Μονάδων.
•
Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
περιοδικών Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη λειτουργία του Ιδρύματος, που
συντάσσονται από την οικεία ΜΟΔΙΠ λαμβάνοντας υπόψη τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των
Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος.
•
Οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ιδρυμάτων κοινοποιούνται στην ΑΔΙΠ,
προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος.
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•
Σε προσυμφωνημένο χρόνο που ορίζεται από κοινού από την ΑΔΙΠ, τα μέλη της επιτροπής
εξωτερικής αξιολόγησης και την υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα ή το Ίδρυμα, η Επιτροπή
πραγματοποιεί Επίσκεψη στο ίδρυμα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η Επιτροπή ή μέλη της
μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για όλα τα ζητήματα που χρειάζονται για την αξιολόγηση της
ακαδημαϊκής μονάδας.
•
Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται από την επιτροπή εξωτερικής
αξιολόγησης μετά το πέρας της επίσκεψης και κοινοποιείται μέσω της ΑΔΙΠ στην υπό
αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα προς υποβολή τυχόν παρατηρήσεων, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία 15 ημερών.

12.13 ΑΡΙΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΤΕΙΘ
26 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
31 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΑΡΙΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, A KYKLOY
«ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΤΕΙΘ
27 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2017

ΑΡΙΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, A KYΚΛΟΥ
«ΝΕΥΡΟΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΤΕΙΘ
30 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2017

