
 

 

 

Θεσσαλονίκη, 28.11.2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη και η Ελληνική Ομάδα Έργου (ΑΠΘ) έχουμε τη χαρά να σας 

προσκαλέσουμε στην πολλαπλασιαστική δράση (Multiplier Event) του προγράμματος SUnStAR 

(Supporting University Students at Risk of Dropping out / Υποστήριξη Φοιτητών/ριών σε 

Κίνδυνο για Εγκατάλειψη Σπουδών) η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 8 

Δεκεμβρίου 2020, 11.00 – 13.30.  

Το πρόγραμμα SUnStAR (2017-1-PT-KA203-035840) παρέχει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση 

για την υποστήριξη των φοιτητών/ριών που βρίσκονται σε κίνδυνο να εγκαταλείψουν τις 

σπουδές τους, αλλά και για τον περιορισμό της εγκατάλειψης των σπουδών στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Πρόκειται για μια θεωρητικά και εμπειρικά τεκμηριωμένη προσέγγιση η οποία 

βασίζεται στις αρχές της ενεργητικής εμπλοκής των ίδιων των φοιτητών/ριών στην πορεία των 

σπουδών τους, ακόμη κι όταν αυτή παρουσιάζει δυσκολίες.  

Στο πλαίσιο της προσέγγισης του SUnStAR έχουν αναπτυχθεί τα εξής:  (α) Ένα Εργαλείο Αυτο-

Αναστοχασμού το οποίο μπορούν να αξιοποιούν οι φοιτητές/ριες για να καθίστανται καλύτερα 

ενήμεροι/ες για ποικίλες πτυχές της πορείας των σπουδών τους οι οποίες θεωρητικά και 

ερευνητικά έχουν συνδεθεί με την ικανοποίηση από τις σπουδές, από τη μία, και με την 

πρόθεση εγκατάλειψης των σπουδών, από την άλλη. (β) Μια διαδικτυακή πλατφόρμα Αυτο-

Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης η οποία συνίσταται σε εκπαιδευτικό υλικό για έξι διαφορετικά 

θεματικά πεδία τα οποία αναγνωρίζονται διεθνώς ως σημαντικά για τις σπουδές στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κίνητρα και Συναισθήματα Ακαδημαϊκής Επίτευξης, Ακαδημαϊκή 

Ανθεκτικότητα, Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση, Κοινωνικά Δίκτυα, Αυτο-διαχείριση 

Σταδιοδρομίας, ‘Και αν αποφασίσω να εγκαταλείψω τις σπουδές μου;’). (γ) Μια πλατφόρμα με 

προτεινόμενους φορείς υποστήριξης προς τους/τις φοιτητές/ριες οι οποίοι/ες επιθυμούν να 

αναζητήσουν βοήθεια σε πανεπιστημιακές υπηρεσίες και κέντρα συμβουλευτικής αλλά και 

σχετικές υπηρεσίες εκτός Ιδρυμάτων.  



 

 

Όλα τα παραπάνω διασυνδέονται μεταξύ τους δυναμικά με στόχο την αποτελεσματική 

στήριξη των φοιτητών/ριών. Ταυτόχρονα, αποτελούν ισχυρά εργαλεία για όλες τις υπηρεσίες οι 

οποίες υποστηρίζουν τους/τις φοιτητές/ριες σε θέματα σπουδών, ακαδημαϊκών και 

ψυχοκοινωνικών δυσκολιών και σταδιοδρομίας. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες στην εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία  να εξοικειωθούν με μια 

ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης της πρόθεσης εγκατάλειψης σπουδών, από την ανίχνευση 

μέχρι τη στοχευμένη σύγχρονη (online) παρέμβαση σε κρίσιμους τομείς και τη διασύνδεση με 

πηγές υποστήριξης στο περιβάλλον.  

 
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.  

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://authgr.zoom.us/meeting/register/tJUuf-ivrDspHdwMHnYRxP47wuV52c23R5ck 

Εφόσον εγγραφείτε, θα σας αποσταλεί υπενθύμιση με το σύνδεσμο για τη σύνδεσή σας στην 

πλατφόρμα zoom την προηγούμενη ημέρα της εκδήλωσης. 

 
Θα χαρούμε να σας δούμε στην εκδήλωση!  

 

Με τιμή, 

 

 

Ελευθερία Ν. Γωνίδα 

Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας 

Επιστημονικώς Υπεύθυνη της Ελληνικής Ομάδας του Έργου 

https://authgr.zoom.us/meeting/register/tJUuf-ivrDspHdwMHnYRxP47wuV52c23R5ck
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