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Οι δεξιότητες σπουδής που απαιτούνται για την ανώ -

τατη εκπαίδευση αποκτώνται εντέλει μόνο από τη

σπουδή σε αυτό το επίπεδο. Οι δεξιότητες σπουδής

δε δημιουργούνται σε πλήρη μορφή, όπως και μία

κότα δεν μπορεί να βγει απευθείας από ένα αβγό.

Εξελίσσονται και ωριμάζουν μέσω της πρακτικής,

μέσω της δοκιμής και του σφάλματος, μέσω του σχο-

λιασμού των άλλων, και μέσω της προσωπικής

σκέψης καθώς εσείς περνάτε μέσα από τα διαφορετι-

κά στάδια της πορείας σας. Θα σας εκπλήξει το πώς

θα αναπτυχθούν οι διανοητικές και γλωσσικές σας

δε ξιότητας απλά και μόνο μέσω της συνεχόμενης

σπουδής. 

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες βασικές προσεγγίσεις

που μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με ένα

σωστό τρόπο, να κάνετε κάποιες παρακάμψεις και

να επιταχύνουν τη διαδικασία μάθησης. Αυτός ο

Οδηγός αναπτύχθηκε από την πρα κτική εργασία που

πραγματοποιήθηκε μαζί με εκατοντάδες φοιτητές

μέσα σε μια χρονική περίοδο είκοσι ετών. Ο πυρήνας

του βιβλίου χρησιμοποιείται σήμερα από περισσότε-

ρους από 250.000 φοιτητές και διδά σκοντες παγκο-

σμίως, των οποίων τα διάφορα σχόλια έχουν συνει-

σφέρει σε αυτή την έκδοση του Οδηγού. 

Σύντομες συμβουλές και βαθύτερη μάθηση 

Μια στοχαστική, ενεργή, με δυνατότητες προσωπι-

κής εκτίμησης προσέγγιση στη μάθηση αναπτύσσει

τη- βαθύτερη κατανόηση σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Ωστόσο, οι χρήσιμες συμβουλές είναι επίσης πολύτι-

μες στους φοιτητές, ειδικά σε περιπτώσεις ανάγκης.

Αυτός ο Οδηγός προσφέρει και τις δύο προσεγγίσεις.

Για να μπορέσετε να καλύψετε τόσο τις άμεσες όσο και

τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της σπουδής σας, κι -

νηθείτε ευέλικτα ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις. 

Εισαγωγή

στον Οδηγό Επιτυχίας για Φοιτητές

ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ ΜAΘΗΣΗΣ

Ο Οδηγός Επιτυχίας για Φοιτητές έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε την ίδια σας την επι -

τυχία ως φοιτητές. Αυτό το κάνει ως εξής:

■ Ενθαρρύνοντάς σας να κατανοήσετε ότι η επιτυχία σας ως φοιτητές είναι κάτι περισσότερο από το

να είσαστε απλά «έξυπνοι» - οι καλοί βαθμοί, καθώς και άλλα είδη επιτυχημένου αποτελέσματος,

αποτελούν μια πιθανότητα για κάθε φοιτητή

■ Προετοιμάζοντάς σας για το τι να περιμένετε από την ανώτατη εκπαίδευση (πανεπιστήμιο ή κολέ-

γιο) 

■ Ενθαρρύνοντάς σας να αναλογιστείτε τις δεξιότητες που διαθέτετε ήδη, τις οποίες θα χρειαστείτε τόσο

ως φοιτητές όσο και στην εργασιακή σας ζωή 

■ Προσφέροντάς σας δυνατότητες που θα σας βοηθήσουν να εκτιμήσετε, να αναλογιστείτε και να

διαχειριστείτε την ίδια σας τη μελέτη 

■ Κάνοντας προτάσεις σχετικά με το πώς να αναπτύξετε θετικές προσεγγίσεις και καλές σπουδαστι-

κές συνήθειες 

■ Προσφέροντας καθοδήγηση σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσετε δραστηριότητες που πολλοί

φοιτητές θεωρούν δύσκολες 

■ Αναγνωρίζοντας το πώς η τεχνολογία και οι ηλεκτρονικές πηγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για

να υποστηρίξουν και να εξατομικεύσουν τη σπουδή σας 

■ Βοηθώντας σας να κατανοήσετε περισσότερα σχετικά με το πώς λειτουργούν η μάθηση, η ευφυΐα

και η μνήμη, και πώς να αναπτύξετε διάφορα στιλ κριτικής και αναλυτικής σκέψης. 

Εισαγωγή στον Οδηγό Επιτυχίας για Φοιτητές 1
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χρησιμοποιήσετε οπτικά κίνητρα όπως αυτά στις

δικές σας σημειώσεις. (Επίσης, αυτό θα σας βοηθή-

σει να βρείτε πιο εύκολα αυτό που ψάχνετε). Η ποι-

κιλία θα ενθαρρύνει τη μάθηση και μέσω διαφορε-

τικών αισθήσεων – βλέπε Κεφάλαιο 13 για περισσό-

τερες λεπτομέρειες. 

Τα ερωτηματολόγια προσωπικής αποτίμησης 

Τα ερωτηματολόγια προσωπικής αποτίμησης θα σας

βοηθήσουν με δύο τρόπους:

■ Με την ανάλυση των σημαντικότερων δεξιοτήτων

σπουδής στις συστατικές τους υποδεξιότητες. 
■ Δίνοντάς σας τη δυνατότητα να εντοπίσετε ποια

συστατικά κάνουν τη δεξιότητα σπουδής δύ σκο λη

για εσάς, και να παρατηρήσετε βήματα ή δραστη -

ριότητες που αγνοήσατε στο παρελθόν. 

Μερικές φορές, ακόμη και να διαβάσετε απλά το ερω -

τηματολόγιο θα είναι αρκετό, εάν αυτό σας βοηθάει να

αναγνωρίσετε το συνδετικό κρίκο που λείπει. Χρησι-

μοποιήστε τα ερωτηματολόγια για να παρακολουθή-

σετε την πρόοδό σας και να ελέγξετε τις δυνάμεις

σας. 

Υλικό – πρόκληση 

Εάν επιστρέφετε στη σπουδή μετά από κάποια

χρόνια απουσίας, ή αν υπάρχουν πλευρές της σπου-

δής που είναι νέες για εσάς ή που έχουν αποδειχθεί

δύ σκολες στο παρελθόν, μην τις αφήσετε να σας κα-

ταβάλλουν. 

Είναι πολύ συνηθισμένο για τους φοιτητές να ανα-

καλύπτουν ότι υλικό που ήταν δύσκολο για αυτούς

την πρώτη φορά που το αντιμετώπισαν γίνεται πιο

κα τανοητό όταν επιστρέφουν σε αυτό μετά από ένα

χάσμα. Ακόμη και οι φοιτητές που βρίσκουν την ακα -

δημαϊκή γλώσσα και τις ακαδημαϊκές μεθόδους ανα-

πάντεχα δύσκολες συνήθως προσαρμόζονται αρκετά

γρήγορα.

Η γνώση εξειδικευμένων όρων και θεμελιωδών θεω-

ριών σας ενδυναμώνει ως φοιτητές. Οξύνει τη σκέψη

σας, σας επιτρέπει να περιγράψετε κάποια πράγμα-

τα με μεγαλύτερη ακρίβεια, και βελτιώνει τη συνολική

σας απόδοση.

Τήρηση ημερολογίου 

Αυτό το σύμβολο σας υπενθυμίζει
να σημειώνετε τις σκέψεις σας στο
ημερολόγιο των σπουδών σας. (Για
λεπτομέρειες, βλέπε σελίδα 63). 

Τον οδηγό αυτό μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε

όπως θέλετε – ή να τον χρησιμοποιήσετε μελετώντας

τα κεφάλαια που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη

πλευρά της σπουδής. Μπορείτε να κάνετε πολλά ή

λίγα, ανάλογα με το τι θεωρείτε ότι σας βοηθάει. Για

λόγους αναγκαιότητας, ο Οδηγός εστιάζει σε μια δια-

φορετική πλευρά της σπουδής σε κάθε κεφάλαιο.

Ωστόσο, καθώς οι σπουδές σας προχωρούν, θα πα-

ρατηρήσετε ότι οι δεξιότητες αυτές είναι αλλη λο -

συνδεόμενες. Η ανάπτυξη ενός τομέα των σπου δών

σας θα σας βοηθήσει και με άλλες πλευρές. 

Πώς θα βρείτε αυτά που χρειάζεστε 
■ Κάθε κεφάλαιο ξεκινά με μια σύντομη περιγραφή

των αποτελεσμάτων μάθησης για το κεφάλαιο

αυτό. Η ανάγνωση της λίστας αυτής θα σας βοη -

θήσει να αποφασίσετε αν χρειάζεται να διαβάσετε

αυτό το κεφάλαιο ή όχι. 
■ Κάθε κεφάλαιο ασχολείται με διάφορα ζητήματα,

και κάθε ζήτημα εισάγεται από μια επικεφαλίδα

όπως αυτή στην κορυφή της σελίδας. Οι επικεφα -

λίδες αυτές σας διευκολύνουν με μια σύντομη

ματιά να βρείτε γρήγορα αυτό που χρειάζεστε.
■ Το ευρετήριο (στο τέλος) προσφέρει αναφορές

στις σελίδες για συγκεκριμένα θέματα.

Σελίδες που μπορούν να φωτοτυπηθούν 

Οι σελίδες που περιλαμβάνουν τις προσωπικές απο-

τιμήσεις, τις λίστες ελέγχου, τους προγραμματιστές και

τα φύλλα καταγραφής μπορούν να φωτοτυπηθούν

για εκ νέου ατομική χρήση (μπορεί να θέλετε να με-

γεθύνετε κάποιες από τις σελίδες αυτές σε μέγεθος

Α3). Όταν έχετε χρησιμοποιήσει τις φωτοτυπίες, κρα-

τήστε τες στο ημερολόγιό σας για να τις εξετάσετε στο

μέλλον, αν χρειαστεί. 

Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για να

δείξει μια σελίδα που μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί για προσωπική αποτίμηση ή

για προγραμματισμό. 

Χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο 

Επιπλέον δωρεάν υλικό μπορείτε να βρείτε στην ιστο-

σελίδα του οίκου Palgrave στο www.skills4study.com.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε κάποιο από το υλικό

των πηγών, αντί να το φωτοτυπήσετε από το βιβλίο. 

Καρτούν και δομή των σελίδων

Τα καρτούν και η διαφορετική δομή των σελίδων

έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν τη μνήμη σας. Ακόμη

και αν δεν μπορείτε να σχεδιάσετε καλά, μπορείτε να

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό Επιτυχίας για Φοιτητές 
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■ Διαβάστε τις Επτά προσεγγίσεις στη μάθηση
που χρησιμοποιούνται από τον Οδηγό Επιτυχίας
για Φοιτητές (σελίδα 4). Ο Οδηγός θα σας γίνει

έτσι πιο κατανοητός. 
■ Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο Τι ζητάω από

το πανεπιστήμιο; (σελίδα 6). Αυτό θα σας βοη -

θήσει να προσανατολιστείτε ως φοιτητές. 
■ Φυλλομετρήστε τον Οδηγό για να καταλάβετε

πάνω κάτω τι περιέχει. Μπορεί να μην ξέρετε τι

ακριβώς να χρησιμοποιήσετε προτού ξεκινήσετε

με τις εργασίες. 
■ Χρησιμοποιήστε τον προγραμματιστή Οδηγό Δε-

ξιοτήτων Σπουδής: προτεραιότητες (σελίδα 31)

για να συγκεντρώσετε τη σκέψη σας.
■ Αν δεν είσαστε σίγουροι από πού να ξεκινήσετε με

μια δεξιότητα σπουδής, συμπληρώστε το ερωτη -

ματολόγιο προσωπικής αποτίμησης στο ανά-

λογο κεφάλαιο για να ξεκαθαρίσετε τη σκέψη σας. 
■ Τα κεφάλαια 2 – 4 καλύπτουν τη βασική εργασία

και τις προσεγγίσεις που είναι βασικές για το υπό-

λοιπο βιβλίο. Μάλλον θα είναι χρήσιμο να διαβά-

σετε αυτά τα κεφάλαια από την αρχή..

Εάν σκέφτεστε να κάνετε αίτηση σε κάποιο
πανεπιστήμιο ή αν γνωρίζετε ελάχιστα 
για τη φοιτητική ζωή…

Ξεκινήστε με το Κεφάλαιο 1, Προετοιμασία για το
πανεπιστήμιο. Αυτό θα σας δώσει μια ιδέα για το τι

να περιμένετε από το πανεπιστήμιο, θα σας βοηθήσει

να αποφασίσετε αν είσαστε πλέον έτοιμοι για αυτό,

και θα σας προσφέρει συμβουλές σχετικά με το πώς

να προετοιμαστείτε για το πρώτο εξάμηνο. Το Κεφά-

λαιο 4 μπορεί επίσης να σας φανεί χρήσιμο. 

Επίσης μπορεί να σας φανεί χρήσιμο αν:

■ Αναγνωρίσετε τις τρέχουσες δεξιότητες και ιδιό -

τητές σας (βλέπε σελίδες 27 – 30) 
■ Αναζητήσετε τα κίνητρά σας (Τι ζητάω από το

πανεπιστήμιο; Σελίδες 6 και 87) 
■ Αναπτύξετε αυτοπεποίθηση σχετικά με το διάβα-

σμά σας (σελίδες 115 – 21) και τη γραφή σας

(σελίδες 168 – 73)
■ Ελέγξετε τις ικανότητες Η/Υ σας (σελίδες 142 – 3). 

Αν έχετε διαβάσει για A – levels, BTEC, 
εξειδικευμένα διπλώματα 
ή το διεθνές Baccalaureate…

Ίσως διαπιστώσετε ότι μπορείτε να διαβάσετε τα

πρώτα τμήματα κάθε κεφαλαίου αρκετά γρήγορα. Τα

Κεφάλαια 3, 5, 9, 11, 12 και 15 μπορεί να είναι τα πιο

χρήσιμα για εσάς. Αν νιώθετε άνετα με ένα βιβλίο

που χρησιμοποιεί εικόνες ως εργαλεία μάθησης, δια-

βάστε τη σελίδα 49 και το Κεφάλαιο 13 σχετικά με τη

Μνήμη και έτσι οι μέθοδοι μπορεί να σας γίνουν πιο

κατανοητές. 

Φοιτητές με δυσλεξία 

Υπάρχουν χιλιάδες φοιτητές με δυσλεξία στην ανώ -

τατη εκπαίδευση. Πολλές πλευρές αυτού του βιβλίου

είναι σχεδιασμένες με τους δυσλεκτικούς φοιτητές

κατά νου, συμπεριλαμβανομένων: 

■ Των περιεχομένων 
■ Της χρήσης οπτικών εικόνων 
■ Της δομής του βιβλίου 
■ Της έμφασης στη διάρθρωση 
■ Της χρήσης ποικίλων προσεγγίσεων πολλαπλών

αισθήσεων στη μάθηση. 

Μην πιέζετε τον εαυτό σας

Αν έχετε μείνει μακριά από τις σπουδές για ένα διά-

στημα, ή αν βρίσκετε τη σπουδή δύσκολη, μην είσα-

στε αυστηροί με τον εαυτό σας. Χρειάζεται χρόνος και

πρακτική εξάσκηση για να προσανατολιστείτε στο πε -

ριβάλλον της ανώτατης εκπαίδευσης και για να ανα-

πτύξετε σπουδαστικές συνήθειες, ειδικά τις δεξιότη τες

ακαδημαϊκής γραφής. Οι βαθμοί του πρώτου έτους

σας μπορεί να μη μετρήσουν στην τελική σας βαθ-

μολογία, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχετε αρκε τό

χρόνο για να εξασκηθείτε και να βελτιωθείτε. 

