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Θ ετιςια ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ για το ζτοσ 2013/14 επαναλαμβάνει το κείμενο τθσ ζκκεςθσ
εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ των ετϊν 2011- 2013 ανακεωρθμζνο κυρίωσ ωσ προσ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που
υποδεικφονται από τα πρότυπα τθσ ΑΔΙΡ.
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Ειςαγωγι
1. Θ Θ διαδικαςία τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ
Θ Ενότθτα αυτι περιλαμβάνει μια ςφντομθ περιγραφι, ανάλυςθ και κριτικι αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ εςωτερικισ
αξιολόγθςθσ που εφαρμόςκθκε ςτο Σμιμα, κακϊσ και ενδεχόμενεσ προτάςεισ για τθ βελτίωςι τθσ.
1.1. Ρεριγραφι και ανάλυςθ τθσ διαδικαςίασ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ ςτο Τμιμα.

Ροια ιταν θ ςφνκεςθ τθσ ΟΜ.Ε.Α.;
Με τθν 219/ 17/12/2013 απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ αναςυγκροτικθκε θ ΟΜ.Ε.Α. και ορίςτθκαν ωσ μζλθ τθσ οι:
Ανδρζασ Ανδρζου (κακθγθτισ), Αγγελικι Αυγθτίδου (επίκουροσ κακθγιτρια), Ηωι Γοδόςθ (επίκουροσ κακθγιτρια), Γιάννθσ
Ηιϊγασ (επίκουροσ κακθγθτισ), Χάρθσ Κοντοςφφρθσ (επίκουροσ κακθγθτισ), Χριςτοσ Κωνςταντινίδθσ (διοικθτικόσ
υπάλλθλοσ), (εκπρόςωποσ του Δ.Σ. Φοιτθτϊν).
Με ποιουσ και πϊσ ςυνεργάςκθκε θ ΟΜ.Ε.Α. για τθ διαμόρφωςθ τθσ ζκκεςθσ;
Με απόφαςθ προζδρου τον Δεκζμβριο 2013 κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ ΟΜ.Ε.Α. που ορίςτθκε ανζλαβε τουσ παρακάτω τομείσ
ευκφνθσ:
Ρρόγραμμα Σπουδϊν: Ηωι Γοδόςθ, Αγγελικι Αυγθτίδου, Γιάννθσ Ηιϊγασ.
Διδακτικό ζργο:Ηωι Γοδόςθ, Γιάννθσ Ηιϊγασ.
Ερευνθτικό ζργο: Αγγελικι Αυγθτίδου
Σχζςθ με παραγωγικοφσ τομείσ: Γιάννθσ Ηιϊγασ.
Στρατθγικι ακαδθμαϊκισ ανάπτυξθσ: Ανδρζασ Ανδρζου, Γιάννθσ Ηιϊγασ
Διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και υποδομζσ: Χάρθσ Κοντοςφφρθσ, Χριςτοσ Κωνςταντινίδθσ, Ηωι Γοδόςθ
Υποςτιριξθ /επικοινωνία με ΜΟ.ΔΙ.Ρ.: Αγγελικι Αυγθτίδου
Σφνταξθ Ρινάκων: Χριςτοσ Κωνςταντινίδθσ, Σοφία Γρθγοριάδου, Δθμιτρθσ Τοφηοσ, Μάγδα Χριςτοποφλου (οι τρεισ τελευταίοι
εκτόσ ΟΜ.Ε.Α. διοικθτικοί υπάλλθλοι και Ε.Τ.Ε.Ρ.) Για το ζτοσ 2013/14 ςφνταξθ πινάκων Σοφία Γρθγοριάδου.
Επιμζλεια τελικοφ κειμζνου: Ηωι Γοδόςθ
Θζματα Φοιτθτϊν: Βαςιλικι Κίτςιου
Συντονιςμόσ Διαδικαςίασ: Γιάννθσ Ηιϊγασ

Ο όγκοσ των δεδομζνων, θ ανάγκθ ανάδειξθσ των διαφορετικϊν όψεων τθσ φυςιογνωμίασ του Τμιματοσ (διδακτικό,
καλλιτεχνικό, ερευνθτικό, διοικθτικό ζργο, υποδομζσ κ.λ.π.) δθμιοφργθςαν δυςκολίεσ που δε κα είχαν ξεπεραςτεί χωρίσ τθν
άψογθ ςυνεργαςία όλων των εμπλεκομζνων.

Ροιεσ πθγζσ και διαδικαςίεσ χρθςιμοποιικθκαν για τθν άντλθςθ πλθροφοριϊν;
Οι πλθροφορίεσ αντλικθκαν με τρόπο ςυςτθματικό από φοιτθτζσ, μζλθ Δ.Ε.Ρ., διοικθτικό προςωπικό και υπθρεςίεσ του
Ρανεπιςτθμίου μζςω ερωτθματολογίων. Τα ερωτθματολόγια που υιοκετικθκαν ιταν τα προτεινόμενα από τθν Α.ΔΛ.Ρ. Τα
ερωτθματολόγια αναλφκθκαν ποςοτικά (και ποιοτικά ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ).
Σθμαντικό ρόλο ςτθ ςυλλογι ποςοτικϊν δεδομζνων ςχετικά με τουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ είχε το
προςωπικό τθσ γραμματείασ χωρίσ τθν ςυνδρομι του οποίου θ ςφνταξθ αυτισ τθσ ζκκεςθσ δεν κα ιταν εφικτι.
Στθν ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ ςυνζβαλε θ χριςθ του αρχείου τθσ Σχολισ (εκκζςεων, ζργων αποφοίτων,
πτυχιακϊν εργαςιϊν) που επζτρεψε να καταγραφεί θ ςθμαντικι διάδραςθ του Τμιματοσ με τθν κοινωνία.

