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Α Π Θ

Μια άριστη Σχολή του ΑΠΘ με διεθνή ακτινοβολία και  με 
κυρίαρχο ρόλο στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην 
επιστημονική συμβουλευτική υποστήριξη που αφορά 
• στη Φυσική Αγωγή
• στην αθλητική απόδοση 
• στη δια βίου άσκηση, ψυχαγωγία, υγεία και 

αποκατάσταση 
ως παράγοντες βελτίωσης της υγείας και της ποιότητας ζωής

Όραμα της ΣΕΦΑΑ
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• Ανάγκες της κοινωνίας σήμερα και του μέλλοντος και τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας για: 
1. Υψηλό αθλητισμό
2. Ποιοτική εκπαίδευση δια βίου άσκηση διαμέσου της ΦΑ
3. Παγκόσμια τάση για υγεία, ευεξία, κάλυψη αναγκών 

ειδικών πληθυσμών και αποκατάσταση

• Οδηγούν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών στόχων με σκοπό να 
συνεισφέρουν, στην υγεία και στην ευημερία των πολιτών 
και στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της κοινωνίας

Σχεδιασμός των εκπαιδευτικών στόχων
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
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Για τη λήψη αποφάσεων στρατηγικής
απαιτείται η αξιολόγηση της υπάρχουσας
κατάστασης, η στοχοθεσία και η συστηματική
παρακολούθηση των δεικτών
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1. Στρατηγική Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
α. Ακαδημαϊκή ανάπτυξη προσωπικού
β. Ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας 
γ. Βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

2. Έρευνα

3. Οικονομική Ανάπτυξη

4. Κτηριακές και Χωροταξικές Υποδομές

5. Φοιτητική Μέριμνα

6. Εξωστρέφεια και Κοινωνική Προσφορά

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης
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Υποστήριξη

• Της ακαδημαϊκής ανάπτυξης των μελών 

• Συνθετικής ανάπτυξης των θεωρητικών και των πρακτικών 
αντικειμένων της πολυθεματικής μας Σχολής λόγω της 
υβριδικής φύσης της

• Σεβασμό στην ελευθερία της σκέψης και έκφρασης και 
εμπιστοσύνη στις μεταξύ μας σχέσεις

• Διατήρηση και βελτίωση ενός ενωτικού και παραγωγικού 
και ευχάριστου εργασιακού κλίματος

• Προσέλκυση επιστημόνων κύρους

1. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης
1.1. Ακαδημαϊκή ανάπτυξη προσωπικού
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• Χάραξη ενός ακαδημαϊκού δρόμου συνεργασίας, με 
σεβασμό στο ακαδημαϊκό ήθος, τους θεσμούς και τα 
συλλογικά όργανα

• Λήψη συμμετοχικής απόφασης από τα μέλη και τα Τμήματα

• Υποστήριξη βάσει αναγκών αλλά και αξιολόγησης του 
παραγόμενου έργου 

• Αναζήτηση λύσεων σε κοινά προβλήματα αξιοποιώντας 
καλές πρακτικές σε κάθε ευκαιρία

1. Ακαδημαϊκή ανάπτυξη 
1.2. Ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας
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• Με στόχο στην παραγωγή ανταγωνιστικών/ικανών 
αποφοίτων

• Εκσυγχρονισμός, επικαιροποίηση και περιοδική 
αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών μας 
 Στροφή στην γνώση των αρχών της άσκησης, στον αθλητισμό 

για παιδιά και νέους παιδιά, στην πρόληψη, στην επανένταξη, 
στην υγεία, στην αναψυχή 

• Δημιουργία παρατηρητηρίων
 Απορρόφησης αποφοίτων στην αγορά εργασίας 
 Μελέτης των αναγκών της αγοράς εργασίας

1. Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη 
1.3. Βελτίωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας
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Τη δημιουργία νέων ή/και ξενόγλωσσων προγραμμάτων

• Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά και δια βίου μάθησης σε 
συνεργασία με ιδρύματα και σχολές εσωτερικού και 
εξωτερικού
 για στελέχη οργανισμών
 για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας – κοινωνίας
 για φορείς, επιχειρήσεις 
 για την ανάπτυξη προσωπικού

• Δημιουργία παρατηρητηρίων αποφοίτων

1. Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη 
1.3. Βελτίωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας
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• Σύγκλιση της έρευνας προς των αντίστοιχων κορυφαίων 
Σχολών διεθνώς 
 Κίνητρα για δημοσιεύσεις σε καλύτερα περιοδικά
 Συντονισμό των ερευνητικών προσπαθειών προς 