Όλοι μαθαίνουν με το δικό τους τρόπο

Υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν σε μια επι -

τυχημένη σπουδή. 

Πειραματιστείτε. Εξερευνήστε. Αναπτύξτε τη δη μιουρ -

 γικότητά σας. Βρείτε αυτό που ταιριάζει κα λύτερα σε

εσάς. 

Τα Κεφάλαια 2 – 4 σας ενθαρρύνουν να αναζητήσετε

τα δικά σας πρότυπα μάθησης, και να κάνετε προτά-

σεις σχετικά με το πώς να πειραματιστείτε με τη

μάθησή σας. 

Από πού να ξεκινήσετε 
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1 Η μάθηση μπορεί
να αποτελέσει μια
περιπέτεια 

Είναι δύσκολο να μάθετε

αν είσαστε στρεσαρισμένοι

ή απλώς βαριέστε. Αυτός

ο Οδηγός σας ενθαρρύνει

να είσαστε περισσότε ροι

αποτελεσματικοί παρά κα -

λοί φοιτητές και να αναζη -

τάτε τρόπους για να κάνε τε

τη μάθηση πιο ευχάριστη.

Τα μαθήματα πτυχίου

διαρ   κούν αρκετά χρόνια,

γι’ αυτό πρέπει να βρείτε τρόπους για να κάνετε τη

μάθηση πιο ευχάριστη.

Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν πολλές νέες πληροφο ρίες

χωρίς να προσπαθούν ιδιαίτερα σκληρά – απλά και

μόνο επειδή είναι χαλαρά, παρατηρούν, παίζουν, υιο -

θετούν ρόλους, δοκιμάζουν νέα πράγματα, κάνουν

λάθος και έχουν ενδιαφέρον για αυτό που κάνουν. Δε

θεωρούν τις αναποδιές ως αποτυχίες, δεν ανη συ -

χούν για το τι σκέφτονται οι άλλοι, και δε λένε στον

εαυ τό τους ότι μπορεί να μην είναι σε θέση να μά -

θουν. Όταν ένα παιδί πέφτει κάτω, σηκώνεται και κι-

νείται ξανά, και τελικά το περπάτημα γίνεται εύκολο.

Οι ενήλικες μπορούν και αυτοί να μάθουν με αυτό τον

τρόπο – αν το επιτρέψουν στον εαυτό τους. 

2 Χρησιμοποιήστε πολλές αισθήσεις 

Όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τις αισθ-

ήσεις της όρασης, της ακοής και της αφής,

και όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε απα -

λές μυϊκές κινήσεις στην όραση, την ομιλία,

τη γραφή, τη δακτυλογράφηση, τη ζωγραφ-

ική ή την κίνηση του σώματος, τόσο περισ -

σότε ρες δυνατότητες δίνουμε στον εγκέφα-

λο να λά βει πληροφορίες χρησιμοποιώντας

την προ  τιμώμενη αίσθηση. 

Η χρήση πολλαπλών αισθήσεων προσφέ -

ρει επίσης στον εγκέφαλο περισσότερες

συν δέσεις και πιο πολλούς συσχετισμούς,

και τον διευκολύνει να βρει αργότερα τις

πλη ροφορίες, γεγονός που ενισχύει τη

μνήμη και τη μάθηση. Αυτό το βιβλίο σας

ενθαρ ρύνει να χρησιμοποιήσετε τις αισθή-

σεις σας στο μέγιστο και να ενσωματώσετε

την κίνηση στη μελέτη σας.

Αυ τό θα κάνει τη μάθηση

ευκολότερη – και πιο ενδια -

φέρουσα. 

3 Αναγνωρίστε
αυτό που σας
ελκύει 

Είναι ευκολότερο να μάθετε

διατηρώντας τα επιθυμητά

αποτελέσματα κατά νου

από το να υποχρεώσετε

τον εαυτό σας να μελετάει

από αίσθηση καθήκοντος.

Μερικές πλευρές της σπουδής μπορεί να είναι λιγό-

τερο ελκυστικές για εσάς, όπως το να γράφετε ερ-

γασίες, να ανταποκρίνεστε στις προθεσμίες ή να

δίνετε εξετάσεις, παρόλ’ αυτά όμως οι πλευρές αυτές

έχουν την τάση να προσφέρουν τη μεγαλύτερη ικα-

νοποίηση και τις μεγαλύτερες ανταμοιβές.

Στο χέρι σας είναι να βρείτε σε κάθε πλευρά της

σπουδής το χρυσό που σας ελκύει. Για παράδειγμα,

φανταστείτε τον εαυτό σας σε μια μεγάλη οθόνη κινη -

ματογράφου να απολαμβάνετε τις σπουδές σας – ή

τις μετέπειτα ανταμοιβές σας. Ακούστε την ίδια σας τη

φωνή να σας λέει τι επιτυγχάνετε εκείνη τη στιγμή. Η

φαντασία σας θα συγκρατήσει τα κίνητρα αυτά και θα

βρει τρόπο να τα υλοποιήσει. 

Μου αρέσει να ανακα -
λύπτω νέα πράγματα.

Μου αρέσει η πρόκληση της
αντιμετώπισης νέων ιδεών. 

Οι αναγνωστικές μου
δεξιότητες βελτιώνο -
νται κάθε εβδομάδα. 

Επτά προσεγγίσεις στη μάθηση 

Ο Οδηγός Επιτυχίας για Φοιτητές χρησιμοποιεί επτά προσεγγίσεις στη μάθηση. 
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το βιβλίο αυτό εξετάζει κά-

ποιες ιδέες σχετικά με την

ευφυΐα (στο Κεφάλαιο 3) και

το στρες (Κεφάλαιο 14).

Πολ  λοί φοιτητές που δεν

ήταν ιδανικοί μαθητές στο

σχολείο τα πηγαίνουν εξαι -

ρετικά καλά στο κολέγιο,

ακολουθώντας προσεκτική

προετοιμασία. 

7 Αναγνωρίστε  
τις προσωπικές
σας μαθησιακές
προτιμήσεις 

Ο καθένας από εμάς μα -

θαίνει με έναν προσωπικό

τρόπο – αν και έχουμε πολ -

λά κοινά. 

Κάποιοι θεωρητικοί δια χω -

ρίζουν τα άτομα σε «τύπους»,

όπως οπτικός, ακουστικός και

κιναισθητικός, ή  εσωστρεφής και

εξωστρεφής – υπάρχουν πολλοί τρόποι δια -

χωρισμού των ανθρώπων. Το σημαντικό, ωστόσο,

δεν είναι να ανακαλύψετε ποιος «τύπος» είσαστε

αλλά περισσότερο να αναγνωρίσετε τα πολλά διαφο-

ρετικά στοιχεία που συνεισφέρουν στο πώς εσείς οι

ίδιοι θα μάθετε με τον καλύτερο τρόπο. 

Αν θεωρείτε τον εαυτό σας ως έναν «τύπο» μπορεί να

ταυτιστείτε με τον τύπο αυτό περισσότερο από ό,τι θα

έπρεπε. Έτσι μπορεί να κολλήσετε σε αυτή την εικόνα

του εαυτού σας – και πάντα να θεωρείτε τον εαυτό

σας ως έναν «οπτικό εσωστρεφή» τύπο ή ένα «χαο-

τικό εξωστρεφή» τύπο. Αυτό μπορεί να σας αφή σει

άκαμπτες ιδέες σχετικά με τον τρόπο που μα θαίνετε

κάτι. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πειραματι-

στείτε με διάφορες στρατηγικές και δεξιότητες που

αυτή τη στιγμή δε χρησιμοποιείτε αρκετά. Ο ανθρώ -

πινος εγκέφαλος είναι εξαιρετικά προσαρμό σιμος:

όσοι έχουν καλές ικανότητες μάθησης κινούνται με ευ-

κολία ανάμεσα σε διαφορετικές στρα τηγικές και σε

ποικίλα στιλ μάθησης, ανάλογα με την αποστολή που

έχουν μπροστά τους. 

Το καλό με το να γνωρίζετε πώς εσείς μαθαίνετε

καλύτερα είναι ότι μπορείτε να προσαρμόσετε τη νέα

μάθηση στο σημείο που βρίσκεστε τώρα. Μπορεί

επίσης να είσαστε σε θέση να δείτε πιο καθαρά γιατί

τα πήγατε καλά ή άσχημα στο σχολείο, ανάλογα με το

αν η διδασκαλία ταίριαζε με τις προσωπικές σας

μαθησιακές προτιμήσεις. 

▼
▼

▼

4 Χρησιμοποιήστε την ενεργή
μάθηση 

Μαθαίνουμε με μια βαθύτερη κατανόη-

ση όταν ασχολούμαστε τόσο

ενερ  γητικά όσο και προ-

σωπικά: 

■ Με τον χειρισμό

των πληροφοριών 
■ Όταν πασχίζουμε

να καταλάβουμε 
■ Όταν παίζουμε με

διαφορετικές έν-

νοιες 
■ Όταν λαμβάνουμε

αποφάσεις 
■ Όταν συνδέουμε

πληροφορίες.

Για το λόγο αυτό, οι περισ-

σότερες σελίδες αυτού του

βιβλίου απαιτούν από εσάς να

κάνετε κάτι, όσο μικρό και αν είναι

αυτό, για να αυξήσετε την ενεργή

σας ενασχόληση με το θέμα. 

5 Αναλάβετε την ευθύνη 
για την προσωπική σας μάθηση 

Όπως θα δείτε από το Κεφάλαιο 1, τα πανεπιστήμια

εν γένει περιμένουν από εσάς να είσαστε έτοιμοι να

μελετήσετε μόνοι σας, με ελάχιστη βοήθεια, ειδικά

όσον αφορά κάποιες βασικές αρχές όπως η ορθο γρα -

φία ή η γραμματική. Ως φοιτητές κολεγίου, αναμένε-

ται από εσάς να είσαστε σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι

για την προσωπική σας μάθηση. 

Ένας τρόπος με τον οποίο μπορείτε να δράσετε

υπεύθυνα προς τον εαυτό σας είναι να διασφαλίσετε

ότι είσαστε έτοιμοι για το στάδιο των σπουδών στο

οποίο μπαίνετε. Πολλοί φοιτητές μπαίνουν στο κολέ-

γιο χωρίς επαρκή προετοιμασία. Αυτό μπορεί να

κάνει τη σπουδή πιο αγχωτική και δύσκολη από ό,τι

θα έπρεπε να είναι, και να πλήξει την αυτοπεποίθη-

σή σας. Σιγουρευτείτε ότι εσείς είσαστε έτοιμοι. 

6 Εμπιστευτείτε την ευφυΐα σας

Πολλοί φοιτητές φοβούνται ότι δε θα είναι αρκετά έ -

ξυπνοι για το μάθημα που θα παρακολουθήσουν.

Ορισμένοι δεν τα πήγαιναν καλά στο σχολείο, και

ανη συχούν ότι το να είναι καλοί φοιτητές «δεν είναι

στα γονίδιά τους». Ο πανικός για το θέμα αυτό μπορεί

από μόνος του να κάνει τη μάθηση δύσκολη. Γι’ αυτό

Εισαγωγή στον Οδηγό Επιτυχίας για Φοιτητές 5
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Φανταστείτε τον εαυτό σας πέντε χρόνια από σή -

μερα, να σκέφτεται αυτά που πετύχατε στο πανεπι-

στήμιο. Από την καρέκλα σας στο μέλλον, βάλτε σε

μια σειρά τα παρακάτω επιθυμητά αποτελέσματα  (1,

2, 3 κτλ.) με τη σειρά κατά την οποία θα έχουν

σημασία για εσάς τότε..

Η φαντασία μας είναι εξαιρετικά ισχυρή. Απλά προ-

σπαθήστε να μη σκεφτείτε κάτι, όπως το αν αφήσατε

το μάτι της κουζίνας ανοιχτό, και γρήγορα θα ανα-

καλύψετε πόσο εύκολο είναι για τη φαντασία σας να

δει το σπίτι της καμένο! Αν δώσετε έναυσμα στη φα -

ντασία σας, αυτή θα το εκμεταλλευτεί. 

Μπορείτε να χρησιμο-

ποιήσετε αυτή τη δυ να -

τότητα της φαντασίας με

πολλούς τρόπους για να

βοηθήσετε τις σπουδές

σας. Προσπαθήστε να

χρη σιμοποιήσετε το ακό-

λουθο ερωτηματολό γιο

για να σκεφτείτε τι θα θέ -

λετε, σε πέντε χρόνια α πό

τώρα, να λέτε στον εαυτό

σας σχετικά με το τι πε -

τύχατε στο πανεπιστήμιο.

Μπορεί τότε να διαπιστώ -

σετε ότι ο προσανατολι-

σμός προς τη δουλειά σας

και προς διάφορες δρα-

στηριότητες στο πανεπι-

στήμιο έχει αρχίσει να αλ-

λάζει, καθώς η φαντασία

σας θα έχει πάρει μπρος. 

Μπορεί επίσης να θέλετε

να επιστρέψετε σε αυτό το

ερωτηματολόγιο σε διάφο-

ρες στιγμές στο μέλλον, για

να δείτε αν οι σκέψεις σας

ως προς αυτό που μετράει

για εσάς έχουν αλλάξει. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Τι ζητάω από το πανεπιστήμιο; 

Έκανα καλούς φίλους 

Πήρα έναν καλό βαθμό 

Εκμεταλλεύτηκα πλήρως τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου 

Ανέπτυξα νέα ενδιαφέροντα 

Ανέπτυξα δεξιότητες που με βοήθησαν να βρω μια καλή δουλειά 

Έμαθα να δουλεύω καλύτερα με άλλους ανθρώπους

Έμαθα να εκφράζομαι καλύτερα 

Πραγματικά πέρασα καλά 

Έμαθα περισσότερα για το ποιος/ ποια είμαι ως άτομο 

Έμαθα να σκέφτομαι και να επιχειρηματολογώ καλύτερα 

Ανέπτυξα τη δημιουργικότητά μου 

Φρόντισα την υγεία και την ευημερία μου 

Ανέλαβα υπεύθυνες θέσεις 

Έμαθα να φροντίζω τον εαυτό μου ως υπεύθυνος ενήλικας 

Προσέφερα πνευματικές προκλήσεις στον εαυτό μου 

Έμαθα να διαχειρίζομαι τις αγχωτικές καταστάσεις με ηρεμία 

Έμαθα πώς να εξισορροπώ τη δουλειά, τη φιλία και την οικογένεια 

Τι δηλώνουν αυτές οι προτεραιότητες σε σας τώρα για το

πώς θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε με τον καλύτε-

ρο τρόπο το χρόνο σας στο πανεπιστήμιο;

Απολαύστε το βιβλίο! 
Απολαύστε τον υπόλοιπο Οδηγό

Επιτυχίας για Φοιτητές – και απολαύστε

το χρόνο που θα περάσετε στο

πανεπιστήμιο! 
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Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τους τρόπους για να προ-

ετοιμάσετε τον εαυτό σας πρακτικά και πνευματικά για

το πρώτο εξάμηνό σας στο πανεπιστήμιο. Αν ξέρετε

ήδη τι να περιμένετε από την Ανώτατη Εκπαίδευση,

μπορείτε να θέλετε να περάσετε στα γρήγορα αυτό το

κεφάλαιο. Αν είσαστε φοιτητής/ φοιτήτρια στην ανώ -

τατη εκπαίδευση ή μαθητής/μαθήτρια στο σχολείο,

μπορεί να θέλετε να αφήσετε αυτό το κεφάλαιο για

κάποιο μεταγενέστερο στάδιο των μαθημάτων σας.