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

Έκδοζη 2.0

Οκηώβπιορ 2011

6

Ρϊσ και ςε ποια ζκταςθ ςυηθτικθκε θ ζκκεςθ ςτο εςωτερικό του Τμιματοσ;
Θ ζκκεςθ ςυηθτικθκε ςτισ ςυναντιςεισ των μελϊν τθσ ΟΜ.Ε.Α. και ςτάλκθκε θλεκτρονικά ςε όλα τα μζλθ Δ.Ε.Ρ., ςε όλουσ
τουσ διδάςκοντεσ και το Φοιτθτικό Σφλλογο για μελζτθ και παρατθριςεισ. Αποτζλεςμα του διαλόγου ιταν να επιςθμανκοφν
ςθμεία προσ διόρκωςθ, να προςτεκοφν πίνακεσ, που ιςχυροποίθςαν τα δεδομζνα που αφοροφν το Τμιμα, και να
διευκρινιςτοφν αςάφειεσ. Με βάςθ τα παραπάνω διαμορφϊκθκε το τελικό κείμενο τθσ Εκκεςθσ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ του
Τ.Ε.Ε.Τ. 2013/14.
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1.2. Ανάλυςθ των κετικϊν ςτοιχείων και των δυςκολιϊν που παρουςιάςκθκαν κατά τθ διαδικαςία τθσ εςωτερικισ
αξιολόγθςθσ.
Θ διαδικαςίασ τθσ αξιολόγθςθσ ςυνζπεςε με τθν πρόκεςι μασ να προχωριςουμε ςε μία πρϊτθ αποτίμθςθ τθσ λειτουργίασ
του Τμιματοσ, ενόψει τθσ αναδιοργάνωςθσ του Οδθγοφ Σπουδϊν και των νζων διοριςμϊν των μελϊν Δ.Ε.Ρ..
Το Τμιμα ζχει διανφςει τθν εξαιρετικά δφςκολθ περίοδο τθσ πρϊτθσ φάςθσ ανάπτυξισ του ςτισ ιδιαίτερα δυςμενείσ
οικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ παροφςασ ςυγκυρίασ, ζχοντασ κατορκϊςει να λειτουργεί ικανοποιθτικά, με τθν εντατικι
προςπάκεια των διοικοφντων, του διδακτικοφ και του διοικθτικοφ προςωπικοφ και τθ ςυμμετοχι των φιοτθτϊν ςτισ
διαδικαςίεσ που αφουροφν τθ λειτουργία του. Ωςτόςο είναι αναγκαίεσ οι βελτιϊςεισ ςτισ υποδομζσ (υλικοτεχνικι, ςυνκικεσ
εργαςίασ, φοιτθτικι μζριμνα), ςτισ ερευνθτικζσ υποδομζσ και διαδικαςίεσ (πραγματικζσ δυνατότθτεσ ζρευνασ, υλικοτεχνικι
υποδομι, δυνατότθτεσ εκπόνθςθσ χρθματοδοτοφμενων ερευνθτικϊν προγραμμάτων).
Στθν παροφςα ζκκεςθ και ειδικά ςε κζματα που αφοροφν το προςωπικό, τα μζςα, τισ υποδομζσ και τθ γραμματειακι και
τεχνικι υποςτιριξθ διαπιςτϊνεται ότι οι ελλείψεισ ςτα παραπάνω ςυνδζονται με παράγοντεσ που αφοροφν τθν πολιτικι του
Υ.ΡΑΛ.Κ. και τθν οικονομικι κατάςταςθ που διαμορφϊκθκε ςτθν Ελλάδα τθν τελευταία πενταετία και όχι με επιλογζσ και
αποφάςεισ του Τμιματοσ, ςτο οποίο, παρά τισ δυςκολίεσ που υπάρχουν, το διδακτικό ζργο ςυνεχίηεται απρόςκοπτα.
Θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ βαςίςτθκε ςτθ ςυνεργαςία όλων των εμπλεκομζνων, μελϊν Δ.Ε.Ρ. και Ε.Ε.ΔΛ.Ρ., ςυμβαςιοφχων
διδάςκόντων και του ςυνόλου των υπαλλιλων τθσ Γραμματείασ και των ςυμμετεχόντων φοιτθτϊν του Τμιματοσ. Πλοι τουσ
ςυνειςζφεραν και ςτθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ με υπεφκυνο και επαγγελματικό τρόπο.
Κετικό ςτοιχείο επίςθσ είναι θ ολοζνα αυξανόμενθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν ςτθ ςυμπλιρωςθ των θλεκτρονικϊν δελτίων τθσ
αξιολόγθςθσ του διδακτικοφ ζργου.

1.3. Ρροτάςεισ του Τμιματοσ για τθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ.
Το βαςικότερο μθ λειτουργικό ςθμείο που πρζπει να βελτιωκεί είναι θ μθ διακριτι καταγραφι του καλλιτεχνικοφ –
ερευνθτικοφ ζργου. Τα πεδία τα οποία προςφζρονται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ ΜΟ.ΔΛ.Ρ. δεν ςυμβάλλουν ςτθν
καταγραφι των ιδιαιτεροτιτων του Τμιματοσ, αφοφ δεν υπάρχει ειδικό πεδίο για τθν καταγραφι του καλλιτεχνικοφ ζργου.
Λόγω του ότι δεν υπιρχε περικϊριο χρόνου διόρκωςθσ ηθτιςαμε από τουσ διδάςκοντεσ να καταγράψουν τισ εκκζςεισ τουσ
ςτο πεδίο «Άλλα»» κάτι που αποτελεί προςωρινι λφςθ. Κεωροφμε ότι ςε επόμενθ φάςθ κα πρζπει να δθμιουργιςει θ
ΜΟ.ΔΛ.Ρ. με τθ ςυνεργαςία των μελϊν Δ.Ε.Ρ. του Τμιματοσ εξειδικευμζνουσ πίνακεσ για τθν καταγραφι του εικαςτικοφ
ζργου, όπου κα υπάρχουν πεδία όπωσ Ατομικζσ Εκκζςεισ, Ομαδικζσ Εκκζςεισ, Εκκζςεισ ςε Κεςμικοφσ Χϊρουσ, Ζργα ςε
Δθμόςιεσ Συλλογζσ κ.α.., ϊςτε να γίνει ορκι καταγραφι των δραςτθριοτιτων των διδαςκόντων καλλιτεχνϊν.
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2. Ραρουςίαςθ του Τμιματοσ
2.1. Γεωγραφικι κζςθ του Τμιματοσ (π.χ. ςτθν πρωτεφουςα, ςε μεγάλθ πόλθ, ςε μικρι πόλθ, ςυγκεντρωμζνο,
κατανεμθμζνο ςε μια πόλθ κλπ).
Το Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν ανικει ςτο Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ και λειτουργεί ςτθν πόλθ τθσ
Φλϊρινασ από το 2006.
Οι κεντρικζσ εγκαταςτάςεισ του Τμιματοσ βρίςκονται ςε απόςταςθ 2 χιλιομζτρων από το κζντρο τθσ πόλθσ δίπλα ςτισ
εγκαταςτάςεισ τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ Φλϊρινασ και θ πρόςβαςθ ςε αυτζσ γίνεται με τθν αςτικι ςυγκοινωνία, ενϊ
παράλλθλα με τον οδικό άξονα υπάρχει ποδθλατόδρομοσ και χϊροσ για πεηοφσ.
Στο Κεντρικό κτιριο γίνονται:
ο

