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ERASMUS+ _ EPOQUE project 

ΕΝΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΕΡΓΟ _ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 

 
 
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με χαρά ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+, Στρατηγικές Συμπράξεις, συνεχίζεται η επιτυχημένη 
πορεία ανάπτυξης του μεταπτυχιακού προγράμματος Environmental Portfolio for 
Quality in University Education (EPOQUE) με πολλαπλά οφέλη για τους φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  
 
 
Σταθμός 1: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αναπτύχθηκε και εγκυροποιήθηκε μέσα από το Εντατικό 
Πρόγραμμα Σπουδών (Intensive Study Program - ISP) που φιλοξενήθηκε από 2 έως 
13 Νοεμβρίου 2015 στο συνεδριακό κέντρο «Κάρολος Παπούλιας». 
Κατά κοινή ομολογία το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του μεταπτυχιακού προγράμματος 
EPOQUE αποζημίωσε διδάσκοντες και διδασκόμενους και έδωσε τη βάση για την 
ολοκλήρωση ενός κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, όπου μικτές τάξεις φοιτητών 
των Σχολών Επιστημών Αγωγής, των Θετικών Επιστημών και των Μηχανικών 
μελετούν σε διεπιστημονική προοπτική ζητήματα αειφορίας στο κοινωνικό, 
οικονομικό και περιβαλλοντικό πεδίο.   
  
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προωθώντας ένα αειφόρο και κοινωνικά συμμετοχικό 
μέλλον, ενώνει τις δυνάμεις του με 3 καταξιωμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της 
Ευρώπης: Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι (Φινλανδία), Πανεπιστήμιο της Νάπολης 
(Ιταλία), Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα), και 2 Ινστιτούτα: BEST (Αυστρία), 
και PiM (Μάλτα). Τις δράσεις συντονίζει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κατερίνα 
Πλακίτση. 
 
Διακεκριμένοι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συγκρότησαν ένα πάνελ 
ειδικών  εμπειρογνωμόνων και αλληλεπίδρασαν με την ακαδημαϊκή κοινότητα του 
Προγράμματος EPOQUE, συμβάλλοντας στην εξέλιξη του προγράμματος τόσο στο 
τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο.  
 
 



Σταθμός 2: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Οι συμμετέχοντες φοιτητές είχαν τη δυνατότητα από το πρόγραμμα επιδοτούμενης 
πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Έλληνες και Ιταλοί, ειδικοτήτων των Θετικών 
Επιστημών και των Μηχανικών,  εφάρμοσαν ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας σε 
φορείς της Φιλανδίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί δίδαξαν σε σχολεία, βιώνοντας το 
εξαιρετικό Φιλανδικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Αντίστοιχα οι Φιλανδοί φοιτητές – 
περιβαλλοντολόγοι στην πλειονότητά τους – υλοποίησαν την πρακτική τους άσκηση 
στην Ιταλία, ανταλλάσοντας καλές πρακτικές για τα συστήματα διαχείρισης 
ενέργειας και αποβλήτων.  
Η πρακτική άσκηση έγινε με την οργάνωση, καθοδήγηση και επίβλεψη των 
Πανεπιστημιακών Καθηγητών - Ακαδημαϊκών Υπευθύνων του Προγράμματος 
EPOQUE για κάθε συμμετέχουσα χώρα. Τα Ινστιτούτα από την Αυστρία και τη 
Μάλτα έδωσαν λεπτομερείς οδηγίες για την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών σε μια αγαστή συνεργασία του ακαδημαϊκού και του εργασιακού χώρων.  
Τα συναισθήματα των φοιτητών μετά την εμπειρία της πρακτικής άσκησης στη 
Φιλανδία και Ιταλία αποτυπώνουν με τον πιο εναργή τρόπο την προστιθέμενη αξία 
του έργου.    
 
 

Σταθμός 3: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ  
- Συνεδρία για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του EPOQUE στη Θεσσαλονίκη 

στο πλαίσιο Πανελληνίου Συνεδρίου με τίτλο Διδακτικές Προσεγγίσεις και 
Πειραματική Διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες από 16 έως 17 Απριλίου 
2016 στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής.  

- Εκπομπή-συνέντευξη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης με τη 
συνεργασία των Σχολών των Θετικών Επιστημών και των Επιστημών της 
Αγωγής.  

- Φεστιβάλ Επιστήμης και Αειφορίας, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 

- Δικτύωση  
- Συμπόσια, Ανακοινώσεις σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια  

 
 

Σταθμός 4: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 22 ΜΑΪΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Κορυφαίοι επιστήμονες, από όλο τον κόσμο συμμετέχουν στο Διεθνές Συνέδριο 
EPOQUE –Best Practices in/for social-economical and environmental Sustainability. 
Πανεπιστήμια του Καναδά, της Αυστραλίας και τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά θα 
δείξουν στο κοινό τι έχουν αναπτύξει έως εδώ και ποιες προοπτικές έχουν 
διαγράψει. Η τοπική, περιφερειακή και εθνική κοινότητα θα ωφεληθεί σημαντικά. 
Οι κύριοι ωφελούμενοι είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, που σε καιρούς κρίσης θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με 
διεθνείς εμβριθείς μελετητές, δυνατότητα που τους εξασφάλισαν οι 
Πανεπιστημιακοί τους δάσκαλοι στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη βάση της 
συνεργασίας, της συλλογικότητας και της συνυπευθυνότητας.   
 
 



Σχετικοί σύνδεσμοι 
Ιστοσελίδα έργου, Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης -  http://epoque-project.eu 
Σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του έργου - 
https://www.facebook.com/epoqueproject/ 
Ομάδα κοινωνικής δικτύωσης φοιτητών -  
https://www.facebook.com/groups/780464605413306/ 
Κανάλι του έργου στο you tube - 
https://www.youtube.com/channel/UCEs2mimL4IjZAHaxsa_3AJw?&ab_channel=Ep
oqueProjectTV 
Βίντεο από το Φεστιβάλ Επιστήμης και Αειφορίας – 
https://www.youtube.com/watch?v=xZvZgTddakM&ab_channel=EpoqueProjectTV 
H οργανωτική ερευνητική ομάδα @fise group –  
https://www.youtube.com/watch?v=isZAbefnRmo&ab_channel=EpoqueProjectTV 
 
 

Πληροφορίες 
http://users.uoi.gr/kplakits  
email:  kplakits@cc.uoi.gr; kplakits@gmail.com; 
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