Από την άλλη, μπορεί να γνωρίζετε ελάχιστα για το

πανεπιστήμιο. Μπορεί να αναρωτιέστε περί τίνος

πρό κειται, αν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα, και αν

είσαστε έτοιμοι για αυτό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν

έχε τε παραμείνει εκτός εκπαίδευσης για κάποια χρό -

νια, ή αν είσαστε το πρώτο μέλος της οικογένειάς σας

που μπαίνει στο πανεπιστήμιο. 

Κάποιες πλευρές της σπουδής στο πανεπιστήμιο

είναι πολύ διαφορετικές από το σχολείο ή από το κο-

λέγιο. Οι ακόλουθες σελίδες θα σας προσφέρουν μια

γενική ιδέα σχετικά με το τι μπορείτε να περιμένετε.

Στη σελίδα 9 υπάρχει μια άσκηση που μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε ως οδηγό, Είμαι έτοιμος για το πα-
νεπιστήμιο; Αν είσαστε σχεδόν έτοιμοι, υπάρχουν

κάποιες προτάσεις για πράγματα που μπορούν να

κάνουν τη μετάβαση στην πανεπιστημιακή σπουδή

πιο εύκολη για εσάς. 

Μαθήματα προετοιμασίας

Είναι ωφέλιμο να είσαστε σωστά προετοιμασμένοι
προτού ξεκινήσετε τα μαθήματά σας. Εν γένει, τα πα-
νεπιστήμια δεν προσφέρουν ιδιαίτερη βοήθεια σε
αρχικό  επίπεδο για να «προσαρμοστείτε» – περιμέ-
νουν από εσάς να είσαστε έτοιμοι. Κοιτάξτε τη λίστα
στη σελίδα 9: προτού ξεκινήσετε το πανεπιστήμιο, θα
ήταν καλό να φέρετε τον εαυτό σας σε μια θέση όπου
να μπορείτε να πείτε «ναι» στα περισσότερα από τα
παρακάτω αντικείμενα. 

Μη βιαστείτε να ξεκινήσετε κάποιες σπουδές για τις
οποίες δεν είσαστε έτοιμοι – αυτό μπορεί να απο-
δειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρό από πλευράς χρημάτων,
στρες, υγείας και σχέσεων. Το πανεπιστήμιό σας ή ένα
τοπικό κολέγιο ανώτατης εκπαίδευσης μπορεί να
προ   σφέρει μαθήματα «πρόσβασης» ή προπαρα -
σκευα στικά μαθήματα, καθώς και μαθήματα «παρου-
σίασης», σύντομες σειρές μαθημάτων και άλλα προ-
γράμματα προετοιμασίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να
ξεκινήσετε με ένα πρόγραμμα παροχής διπλώματος
για να δοκιμάσετε το πανεπιστήμιο προτού προ χω -
ρήσετε σε ένα υψηλότερο δίπλωμα όπως ένα πτυχίο. 

Τα Προπαρασκευαστικά Διπλώματα (Foundation De-
grees), τα οποία διαφέρουν από τα προπαρασκευα-
στικά χρόνια, προσφέρουν το ισοδύναμο των πρώτων
δύο ετών πλήρους σπουδής για ένα πτυχίο και μπορεί
κανείς να τα παρακολουθήσει σε επίπεδο μερικής φοί -
τησης. Τα διπλώματα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για
άτομα που εργάζονται και συνήθως περιλαμβάνουν
μάθηση με βάση την εργασία. 

Με άλλα λόγια, υπάρχουν σήμερα πολλοί διαφορετι-
κοί δρόμοι που οδηγούν στο πανεπιστήμιο. Υπάρ -
χουν επίσης πολλοί τρόποι για να σπουδάσει κανείς,
συμπε ριλαμβανομένων των σπουδών μερικής φοίτη -
σης, έτσι ώστε να μπορέσετε να συνδυάσετε τη
σπουδή με άλλες υποχρεώσεις. Μπορείτε να μάθετε
περισσότερα από το προσωπικό των ειδικών τμημά-
των εγγραφής στο πανεπιστήμιο ή το κολέγιο. 

Εάν έχετε παραμείνει εκτός εκπαίδευσης για περισ-
σότερο από ένα ή δύο έτη από τότε που τελειώσατε το
σχολείο, μπορεί να αποβεί χρήσιμο για εσάς να μιλή-
σετε πρώτα με το κατάλληλο προσωπικό – το τοπικό
πανεπιστήμιο ή κολέγιο μπορεί να διαθέτει ένα σύμ -
βου λο ώριμων φοιτητών, ένα Κέντρο Διά Βίου Μάθη-
σης, ένα Τμήμα Σπουδών Μερικής Φοίτησης, ή ένα
Τμήμα Συνεχόμενης Εκπαίδευσης, για παράδειγμα. Το
προσωπικό αυτό είναι εξοικειωμένο με τις ανάγκες
των ώριμων φοιτητών και θα γνωρίζει ποιες υπηρεσίες
προσφέρονται για την περίπτωσή σας. 

Κεφάλαιο 1 

Προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Αυτό το κεφάλαιο σας προσφέρει 

τη δυνατότητα: 

■ Να κάνετε μια εκτίμηση σχετικά με το αν

είσαστε έτοιμοι για το πανεπιστήμιο 

■ Να ανακαλύψετε τι να περιμένετε από ένα

περιβάλλον Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τι

αναμένεται από εσάς ως φοιτητές 

■ Να εξερευνήσετε τα άγχη και τις πηγές σας 

■ Να προετοιμαστείτε για το πανεπιστήμιο,

ώστε να είσαστε έτοιμοι για όλα όσα έχει να

προσφέρει 

■ Να κατανοήσετε τη σημασία της ανεξάρτη -

της μάθησης για μια σπουδή ανώτερου

επιπέδου. 
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Πώς να επιλέξετε το αντικείμενό σας 

Βρείτε μια λογική εξέλιξη 
Ορθό είναι να επιλέξετε ένα μάθημα πτυχίου που ακο-

λουθεί λογικά τα πτυχία A – levels σας, κάποιο εξειδι-

κευμένο δίπλωμα, Baccalaureate, BTEC ή προπαρα -

σκευαστικό πρόγραμμα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα

διαθέτετε την κατάλληλη βάση γνώσεων, τη σωστή

ειδική ορολογία, και άλλες δεξιότητες που απαιτούνται

για την αντιμετώπιση του μαθήματος. 

Μπορεί να σας προσφερθεί μια θέση σε ένα μάθημα

για το οποίο δε διαθέτετε τις κατάλληλες βάσεις. Αν

ναι, καλό θα ήταν να μάθετε από τον υπεύθυνο εγγρα -

φών τι πρέπει ακριβώς να κάνετε για να καλύψετε το

χαμένο έδαφος, και σίγουρα δεν πρέπει να υποτιμή-

σετε την επιπλέον δουλειά που απαιτεί κάτι τέτοιο. 

Εξετάστε το περιεχόμενο του μαθήματος
Διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή του μαθήματος.

Βρείτε ακριβώς τι απαιτείται από εσάς να κάνετε – οι

τίτλοι των μαθημάτων μπορούν να γίνουν πολύ πα ρα -

πλανητικοί. Κάποια μαθήματα, για παράδειγμα, φαί -

νονται να είναι δημιουργικά ή πρακτικά, αλλά μπο ρεί

να είναι πολύ πιο θεωρητικά από ό,τι ακούγονται. Σχε -

δόν όλα τα μαθήματα απαιτούν μεγάλο βαθμό διαβά-

σματος και γραψίματος. 

Διαμορφώστε ένα πρόγραμμα με συνοχή 
Κάποια πανεπιστήμια σας επιτρέπουν να συνδυάζετε

πολύ διαφορετικά μαθήματα. Αυτό μπορεί να κάνει τη

σπουδή σας ενδιαφέρουσα, αλλά μπορεί να αυξήσει

σημαντικά το συνολικό όγκο δουλειάς σας. Τα αλληλο-

συνδεόμενα μαθήματα τροφοδοτούν το ένα το άλλο,

οπότε ο όγκος δουλειάς μειώνεται και εσείς αποκτάτε μια

πολύ βαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου. 

Σκεφτείτε τις ευκαιρίες καριέρας 
Αν έχετε μια συγκεκριμένη καριέρα κατά νου, φροντί -

στε ώστε τα μαθήματα που επιλέγετε να οδηγούν

προς αυτήν. Για παράδειγμα, δεν αναγνωρίζονται από

τους εργοδότες όλα τα μαθήματα εκπαίδευσης ή ψυ -

χολογίας. Αν έχετε αμφιβολίες, μιλήστε με ένα σύμ -

βουλο καριέρας ή τον υπεύθυνο εγγραφών του πανε-

πιστημίου. 

Κάποια πανεπιστήμια διαθέτουν συμβουλευτικά

κέντρα που προσφέρουν ειδικευμένη καθοδήγηση σε

ώριμους φοιτητές σχετικά με το ποια μαθήματα να

επιλέξουν, ποια προπαρασκευαστικά τμήματα πρέπει

να παρακολουθήσουν, και τέλος, σχετικά με το αν οι

προηγούμενες σπουδές μετράνε ως προς το πτυχίο. 

Πώς να επιλέξετε πανεπιστήμιο 

Κάθε πανεπιστήμιο έχει το δικό του χαρακτήρα και το

δικό του τρόπο να κάνει τα πράγματα, γι’ αυτό μάθετε

τις λεπτομέρειες σχετικά με τα πανεπιστήμια που σας

ενδιαφέρουν. 

Κοιτάξτε το φυλλάδιο και την ιστοσελίδα 
Ψάξτε τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων που σας εν-

διαφέρουν ή ζητήστε να σας ταχυδρομηθεί το ενημε-

ρωτικό φυλλάδιο σχετικά με τις σπουδές πλήρους ή

μερικής φοίτησης. 

Παρευρεθείτε σε μια ημέρα γνωριμίας 
(open day) 
Συζητήστε με έναν υπεύθυνο εγγραφών. Βρείτε τι πε-

ριλαμβάνουν πραγματικά τα μαθήματα. Πόσα άτομα θα

συμμετέχουν στα σεμινάρια και τις ομάδες διδασκαλίας

σας; Ποιες εκπαιδευτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται; 

Επισκεφθείτε το χώρο του πανεπιστημίου 
Ρίξτε μια ματιά στο τμήμα, και ειδικά στη βιβλιοθήκη.

Φαίνονται καλά οργανωμένοι; Το προσωπικό είναι

φιλικό; Θα θέλατε να σπουδάσετε εκεί; 

Κάποια κολέγια έχουν εγκαταστάσεις μακριά από τον

κυρίως χώρο του πανεπιστημίου. Εσείς πού θα σπου-

δάζατε αν κάνατε εγγραφή εκεί; 

Πού θα μένατε; 
Ελέγξτε τις εγκαταστάσεις. Σκεφτείτε τη μεταφορά –

πώς θα πηγαίνετε από εκεί που θα μένετε στο μέρος

που θα σπουδάζετε; 

Σκεφθείτε την καθημερινή σας ζωή 
Θα νιώθατε άνετα εκεί; Θα ταιριάζατε με το περιβάλ-

λον; Επιλέξτε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο πιστεύετε

ότι θα είσαστε ευχαριστημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια των

σπουδών σας. 

Αιτήσεις (φόρμες UCA) 
Για προγράμματα πτυχίου πλήρους φοίτησης, κάντε μια

αίτηση στην UCA, την Υπηρεσία Εγγραφής σε Πανεπι-

στήμια και Κολέγια. Τις αντίστοιχες φόρμες μπορείτε να

βρείτε από: Customer Service Unit, UCAS, PO Box 28,

Cheltenham, GL52 3LZ, ή να κάνετε την ανάλογη

αίτηση διαδικτυακώς. Τηλέφωνο: 0870 1122211. Ιστο-

σελίδα: www.ucas.com, email: enquiries@ucas.ac.uk.

Για σπουδές μερικής φοίτησης και σύντομες σειρές

μαθη μάτων, κάνετε απευθείας αίτηση στο πανεπιστήμιο. 

Αίτηση στο Πανεπιστήμιο 
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Αν κάνατε τικ σε ελάχιστα σημεία, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι: 

■ Υποτιμάτε τον εαυτό σας, ή 
■ Χρειάζεστε περισσότερη προετοιμασία. 

Μιλήστε με έναν προσωπικό σύμβουλο της υπηρεσίας Connexions, ή με κάποιον καθηγητή

στο σχολείο ή στο τοπικό σας κολέγιο, ή με κάποιο σύμβουλο ώριμων φοιτητών ή υπεύθυ-

νο εγγραφών στο πανεπιστήμιο. Συζητήστε μαζί του τα σημεία από την παραπάνω λίστα

στα οποία αισθάνεστε ότι είσαστε αδύναμοι. 

Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι να νιώθετε έτοιμοι – πνευματικά, συναισθηματικά και οι-

κονομικά – προτού ξεκινήσετε. Μη βιαστείτε να εισέλθετε στην πανεπιστημιακή σπουδή. 

Όσο περισσότερα σημεία βρείτε στην ακόλουθη λίστα, που να ταιριάζουν σε

σας, τόσο πιο πιθανό είναι ότι είσαστε έτοιμοι για την ανώτατη εκπαίδευση. Βάλτε

ένα τικ  ✓ σε αυτ ά που ισχύουν για εσάς.  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Είμαι έτοιμος/η για την ανώτατη εκπαίδευση; 

Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο 9

Επιτυχημένη ολοκλήρωση μαθήματος σε προηγμένο επίπεδο (A – level, εξειδικευμένο

δίπλωμα, Baccalaureate, BTEC, προπαρασκευαστικό μάθημα, πρόγραμμα πρόσβασης

ή προετοιμασίας) σε ένα αντικείμενο παρόμοιο με εκείνο που σκοπεύετε να σπουδάσετε 

και αν η προηγμένη σπουδή δε σας δημιούργησε μεγάλες δυσκολίες 

ή το μάθημα σχετίζεται με το τρέχον επάγγελμά σας και το επίπεδο εργασίας (π.χ., ένα

πτυχίο BA στη Νοσηλευτική αν είσαστε νοσοκόμα, ή κάποιο προπαρασκευαστικό 

δίπλωμα) 

και διαθέτετε δίπλωμα GCSE στα αγγλικά (και επιπλέον μαθηματικά για πολλά τμήματα), 

ή κάποιο ισοδύναμο δίπλωμα 

και/ή διαβάζετε τακτικά προηγμένα κείμενα, όπως μια ποιοτική εφημερίδα σε εβδομαδιαία

βάση και αρκετά βιβλία το χρόνο, είτε γραπτώς είτε ακουστικώς 

και/ή εξασκηθήκατε πρόσφατα στη γραφή εκθέσεων, αναφορών, εργασιών ή σε κάποιο 

παρόμοιο επίπεδο γραφής 

και είσαστε αρκετά βέβαιοι ότι θα μπορέσετε να εργαστείτε μόνοι σας, χωρίς βοήθεια, για το

μεγαλύτερο μέρος των σπουδών (αν και το πανεπιστήμιο μπορεί να προσφέρει ειδική

βοήθεια για φοιτητές από το εξωτερικό ή για φοιτητές με προβλήματα, συμπεριλαμβανο-

μένης της δυσλεξίας)

και νιώθετε ότι είσαστε έτοιμοι να σπουδάσετε στο περιβάλλον που περιγράφεται στις

σελίδες 10 -11 

και μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα άγχη που ερευνώνται στη σελίδα 17 

και/ή μπορείτε να μεταφράσετε τις προσωπικές σας δεξιότητες σε ακαδημαϊκές δεξιότητες

(βλέπε σελίδα 30) 

και μπορείτε να δακτυλογραφήσετε ή να κάνετε γλωσσική επεξεργασία αρκετά καλά 

και είσαστε εξοικειωμένοι με τη χρήση μιας βιβλιοθήκης 

και είσαστε σε θέση ή είσαστε διατεθειμένοι να μάθετε να χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή. 
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Μέθοδοι διδασκαλίας 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας διαφέρουν αλλά μπορείτε να

περιμένετε τουλάχιστον κάποιες από τις ακόλουθες: 

Παραδόσεις 

Οι παραδόσεις διαφέρουν ανάλογα με το μάθημα και

το αντικείμενο, αλλά εν γένει μπορείτε να περιμένετε: 

■ Μέγεθος: 50 – 300 άτομα 
■ Διάρκεια: 1 – 3 ώρες 
■ Εβδομαδιαίως: 5 – 20 ώρες 
■ Όχι ατομική προσοχή του καθηγητή. 

