
 

 

 
 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής  
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα GOFIT 

Όσοι φοιτητές/τριες από τον προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο 
σπουδών επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
με τίτλο «Go Functional Improvement and Tourism» (GO FIT), 
παρακαλούνται να υποβάλουν μέχρι την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 εκδήλωση 
ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά στο email pmalliou@phyed.duth.gr και θα 
λαμβάνουν σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης υποβολής της αίτησης. 

Θα επιλεγούν 10 φοιτητές/τριες από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. που 
θα συμμετάσχουν με άλλους 20 φοιτητές, 10 φοιτητές από Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος) και 10 φοιτητές από το Πανεπιστήμιο 
Kristiania (Νορβηγία). 

Εκπαιδευτές του προγράμματος θα είναι -εκτός από τις 2 χώρες που 
αναφέρθηκαν και το Τ.Ε.Φ.ΑΑ., Δ.Π.Θ. (συντονιστής του προγράμματος), 
επιστήμονες από την Ορθοπαιδική Κλινική St Anna Hospital (Herne, 
Γερμανίας), το University of Suffolk (Ηνωμένο Βασίλειο), το ΤΕΙ Αθήνας 
και το ALBA Graduate Studies (Αθήνα).  

Σας ενημερώνουμε ότι η υποτροφία για κάθε συμμετέχοντα από το 
πρόγραμμα Erasmus + του ΙΚΥ καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου, τη διαμονή και 
μέρος της διατροφής.  

 
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής για τους προπτυχιακούς 
φοιτητές (4 θέσεις): 

• Άριστη γνώση αγγλικής (επίπεδο C2). 
• Παρακολούθηση της ειδικότητας «Προπόνηση Αποκατάστασης σε 

Μυοσκελετικές κακώσεις και παθήσεις» 
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής γιατους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές (3 θέσεις): 

• Άριστη γνώση αγγλικής (επίπεδο C2). 
• Παρακολούθηση του ΜΠΣ «Λειτουργική Διαχείριση 

Τραυματισμένων Αθλητών και Ασκουμένων» 
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής για τους διδακτορικούς 
φοιτητές (3 θέσεις): 
Αντικείμενο διατριβής και μαθημάτων επιλογής συναφή με την Λειτουργική 
άσκηση. 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις 
διαθέσιμες θέσεις, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στις 20/6/18 στις 10 πμ στο 
εργαστήριο Θεραπευτικής άσκησης και αποκατάστασης από την Τομεάρχη 
του Τομέα «Άσκηση και Υγεία» κ Ασημένια Γιοφτσίδου. 
Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος GOFIT 
 

Μάλλιου Παρασκευή-Βίβιαν 
Καθηγήτρια 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 
ERASMUS+ στη δράση Intensive Study Program for learners που θα 
πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
από 7 έως 14 Οκτωβρίου 2018. 
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