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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

ΘΕΜΑ 1 

 

Σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω 

τηλεδιάσκεψης, τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά τη με αριθμ. πρωτ.: 614/17.12.2021 Πρόσκληση της Προέδρου του Τμήματος. 

 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν: 

1. η Πρόεδρος του Τμήματος Λογοθεραπείας, Καθηγήτρια κ. Ζιάβρα Ναυσικά – Πρόεδρος της συνεδρίασης 

(με φυσική παρουσία) 

2. η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας κ. Ζακοπούλου Βικτωρία -μέλος 

3. ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογοθεραπείας κ. Νάσιος Γρηγόριος– μέλος 

4. η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας κ.Τόκη Ευγενία – μέλος 

5. η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας κ. Σιαφάκα Βασιλική – μέλος 

6. η Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας κ. Ζαροκανέλλου Βασιλική – μέλος 

7. ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Λογοθεραπείας κ. Ταφιάδης Διονύσιος – μέλος 

8. η Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας κ. Παπαδοπούλου Σουλτάνα – μέλος 

9. η Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας κ. Παυλίδου Ευτέρπη – μέλος 

10. ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Λογοθεραπείας κ. Γρυπάρης Αλέξανδρος - μέλος 

11. η Λέκτορας Εφαρμογών του Τμήματος Λογοθεραπείας κ. Νησιώτη Μελπομένη - μέλος 

12. το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Λογοθεραπείας κ. Πλαχούρας Κων/νος – μέλος  

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, αν και εκλήθη νομίμως, ο εκπρόσωπος των φοιτητών του Τμήματος 

Λογοθεραπείας κ. Νεόφυτος Καλαϊτζίδης. 

 

Γραμματέας ορίστηκε (με φυσική παρουσία) η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, κ. Χρυσούλα Κοτρώτσιου, διοικητική υπάλληλος Τ.Ε.  Διοικητικού /Λογιστικού του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. 

 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της συνεδρίασης εισήγαγε προς συζήτηση το θέμα 1 που 

αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης: «Επικύρωση πρακτικού της Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος 

Λογοθεραπείας για την αξιολόγηση των μαθημάτων». 

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Επικύρωση πρακτικού της Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος Λογοθεραπείας για την αξιολόγηση των 

μαθημάτων» 

Η Πρόεδρος της συνεδρίασης εισάγει προς συζήτηση το θέμα και θέτει υπόψη των μελών της Συνέλευσης του 

Τμήματος ότι κατά την Αρ.35η/13.12.2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος εγκρίθηκε ο προσδιορισμός 

του ποσοστού 8,5%, ως αποδεκτό ποσοστό απαντητικότητας της αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές του 

Αριθμ.Συνεδρίασης  

 37η /20.12.2021 
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Τμήματος Λογοθεραπείας. 

 
Ακολούθως η Πρόεδρος (κα Ζιάβρα) αναφέρει ότι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ο.Μ.Ε.Α.) του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π.,ήτοι: 

▪ Νάσιο Γρηγόριο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογοθεραπείας 

▪ Σιαφάκα Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας 

▪ Τόκη Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας, 

συνέταξε το με ημερομηνία 20.12.2021 Πρακτικό Αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

μαθημάτων/διδασκαλίας. Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό, η Ο.Μ.Ε.Α. μελέτησε διεξοδικά και επεξεργάστηκε τα 

αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας μέσω του συνδέσμου 

https://evaluate.modip.uoi.gr.  

Προκειμένου για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, η ΟΜ.Ε.Α. τήρησε την ακόλουθη διαδικασία:  

 
Στάδιο 1ο:  Καταγραφή των μαθημάτων που δεν πληρούσαν το κριτήριο του ποσοστού απαντητικότητας  

Η ΟΜ.Ε.Α. στην υπ. αριθμ.35η/13.12.2021 Συνέλευση του Τμήματος Λογοθεραπείας, έχοντας λάβει υπόψη: 

Α. την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 που δυσχέραινε τη διαδικασία 
αξιολόγησης των μαθημάτων / διδασκαλίας και 

Β. το μέσο ποσοστό απαντητικότητας στο σύνολο των μαθημάτων,  

εισηγήθηκε τη συμπερίληψη στη διαδικασία επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των μαθημάτων εκείνων στα 
οποία σημειώθηκε ποσοστό απαντητικότητας άνω του 8.5% 

Με βάση αυτό το κριτήριο, αποκλείστηκαν από τη διαδικασία  συνολικά 5 μαθήματα. Συνεπώς,  συνολικά, στη 
διαδικασία αξιοποίησης των αποτελεσμάτων συμπεριλήφθησαν είκοσι ένα (21) μαθήματα (19 μαθήματα των 
τρεχόντων εξαμήνων και 2 μαθήματα του μεταβατικού έτους) που αντιστοιχούν σε τέσσερα (4) εξάμηνα και 
διδάχτηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.  