Βλέπε επίσης σελίδες 133-4. 

Συνήθως υπάρχει ένα σύνολο παραδόσεων για κάθε

μάθημα, μονάδα ή επιλογή. Μπορεί να σπουδάσετε

με διαφορετικούς φοιτητές σε κάθε μάθημα. Οι παρα -

δόσεις χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν μια

ευρεία γνωριμία με το αντικείμενο. Συνήθως, οι φοιτη -

τές ακούνε και κρατάνε σημειώσεις ενώ οι διδάσκον-

τες μιλάνε ή διαβάζουν από τις σημειώσεις τους, γρά-

φουν σε έναν πίνακα ή προβάλλουν πληροφορίες σε

μια μεγάλη οθόνη. Κάποιοι διδάσκοντες ενθαρρύνουν

ερωτήσεις και περιλαμβάνουν δραστηριότητες στη

διδασκαλία, άλλοι πάλι όχι. Μερικές φορές οι παρα -

δόσεις γίνονται μέσω βίντεο ή μεταδίδονται από

κάποιο άλλο πανεπιστήμιο. 

Ομάδες διδασκαλίας 

Οι ομάδες διδασκαλίας χρησιμοποιούνται συνήθως

για να ακούσετε σχόλια όσον αφορά την εργασία σας

και για να συζητήσετε τη γενική σας πρόοδο. Μπο ρεί

να είναι και η μόνη φορά που ένας διδάσκων θα μπο -

 ρέσει να σας βοηθήσει με προβλήματα των σπου  δών,

γι’ αυτό είναι σημαντικό να προετοιμάσετε τις ερωτή-

σεις προκαταβολικά. 

■ Μέγεθος: σε μικρές ομάδες ή σε ατομική βάση 
■ Διάρκεια: συνήθως μία ώρα το περισσότερο 
■ Συχνότητα: πιθανόν μία ή δύο φορές ανά εξάμηνο.

Σεμινάρια 

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν την ομαδική συζήτηση

της ύλης που παρουσιάζεται είτε σε μία παράδοση

είτε σε μια ομαδική ανάγνωση.

Συχνά, ζητείται από ένα φοιτητή (ή μια ομάδα φοιτη -

τών) να ξεκινήσει τη συζήτηση κάνοντας μια παρου-

σίαση. Είναι σημαντικό να προετοιμάζεστε σωστά για

τα σεμινάρια διαβάζοντας τις σημειώσεις των παρα -

δόσεων και επιπλέον βοηθητική ύλη, ακόμη και αν δε

ζητήσουν από εσάς τους ίδιους να κάνετε μια πα -

ρουσίαση. 

■ Μέγεθος: 12 – 30 άτομα
■ Διάρκεια: 1 – 3 ώρες 
■ Εβδομαδιαίως: ποικίλλει (ίσως 1–3 την εβδομάδα).

Βλέπε επίσης Κεφάλαιο 5, Δουλεύοντας μαζί με
άλλους. 

Άλλα είδη διδασκαλίας που 
χρησιμοποιούνται στο πανεπιστήμιο 

Τα κολέγια γίνονται ολοένα και πιο ευέλικτα όσον

αφορά στους τρόπους διδασκαλίας τους, γι’ αυτό

μπορεί να συναντήσετε μια ευρεία σειρά από είδη δι-

δασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων κάποιων από τα

παρακάτω. 

Ομαδική εργασία 

Η ομαδική εργασία μπορεί να γίνει για λόγους συζή -

τησης ή αμοιβαίας υποστήριξης, ή προκειμένου να

αναληφθεί μια κοινή εργασία. Συχνά αναμένεται από

τους φοιτητές να δημιουργήσουν τις δικές τους

ομάδες υποστήριξης (Βλέπε Κεφάλαιο 5). 

Μάθηση με βάση την εργασία 

Τα προπαρασκευαστικά πτυχία και τα επαγγελματικά

μαθήματα απαιτούν από τους φοιτητές να απασχο-

λούνται σε κάποια θέση εργασίας. Όσο εργάζονται

μπορεί να βρίσκονται υπό την επιτήρηση ενός δι-

δάσκοντος από το κολέγιο ή κάποιου ατόμου από τη

θέση απασχόλησης – ή ένα μείγμα και των δύο. 

Τι να περιμένετε από την ανώτατη εκπαίδευση 
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πρέπει να κλείσετε αρκετά προκαταβολικά ένα ραν-

τεβού μαζί του. 

Ποικίλες προσεγγίσεις των διδασκόντων 

Οι πανεπιστημιακές μονάδες ή τα τμήματα έχουν τις

δικές τους παραδόσεις, και ακόμη και οι μεμονωμένοι

διδάσκοντες μπορεί να έχουν ισχυρές προσωπικές

προτιμήσεις σχετικά με το πώς θα πρέπει να γίνονται

τα πράγματα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε και να

παρατηρείτε τις προτιμήσεις των διδασκόντων σας

(Βλέπε σελίδα 199). 

Η πανεπιστημιακή εβδομάδα

Τα περισσότερα μαθήματα πλήρους φοίτησης του κο-

λεγίου θεωρούνται ισοδύναμα μιας μέσης εργάσιμης

εβδομάδας στην απασχόληση. Αυτό σημαίνει ότι ανα-

μένεται από εσάς να μελετάτε 35 – 40 ώρες την εβδο-

μάδα, σε ένα μείγμα ανεξάρτητης μελέτης, στο σπίτι

ή σε μια βιβλιοθήκη, και προγραμματισμένων τάξεων

στο πανεπιστήμιο.

Ο τρόπος με τον οποίο διαιρείται ο χρόνος ποικίλλει

σημαντικά. Κάποια μαθήματα απαιτούν από τους

φοιτητές να παρακολουθούν 15 ώρες παραδόσεων

την εβδομάδα, και να κάνουν έρευνα γύρω από το

θέμα, να διαβάζουν, να σκέπτονται, και να γράφουν

εργασίες για την υπόλοιπη εβδομάδα. Ένα πρακτικό

μάθημα μπορεί να περιλαμβάνει μόνο 2 ώρες πα -

ραδόσεων την εβδομάδα, με ελάχιστες γραπτές ερ-

γασίες μέσα στο έτος και ο περισσότερος χρόνος

μπορεί να δαπανάται σε κάποια θέση άσκησης ή στο

στούντιο. 

Εργαστήρια, στούντιο και πρακτική άσκηση 
Οι φοιτητές χημείας ή φυσικής μπορεί να περάσουν το

μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους κάνοντας πρα -

κτική εργασία στα εργαστήριο. Οι φοιτητές καλών τε -

χνών μπορεί να εργάζονται κυρίως σε χώρους στού -

ντιο που βρίσκονται στο πανεπιστήμιο. Ο όγκος της

πρα κτικής αυτής άσκησης θα εξαρτάται από το μά -

θημα. (Βλέπε σελίδα 137). 

Μάθηση εξ αποστάσεως
Οι φοιτητές κάποιων μαθημάτων εργάζονται κυρίως

στο σπίτι. Η ύλη στέλνεται σπίτι τους είτε μέσω του

ταχυδρομείου είτε μέσω Διαδικτύου. Η επικοινωνία με

τους διδάσκοντες μπορεί να γίνει ταχυδρομικά, μέσω

email, με συνδιάσκεψη μέσω βίντεο σε ένα τοπικό

κέντρο, ή σε τοπικές συναντήσεις. 

Ανεξάρτητη μελέτη 
Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο στοιχείο της πανεπι-

στημιακής σπουδής, το οποίο περιλαμβάνει ενδεχο-

μένως τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Εκτός από προ-

γραμματισμένα στοιχεία όπως οι παραδόσεις, όλα

σχεδόν τα μαθήματα περιμένουν από τους φοιτητές

να εργάζονται μόνοι τους για την υπόλοιπη εβδομάδα

(Βλέπε σελίδες 12 – 13 και 254 -5). 

Ηλεκτρονική μάθηση και τεχνολογία 
Τα είδη αυτά χρησιμοποιούνται σήμερα για να βελ -

τιώσουν τη σπουδή στα περισσότερα προγράμματα.

Βλέπε Κεφάλαιο 7. 

Πώς θα δείτε τους λέκτορες  

Οι πανεπιστημιακοί λέκτορες είναι συνήθως πολύ λι -

γότερο διαθέσιμοι από τους καθηγητές σας στο σχο-

λείο ή στο κολέγιο. Η διδασκαλία είναι μία μόνο από

τις ευθύνες τους. Μπορεί να αναλαμβάνουν έρευνα

και να εξετάζουν ή να παραδίδουν μαθήματα και σε

άλλα πανεπιστήμια. Μπορεί επίσης να είναι σύμβου-

λοι εκτός του πανεπιστημίου. Μερικοί έχουν συμβά-

σεις για παρουσία λίγων μόνο ωρών την εβδομάδα. 

Ένας διδάσκων μπορεί να πρέπει να δει πολλούς

φοιτητές. Για όλους αυτούς τους λόγους, μπορεί να

Μισό λεπτό για να το
καταλάβω. Ο κ. Τζιφ
θέλει την εργασία και
στις δύο πλευρές της

κόλλας. Η κ. Σνέιπ θέλει
τα πάντα δακτυλογρα -
φημένα. Ο κ. Κιπ θέλει

να λαμβάνει τις εργασίες
μέσω email. Η κ. Σνέιπ
θέλει υποκεφαλίδες…

Αυτό σας ταιριάζει; 

Αν έχετε έντονες προτιμήσεις σχετικά με το πώς

θέλετε να δαπανάτε το χρόνο σας, ερευνήστε πρώτα

το πώς διαιρεί το μάθημα την εβδομάδα σπουδών

και τα είδη διδασκαλίας που χρησιμοποιεί. 

Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο 11
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■ Μελετάτε από άλλες πηγές παρά παρευρίσκεστε

στις παραδόσεις 
■ Έχτε επιλογές σχετικά με τα μαθήματα ή διαφορε-

τικές δυνατότητες 
■ Αποφασίζετε το ρυθμό της μελέτης 
■ Αναμένεται από εσάς να μελετάτε μόνοι σας κάθε

εβδομάδα 
■ Μπορείτε να επιλέξετε πού και πότε θα μελετήσετε 
■ Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο των εργασιών σας 
■ Μπορείτε να επιλέξετε πώς θα εκτιμηθεί η δουλειά

σας. 

Η ανεξάρτητη μελέτη μπορεί να είναι όλα αυτά που θα

θέλατε να είναι! Η πανεπιστημιακή μάθηση σας προ-

σφέρει ένα μεγάλο βαθμό ελευθερίας για να διαμορ-

φώσετε τη μαθησιακή εμπειρία σας έτσι ώστε να εξυ -

πηρετεί εσάς τους ίδιους. Όσο καλύτερες είναι οι δε-

ξιότητες μελέτης σας, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσετε

να διαχειριστείτε αυτή την ελευθερία, έτσι ώστε να

μπορέσετε να περάσετε καλά και παράλληλα να ανα-

λάβετε με επιτυχία την ανεξάρτητη μελέτη. Από εσάς

εξαρτάται να διαχειριστείτε καλά αυτή τη διαδικασία. 

Είδη ανεξάρτητης μελέτης 

Η ανεξάρτητη μελέτη είναι στοιχείο

όλων των πανεπιστημιακών προ -

γραμ  μάτων. Ο όγκος και το είδος

ποι  κί λλουν από ένα πρόγραμμα σε

ένα άλλο. 

Ανεξάρτητη μελέτη 
Μπορεί να είσαστε σε θέση να μελε-

τήσετε για ολόκληρο το πτυχίο σας ή

ένα μέρος του με διαπραγματευμένη

ανεξάρτητη μελέτη, και να σχεδιάσε-

τε το πρόγραμμά σας ανάλογα με δε-

δομένα αποτελέσματα μά θησης. Με

αυτή την προσέγγιση, θα συμφωνή-

σετε το σχετικό τίτλο, την προσέγγι-

ση, την απόδοση και τις πηγές με το

διδάσκοντα. Πα ρό λο που θα βρίσκε-

στε σε συνεχή ε πα φή με το διδά σκο -

ντα, μπορεί να μην υπάρχουν προ-

γραμματισμένες συναντήσεις διδα -

σκαλίας. Βλέπε σε  λίδες 254 -5. 

Τα ατομικά σχεδιασμένα πτυχία υπό -
κεινται στην έγκριση ή την «επικύρω -
ση» του πανεπιστημίου, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί ότι το πτυχίο θα
έχει το ίδιο επίπεδο και την ίδια ποιό -
τητα με άλλα πτυχία. Συνήθως, εγ-
κρίνεται κάποιο συμβόλαιο μάθησης
κάποιου είδους και ανανεώνεται σε
συμφωνημένη χρονική βάση. 

Ανεξάρτητη μελέτη με πρόγραμμα πτυχίου 
Στα περισσότερα προγράμματα, η «ανεξάρτητη με -
λέτη» σημαίνει ότι θα πρέπει να εργάζεστε και μόνοι
σας ανάμεσα στις ώρες διδασκαλίας. Στην αρχή θα
σας προσφέρεται περισσότερη καθοδήγηση, αν και
μάλλον θα είναι και πάλι λιγότερη από αυτή που λαμ-
βάνατε στο σχολείο ή στο κολέγιο. Καθώς προχωρά-
τε στο πρόγραμμα, θα σας προσφέρονται συνήθως
περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη προσωπική
διαχείριση της διαδικασίας μελέτης. Ο όγκος της ανε-
ξάρτητης μελέτης αυξάνεται μέχρι να γράψετε την
πτυχιακή σας εργασία, την οποία θα κάνετε σχεδόν εξ
ολοκλήρου με ανεξάρτητη μελέτη. 

Επίπεδα ανεξαρτησίας 
Κάθε πρόγραμμα και κάθε έτος περιλαμβάνουν δια -

φορετικά επίπεδο ανεξαρτησίας. Αυτό εξαρτάται από

το κατά πόσον: 
■ Έχετε τον έλεγχο των αποτελεσμάτων περιεχομέ-

νου, σχεδίου και μάθησης για το μάθημα, την
ενότη τα ή το πτυχίο 

Δραστηριότητα

Τι σημαίνει για εσάς «ανεξάρτητη μελέτη»; 
1 Με μολύβι υπογραμμίστε όλες τις λέξεις που συνδέετε με τη

φράση «ανεξάρτητη μελέτη». 