ο

ο

1.τα Κεωρθτικά και τα Κεωρθτικά - Εργαςτθριακά μακιματα. 2. Τα μακιματα του Κφκλου (1 , 2 , 3 εξάμθνο) των
εργαςτθρίων των Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν.
Ραράλλθλα χϊροι εικαςτικϊν εργαςτθρίων για τα μακιματα τθσ Κατεφκυνςθσ (4o-10o εξάμθνο) λειτουργοφν:
ο

1.Σε χϊρο ςτο κτιριο τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ (3 εργαςτιριο Ηωγραφικισ)
2.Στο Μεςονιςι (7 χιλιόμετρα από τθ Φλϊρινα) 1. 1

ο

Εργαςτιριο Ηωγραφικισ 2. Εργαςτιριο Γλυπτικισ. Θ πρόςβαςθ των

φοιτθτϊν γίνεται με αςτικι ςυγκοινωνία.
ο

3. Στθν Ρρϊτθ (5 χιλιόμετρα από τθ Φλϊρινα) 2 Εργαςτιριο Ηωγραφικισ. Θ πρόςβαςθ των φοιτθτϊν γίνεται με αςτικι
ςυγκοινωνία.
Άλλεσ κτθριακζσ υποδομζσ που διακζτει το Τμιμα:
Καλλιτεχνικόσ Στακμόσ ςτουσ Ψαράδεσ (περιοχι Ρρεςπϊν).
Αρχείο Ζργων του Τ.Ε.Ε.Τ. ςτθν Κλαδοράχθ (7 χιλιόμετρα από τθ Φλϊρινα).
2.2.

2.2. Ιςτορικό τθσ εξζλιξθσ του Τμιματοσ.
2.2.1. Στελζχωςθ του Τμιματοσ ςε διδακτικό, διοικθτικό και εργαςτθριακό προςωπικό, κατά τθν τελευταία πενταετία
1

(ποςοτικά ςτοιχεία). Σχολιάςτε.
Το Τμιμα από το Δεκζμβριο του 2013 ζχει πζντε (5) μζλθ Δ.Ε.Ρ., και από τον Λοφλιο του 2014 Δ.Ε.Ρ. διορίςτθκαν τρία (3)
ακόμθ μζλθ ΔΕΡ. Τα οκτϊ (8) διοριςμζνα μζλθ Δ.Ε.Ρ. ζχουν τθ βακμίδα του επίκουρου κακθγθτι.
Θ εξζλιξθ του προςωπικοφ κατά τθν τελευταία πενταετία διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
Το Τμιμα λειτοφργθςε με ςυμβαςιοφχουσ διδάςκοντεσ (Ρ.Δ.407/80) τα πρϊτα πζντε χρόνια τθσ λειτουργίασ του (2006-2011).
Αυξθτικι τάςθ των ςυμβαςιοφχων παρουςιάηεται από το 2007/8 (30) ζωσ το 2009-10 (41).
Ρτωτικι τάςθ παρουςιάηει ο αρικμόσ των ςυμβαςιοφχων από το ζτοσ 2010 – 11 (29) με κορφφωςθ τθσ τάςθσ αυτισ το ζτοσ
2013-14 (7).
Διοριςμόσ τριϊν (3 ) μελϊν Δ.Ε.Ρ. ζγινε το Δεκζμβριο του 2011 (εκλογι τον Λανουάριο του 2010) και δφο (2) μελϊν Δ.Ε.Ρ. το
Δεκζμβριο του 2013 (εκλογι τον Λανουάριο του 2010).
Διοριςμόσ (3) μελϊν Δ.Ε.Ρ. τον Λοφλιο του 2014.
Θ διδαςκαλία υποςτθρίηεται από μζλθ Ε.Ε.ΔΛ.Ρ. Διοριςμόσ ενόσ μζλουσ Ε.Ε.ΔΛ.Ρ το 2009 και 2 μελϊν Ε.Ε.ΔΛ.Ρ το 2013.
Από το 2010 το Τμιμα διακζτει και ζναν εργαηόμενο ωσ ΕΤΕΡ.
Το διοικθτικό προςωπικό ζχει αυξθκεί από το 2007 μζχρι το 2013 από ζναν (1) ςε τρεισ (3) εργαηόμενουσ.
Για το ακαδ. ζτοσ 2013/14 αποςπάςτθκαν ςτο Τμιμα δφο κακθγθτζσ από τθ Β/βάκμια Εκπαίδευςθ ειδικότθτασ κακθγθτϊν
Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων (ΡΕ08).
1

Σσμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον πίνακα 1.
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2.2.1. Αρικμόσ και κατανομι των φοιτθτϊν ανά επίπεδο ςπουδϊν (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά τθν
2

τελευταία πενταετία. Σχολιάςτε.
Ο αρικμόσ των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν παρουςιάηει ανοδικι τάςθ από το 2007/8 ζωσ το 2012/3, Από 175 ςτουσ 418
φοιτθτζσ. Θ αφξθςθ οφείλεται ςτθν πλιρθ λειτουργία του Τμιματοσ με πζντε ζτθ από το 2010/11. Από το ακαδ. ζτοσ 2012/13
με απόφαςθ τθσ Ρ.Γ.Σ. του Τ.Ε. Ε.Τ. μειϊκθκε ο αρικμόσ των ειςακτζων λόγω του μικροφ αρικμοφ των μελϊν Δ.Ε.Ρ., τθσ
κακυςτζρθςθσ των υπό διοριςμό μελϊν Δ.Ε.Ρ. και τθσ παροφςασ οικονομικισ ςυγκυρίασ. Ο αρικμόσ των φοιτθτϊν για το ζτοσ
2013/14 ανζρχεται ςε 412 (βλ. πιν. 2 ).
Μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν δεν λειτουργοφν ακόμθ.
Υπάρχει μία υποψιφια διδάκτορασ.