 

Στάδιο 2ο: Σύνταξη της Αναφοράς Ευρημάτων ΟΜ.Ε.Α.  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΝΤΥΠΟ 1) 

Με την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου, η ΟΜ.Ε.Α. προχώρησε στη σύνταξη της Αναφοράς Ευρημάτων ΟΜ.Ε.Α, με 

βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία αξιολόγησης, από την οποία διαπιστώθηκε ότι από τα 

21 μαθήματα του ΠΠΣ, υπήρξε απόκλιση άνω της μιας μονάδας (>1) από τον μέσο όρο του Τμήματος σε έξι (6) 

μαθήματα, τα οποία θα αξιολογηθούν περαιτέρω.  

 

Στάδιο 3ο :  Σύνταξη της Έκθεσης Αξιολόγησης και Λήψης Μέτρων 

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την περαιτέρω επεξεργασία των ερωτηματολογίων για τα 

μαθήματα που παρουσίαζαν απόκλιση και προκειμένου να ληφθεί υπόψη και η άποψη των υπευθύνων των 

μαθημάτων για τα πιθανά αίτια που μπορεί να συνέβαλλαν στις αποκλίσεις, αλλά και οι προτάσεις τους αφενός για 

την αντιμετώπιση των αποκλίσεων / σχολίων, και αφετέρου για τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του 

εκάστοτε μαθήματος, ζητήθηκε από τους υπεύθυνους των μαθημάτων να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία του 

εντύπου «Έκθεση Αξιολόγησης και Λήψης Μέτρων» .  

 

https://evaluate.modip.uoi.gr/
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Στάδιο 4ο: Σύνταξη της Αναφοράς Ευρημάτων ΟΜ.Ε.Α.  (ΕΝΤΥΠΟ 2), βάσει των αποτελεσμάτων που προέκυψαν 

από άλλες διαδικασίες ποιότητας σχετικά με τη διδασκαλία 

Η ΟΜ.Ε.Α., λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των μαθημάτων που παρουσίαζαν απόκλιση  

2. Των σχετικών στοιχείων που αντλήθηκαν από το φοιτητολόγιο και τα οποία αφορούσαν στον αριθμό των 

φοιτητών που δήλωσαν τα μαθήματα που παρουσιάζουν απόκλιση, καθώς και τις επιδόσεις τους σε αυτά  και  

3. Τις απαντήσεις του υπευθύνου του εκάστοτε μαθήματος στα σχετικά πεδία του Εντύπου «Έκθεση Αξιολόγησης 

και Λήψης Μέτρων», 

  

προχώρησε στη σύνταξη της Αναφοράς Ευρημάτων ΟΜ.Ε.Α.  (ΕΝΤΥΠΟ 2), το οποίο περιλαμβάνει προτάσεις για τη 

βελτίωση του εκάστοτε μαθήματος και, γενικότερα, του ΠΠΣ.  

 

Η ΟM.Ε.Α. θεώρησε σημαντικό να επισημανθεί ότι: 

1. Τα 4 από τα 6 μαθήματα στα οποία παρατηρήθηκαν αποκλίσεις >1 σε ορισμένες από τις ερωτήσεις αφορούν σε 

μαθήματα που διδάσκονται στο Α΄και Β΄εξάμηνο. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές που συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια αξιολόγησης των εν λόγω μαθημάτων ήταν  πρωτοετείς, οι οποίοι δεν είχαν βιώσει την εμπειρία 

του αμφιθεάτρου και της “δια ζώσης” διδασκαλίας, καθώς με την έναρξη των σπουδών τους βρέθηκαν αντιμέτωποι 

με την τηλεκπαίδευση, λόγω των συνθηκών που επέβαλε η πανδημία COVID-19.  

2. Η συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση κυμάνθηκε συνολικά - και στα 6 αυτά μαθήματα -όπως και 

συνολικά-  σε χαμηλό ποσοστό (σε ένα μόνο μάθημα συμμετείχε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%). 