2 Χρησιμοποιώντας ένα στιλό με φωτεινό χρώμα, κυκλώστε τις

λέξεις που περιγράφουν το τι θα θέλατε να είναι για εσάς η ανε-

ξάρτητη μελέτη. Χρησιμοποιήστε τις φούσκες για να προσθέ-

σετε δικές σας λέξεις. 

Ανεξάρτητη μελέτη  

Ελευθερία

έχω τον έλεγχο 

μένω με τις δικές μου δυνάμεις 

λιγότερη καθοδήγηση 

καλή διαχείρι-
ση μελέτης 

ελεύθερος
χρόνος 

λιγότερη βοήθεια 

ωριμότητα 

δουλεύω μόνος μου απόλαυση ανεύρεση υποστήριξης 

απομόνωση 
ακολουθώ τα 

ενδιαφέροντά μου 

δημιουργώ την
επιτυχία μου 

αποτυχία! 

διαχείριση του χρόνου μου

βαδίζοντας μόνος 

υπευθυνότητα 
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Μια διαφορετική προσέγγιση στη μάθηση
και τη διδασκαλία 

Στην ανώτατη εκπαίδευση αναμένεται από εσάς να

έχετε αρκετή ωριμότητα ώστε να εργαστείτε μόνοι σας

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς κάποιο δι-

δάσκαλο στο δωμάτιο για να σας καθοδηγεί. Θα ανα-

λάβετε πολύ μεγαλύτερες ευθύνες για την ίδια σας

την επιτυχία από ό,τι στα σχολεία ή τα κολέγια. Σε αυτή

την περίπτωση μπορεί να νιώσετε ότι η μελέτη σας

πάσχει από έλλειψη δομής. Ωστόσο, μπορεί και να αι-

σθανθείτε απελευθερωμένοι – έχει περισσότερη ελευ -

θερία να μελετήσετε με τρόπους που ταιριάζουν σε

εσάς προσωπικά. Για να εκμεταλλευτείτε κάτι τέτοιο,

χρειάζεστε μια βαθύτερη κατανόηση της προσωπικής

σας μάθησης, έτσι ώστε να μπορείτε να μελετήσετε

πιο αποτελεσματικά (βλέπε σελίδες 48 – 54 και Κεφ-

άλαιο 4). 

Πώς θα κάνετε επιλογές 

Είναι δική σας ευθύνη να κάνετε λογικές επιλογές

μεταξύ των διαφόρων δυνατοτήτων στα πλαίσια του

προγράμματός σας, καθώς και να προγραμματίσετε

την εκτός του πανεπιστημίου δραστηριότητά σας. Οι

επιλογές σας θα επηρεάσουν το πρόγραμμά σας και

τη μελλοντική σας καριέρα. Αυτό μπορεί να σας προ-

καλέσει κάποιο φόβο. Ωστόσο, είναι αρκετά συναρ-

παστικό να αναλαμβάνει κανείς τον έλεγχο της ζωής

του. Η βιβλιογραφία που θα σας σταλεί συνήθως σας

λέει καθαρά πώς θα μπορέσετε να κάνετε επιλογές και

να βρείτε βοήθεια. Η καθοδήγηση θα είναι διαθέσιμη,

αλλά συνήθως θα εξαρτηθεί από εσάς να βρείτε το

πού και το πότε θα σας δοθεί – και να διαβάσετε την

ύλη που θα σας σταλεί. 

Πώς θα βρείτε πηγές και υποστήριξη 

Θα λάβετε κάποιες προτάσεις για βιβλία, εξοπλισμό

και πηγές υποστήριξης. Συνήθως αυτές θα σας δο -

θούν με τη μορφή βιβλίου ή παρόμοιας βιβλιογραφίας.

Οι συστάσεις αυτές, ωστόσο, είναι μόνο ένα μέρος

αυτών που πρέπει να γνωρίζετε. Θα πρέπει να βρείτε

μόνοι σας τα επιπλέον αναγνώσματα που απαι-

τούνται, τις πηγές που είναι διαθέσιμες, την υποστήρι -

ξη που προσφέρεται και το πότε θα χρησιμοποιήσετε

το καθένα από αυτά.

Στο σχολείο ή το κολέγιο μπορεί να είχατε λάβει με γάλο

βαθμό καθοδήγησης σχετικά με το ποιες σελίδες θα

πρέπει να διαβάσετε στα βιβλία, το πώς να ερμη -

νεύσετε τους τίτλους των εργασιών, το πώς να ερμη -

νεύσετε αυτά που διαβάζετε, το ποιες πληροφορίες να

συμπεριλάβετε σε μια εργασία και το πώς να δομήσετε

τις απαντήσεις σας. Στο πανεπιστήμιο αναμένεται από

εσάς να βρείτε μόνοι σας τα περισσότερα από τα πα-

ραπάνω. Θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο για να σκε-

φτείτε ανάλογα ζητήματα. 

Διαχείριση χρόνου 

Στο πανεπιστήμιο θα περάσετε ελάχιστο χρόνο σε

προγραμματισμένες δραστηριότητες. Θα είσαστε

υπεύθυνοι για την οργάνωση του χρόνου σας γύρω

από τις παραδόσεις και την τήρηση των προθεσμιών

για τις εργασίες. Αυτό μπορεί να σας φανεί δύσκολο

στην αρχή – ειδικά εφόσον οι δικαιολογίες για την

αθέ τηση των προθεσμιών σπάνια γίνονται δεκτές. Αν

χάσετε μια προθεσμία, μπορεί να χρειαστεί να επα-

ναλάβετε ένα μέρος ή και ολόκληρο το πρόγραμμά

σας. Οι δεξιότητες καλής διαχείρισης χρόνου είναι,

επομένως, σημαντικές – βλέπε σελίδες 67 – 79. 

Διατηρήστε το ρυθμό σας 

Όταν εργάζεστε μόνοι σας, είναι σημαντικό να παρα-

μείνετε συγκεντρωμένοι και να διατηρείτε τα κίνητρά

σας. Είναι αρκετά φυσιολογικό τα κίνητρά σας να αλ-

λάζουν με το πέρασμα του χρόνου. Δε χρειάζεται να

ανησυχείτε για αυτό, αλλά είναι καλό να το σκεφτείτε

και να το προγραμματίσετε προκαταβολικά. Οι περισ-

σότεροι άνθρωποι διαπιστώνουν ότι είναι χρήσιμο να

έχουν την υποστήριξη άλλων ανθρώπων για τη δια-

τήρηση των κινήτρων τους. Βλέπε Μάθηση με κί -
νητρα (σελίδα 86) και Δίκτυα υποστήριξης μελέτης
(σελίδα 105). 

Ανεξάρτητη μάθηση: αποκτήστε τον έλεγχο 
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Δεξιότητες – κλειδιά και ανάπτυξη δεξιοτήτων

Τα περισσότερα πανεπιστήμια προσφέρουν ευκαιρίες

για να αναπτύξει κανείς μια σειρά από δεξιότητες, αλλά

κάθε πανεπιστήμιο ακολουθεί μια διαφορετική προ-

σέγγιση. Για παράδειγμα, το πανεπιστήμιό σας μπορεί: 

■ Να χρησιμοποιεί βασικές δεξιότητες ποιοτικής

συγκριτικής ανάλυσης, η οποία βασίζεται σε βασι-

κές δεξιότητες που αναπτύσσονται στο σχολείο, το

κολέγιο ή την εργασία 
■ Να χρησιμοποιεί το δικό του σύνολο δεξιοτήτων 
■ Να προσφέρει μαθήματα για την ανάπτυξη ειδικών

δεξιοτήτων 
■ Να περιλαμβάνει δεξιότητες σε κάθε μάθημα 
■ Να προσφέρει συναντήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων

μέσω της Υπηρεσίας Καριέρας 
■ Να περιλαμβάνει εκτίμηση δεξιοτήτων στο πρό -

γραμ μα σπουδών σας. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε 
τις ευκαιρίες δεξιοτήτων 

Το πανεπιστήμιο προσφέρει
πολλές ευκαιρίες για την
ανά πτυξη των ευθυνών και
για να αποκτήσει κανείς εμπει-
ρία και γνώση σε μια ευρεία
σειρά από τομείς περισσότε-
ρο από κάθε άλλο περιβάλ-
λον. Είναι καλό για εσάς να
εκμεταλλευτείτε τις δυνατό -
τη   τες αυ  τές όσο περισσότε-
ρο μπο   ρείτε. Όταν κάνετε κάποια αί τη -
 ση για δουλειά, οι εργοδότες σας θα γνω -
ρί ζουν ότι είχατε τις ευκαιρίες αυτές, και θα ενδιαφέ -
ρονται να δουν πόσο καλά τις χρησιμοποιήσατε. 

Ανακαλύψτε τις δεξιότητες και την εμπειρία που θέ -
λουν πραγματικά οι εργοδότες σας – και δημιουργήστε
ευκαιρίες για να τις αποκτήσετε. Συγκεκριμένα, βρείτε
τρόπους για να αναπτύξετε: 
■ Επικοινωνιακές δεξιότητες 
■ Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 
■ Δεξιότητες δημιουργικής σκέψης 
■ Δεξιότητες προσωπικής διαχείρισης.

Οι δεξιότητες αυτές είναι περιζήτητες σε δουλειές που
προσφέρονται σε απόφοιτους. 

Φάκελοι προόδου 

Στα βρετανικά πανεπιστήμια, οι φάκελοι προόδου

αποτελούνται από τρία στοιχεία: προγραμματισμό

προ σωπικής εξέλιξης, ένα αντίγραφο φακέλου και

προ σωπικά αρχεία. 

Προγραμματισμός προσωπικής εξέλιξης 

Τα βρετανικά πανεπιστήμια είναι υποχρεωμένα να

προ  σφέρουν δομημένες ευκαιρίες για προγραμματι-

σμό προσωπικής εξέλιξης σε όλα τα επίπεδα των

σπουδών. Κάθε πανεπιστήμιο διαχειρίζεται διαφορε-

τικά τον προγραμματισμό αυτό. Τα περισσότερα πα-

νεπιστήμια όμως προσφέρουν δραστηριότητες όπως: 
■ Εμπειρία εργασίας 
■ Θέσεις επίβλεψης σε τοπικά σχολεία 
■ Εθελοντική εργασία 
■ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα καριέρας 
■ Τη δυνατότητα να γίνετε «εκπρόσωπος φοιτη τών»

για το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών. 

Κάποια πανεπιστήμια επίσης δομούν το πρόγραμμα
έτσι ώστε να αυξήσουν τις δυνατότητες προσωπικής
εξέλιξης. Για παράδειγμα, μπορεί να προσφέρουν
ακαδημαϊκούς βαθμούς για προγραμματισμό καριέ -
ρας, ανάπτυξη δεξιοτήτων ή μάθηση με βάση την ερ-

γασία. Επίσης θα υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες μέσω των φοιτητικών λε -
σχών, της Φοιτητικής Ένωσης και
της τοπικής κοινωνίας. 

Αντίγραφο βαθμολογίας
Όταν φύγετε από το πανεπιστήμιο,
θα σας δοθεί ένα αντίγραφο του
φακέλου σας, το οποίο θα προ -

σφέ ρει τις λεπτομέρειες σχετικά
με τις πλευρές του προ γράμμα -
τος σπουδών που ολο  κλη -
ρώσατε με επιτυχία. Σε κά  ποια

πα νεπιστήμια, το αντί γρα φο αυ -
τό θα περιέχει μια λεπτομερή

ανά  λυση των δεξιοτήτων που αναπτύ -
ξατε κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών. 

Προσωπικό αρχείο 
Κρατήστε τα δικά σας αρχεία για να παρακολουθείτε
την πρόοδο και τα επιτεύγματά σας με τρόπο που να
είναι κατανοητός σε εσάς και στους μέλλοντες ερ-
γοδότες σας. Το προσωπικό σας αρχείο θα έπρεπε να
περιλαμβάνει: 
■ Ένα ημερολόγιο σκέψεων, ένα επίσημο ημερολό-

γιο ή blog 
■ Μια καταγραφή ή ένα ηλεκτρονικό portfolio των

δε ξιοτήτων, γνώσεων, εμπειριών, ιδιοτήτων και
στάσεων που έχετε αναπτύξει κατά τη διάρκεια της
σπουδής, της εργασίας, των δραστηριοτήτων
εκτός του πανεπιστημίου και της ζωής γενικότερα.

■ Πιστοποιητικά για μαθήματα που έχετε παρακο -
λου θήσει. 

(Βλέπε επίσης Κεφάλαια 2 και 15). 

Δεξιότητες και προσωπική εξέλιξη 

Έγραψα το σχέδιο
δράσης μου. Θέλετε

να το ελέγξετε; 
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Εβδομάδα εισαγωγής 

Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά συνήθως στα τέλη Σε-

πτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου, με μια εβδομάδα

εισαγωγής για τους πρωτοετείς φοιτητές. 

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας εισαγωγής θα λάβετε

έναν αριθμό μητρώου, μια κάρτα – πάσο και έναν

κωδικό, θα γνωρίσετε τους διδάσκοντες, θα σας

δώσουν ενημερωτικά φυλλάδια για το έτος, θα βρείτε

σημαντικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες, και θα σας

πουν πότε και πώς να υποβάλλετε τις εργασίες σας. Η

εβδομάδα περιλαμβάνει μια «Γιορτή Πρωτοετών»

όπου θα μάθετε όλα όσα χρειάζεστε για τις φοιτητικές

οργανώσεις και για λοιπές δραστηριότητες. Φροντίστε

να έχετε ελεύθερο πρόγραμμα εκείνη την εβδομάδα. 

Τρίμηνα και εξάμηνα 

Συνήθως το ακαδημαϊκό έτος έχει τρία τρίμηνα, από το

Σεπτέμβριο έως τα Χριστούγεννα, από την Πρωτο -

χρονιά μέχρι το Πάσχα και από το Πάσχα μέχρι το κα-

λοκαίρι. Κάποια πανεπιστήμια έχουν δύο μεγα λύ τερα

«τρίμηνα», γνωστά και ως «εξάμηνα», όπου το δεύ -

τερο εξάμηνο ξεκινά το Φεβρουάριο. Μπορεί επίσης

να υπάρξει και «καλοκαιρινό εξάμηνο». 

Πώς θα κάνετε επιλογές 

Όταν ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος, μπορεί να σας ζητη -

θεί να επιλέξετε ατομικές ενότητες μαθημάτων, μαθή-

ματα ή να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων δυνατοτήτων σε

διάφορα επίπεδα σπουδής, τα οποία συνδυάζονται για

να συνθέσουν το πτυχίο σας.

Μια «κατεύθυνση» (pathway) είναι ένα δεδομένο σύ νο -

λο μαθημάτων που οδηγεί σε μια συγκεκριμένη εξει -

δίκευση όπως ένα πτυχίο αρχιτεκτονικής ή κοινωνικής

εργα σίας. Ακόμη και στα πλαίσια μιας κατεύθυνσης

μπο ρεί να έχετε «επιλογές» ή «προαιρετικά μαθήματα»

- μαθήματα που περιλαμβάνουν δικές σας επιλογές. 

Διδακτικό προσωπικό για το έτος 

Μπορεί να έχετε το ίδιο διδακτικό προσωπικό για ένα

τρίμηνο ή εξάμηνο, και μερικές φορές για ολόκληρο το έτος.

Τα περισσότερα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι

λέκτορες, αν και συχνά αναφέρονται ως διδάσκοντες. 

Προσωπικοί διδάσκοντες

Μάλλον θα έχετε έναν ετήσιο διδάσκοντα ή έναν προ -

σωπικό διδάσκαλο, ο οποίος θα ασχολείται με τις

σπου δές σας συνολικά. Μιλήστε σε αυτό το άτομο αν

αντιμετωπίσετε δυσκολίες σχετικά με τη ζωή ή τις

σπουδές σας που θα μπορούσαν να σας εμποδίσουν

να ολοκληρώσετε τον κύκλο σπουδών σας. 