2

Σσμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τοσς πίνακες 2 και 3.
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2.3. Σκοπόσ και ςτόχοι του Τμιματοσ.
2.3.1. Ροιοι είναι οι ςτόχοι και οι ςκοποί του Τμιματοσ ςφμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυςισ του;
Το Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν με ζδρα τθ Φλϊρινα ιδρφκθκε με το Ρ.Δ.169/31 Αυγοφςτου 2006. Θ ζναρξθ
τθσ εκπαιδευτικισ λειτουργίασ του Τμιματοσ και θ ειςαγωγι των πρϊτων φοιτθτϊν/τριϊν ορίηεται από το ακαδθμαϊκό ζτοσ
2006-2007
Το Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν ζχει ωσ αποςτολι με βάςθ το ιδρυτικό Ρ.Δ.:
α) α) Να καλλιεργεί και να προάγει τθ γνϊςθ ςτα επιςτθμονικά αντικείμενα τθσ ηωγραφικισ, τθσ γλυπτικισ και των
εφαρμοςμζνων τεχνϊν, όπωσ ιδίωσ τθσ φωτογραφίασ - βίντεο, των ψθφιακϊν μορφϊν τζχνθσ (κινοφμενοςχζδιο, τριςδιάςτατθ
κινοφμενθ εικόνα – animation), τθσ εικονογράφθςθσ εντφπων, τθσ μελζτθσ και ςχεδίαςθσ ςφγχρονων αντικειμζνων βιοτεχνικισ
και βιομθχανικισ παραγωγισ (design) και τθσ διακόςμθςθσ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτθν ανάδειξθ τθσ πολιτιςμικισ
κλθρονομιάσ και των επιρροϊν τθσ από τα μεγάλα εικαςτικά ευρωπαϊκά ρεφματα.
β) β) Να παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ και ςτισ φοιτιτριεσ τα απαραίτθτα εφόδια που εξαςφαλίηουν τθν άρτια κατάρτιςι τουσ για
καλλιτεχνικι, επιςτθμονικι και επαγγελματικι ςταδιοδρομία και
γ)

γ) Να παρζχει ειδικι μόρφωςθ και κατάρτιςθ των φοιτθτϊν/τριϊν για τθ διδαςκαλία των καλλιτεχνικϊν μακθμάτων ςτα

ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
2.3.1.

2.3.2. Ρϊσ αντιλαμβάνεται ςιμερα θ ακαδθμαϊκι κοινότθτα του Τμιματοσ τουσ ςτόχουσ και τουσ

2.3.2.

ςκοποφσ του Τμιματοσ;
Θ ακαδθμαϊκι κοινότθτα του Τμιματοσ με το διδακτικό και ερευνθτικό τθσ ζργο υποςτθρίηει τθ διττι φυςιογνωμία του
Τμιματοσ, το οποίο με τθ διδαςκαλία των εργαςτθριακϊν και κεωρθτικϊν μακθμάτων εκπαιδεφει και καταρτίηει τουσ
φοιτθτζσ ςτο πεδίο των Εικαςτικϊν και των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, παρζχοντασ ςυγχρόνωσ τα εφόδια για τθν εναςχόλθςι
τουσ με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.

2.3.3. Υπάρχει απόκλιςθ των επίςθμα διατυπωμζνων (ςτο ΦΕΚ ίδρυςθσ) ςτόχων του Τμιματοσ από εκείνουσ που ςιμερα το
Τμιμα κεωρεί ότι πρζπει να επιδιϊκει;
Δεν υπάρχει βαςικι απόκλιςθ από τουσ βαςικοφσ επίςθμα διατυπωμζνουσ ςτόχουσ του Τμιματοσ. Υπάρχει όμωσ ανάγκθ να
επανεξεταςτεί το ηιτθμα των κατευκφνςεων που προςφζρονται ςτο Τμιμα, ϊςτε να γίνει εναρμόνιςθ με τισ διατάξεισ του
Α.Σ.Ε.Ρ. για τθ ςυμμετοχι των αποφοίτων του Τμιματοσ ςτισ εξετάςεισ για τθν πλιρωςθ κζςεων ςτθν πρωτοβάκμια και
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, όπωσ και να τροποποιθκεί το ιδρυτικό Ρ.Δ. για να οριςτεί θ Χαρακτικι ωσ τζταρτθ κατεφκυνςθ.
Σφμφωνα με το Ρ.Δ. 169/31.8.2006, άρκρο 3, παραγρ. 2, το Τ.Ε.Ε.Τ. δίνει ενιαίο πτυχίο, προςδιοριηόμενο από τισ
κατευκφνςεισ (α) Ηωγραφικισ, (β) Γλυπτικισ και (γ) Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, με ειδικεφςεισ ςτισ γραφικζσ τζχνεσ, ςτισ
ψθφιακζσ τζχνεσ, τθ διακόςμθςθ, τθ φωτογραφία και το βιομθχανικό ςχεδιαςμό. Θ κατεφκυνςθ ςτισ Εφαρμοςμζνεσ Τζχνεσ
αποτελεί μια δυνατότθτα μοναδικι για τα δεδομζνα ςτθν πανεπιςτθμιακι καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα,
εξαςφαλίηοντασ για το Ρ.Δ.Μ. ζνα Τμιμα με ιδιαίτερθ φυςιογνωμία ςε ςχζςθ με τα ομοειδι Τμιματα τθσ χϊρασ. Στο ιδρυτικό
Ρ.Δ. όμωσ δεν αναφζρεται θ Χαρακτικι ωσ ιδιαίτερθ κατεφκυνςθ.
Για τουσ λόγουσ αυτοφσ το Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν προβαίνει ςε ςειρά ενεργειϊν για τθν αντιςτοίχθςθ
άρκρων 3 και 4 ιδρυτικοφ Ρ.Δ. 169/31.8.2006 με τισ διατάξεισ του Α.Σ.Ε.Ρ. με ςκοπό:
1. τθν αναγνϊριςθ τθσ Χαρακτικισ ωσ τζταρτθσ κατεφκυνςθσ και
2. τθ ςυμπερίλθψθ τθσ κατεφκυνςθσ των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν ςτισ διατάξεισ προκθρφξεων του Α.Σ.Ε.Ρ.
Από τθ ςτιγμι τθσ απονομισ των πρϊτων πτυχίων του Τ.Ε.Ε.Τ. ζχoυν διαπιςτωκεί δφο μείηονα ηθτιματα που αφοροφν:
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1.