συγκεκριμένους διεθνείς ερευνητικούς δείκτες

• Διεθνοποίηση της έρευνας Σχολής με: 
 την αύξηση κινητικότητας διδασκόντων
 τη διοργάνωση διεθνών επιστημονικών εκδηλώσεων, 

επιστημονικών περιοδικών

2. Υποστήριξη και χρηματοδότηση της 
Έρευνας
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• Συλλογική διεκδίκηση χρηματοδότησης της έρευνας από
το ΑΠΘ 

• Δημιουργία/συνεργασία με γραφεία ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

• Καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων κονδυλίων και 
εξοπλισμού

• Αγορά εξοπλισμού και λογισμικών κοινής χρήσης

• Ισόρροπη υποστήριξη όλων των μορφών έρευνας για το 
κάθε μέλος και στο κάθε εργαστήριο ώστε να αυξηθεί η 
συνεισφορά τους

2. Υποστήριξη και χρηματοδότηση της 
Έρευνας
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• Αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας
 Με τη δημιουργία χρηματοδοτούμενου φορέα 

Διεπιστημονικής Παρακολούθησης και Υποστήριξης Αθλητών
με τη συμμετοχή των μελών των εργαστηρίων

 Ενίσχυση της συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς για τη 
συγγραφή και υλοποίηση προτάσεων

 Μεταφορά τεχνογνωσίας προς τη βιομηχανία μέσω εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών

2. Υποστήριξη και χρηματοδότηση της 
Έρευνας
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• Για την αντιμετώπιση της υποχρηματοδότησης απαιτείται 
χρηστή διαχείριση των πόρων (αύξηση εσόδων / μείωση 
δαπανών) με οικονομίες κλίμακος 

• Υποστήριξη των δομών (π.χ. εργαστήρια) από πηγές εσόδων
(π.χ. μεταπτυχιακά)

• Προσπάθεια κάλυψης αναγκών όλων των συναδέλφων, 
αλλά και των φθορών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

• Αξιοποίηση όλων των ευκαιριών χρηματοδότησης

• Λογοδοσία στην αξιοποίηση των χρημάτων

3. Οικονομική ανάπτυξη
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• Στο πρόβλημα της έλλειψης κτηριακών εγκαταστάσεων και 
της δυσκολίας συντήρησής τους απαιτείται

• Ιεράρχηση αναγκών 

• Προετοιμασία προ/μελετών για νέες κτηριακές 
εγκαταστάσεις 

• Αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από δημόσιους (π.χ. 
περιφέρεια) και ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Σ.Δ.Ι.Τ.) όπως και 
από ερευνητικά χρηματοδοτούμενα (ΕΣΠΑ, Intereg)

4. Κτηριακές και χωροταξικές υποδομές 
Βελτίωση των εγκαταστάσεων και σχεδιασμός νέων
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• Αναζήτηση και συμφωνία για κοινή χρήση εγκαταστάσεων 
που ανήκουν σε τρίτους.

• Αξιοποίηση χώρων για χορηγικές συνεργασίες

• Αξιοποίηση των σχέσεων εμπιστοσύνης των συναδέλφων 
μας για την αναζήτηση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων και 
χώρων.

4. Κτηριακές και χωροταξικές υποδομές
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• Υποστήριξη σε θέματα: 
Ασφάλειας
 Υγιεινής
 Σίτισης
 Εστίαση
 Βιβλιοθήκες, Υπηρεσίες internet
 Υποτροφίες
Πρακτική άσκηση
 Συμβουλευτική
Συνδυαστικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το 
ΑΠΘ

5. Φοιτητική μέριμνα
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• Ανάγκη για εξωστρέφεια για την ανάδειξη του σημαντικού έργου 
που παράγεται και της αξίας για την κοινωνία 

• Κοινωνική προσφορά και ανταπόδοση στο κοινωνικό σύνολο με 
τη (συν)διοργάνωση δράσεων κοινωνικής ευθύνης στα σοβαρά 
κοινωνικά προβλήματα των καιρών μας

• Διασύνδεση
 με τη δημιουργία δικτύων αποφοίτων
 Σύνδεση με την τοπική κοινωνία και φορείς για την ανάδειξη 

του έργου και των δράσεων των συναδέλφων και την πιθανή 
έναρξη νέων εκπαιδευτικών και ερευνητικών πρωτοβουλιών

6. Εξωστρέφεια και Κοινωνική Προσφορά
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