Αποτίμηση 

Τα μαθήματα ποικίλλουν ως προς την αποτίμηση της

δου λειάς σας. Κάποια μαθήματα κάνουν την απο τί -

μηση της δουλειάς αποκλειστικά μέσω εργασίας στα

πλαίσια του μαθήματος, κάποια μέσω εξετάσεων και

άλλα με ένα μείγμα των παραπάνω. 

Οι εξετάσεις συνήθως λαμβάνουν χώρα στο τέλος του

κάθε τριμήνου ή εξαμήνου, αν και κάποια μαθήματα

αφήνουν τις εξετάσεις για το τέλος του έτους. 

Αν η αποτίμησή σας γίνεται μέσω εργασίας στα πλαίσια

του μαθήματος, μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλλετε

εκθέσεις, αναφορές, βιβλία εργασίας, μελέτες περι-

πτώσεων ή ομαδικές εργασίες, ή να κάνετε μια προ -

φορική παρουσίαση στην ομάδα σεμιναρίου σας.

Προθεσμίες και παρατάσεις 
Είναι σημαντικό να τηρείτε τις προθεσμίες, αν και μπο -

ρεί να σας δοθεί παράταση αν το ζητήσετε προ καταβο -

λικά για κάποιον καλό λόγο. Αν συμβεί κάτι αναπάντεχο,

μπορεί να μπορέσετε να ζητήσετε να ληφθούν υπόψη

κάποιες ειδικές συνθήκες ως ελαφρυντικά όταν εξεταστεί

η εργασίας σας από το εξεταστικό συμβούλιο.

Πάντοτε να μιλάτε άμεσα με τους διδάσκοντες αμέ σως

μόλις παρουσιαστεί κάποια πιθανότητα να μπορέσε-

τε να τηρήσετε την προθεσμία σας ή όταν προ κύ ψουν

κάποιες ειδικές συνθήκες όπως κάποιο οικογενειακό

θέμα ή κάποιο πρόβλημα υγείας. Όσο περισσότερο το

αφήσετε για το μέλλον, τόσο λιγότερο πιθανό είναι οι

διδάσκοντές σας να είναι σε θέση να λάβουν υπόψη

τους τις ειδικές συνθήκες. 

Οι διδάσκοντες έχουν ελάχιστη ευελιξία όσον αφορά

στην παραχώρηση επιπλέον χρόνου εργασίας. Συνή -

θως η εργασία πρέπει να βαθμολογηθεί από δύο

διδά σκοντες, να σταλεί σε έναν εξωτερικό εξεταστή για

έλεγχο και έπειτα να επιστραφεί και να παρουσιαστεί

σε ένα εξεταστικό συμβούλιο σε μια καθορισμένη ημε-

ρομηνία στο τέλος του εξαμήνου.

Οι κανονισμοί του κολεγίου ή του εκάστοτε μαθήματος

συνήθως αναφέρουν λεπτομερώς τι πρέπει να περι-

μένετε και πώς να κάνετε αίτηση για παράταση. 

Καλοκαιρινές διακοπές

Μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου υπάρχει χρόνος για

να καλύψετε τη χαμένη σας μελέτη, να ξαναδώσετε

εξετάσεις που χάσατε, να προετοιμαστείτε για το επό-

μενο εξάμηνο, να ξεκουραστείτε – και για πολλούς

φοιτητές, να κερδίσετε κάποια χρήματα. 

Το φοιτητικό έτος 
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Ικανότητα να θέτετε στόχους 
για να βελτιώσετε τη δουλειά σας

Ικανότητα οργάνωσης στόχων 

Πρέπει να ελέγχετε το χρόνο σας. Πρέπει: 

■ Να γνωρίζετε

πό  τε και πού θα

πρέπει να βρί -

σκεστε για προ -

γραμ μα τισμένες

παραδόσεις, εκ-

δηλώσεις και

εξε  τάσεις 
■ Να γνωρίζετε

πότε πρέπει να

παραδώσετε τις εργασίες σας
■ Να τηρείτε τις προ θεσμίες παράδοσης εργασιών. 

(Δείτε το Κεφάλαιο 4.)

Ικανότητα να βρίσκετε πότε, πώς και πού
θα διαβάσετε καλύτερα 

Ως φοιτητής/φοιτήτρια πανεπιστημίου αναμένεται

από εσάς να έχετε τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά.   

Ανεξαρτησία 

Πρέπει να είσαστε σε

θέση να «σταθείτε στα

πόδια σας». Ωστόσο,

υπάρχει και διαθέσιμη

βοήθεια. Η Φοιτητική

Ένωση και η Φοιτητική

Υπηρεσία διαθέτουν

τις απαραίτητες λεπτο-

μέρειες. 

Προσωπικά κίνητρα 

Να είσαστε ανοιχτοί στην εργασία με άλλους 

Ικανότητα να βρίσκετε μόνοι σας 
αυτό που χρειάζεστε

Τι αναμένεται από εσάς; 

Δεν είναι όπως το σχολείο όπου βρισκόσουν κολλημένος σε μια αίθουσα

από τις 9 έως τις 4 και οι καθηγητές σού έλεγαν τι έπρεπε να κάνεις. 

Έιντ, πρωτοετής φοιτήτρια 

Σκίτσο: Ζήτω, πήρα
Β+! Την επόμενη
φορά θέλω Α! 

Θα πρέπει να

είσαστε σε

θέση να εργά-

ζεστε πολύ

μόνοι σας. 

Θα πρέπει να

οργανώνετε

ομάδες μελέτης

με φίλους. 

Για να αντιμετωπίσετε ένα πανεπιστη -

μιακό περιβάλλον, θα πρέπει να είσαστε

αρκετά καλοί στο: 

■ Να προσαρμόζεστε σε νέα άτομα και

περιβάλλοντα 
■ Να επιβιώνετε σε πιθανά μεγάλες

ομάδες 
■ Να είσαστε ευέλικτοι ως προς το στιλ

μάθησής σας. 

Τώρα που το ξανασκέ -
φτομαι, ίσως δουλεύω
καλύτερα μέσα και κατά
τη διάρκεια της ημέρας. 

Πόσο επιτυχημένος
ήταν ο Νόμος περί

Εκπαίδευσης 
το 1944; 

Είναι τρομερό! Οι δι-
δάσκοντες περιμένουν
από εμάς να τους λέμε
όλες τις απαντήσεις!

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ

9-10 οργάνωση Μάθημα Προετοιμασία 

σημειώσεων  οικολογίας για σεμινάριο 

Αιθ. G10 βοτανολογίας         

10-11 παράδοση 

Δρ. Shah

Αιθ. X22

11-12 πρόγραμμα Σεμινάριο 

(αναφορά βοτανολογίας  

επιστήμης) Αιθ. R21

Βρείτε τη διαθέσιμη
βοήθεια. Στο χέρι: ενημερω-

τικό φυλλάδιο μαθημάτων
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Είναι αρκετά φυσικό να νιώθε-

τε κάποιο άγχος όταν ξεκινάτε

κάτι καινούριο, και πολλοί φοι -

τη τές έχουν ανησυχίες σχετικά

με την αρχή των πανεπιστη μια -

κών τους σπουδών. 

Είναι πιο εύκολο να βρείτε

στρα τηγικές για την αντιμετώπι-

ση πιθανών προ κλήσεων και να

διαχειρίζεστε τα άγχη σας όταν: 

■ Έχετε ξεδιαλύνει στο μυαλό

σας ποιες είναι ακριβώς οι

ανη συχίες σας
■ Έχετε σκεφτεί πόσο σοβαρές

μπο ρεί να είναι 
■ Έχετε συνειδητοποιήσει ότι

πολλοί άλλοι άνθρωποι νιώ -

θουν το ίδιο. 

Στα δεξιά θα βρείτε κάποιες ανη -

συχίες που αποτελούν κοινό φαι -

νόμενο με ταξύ των νέων φοιτη -

τών. Κάντε ένα τικ στο τε τρά γω -

νο δίπλα σε όποια ανησυ χία

ισχύει για εσάς, ή προσθέστε και

άλ λες στο κενό. 

■ Ποιες αρχικές ιδέες έχετε σχετι-

κά με το πώς θα μπορούσατε

να αντιμετωπίσετε κάποια από

τα άγχη αυτά; 

■ Ποιες στρατηγικές έχετε χρησιμοποιήσει

στο παρελθόν για να αντιμετωπίσετε μια

νέα ή δύσκολη κατάσταση; Ποιες από τις

στρατηγικές αυτές θα μπορούσαν να σας

βοηθήσουν τώρα; 

Κοιτάξτε ξανά τα στοιχεία που

έχετε σημειώσει. Δίπλα στο καθένα

γράψτε τον αριθμό της παρακάτω

δήλωσης που αντιστοιχεί περισσό-

τερο σε αυτό που νιώθετε. Μετά

διαβάστε τα σχόλια στην επόμενη σελίδα.

1 Περιμένω ότι αυτό θα είναι μια μικρή δυσκολία: Θα

τα καταφέρω εύκολα να την αντιμετωπίσω ή με την

πάροδο του χρόνου.

2 Περιμένω ότι αυτό θα είναι μια σοβαρή δυσκολία: θα

προσπαθήσω να βρω μια λύση. 

3 Περιμένω ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη δυσκολία:

μπορεί να χρειαστεί να δουλέψω σκληρά για να

βρω τη λύση. 

4 Περιμένω ότι αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική

δυσκολία: μπορεί να χρειαστεί να ζητήσω βοήθεια. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Άγχη και πηγές 

Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο 17

Μελέτη και μάθηση 

Αν θα καταφέρω να ανταποκριθώ στο ρυθμό των υπολοίπων 

Αν θα βρω το χρόνο να τα κάνω όλα 

Αν θα καταλαβαίνω την ακαδημαϊκή γλώσσα 

Αν θα έχω αρκετή αυτοπεποίθηση για να μιλήσω 

Αν θα αναπτύξω αυτοπεποίθηση 

Αν θα γράψω εκθέσεις 

Αν θα συνηθίσω την πανεπιστημιακή ζωή 

Αν θα καταφέρω να τηρήσω τις προθεσμίες 

Προσωπικά ζητήματα, οικογένεια, επαγγελματικές

υποχρεώσεις 

Αν θα κάνω φιλίες με άλλους φοιτητές 

Αν θα μπορέσω να αντιμετωπίσω τα ταξίδια 

Αν θα μπορέσω να οργανώσω τη φροντίδα του παιδιού 

Αν θα με αντιμετωπίσουν διαφορετικά οι άλλοι/ αν θα ταιριάξω

στο περιβάλλον 

Αν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις επαγγελματικές υποχρεώσεις 

Αν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις οικογενειακές υποχρεώσεις 

02_Ch1BC:02_Ch1BC.qxd  8/9/2011  3:43 μμ  Page 17



Μελέτη και μαθησιακό άγχος 

Είναι σημαντικό να δώσετε στον εαυτό σας χρόνο για

να προσαρμοστεί και να δει τι απαιτείται. Πολλά πα-

νεπιστήμια δίνουν έναν πιο αργό ρυθμό στο πρώτο

έτος για να σας δώσουν χρόνο να προσαρμοστείτε

στις νέες συνθήκες. 

Συγκεντρωθείτε στον προγραμματισμό των δρα-

στηριοτήτων σας αντί να ανησυχείτε για το πόσο καλά

τα πηγαίνουν άλλοι φοιτητές. Μερικοί άνθρωποι

παίζουν ψυχολογικά παιχνίδια, ισχυρίζονται ότι δε

δουλεύουν και ότι μπορούν να γράψουν τις εργασίες

τους μέσα σε μια νύχτα. Ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι

που μπορούν πραγματικά να κάνουν κάτι τέτοιο.

Σίγουρα κανένας δεν περιμένει από εσάς να κάνετε

κάτι αντίστοιχο και επιπλέον αυτό δεν αποτελεί

σωστό τρόπο σπουδής. 

Βρείτε υποστήριξη. Πολλοί φοιτητές θα νιώθουν

ανήσυχοι σχετικά με κάποια πλευρά των σπουδών

τους και βοηθάει να μοιράζεται κανείς τα άγχη του.

Μόλις διαμορφώσετε μια σχέση με άλλους φοιτητές,

θα έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση σχετικά με το

αν δένετε με το περιβάλλον.

Τα ακόλουθα κεφάλαια σας προσφέρουν πρακτικές

προτάσεις σχετικά με διάφορους τρόπους αντι-

μετώπισης διαφόρων πλευρών της σπουδής όπως οι

ομιλίες, οι συγγραφή εκθέσεων, η τήρηση των προθε -

σμιών, η διαχείριση του στρες, και γενικότερα η προ-

ετοιμασία σας για την επιτυχημένη σπουδή. Συγκεν-

τρωθείτε στα κίνητρα μελέτης σας, και δείξτε αποφα-

σιστικότητα στο να απολαύσετε τις σπουδές σας. Σκε-

φτείτε ότι ζείτε μια περιπέτεια – όχι μια δοκιμασία! 

Διαχείριση άλλων ανησυχιών 

Συχνά ασκείται πίεση στους φοιτητές να διαχειρι-
στούν τις οικογενειακές και εργασιακές τους υπο -
χρεώ σεις με τρόπους που δεν απαιτούνταν από
αυτούς στο παρελθόν. Οι φοιτητές πρέπει να είναι πιο
δημιουργικοί στην επίλυση προβλημάτων, και πολύ
οργανωμένοι στη διαχείριση του χρόνου τους.

Σε πολλά πανεπιστήμια και κολέγια, η Φοιτητική Υπη -
ρεσία και η Φοιτητική Ένωση προσφέρουν συμβουλές
σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων,
της ανεύρεσης εργασίας, των επιδοτήσεων, της παι-
δικής μέριμνας, της ιατρικής περίθαλψης, της παρο -
χής συμβουλών, της αναπηρίας και πολλών άλλων
θεμάτων που προκύπτουν για τους φοιτητές. 

Μιλήστε τους σε αρχικό στάδιο αν αντιμετωπίσετε
προ βλήματα των οποίων η επίλυση σας μοιάζει δύ -
σκολη. Οι σύμβουλοι μπορούν να σας βοηθήσουν
καλύτερα αν τα προβλήματα αντιμετωπιστούν προ τού
μετατραπούν σε έκτακτες ανάγκες. 

Δημιουργήστε ένα σχέδιο δράσης 

Κοιτάξτε ξανά τα στοιχεία που σημειώσατε στη σε  λί -

δα 17. 

Ορισμός προτεραιοτήτων 
■ Τι πρέπει να γίνει άμεσα; 
■ Ποια πράγματα μπορούν να περιμένουν;
■ Με ποια σειρά πρέπει να αντιμετωπίσετε τα άγχη

αυτά; 
■ Χρησιμοποιήστε τον οργανωτή προτεραιοτή-

των (σελίδα 78). 

Πηγές 
■ Ποιες πηγές βοήθειας προσφέρονται; Επικοινω-

νήστε με το πανεπιστήμιο και ρωτήστε. 
■ Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο Ποιες είναι οι

προσωπικές μου πηγές; (σελίδα 20). 
■ Μιλήστε με άλλους φοιτητές που μπορεί να έχουν

τις ίδιες ανησυχίες. Δείτε αν μπορείτε να σχημα τί -

σετε μια ομάδα μελέτης ή συζήτησης ή υποστήρι -

ξης που περιλαμβάνει άλλους φοιτητές με τους

οποίους να νιώθετε άνετα. 