Τθ μθ αναγνϊριςθ τθσ Χαρακτικισ ωσ Κατεφκυνςθσ. Το ιδρυτικό Ρ.Δ. του Τ.Ε.Ε.Τ. δεν αναφζρει τθ Χαρακτικι ωσ αυτοτελι
κατεφκυνςθ και ωσ εκ τοφτου δεν δίνεται θ δυνατότθτα αναγραφισ ςτο πτυχίο αυτισ τθσ κατεφκυνςθσ. Το αποτζλεςμα
είναι να ςτερείται το Τ.Ε.Ε.Τ. τθσ δυνατότθτασ να δίνει πτυχίο ςε μια βαςικι εικαςτικι ζκφραςθ ςε ευκεία αναντιςτοιχία
τόςο με τισ άλλεσ δφο Σχολζσ όςο και με το Επιμελθτιριο Εικαςτικϊν Τεχνϊν (που τθν αναγνωρίηει ωσ κλάδο με ξεχωριςτά
δικαιϊματα), τον Α.Σ.Ε.Ρ., που αναγνωρίηει ςε πτυχιοφχουσ Χαρακτικισ τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό, αλλά και με τθν
επικυμία των φοιτθτϊν/τριων, που κζλουν να φοιτιςουν ςτθ Χαρακτικι ωσ Εικαςτικι κατεφκυνςθ, κακϊσ ςτο Τ.Ε.Ε.Τ.
λειτουργεί άρτια οργανωμζνο εργαςτιριο Χαρακτικισ με δυνατότθτα απόλυτθσ εκπαιδευτικισ και μακθςιακισ επάρκειασ
του ειδικευόμενου ςε αυτό φοιτθτικοφ δυναμικοφ.
2.Τθ ςυμπερίλθψθ τθσ κατεφκυνςθσ των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν ςτισ διατάξεισ προκθρφξεων του Α.Σ.Ε.Ρ., κακϊσ ςφμφωνα
με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Α.Σ.Ε.Ρ., ο κλάδοσ ΡΕ 08 Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων, που αφορά ςτουσ αποφοίτουσ του
Τ.Ε.Ε.Τ., δεν περιλαμβάνει τθν κατεφκυνςθ των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Συγκεκριμζνα ςτισ διατάξεισ του Α.Σ.Ε.Ρ.
(προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ΦΕΚ 515/8.10.2008) και ςτθν περίπτωςθ των κακθγθτϊν Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων ΡΕ 08
ορίηεται ςτα προςόντα διοριςμοφ θ κατοχι πτυχίου Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν με κατεφκυνςθ Ηωγραφικισ
(κωδ. 083), Γλυπτικισ (κωδ. 0804), ι Χαρακτικισ (κωδ. 0805). Οι ιςχφουςεσ διατάξεισ του Α.Σ.Ε.Ρ. καλφπτουν τισ
υφιςτάμενεσ κατά παράδοςθ κατευκφνςεισ ςτο Τμιμα Εικαςτικϊν Τεχνϊν τθσ Ανϊτατθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν (Ακινα), και
του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν του Α.Ρ.Κ. (Κεςςαλονίκθ), χωρίσ όμωσ να
καλφπτουν τθν κατεφκυνςθ των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν που προβλζπεται ςτο ιδρυτικό Φ.Ε.Κ. του Τ.Ε.Ε.Τ. του Ρ.Δ.Μ. και θ
οποία δίνει μια νζα και πιο ςφγχρονθ εκπαιδευτικι φυςιογνωμία ςτο Τμιμα. Επίςθσ θ μθ αποδοχι τθσ κατεφκυνςθσ των
Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, από τισ διατάξεισ του Α.Σ.Ε.Ρ. λειτουργεί υποβακμιςτικά ωσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, αλλά και
ενδεχομζνωσ αποτρεπτικά ςτθν επιλογι τθσ από τουσ φοιτθτζσ/τριεσ.

Ρροκειμζνου να διαφυλαχκεί και να εμπλουτιςτεί θ φυςιογνωμία του Τ.Ε.Ε.Τ. ζχουν κινθκεί οι διαδικαςίεσ, ϊςτε θ Δ.Ε. του
Ρ.Δ.Μ. να μεριμνιςει για τα εξισ:
• Να τροποποιθκεί το Ρ.Δ. 169/31.8.2006 και να αναγνωριςτεί θ Χαρακτικι ωσ τζταρτθ κατεφκυνςθ.
• Να γίνουν ενζργειεσ ςτον Α.Σ.Ε.Ρ. για να ςυμπεριλθφκεί θ κατεφκυνςθ των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν ςτισ διατάξεισ
προκθρφξεων του Α.Σ.Ε.Ρ.
Μετά τθ διευκζτθςθ των ηθτθμάτων που προαναφζρκθκαν κα υπάρχει θ δυνατότθτα τθσ λειτουργίασ τθσ κατεφκυνςθσ τθσ
Χαρακτικισ και τθσ κατεφκυνςθσ των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν ςτουσ κλάδουσ των υπό λειτουργία εργαςτθρίων.
2.3.4.

Επιτυγχάνονται οι ςτόχοι που ςιμερα το Τμιμα κεωρεί ότι πρζπει να επιδιϊκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντεσ δρουν
αποτρεπτικά ι αναςταλτικά ςτθν προςπάκεια αυτι;

Οι ςτόχοι του Τμιματοσ επιτυγχάνονται ωσ ζνα μεγάλο βακμό, γιατί οι απόφοιτοι με βάςθ τθν οργάνωςθ του προγράμματοσ
ςπουδϊν αποκτοφν τθν κατάρτιςθ που τουσ επιτρζπει να εργαςτοφν ςε φορείσ του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα, ενϊ πολλοί
από αυτοφσ ζχουν βρει απαςχόλθςθ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.

Για τθν καλφτερθ επίτευξθ των ςτόχων του Τμιματοσ απαιτείται:
1. Θ τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 169/31.8.2006 για τθν αναγνϊριςθ τθσ Χαρακτικισ ωσ τζταρτθσ κατεφκυνςθσ κακϊσ και θ
παρζμβαςθ ςτον Α.Σ.Ε.Ρ., ϊςτε να ςυμπεριλθφκεί θ κατεφκυνςθ των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν ςτισ διατάξεισ προκθρφξεων των
εξετάςεων για τθν πρόςλθψθ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, κα ολοκλθρϊςει τθν επιτυχι εφαρμογι των
ςτόχων του Τμιματοσ.
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2. Ταχεία ςτελζχωςθ του Τμιματοσ με διδακτικό – ερευνθτικό προςωπικό (μζλθ Δ.Ε.Ρ. και Ε.Ε.ΔΛ.Ρ),

με τεχνικό-

εργαςτθριακό προςωπικό. Το ιδρυτικό ΦΕΚ προβλζπει 21 κζςεισ Δ.Ε.Ρ. και 10 κζςεισ Ε.Ε.ΔΛ.Ρ., ϊςτε να λειτουργιςουν με
πλθρότθτα οι ειδικεφςεισ των κατευκφνςεων των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν.
2.4.

Διοίκθςθ του Τμιματοσ.