 

Ακολούθως της ολοκλήρωσης των σταδίων της ανωτέρω διαδικασίας αξιολόγησης, ομόφωνα τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α.  

εισηγούνται: 

α. Τις κάτωθι προτάσεις βελτίωσης:  

- Αναπροσαρμογή του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων στις εξετάσεις, με στόχο τον   εξορθολογισμό της 

διαστρωμάτωσης των επιδόσεων 

- Μεταφορά ορισμένων εκ των μαθημάτων σε άλλο εξάμηνο 

- Δημιουργία Εργαστήριου σχετικού με δυο απο τα μαθήματα που παρουσίαζαν απόκλιση, με εξειδικευμένο 

βοηθητικό προσωπικό, προκειμένου για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της βιωματικής εκπαίδευσης 

- Διαμοιρασμός της ύλης ενός μαθήματος σε δυο διδακτικά εξάμηνα και όχι σε ένα (όπως είναι στο παρόν 

ΠΠΣ), σε επόμενη αναμόρφωση του ΠΠΣ 

- Προμήθεια προπλασμάτων και τρισδιάστατων ανατομικών αναπαραστάσεων μέσω λογισμικού 

- Διασύνδεση της διδασκαλίας μαθήματος με το Εργαστήριο Ανατομίας του όμορου Ιατρικού Τμήματος της 

Σχολής Επιστημών Υγείας. 

- Αναδιοργάνωση μαθήματος με διανομή ενδεικτικού εποπτικού υλικού off line, και μέσω προβολής video, 

αν προκύψει η ανάγκη συνέχισης της τηλεκπαίδευσης. 

- Διατήρηση μαθήματος ως κατ’ επιλογή υποχρεωτικό στο νέο ΠΠΣ, ώστε να επιλέγεται από τους φοιτητές με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. 

- Η εργασία ορισμένων μαθημάτων, λόγω του βαθμού δυσκολίας, να γίνει προαιρετική ή/και να 

προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό υλικό.  

- Πρόσληψη μελών ΕΔΙΠ για συνεπικουρία στη διδασκαλία 

 

β. Τις ακόλουθες ενέργειες ενημέρωσης των φοιτητών : 
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Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων («Συγκεντρωτικά Στατιστικά 

Διδασκαλίας Τμήματος»), όπως προέκυψαν από την αξιολόγηση μαθήματος/ διδασκαλίας, καθώς και των σχετικών 

αποφάσεων βελτίωσης που θα προκύψουν από τη Συνέλευση του Τμήματος (χωρίς αναφορές σε πρόσωπα και 

συγκεκριμένα μαθήματα), οι οποίες πρόκειται να κοινοποιηθούν και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 
 

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογοθεραπείας, ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:  

 
1. Τις διατάξεις του Νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Νόμου 4485/2017 

(Φ.Ε.Κ. 114/Τ.Α΄/04-08-2017). 

3. Τις διατάξεις του Νόμου 4559/2018 (Φ.Ε.Κ.142/Τ.Α΄/03-08-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις». 

4. Την με αριθμ.19099/01.07.2021 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής 

Επιστημών Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 591/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26.07.2021. 

5. Το με ημερομηνία 20.12.2021 Πρακτικό Αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

μαθημάτων/διδασκαλίας της Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος Λογοθεραπείας 

6. Την εισήγηση της Προέδρου της συνεδρίασης 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

Την έγκριση - επικύρωση του πρακτικού αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των 

μαθημάτων/διδασκαλίας της Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος Λογοθεραπείας, σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε αυτό 

καθώς και με την εισήγηση της Προέδρου της Συνεδρίασης που προηγήθηκε και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος αποσπάσματος πρακτικού.  

  

   Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΤΑ ΜΕΛΗ:  

    

  Ζιάβρα Ναυσικά Ζακοπούλου Βικτωρία 

         Νάσιος Γρηγόριος 

       Τόκη Ευγενία 

      Σιαφάκα Βασιλική 

      Ταφιάδης Διονύσιος 

      Ζαροκανέλλου Βασιλική 

       Παπαδοπούλου Σουλτάνα 

  Ακριβές αντίγραφο      Παυλίδου Ευτέρπη 

      Γρυπάρης Αλέξανδρος 

      Νησιώτη Μελπομένη 

      Η Γραμματέας       Πλαχούρας Κων/νος 

 Χρυσούλα Κοτρώτσιου 
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