Στοχασμός 
Θα σας βοηθήσει να καταγράψετε και να εξερευνή-

σετε τα άγχη σας. 

■ Καταγράψτε τα συναισθήματά σας. 
■ Γράψτε τις επιλογές σας και κάντε μια επιλογή

μεταξύ αυτών (βλέπε σελίδες 88 -90). 
■ Καταγράψτε το πώς αντιμετωπίσατε το κάθε πρό -

βλημα έτσι ώστε να μπορείτε να εκτιμήσετε την

πρόοδό σας αργότερα. 

Πώς τα βγάζουν πέρα οι άλλοι φοιτητές; 

Οι σύντομες παράγραφοι στην επόμενη σελίδα

γράφτηκαν από φοιτητές σχετικά με το πρώτο

τρίμηνο σπουδών τους. Μπορεί να παρατηρήσε-

τε ότι ο χρόνος τους μοιάζει αρκετά πιεσμένος. Το

να είναι κανείς οργανωμένος αποτελεί σημαντικό

θέμα σε αυτά τα γραπτά. Ωστόσο, οι φοιτητές

αυτοί δημιούργησαν το περιθώριο για να χαλα-

ρώνουν, να βλέπουν κόσμο, και να χρησιμοποι-

ούν τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις όπως τις

αθλητικές ή θεατρικές λέσχες, οι οποίες είναι

επίσης σημαντικές στη συνολική εμπειρία του πα-

νεπιστημίου. 

Διαχείριση άγχους 
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Εμπειρίες φοιτητών 

Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο 19

Το πρώτο μου τρίμηνο
Μετά την άσχημη εμπειρία του σχολείου, ανησυχούσα πολύ για το τι θα

αντιμετώπιζα επιστρέφοντας στις σπουδές ως ενήλικη. Ήμουν σίγουρη

ότι δε θα κατάφερνα να συμβαδίσω με τους υπόλοιπους. Όταν μου

επιστράφηκαν οι πρώτες εργασίες, οι βαθμοί δεν ήταν πολύ καλοί και

ένιωσα ότι ίσως θα έπρεπε να φύγω.

Ευτυχώς, με έπεισαν να μην εγκαταλείψω. Έκανα μια προσπάθεια να

γνωρίσω άλλους μεγαλύτερους σε ηλικία φοιτητές και ανακάλυψα ότι

πολλοί από αυτούς είχαν παρόμοιες εμπειρίες με τις δικές μου. Ένας από

αυτούς με ενθάρρυνε να ζητήσω από τους διδάσκοντες περισσότερο

λεπτομερή σχόλια σχετικά με τη δουλειά μου. Εγώ δεν ήθελα να ζητήσω

βοήθεια γιατί οι διδάσκοντες ίσως σκέφτονταν ότι δεν ήμουν αρκετά

καλή για το μάθημά τους. Σιγά – σιγά οι βαθμοί μου άρχισαν να γίνονται

καλύτεροι, και κάποιοι ήταν μάλιστα και πολύ καλοί. Αυτό αύξησε την

αυτοπεποίθησή μου. 

Περίμενα ότι η σπουδή θα ήταν δύσκολη. Αυτό που δεν περίμενα ήταν ότι

άλλες πλευρές της φοιτητικής ζωής θα μπορούσαν να είναι εξίσου

δύσκολες. Χρειάστηκα πολύ χρόνο μέχρι να βρω την αυτοπεποίθηση να

τρώω στην καντίνα – μου φαινόταν τεράστια και πολύβουη. Συνήθως

έφευγα τρέχοντας μετά τις παραδόσεις αντί να κάθομαι να μιλάω με

αγνώστους. Τα δρομολόγια του τρένου που χρησιμοποιούσα ήταν τόσο

άτακτα που συνήθως έφτανα καθυστερημένη στο πανεπιστήμιο. Η

αδερφή μου, η οποία σκόπευε να προσέχει τα παιδιά μου, μετακόμισε.

Όταν αναγκάστηκα να επιλύσω όλα αυτά τα θέματα ανέπτυξα καλές

δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων! 

Πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στο να είναι κανείς

φοιτητής. Τώρα που έχω γνωρίσει πολλά άτομα εδώ, ανυπομονώ για τις

σπουδές. Νιώθω σαν να δραπετεύω σε χρόνο που είναι προορισμένος

μόνο για μένα. Μου αρέσει να έχω τη βιβλιοθήκη στη διάθεσή μου για να

δουλεύω – και να μη με ενοχλεί κανείς όσο εγώ διαβάζω. 

Θα πρότεινα στους νέους φοιτητές να δώσουν στον εαυτό τους μια

ευκαιρία να προσαρμοστούν και να μην πανικοβληθούν αν κάτι δε φαίνεται

να πηγαίνει καλά. Αν έχουν παιδιά, δεν μπορώ να δώσω αρκετά μεγάλη

έμφαση στο πόσο σημαντικό ήταν για μένα να έχω το ανάλογο σχέδιο

για να καλύψω παν ενδεχόμενο. Εύχομαι τώρα να είχα και ένα δεύτερο

σχέδιο για τη φροντίδα των παιδιών από την αρχή επειδή αυτό,

περισσότερο από καθετί άλλο, άσκησε μεγάλη επιρροή στις σπουδές μου.

Επίσης προτείνω στους νέους φοιτητές να βρουν άλλα άτομα που έχουν

παρόμοιες εμπειρίες με τις δικές τους – όταν μιλάτε με άλλους, μπορείτε

να βρείτε καλές ιδέες σχετικά με το πώς να αντι με τωπίσετε προβλήματα

και να ανεβάσετε ο ένας το ηθικό του άλλου. 

Σίγουρα μέχρι να τελειώσετε το μάθημά σας θα διαπιστώσετε ότι

σκέφτεστε πλέον διαφορετικά για πολλά πράγματα – για μένα, η συ ζή -

τηση με άλλα άτομα έχει υπάρξει μια πολύ συναρπαστική δραστηριότητα.

Πάνω από όλα, νομίζω ότι οι φοιτητές πρέπει να σκέφτονται «μπορεί να

μην έχω ξανά αυτή την ευκαιρία – πώς θα την εκμεταλλευτώ στο

μέγιστο;» Υπάρχουν πολλές δυνατότητες στη διάθεσή σας και οι σπουδές

είναι μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσετε πράγματα που δε θα φαντα -

ζόσασταν ποτέ ότι θα κάνατε – να ξεκινήσετε μια δική σαν ομάδα, να

κάνετε καράτε ή να συμμετάσχετε σε μια ανασκαφή. Είναι μια υπέροχη

ευκαιρία – αλλά θα πρέπει να την κάνετε να δουλέψει προς όφελός σας. 

Σάσα 

Η Πέμπτη μου ως φοιτητής 

Τρέχω τα παιδιά στον παιδικό σταθμό.

Τρέχω στο εργαστήριο στις 10. Ξαφνικά

ο χρόνος αλλάζει. Βρίσκομαι συγκε -

ντρω μένος σε αυτό που κάνω – την ερ-

γασία που έχω αναλάβει μαζί με δύο

άλλα ά τομα. Μπορώ να περάσω ώρες

ανα μειγνύοντας και μετρώντας, συγκρί -

νοντας αυτά που βρίσκω με τις ανακα -

λύψεις των άλλων. Συζητάμε πολύ για

αυ  τά που κάνουμε και γιατί τα κάνουμε

και κάνουμε προτάσεις σχετικά με το

γιατί τα αποτελέσματά μας μπορεί να

είναι διαφορετικά. Πά ντα ρωτάω τους

δι δάσκοντες αν δε νιώθω σίγουρος για

κάτι – κάποιοι με βοηθάνε πολύί, αλλά

κάποιοι άλλοι όχι. Το απόγευμα έχω μία

πα ράδοση. Πρόσφατα έκανα κάποιες

ρυθ μίσεις ώστε να μπορώ να πάω στην

θεα τρική λέσχη τα βράδια της Πέμπτης. 

Τσάρλι

Μια συνηθισμένη ημέρα
Τις Τρίτες έχω παράδοση από τις 10.00έως τις 12.00. Αυτή η καθηγήτρια δε μαςμιλάει απλά: διαιρεί το χρόνο σεσύντομες εργασίες, συζητήσεις, βίντεοκτλ. Όταν και οι 90 από εμάς συζητάμεκάτι σε ομάδες, μπορεί η κατάσταση ναγίνει θορυβώδης, αλλά αυτό τοσυνηθίζει κανείς. Η υπόλοιπη ημέραείναι «ελεύθερη», αλλά μια που είμαιήδη στο πανεπιστήμιο, πηγαίνω στηβιβλιοθήκη και προετοιμάζομαι για τιςπαραδόσεις της επόμενης ημέρας ήδιαβάζω για τα σεμινάρια που έχω κάθεδεύτερη Τετάρτη. Μερικά απογεύματατης Τρίτης πηγαίνω στο γυμναστήριοκαι διαβάζω αντίθετα το βράδυ. 

Κρίσνα 
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Έχετε εξετάσει όλες τις πηγές που μπορεί να σας προσφέρονται; Προσπαθή-

στε να αναλογιστείτε (να προσθέσετε τις δικές σας ιδέες) γύρω από τις λέξεις –

κλειδιά στις παρακάτω σημειώσεις. Αν νιώθετε ότι έχετε ελάχιστες πηγές, μπορεί

να σας βοηθήσει το να συζητήσετε με ένα σύμβουλο φοιτητών. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Ποιες είναι οι προσωπικές μου πηγές; 

μέρη

άτομα

μέρη

υπολογιστές

εξοπλισμός 

έγγραφα στοιχεία 

συμβουλευτική

υπηρεσία 

διοργάνωση 

εκδηλώσεων

βιβλιοθήκη 

αντοχή 

δημιουργία φίλων 

κίνητρα 

άδεια 

παρκαρίσματος 

φίλοι 

φροντίδα 

για παιδιά 

λάμπα γραφείου 

ράφια για φακέλους 

μέρη

πράγματα 

ΣΠΙΤΙ ΚΟΛΕΓΙΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣΑΛΛΑ 

άτομα 

άτομα εμπειρία 

πράγματα

μέρη στάσεις 

ικανότητες

ΠΗΓΕΣ
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1 Εξοικειωθείτε με το βιβλίο 

Φυλλομετρήστε το βιβλίο έτσι ώστε

να μάθετε τι περιέχει, και περίπου

πού να το βρείτε. Κάποια πράγματα

μπορεί να σας είναι χρήσιμα τώρα,

κάποια μπορεί να μην τα χρειαστείτε

μέχρι να αναλάβετε συγκεκριμένες

πλευρές της μελέτης. 

2 Στοχαστείτε σχετικά 
με την παρελθοντική 
σας μάθηση 

Ξεκινήστε να γράφετε ένα
στοχαστικό ημερολόγιο μελέτης 

Βλέπε σελίδες 61 – 3. Ξεκινήστε με

την παρακάτω δραστηριότητα. 

3 Διαβάστε τη βιβλιογραφία
που θα σας σταλεί. 

Διαβάστε οτιδήποτε σας στείλει το πα-

νεπιστήμιο, όπως ενημερωτικά βιβλία

και οδηγούς μαθημάτων. Όταν ξεκινή-

σει το τρίμηνο, μάλλον θα έχετε υπερ-

βολικά πολλή δουλειά για να τα διαβά-

σετε, αλλά οι πληροφορίες που περι-

έχουν μπορεί να είναι σημαντικές. 

Αναζητήστε ιδιαίτερα: 

■ Λεπτομέρειες κειμένων που ανα-

μένεται από εσάς να διαβάσετε για

το μάθημα στις αρχές του τριμήνου 
■ Σημαντικές ημερομηνίες όπως η

δή λωση, η εγγραφή, η δήλωση των

επιλογών, η εβδομάδα ει σα γω γής,

η συνάντηση με τους διδά σκοντες,

το πανηγύρι των πρωτοετών, προ -

θεσμίες για εργασίες, ημε ρομηνίες

εξετάσεων, και ημε ρο μηνίες αρχής

και τέλους των τρι μήνων – σημειώ -

στε τες στο ημερο λόγιό σας και μην

κανονίσετε κάτι άλλο για εκείνες τις

ημέρες: είναι απίθανο να μπορούν

να αλλάξουν. 
■ Πληροφορίες σχετικά με τις πηγές

βοήθειας.

Δραστηριότητα

Πώς μαθαίνετε καλύτερα; 

Σκεφθείτε κάποια εποχή όπου βρήκατε κάτι πολύ εύκολο ή

απολαυστικό για να μάθετε. Μπορεί να ήταν κάτι στο σχολείο,

ή στη δουλειά ή ακόμη μπορεί και να μάθατε να στήνετε

ράφια. Στο ημερολόγιό σας καταγράψτε κάθε ιδέα που μπορεί

να έχετε σχετικά με το γιατί συνέβη αυτό. Τι ήταν αυτό που

έκανε αυτό το γεγονός μια καλή μαθησιακή εμπειρία για εσάς;

Η διδασκαλία; Το ενδιαφέρον σας για το αντικείμενο; Επειδή

ήταν οπτικό ή επειδή χρησιμοποιήσατε αριθμούς; Ή μήπως

επειδή το κάθε βήμα ήταν ξεκάθαρο; Μπορεί να διαπιστώσε-

τε ότι οι σημειώσεις σας για τις δραστηριότητες στο Κεφάλαιο

2 (σελίδες 27-8) θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν με αυτή τη

δραστηριότητα.

Τώρα σκεφτείτε μια φορά όπου η μάθηση κάποιου πράγμα-

τος ήταν δύσκολη ή δυσάρεστη. 

■ Τι συνέβη σε αυτή την περίπτωση που ήταν διαφορετική

από το πρώτο σας παράδειγμα; 

■ Τι θα μπορούσε να κάνει αυτή την εμπειρία πιο εύκολη για

εσάς; 

■ Τι σας λένε αυτές οι δύο εμπειρίες για τον τρόπο με τον

οποίο μαθαίνετε καλύτερα; 

Καταγράψτε τις σκέψεις σας. 

Αντιγράψτε! Αντιγράψτε!
Αντιγράψτε!

Αλλιώς δεν θα φάτε κολατσιό!

έξι εννιά 54
επτά εννιά 63
οκτώ εννιά ...

Το πανεπιστήμιο δεν είναι σαν το σχολείο …

Οκτώ πράγματα που μπορείτε να κάνετε
προτού ξεκινήσετε το πανεπιστήμιο 
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4 Ξεκινήστε ένα φάκελο 
«γενικών πληρο φοριών 

Βάλτε σε έναν ξεχωριστό φάκελο όλες τις γενικές

πληροφορίες που σας έχουν σταλεί σχετικά με θέ ματα

όπως οι κανονισμοί του κολεγίου, πηγές βοήθειας,

διαδικασίες έφεσης και κατάθεσης παραπόνων, φοι -

τη τικές λέσχες και διάφορες εγκαταστάσεις. Διαβάστε

αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά προτού ξεκινήσει

το τρίμηνο και φροντίστε να τις έχετε διαθέσιμες όποτε

τις χρειάζεστε.

5 Εξοικειωθείτε με τις βιβλιοθήκες

Αν δε συνηθίζετε να πηγαίνετε τακτικά σε βιβλιοθήκες,

φροντίστε να περάσετε λίγο χρόνο στην τοπική βι -

βλιοθήκη σας ή στη βιβλιοθήκη του τοπικού κολε -

γίου. Πολλοί φοιτητές φοβούνται ότι μπορεί να φα νούν

ανόητοι στις βιβλιοθήκες, ειδικά όταν χρησιμοποιούν

την τεχνολογία των βιβλιοθηκών, όπως τους δια δι -

κτυα κούς καταλόγους, την αναζήτηση ειδικών συλ λο -

γών ή τη μάθηση του αριθμητικού συστήματος. 