2.4.1. Ροιεσ επιτροπζσ είναι κεςμοκετθμζνεσ και λειτουργοφν ςτο Τμιμα;
Επιτροπι Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ (ΟΜ.Ε.Α.).
Μζλοσ Δ.Ε.Ρ. μετζχει ςτθν επιτροπι ςίτιςθσ του Ρ.Δ.Μ.
Από τον Ρρόεδρο του Τμιματοσ ζχουν οριςτεί ομάδεσ εργαςίασ που αποτελοφνται από μζλθ Δ.Ε.Ρ., Ε.Ε.ΔΛ.Ρ., ςυμβαςιοφχουσ
Ρ.Δ.407/80 και διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ.
Ομάδεσ Εργαςίασ ςτουσ τομείσ:
1.Διαδικαςία Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ
2.Οδθγόσ/πρόγραμμα Σπουδϊν
3.Ρρόγραμμα μακθμάτων, προγραμματιςμόσ εξετάςεων, κατανομι χϊρων
4.Ραρακολοφκθςθ παρουςιϊν/απουςιϊν διδαςκόντων και φοιτθτϊν
5.Ρρόγραμμα Διευρυμζνθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ
6. Ρρογράμματα Erasmus
7. Ρρογραμματιςμόσ εκκζςεων και εκδθλϊςεων, εκιμοτυπία
8. Αρχείο Ζργων Φοιτθτϊν και Αποφοίτων
9. Λςτοςελίδα Τμιματοσ
10. Ευπρεπιςμόσ-Συντιρθςθ χϊρων, φοριαμϊν, εξοπλιςμοφ
11. Καλλιτεχνικόσ Στακμόσ ςτουσ Ψαράδεσ.
12.Μεταφράςεισ από και προσ τα Αγγλικά
13.Συντονιςμόσ καταγραφισ εξοπλιςμοφ
14.Ομάδα Εκκζςεων Ρτυχιακϊν Εργαςιϊν
2.4.2. Ροιοι εςωτερικοί κανονιςμοί (π.χ. εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν)
υπάρχουν ςτο Τμιμα;
Στο Τμιμα υπάρχουν οι εξισ εςωτερικοί κανονιςμοί
1. Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εργαςτθρίων
2. Εςωτερικόσ Κονονιςμόσ Αρχείου Ζργων του Τ.Ε.Ε.Τ. ςτθν Κλαδοράχθ
3. Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Καλλιτεχνικοφ Στακμοφ ςτουσ Ψαράδεσ (Ρεριοχι Ρρεςπϊν)
4. Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Ομάδασ Εκκζςεων- Εκδθλϊςεων Τ.Ε.Ε.Τ.
2.4.3. Είναι διαρκρωμζνο το Τμιμα ςε Τομείσ; Σε ποιουσ; Ανταποκρίνεται θ διάρκρωςθ αυτι ςτθ ςθμερινι αντίλθψθ του
Τμιματοσ για τθν αποςτολι του;
Το Τμιμα δεν είναι διαρκρωμζνο ςε τομείσ.
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3. Ρρογράμματα Σπουδϊν
3.1. Ρρόγραμμα Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν
3.1.1. Ρϊσ κρίνετε το βακμό ανταπόκριςθσ του Ρρογράμματοσ Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτουσ ςτόχουσ του Τμιματοσ και ςτισ
απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ;
- Υπάρχουν διαδικαςίεσ ελζγχου τθσ ανταπόκριςθσ αυτισ; Ρόςο αποτελεςματικά εφαρμόηονται;
Θ διαμόρφωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν βαςίςτθκε ςτθν προςπάκεια για ανταπόκριςθ ςτουσ ςτόχουσ τθσ ίδρυςθσ του
Τμιματοσ, ϊςτε οι πτυχιοφχοι του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν με βάςθ τισ εξειδικευμζνεσ επιςτθμονικζσ
γνϊςεισ να ζχουν τθ δυνατότθτα επαγγελματικισ απαςχόλθςθσ ςε φορείσ του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα, οι οποίοι
ζχουν ωσ αντικείμενο δραςτθριότθτασ τθν τζχνθ ςε μία ι περιςςότερεσ κατευκφνςεισ ι ειδικεφςεισ από αυτζσ που
λειτουργοφν ςτο Τμιμα. Ακόμθ ςτόχοσ του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι να ζχουν οι απόφοιτοι τθ δυνατότθτα απαςχόλθςθσ
ςτθν εκπαίδευςθ ι και ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ. Για το διοριςμό ςτθν εκπαίδευςθ απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ
πιςτοποίθςθ Ραιδαγωγικισ Επάρκειασ, θ οποία αποκτάται με τθ εφαρμογι του προγράμματοσ και του κανονιςμοφ ςπουδϊν
του Τμιματοσ.

Θ ανακεϊρθςθ του Ρ.Δ. 169/2006 και θ τροποποίθςθ των διατάξεων του Α.Σ.Ε.Ρ. με ενζργειεσ που περιγράφθκαν παραπάνω
κα οδθγιςουν ςτθ καλφτερθ ανταπόκριςθ του Ρρογράμματοσ Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτισ ανάγκεσ τθ κοινωνίασ. Αν και δεν
υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ για τον ζλεγχο τθσ ανταπόκριςθσ του προγράμματοσ ςτισ ανάγκεσ αυτζσ, όμωσ κριτιριο
για τον εμπειρικό ζλεγχο αυτισ τθσ παραμζτρου αποτελεί θ απορροφθτικότθτα των αποφοίτων ςτθν αγορά εργαςίασ, θ οποία
κυρίωσ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ είναι αρκετά μεγάλθ, όπωσ και θ γεωγραφικι προζλευςθ των φοιτθτϊν/τριϊν.
Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να επιςθμανκοφν τα εξισ για το ζτοσ 2013/14:
1. Το ποςοςτό των φοιτθτϊν/τριϊν που προζρχεται από περιοχζσ του ελλαδικοφ χϊρου, εκτόσ Δυτικισ Μακεδονίασ, ανζρχεται
ςτο 81,20 %.
2. Το ποςοςτό των φοιτθτϊν/τριϊν που προζρχεται προζρχεται από το εξωτερικό ανζρχεται ςτο 2,93%.
3. Το ποςοςτό των φοιτθτϊν/τριϊν που προζρχεται από τθν Δυτικι Μακεδονία ανζρχεται ςτο 15.87%.
Τα ποςοςτά αυτά αναδεικνφουν το κφροσ που ζχει αποκτιςει το τμιμα ςε εκνικό επίπεδο αλλά και τθν δυνατότθτα που δίνει
ςε κατοίκουσ τθσ περιοχισ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ να φοιτιςουν ςτον τομζα των ενδιαφερόντων τουσ.
Με δεδομζνο το πλθκυςμιακό δυναμικό τθσ περιοχισ, το ενδιαφζρον των υποψιφιων με καταγωγι από τθ Φλϊρινα και τθν
ευρφτερθ περιοχι τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ για τθν ειςαγωγι τουσ ςτο Τμιμα λειτουργεί κετικά για πολλζσ οικογζνειεσ
φοιτθτϊν που δεν ζχουν τθν οικονομικι δυνατότθτα – ιδιαίτερα τθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ- να ςτείλουν τα παιδιά
τουσ για ςπουδζσ ςε άλλθ πόλθ ι ςε περιοχζσ που βρίςκονται μακριά από τον τόπο διαμονισ τουσ. Ταυτόχρονα θ παραμονι
των αποφοίτων του Τμιματοσ ςτθν πόλθ και τθν περιοχι ενιςχφει το καλλιτεχνικό κλίμα τθσ πόλθσ, θ οποία είναι από τισ
αρχζσ του 20

ου

αιϊνα τόποσ καταγωγισ πολλϊν εικαςτικϊν καλλιτεχνϊν και διακζτει δομζσ που ςτθρίηουν τισ εικαςτικζσ

τζχνεσ.

– Υπάρχουν διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και ανακεϊρθςθσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν; Ρόςο αποτελεςματικά
εφαρμόηονται;
Για τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν υπεφκυνθ ιταν θ Ρροςωρινι Γενικι Συνζλευςθ του Τμιματοσ μζχρι τον
Νοζμβριο του 2013. Από τισ 15.11.2013 με απόφαςθ του Ρροζδρου τθσ Δ.Ε. του Ρ.Δ.Μ., βαςιςμζνθ ςτα εξισ άρκρα: 1.άρκρο
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15 παρ. 3 του Ν. 2454/2007 (ΦΕΚ 7 τ.Αϋ) «φκμιςθ Κεμάτων Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ – Λοιπζσ Διατάξεισ» 2. άρκρο 9 παρ. 5
του Ν. 4009/11 (ΦΕΚ 195/06-09-2011 τ. Α’) «Δομι, Λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των
Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων» 3. άρκρο 3, παρ. 4 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10-08-2012 τ. Α’) «υκμίςεισ Κεμάτων
ΑΕΛ και λοιπζσ διατάξεισ» 4. άρκρο 39 παρ. 30 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» και επειδι θ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν, δεν εμπίπτει ςτισ διατάξεισ περί αυτοδυναμίασ, κακϊσ
αποτελείται από ζνα μθ αυτοδφναμο Τμιμα, το Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, ο Ρρόεδροσ του Τμιματοσ
καλείται να ειςθγείται τα κζματα που αφοροφν ςτο Τμιμα προσ τθ Δ.Ε. του Ρανεπιςτθμίου για τθ λιψθ των ςχετικϊν
αποφάςεων. Τισ δε ςχετικζσ πράξεισ υλοποίθςθσ των αποφάςεων για το Τμιμα τισ υπογράφει ο Ρρόεδροσ τθσ Δ.Ε. φςτερα
από ζλεγχο νομιμότθτασ και ςκοπιμότθτασ (Ν.4186/2013).
Από τθν ίδρυςθ του Τμιματοσ το πρόγραμμα ςπουδϊν αναπροςαρμοηόταν με βάςθ τισ αποφάςεισ ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ
Ρ.Γ.Σ. και τισ παρατθριςεισ των εκπροςϊπων των φοιτθτϊν, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτουσ ςτόχουσ τθσ ίδρυςθσ του
Τμιματοσ. Βαςικι τροποποίθςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν του 2006/7 ζγινε το 2010/11, οπότε και προβλζφκθκαν μια
ςειρά από μεταβατικζσ διατάξεισ, ϊςτε να μθν υπάρχουν διαφορετικοί οδθγοί ςπουδϊν που να εφαρμόηονται παράλλθλα. Το
πρόγραμμα ςπουδϊν τροποποιικθκε ριηικά το 2012/13 κακϊσ αυξικθκε ο αρικμόσ των Ριςτωτικϊν Μονάδων (ECTS) των
μακθμάτων των Εργαςτθρίων, ενϊ παράλλθλα μειϊκθκε και ο αρικμόσ των κεωρθτικϊν και κεωρθτικϊν – εργαςτθριακϊν
ο

μακθμάτων. Ο οδθγόσ ςπουδϊν του 2012/13 εφαρμόςτθκε για αυτό το ακαδθμαϊκό ζτοσ για το 1 και 2ο εξάμθνο και ςτθ
ςυνζχεια ανακεωρικθκε ςε οριςμζνα ςθμεία του, ϊςτε να προκφψουν βελτιϊςεισ ςτθν εφαρμογι του κατά το ακαδ. ζτοσ
2013/14. Επειδι, λόγω τθσ ριηικισ αναμόρφωςθσ του προγράμματοσ ςπουδϊν, κα ιταν δφςκολθ θ διαμόρφωςθ μεταβατικϊν
διατάξεων, προκρίκθκε θ παράλλθλθ εφαρμογι των δφο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν.

–

Ρϊσ δθμοςιοποιείται το Ρρόγραμμα Σπουδϊν;
Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν δθμοςιοποιείται ςτον δικτυακό τόπο του Τ.Ε.Ε.Τ. www.eetf.uowm.gr.

- Υπάρχει αποτελεςματικι διαδικαςία παρακολοφκθςθσ τθσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ των αποφοίτων; Ρϊσ
χρθςιμοποιοφνται τα αποτελζςματά τθσ;
Θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ γίνεται μζςω του Γραφείου Διαςφνδεςθσ του Ρ.Δ.Μ. (παράρτθμα Φλϊρινασ). Ζχουν
διαμορφωκεί ερωτθματολόγια και ζχουν ςταλεί θλεκτρονικά ςτουσ αποφοίτουσ, χωρίσ όμωσ να υπάρχει ικανοποιθτικι
ανταπόκριςθ. Για τισ ανάγκεσ τθσ ζκκεςθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ το 2014 ζγινε τθλεφωνικι ζρευνα από διοικθτικι
υπάλλθλο τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ και ςυγκεντρϊκθκαν ςτοιχεία για τθν επαγγελματικι εξζλιξθ και τθ ςυνζχιςθ των
ςπουδϊν των αποφοίτων μζχρι και το ζτοσ 2012/13. Για το ζτοσ 2013/14 δεν ζχουν ςυγκεντρωκεί ςτοι χεία γιατί το Γραφείο
Διαςφνδεςθσ ςτθ Φλϊρινα δεν λειτουργεί.
Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να αναπροςαρμοςτεί το πρόγραμμα ςπουδϊν, ϊςτε να
ενιςχυκοφν οι τομείσ που προςφζρουν επαγγελματικι αποκατάςταςθ.
Με βάςθ τθν ζρευνα:
1. Ρολλοί