Είναι καλύτερο να ξεπεράσετε όλους αυτούς τους φό -

βους προτού ξεκινήσει το τρίμηνο. Οι βιβλιοθηκάριοι

έχουν συνηθίσει ανθρώπους που δεν είναι σε θέση να

χρησιμοποιήσουν μια βιβλιοθήκη: αν χρειάζεστε βοή -

θεια, ζητήστε την. 

6 Μάθετε τα βιβλιοπωλεία 

Περιπλανηθείτε στα βιβλιοπωλεία που διαθέτουν ακα -

δημαϊκά βιβλία. Βρείτε πού βρίσκονται τοποθε τημένα

τα βιβλία που σχετίζονται με το αντικείμενό σας, και

ρίξτε μια ματιά στους συγγραφείς και τους τίτλους του

τομέα που σας ενδιαφέρει. Βρείτε πού βρίσκονται το-

ποθετημένα τα νέα βιβλία και μάθετε πό σο καιρό θα

σας πάρει να παραγγείλετε βιβλία. Πηγαίνετε τακτικά

στα βιβλιοπωλεία για να βλέπετε τους νέους τίτλους:

αυτό θα σας προσφέρει μια γενι κή ιδέα του τι προσφέ -

ρεται στο αντικείμενο σπουδών σας. 

7 Αρχίστε να αναπτύσσετε τις δεξιότητες
μελέτης σας 

Εάν έχετε παραμείνει εκτός εκπαίδευσης για κάποιο

διάστημα, χρησιμοποιήστε κάποιες από τις παρακά-

τω προτάσεις για να μπείτε στη συνήθεια της μελέ της.

Επίσης θα βρείτε ιδέες στην αρχή των σχετικών κε φα -

λαίων σε αυτό τον οδηγό. 

Γραφή 

■ Γράψτε στο ημερολόγιό σας (σελίδα 63) κάθε

μέρα. 
■ Εξασκηθείτε στη γραφή μικρών παραγράφων από

σημειώσεις που κρατάτε όταν διαβάζετε. 
■ Βλέπε Κεφάλαιο 8. 

Δεξιότητες πληκτρολογίου και υπολογιστή 
Προτού ξεκινήσετε το πανεπιστήμιο, είναι σημαντικό

όφελος να μπορείτε να πληκτρολογήσετε με μια

αρκετά καλή ταχύτητα, να χρησιμοποιείτε υπολογιστή

και να ξέρετε να ψάχνετε στο διαδίκτυο. Αναπτύξτε τις

δεξιότητες αυτές μέσω της πρακτικής εξάσκησης–

ψάξτε και γράψτε για πράγματα που σας ενδιαφέ -

ρουν. Μπορεί στην περιοχή σας να προσφέρονται

σύντομα εκπαιδευτικά τμήματα. 

Ανάγνωση 
■ Αν δεν το κάνετε τακτικά, αρχίστε να διαβάζετε τις

ποιοτικές εφημερίδες. Σημειώστε τα βασικά στοι -

χεία για ένα θέμα που διαβάζετε. Εξασκηθείτε στη

γραφή ελάχιστων μόνο βασικών λέξεων, αντί να

γράφετε σε προτάσεις ή να αντιγράφετε. 
■ Διαβάστε βιβλία που είναι λίγο πιο δύσκολα από

αυτά που διαβάζετε συνήθως. Επιλέξτε θέματα

που σας ενδιαφέρουν πραγματικά. 
■ Διαβάστε κείμενα με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι

συνήθως, ακόμη και αν νιώθετε ότι χάνετε ένα μέ -

ρος του νοήματος. Δείτε αν μπορείτε παρόλα αυ  τά

να πιάσετε την ουσία του κειμένου. Το να εί σαστε σε

θέση να βρείτε τη γενική σημασία γρήγο ρα είναι

πολύ χρήσιμο για την ακαδημαϊκή με λέτη.
■ Διαβάστε συμπληρωματικά για το αντικείμενό

σας. Βρείτε κάτι πολύ γενικό ή βασικό για να δια-

βάσετε για κάθε τομέα του αντικειμένου. Αυτό θα

σας δώσει μια ευρεία εικόνα του θέματος –

αφήστε τις λεπτομέρειες για αργότερα. (Βλέπε

σελίδες 115 – 22). 

Συνηθίστε το να κάθεστε και να μελετάτε 
■ Αφιερώστε κάποιο χρόνο τουλάχιστον μία ή δύο

φορές την εβδομάδα για ανάγνωση και γραφή. 
■ Έχετε κοντά σας στιλό και χαρτί όταν διαβάζετε και

σημειώστε τις ιδέες που σας έρχονται. 
■ Γράψτε λίγες σειρές για κάποια από τα πιο ενδια-

φέροντα πράγματα που διαβάζετε. 
■ Λίγες μέρες αργότερα, κοιτάξτε πάλι αυτό που

γράψατε. Προσθέστε επιπλέον ιδέες, σκέψεις ή λε-

πτομέρειες. Ξαναγράψτε τις σημειώσεις σας, έτσι

ώστε το κείμενο να ρέει καλύτερα. 

8 Να είσαστε προετοιμασμένοι 
■ Βλέπε Κεφάλαιο 4, 5 Στρατηγικές μάθησης, σχε-

τικά με την οργάνωση του χρόνου και του χώρου. 
■ Οργανώστε τη φροντίδα του παιδιού προτού ξεκι-

νήσει το τρίμηνο. Να έχετε πάντα ένα εφεδρικό

σχέδιο για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
■ Επικοινωνήστε με το πανεπιστήμιο αν αμφιβάλ-

λετε για τις ημερομηνίες εγγραφής ή εκκίνησης

των μαθημάτων. 
■ Φροντίστε να είσαστε ελεύθεροι για όλες τις δρα-

στηριότητες της εβδομάδας εγγραφής. 
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Πληροφορίες εγγραφής 
πριν από το πρόγραμμα σπουδών 

Κανονικά το πανεπιστήμιό σας θα επικοινωνήσει μαζί

σας προτού φτάσετε εκεί. Ψάξτε για πληροφορίες

σχετικά με: 

Υποστήριξη προηγμένων σπουδών, π.χ., κα-

λοκαιρινά τμήματα 

Προηγμένη ανάγνωση 

Στέγαση 

Ημερομηνία άφιξης 

Εκδηλώσεις εισαγωγής και προσανατολισμού 

Δήλωση 

Επιλογή προαιρετικών μαθημάτων κτλ. 

Εγγραφή 

Επίσημη εγγραφή 

Κοινωνικές εκδηλώσεις 

Πού να πάτε την πρώτη ημέρα διδασκαλίας 

Πληροφορίες προγράμματος 

Λεπτομέρειες και ημερομηνίες για απαιτούμε-

να ταξίδια, εκδηλώσεις, εμπειρία εργασίας και

τοποθετήσεις σε θέση εργασίας κτλ. 

Προτού ξεκινήσετε: βρείτε πού πρέπει να
δηλώσετε παρουσία και να εγγραφείτε 

Έχετε κατά νου ότι υπάρχουν συνήθως αρκετά στά -

δια προτού γίνετε ένας επίσημος φοιτητής – το να

γίνετε αποδεκτός σε ένα πανεπιστήμιο είναι μόνο η

αρχή! Κάθε πανεπιστήμιο έχει το δικό του σύνολο

διαδικασιών, όπως: 

■ δήλωση ως φοιτητής ενός προγράμματος 
■ επιλογή 
■ εγγραφή σε διαφορετικά μαθήματα ή ενότητες 
■ επίσημη εγγραφή.

Αν δεν ολοκληρώσετε όλες τις διαδικασίες σωστά,

μπορεί να διαπιστώσετε ότι δεν έχετε το δικαίωμα να

περάσετε τη χρονιά ή το πρόγραμμα. 

Ελέγξτε αν πρέπει: 

να συμπληρώσετε μια αίτηση (π.χ., για προ-

γράμματα μερικής φοίτησης)  

να προσφέρετε αποδεικτικά στοιχεία ταυτότη τας 

να προσφέρετε στοιχεία επιδομάτων κοινωνι-

κής ασφάλισης  

να εγγραφείτε με φυσική παρουσία ή να το

κάνετε ηλεκτρονικά  

να γίνετε μέλος της βιβλιοθήκης με φυσική πα-

ρουσία ή ηλεκτρονικά  

να παραδώσετε ένα συγκεκριμένο είδος φω-

τογραφίας

να αποκτήσετε έναν κωδικό εισαγωγής για

πρόσβαση σε υπολογιστές

να αποκτήσετε φοιτητική κάρτα 

να αποκτήσετε κάρτα της ένωσης φοιτητών 

άλλο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αρχή: παρευρεθείτε στις εκδηλώσεις 
εισαγωγής και γνωριμίας 

Η εμπειρία του πανεπιστημίου ξεκινά προτού ξεκινήσουν

τα μαθήματα. Η εισαγωγή μπορεί να περιλαμβάνει προ-

καταβολικά γεγονότα όπως θερινά τμήματα και ξεναγή-

σεις στις εγκαταστάσεις. Συνήθως υπάρ χουν ενημερωτι-

κές εκδηλώσεις, εργαστήρια δεξιοτήτων και εκδηλώσεις

που σας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίσετε το προσω-

πικό και τους φοιτητές, να κάνετε ερωτήσεις και γνωριμίες.

Οι εισαγωγικές διαδικασίες ποικίλλουν και μπο ρεί να πε-

ριλαμβάνουν εκδηλώσεις ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο ή

έτος. Μπορούν να σας βοηθήσουν εξαιρετικά στο να

προ σαρμοστείτε και να επιτύχετε ως σπουδαστής. 

Συμμετοχή 
Τα άτομα που θα γνωρίσετε τις πρώτες εβδομάδες

μπορούν να αποτελέσουν μεγάλη πηγή υποστήριξης

κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Παρευρεθείτε σε όσο

το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις κοινωνικές και

μαθησιακές μπορείτε για να χτίσετε ένα δίκτυο για

υποστήριξη μελέτης αλλά και πιθανές φιλίες. 

Βρείτε…

■ Προσφέρεται εκπαίδευση ή υποστήριξη για

να σας βοηθήσουν με τις διαδικασίες στο

διαδίκτυο; 

■ Υπάρχουν προθεσμίες για την ολοκλήρωση

του καθενός από τα παραπάνω; Αν ναι, μην

τις χάσετε! 

Βρείτε…

■ Τι θα πρέπει να περιμένετε να λάβετε από

ποιον και πότε; 

■ Ελέγξτε αν αυτές οι πληροφορίες προσφέ -

ρονται και διαδικτυακά. 

■ Αν δε μάθετε κάτι ή αν αμφιβάλλετε για το τι

πρέπει να κάνετε, επικοινωνήστε με το πανε-

πιστήμιο ή το κολέγιο. 

Εγγραφή και εισαγωγή 
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Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάσατε διάφορους τρόπους με

τους οποίους μπορείτε να προετοιμαστείτε για την

αρχή του πρώτου σας τριμήνου. 

Καταρχήν, εξετάστε τα βασικά στοιχεία της επιλογής

του κατάλληλου αντικειμένου και πανεπιστημίου. Θα

σας ωφελήσει να ερευνήσετε τις διάφορες επιλογές

που είναι ανοιχτές για εσάς – μιλήστε με όσο περισ-

σότερους φοιτητές, υπεύθυνους εισαγωγής και καριέ -

ρας μπορείτε. Η τελική σας επιλογή θα διαμορφωθεί

από μια σειρά από πολύ προσωπικές σκέψεις, αλλά

σκεφτείτε προσεκτικά τις συνέπειες των επιλογών

σας προτού συμπληρώσετε την αίτηση. Μπορεί επί -

σης να σας βοηθήσει να διαβάσετε σχετικά με τα «Κί -

νη τρα» (σελίδες 86 – 90). 

Οι πιθανότητες που έχετε να πάρετε πτυχίο μόλις

μπείτε στο πανεπιστήμιο εξαρτώνται σημαντικά από

το αν είσαστε έτοιμοι για το αντικείμενο προτού ξεκι-

νήσετε. Αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό ερώτημα

από το αν έχετε την ικανότητα. Σε ορισμένες χώρες ο

μισός σχεδόν πληθυσμός σπουδάζει σε ανώτερο

επίπεδο σπουδών, έτσι φαίνεται ότι με επαρκή προ-

ετοιμασία οι πε-

ρισσότεροι άν -

θρω ποι έχουν

την ικανότητα αυτή. Αν δεν είσαστε ακόμη έτοιμοι,

πηγαίνετε στο τοπικό κολέγιο ανώτερης εκπαίδευσης

ή στη βιβλιοθήκη για να δείτε ποια προπαρασκευα-

στικά μαθήματα σας προσφέρονται. 

Έχετε αποκτήσει πλέον μια ιδέα σχετικά με το τι είναι

το περιβάλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης, και για το

τι μπορείτε να περιμένετε όσον αφορά τις μεθόδους

διδασκαλίας, την πανεπιστημιακή εβδομάδα και το

έτος, τον τρόπο με τον οποίο διαιρείται ο χρόνος και

ένα μέρος της ορολογίας που χρησιμοποιείται. Μια

επίσκεψη στο πανεπιστήμιο και η συνομιλία με φοιτη -

τές που είναι ήδη εκεί θα σας δώσουν μια πιο καθαρή

εικόνα του τι συμβαίνει. 

Ως πρωτοετής, αναμένεται από εσάς να αναλάβετε

πο λύ μεγαλύτερη ευθύνη για την προσωπική σας μά -

θηση από ό,τι είχατε συνηθίσει στο σχολείο ή το κο-

λέγιο. Αυτό κάνει τη μελέτη ακόμη πιο συναρπαστική,

αλλά πρέπει να αναπτύξετε καλές στρατηγικές με-

λέτης και αντιμετώπισης διαφόρων καταστάσεων. 

Τέλος, μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος για να προσανατολιστείτε

στην αρχή του πρώτου τριμήνου, ειδικά εφόσον υπάρχουν τόσοι νέοι

άνθρωποι να γνωρίσετε και τόσα ενδιαφέροντα πράγματα να κάνετε σε

ένα χώρο κολεγίου. Όσο καλύτερα προετοιμασμένοι είσαστε για το

τρίμηνο, τόσο πιο εύκολο θα είναι να βρείτε μια ρουτίνα μελέτης, και

τόσο περισσότερο χρόνο θα έχετε για να απολαύσετε άλλες πλευρές

της ζωής ενός πρωτοετούς. 

Επισκόπηση 
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Είμαι έτοιμος/η; 

Αν σημειώσατε διάφορα στοιχεία στο ερωτηματολόγιο 

Είμαι έτοιμος για την ανώτατη εκπαίδευση; (σελίδα 9) 

Αν είσαστε σε θέση να βρείτε πηγές αντιμετώπισης του άγχους σας

Αν είσαστε σε θέση να δώσετε στον εαυτό σας αρκετά καλές 

βαθμολογίες για δεξιότητες που ταιριάζουν με εκείνες που απαι-

τούνται  για την ακαδημαϊκή σπουδή (Μετατροπή προσωπικών

δεξιοτήτων σε ακαδημαϊκές δεξιότητες, σελίδα 30) 

Και αν Νιώθετε έτοιμοι και ενθουσιώδεις με τη σκέψη, 

Τότε πρέπει να είσαστε σε θέση να ξεκινήσετε το πανεπιστήμιο με

αρκετή σιγουριά
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