απόφοιτοι ζχουν ενεργι καλλιτεχνικι δράςθ με ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ και διαφόρων ειδϊν εικαςτικζσ

δραςτθριότθτεσ.
2. Υπάρχει μεγάλθ απορρόφθςθ των αποφοίτων ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςε κζςεισ αναπλθρωτϊν
εκπαιδευτικϊν.
3. Υπάρχουν απόφοιτοι που εργάηονται ςτον ιδιωτικό τομζα ι ζχουν ιδρφςει δικά τουσ εργαςτιρια διδαςκαλίασ ςε
αντικείμενα των εικαςτικϊν τεχνϊν.
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4. Υπάρχουν απόφοιτοι που ςυνεχίηουν το επάγγελμα που αςκοφςαν πριν ειςαχκοφν ςτο Τμιμα. Ρολλοί από αυτοφσ είχαν
ιδθ ςυναφείσ ςπουδζσ ι αντικείμενο απαςχόλθςθσ (γραφιςτικι, αγιογραφία κ.λπ.)
5. Υπάρχουν απόφοιτοι που ςυνεχίηουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν ςτθν Ελλάδα ι ςτο
εξωτερικό.
3.1.2. Ρϊσ κρίνετε τθ δομι, τθ ςυνεκτικότθτα και τθ λειτουργικότθτα του Ρρογράμματοσ Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν;

3

-Ροιό είναι το ποςοςτό των μακθμάτων κορμοφ / ειδίκευςθσ / κατευκφνςεων ςτο ςφνολο των μακθμάτων;
Το Τμιμα είναι κατά βάςθ εργαςτθριακό και ωσ εκ τοφτου θ κφρια ςπουδι και εκπαίδευςθ ςυντελείται ςτα εργαςτιρια των
εικαςτικϊν και εφαρ μοςμζνων τεχνϊν. Θ εργαςτθριακι διδαςκαλία ςυμπλθρϊνεται από κεωρθτικά μακιματα που
ςυνδιαλζγονται με τα μακιματα των εργαςτθρίων και δομοφν το πλαίςιο του προγράμματοσ ςπουδϊν.
Θ αρχι αυτι ακολουκείται και ςτα δφο προγράμματα ςπουδϊν που εφαρμόςτθκαν ςτα ακαδ. ζτθ 2011/12 και 2013/14.
1. Ρρόγραμμα ςπουδϊν ακαδ. ζτουσ 2011/12:
ο

Στο 1 εξάμθνο ςπουδϊν οι φοιτθτζσ/τριεσ παρακολουκοφν εργαςτθριακά μακιματα ςε ζνα εργαςτιριο εικαςτικϊν και ςε
ζνα εργαςτιριο εφαρμοςμζνων τεχνϊν, ςτο πλαίςιο των μακθμάτων του Κφκλου, ςυγκεντρϊνοντασ 16 Ρ.Μ. Ραράλλθλα
λαμβάνουν 8 Ρ.Μ. από κεωρθτικά-εργαςτθριακά μακιματα, 4 Ρ.Μ. από κεωρθτικό μάκθμα, 4 Ρ.Μ. από μάκθμα επιλογισ και
4 Ρ.Μ. από τθν Ξζνθ γλϊςςα ςε ςφνολο 36 Ρ.Μ. (35 Δ.Μ.).
ο

ο

Από το 2 -4 εξάμθνο ςπουδϊν οι φοιτθτζσ/τριεσ παρακολουκοφν εργαςτθριακά μακιματα ςε ζνα εργαςτιριο εικαςτικϊν και
ςε ζνα εργαςτιριο εφαρμοςμζνων τεχνϊν, ςτο πλαίςιο των μακθμάτων του Κφκλου, ςυγκεντρϊνοντασ 16 Ρ.Μ. Ραράλλθλα
λαμβάνουν 4 Ρ.Μ. από κεωρθτικό-εργαςτθριακό μάκθμα, 4 Ρ.Μ. από κεωρθτικό μάκθμα, 4 Ρ.Μ. από μάκθμα επιλογισ και 4
Ρ.Μ. από τθν Ξζνθ γλϊςςα ςε ςφνολο 32 Ρ.Μ. (32 Δ.Μ.).
ο

ο

Από το 5 -6 εξάμθνο ςπουδϊν οι φοιτθτζσ/τριεσ επιλζγουν τθν κατεφκυνςθ που κα ακολουκιςουν, όπωσ ορίηεται ςτο
πρόγραμμα ςπουδϊν, λαμβάνοντασ 16 Ρ.Μ., ενϊ οι υπόλοιπεσ 16 Ρ.Μ. κατανζμονται ανά 4 ςε μακιματα κεωρθτικάεργαςτθριακά, κεωρθτικά και ςε ζνα μάκθμα επιλογισ, ςε ςφνολο 32 Ρ.Μ. (32 Δ.Μ.).
ο

Στο 7 εξάμθνο οι φοιτθτζσ/τριεσ λαμβάνουν 16 Ρ.Μ. από το εργαςτιριο τθσ κατεφκυνςθσ και 12 Ρ.Μ. από τρία κεωρθτικά
μακιματα ςε ςφνολο 28 Ρ.Μ.(29 Δ.Μ.).
ο

Στο 8 εξάμθνο οι φοιτθτζσ/τριεσ λαμβάνουν 16 Ρ.Μ. από το εργαςτιριο τθσ κατεφκυνςθσ και 12 Ρ.Μ. από δφο κεωρθτικά
μακιματα και ζνα κεωρθτικό-εργαςτθριακό μάκθμα ςε ςφνολο 28 Ρ.Μ.(29 Δ.Μ.).
ο

ο

Στο 9 και το 10 εξάμθνο οι φοιτθτζσ/τριεσ λαμβάνουν 16 Ρ.Μ. από τθν εκπόνθςθ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ και 6 Ρ.Μ. από
τθ Διδακτικι Μεκοδολογία – Ρρακτικι άςκθςθ ςε ςφνολο 22 Ρ.Μ. (26 Δ.Μ.).
Στο ςφνολο των 296 Ρ.Μ. (305 Δ.Μ.) που απαιτοφνται για τθ λιψθ πτυχίου οι 160 Ρ.Μ. (200 Δ.Μ.) προζρχονται από
εργαςτιρια εικαςτικϊν ι εφαρμοςμζνων τεχνϊν, 68 Ρ.Μ. (54 Δ.Μ.) από Κεωρθτικά Υποχρεωτικά μακιματα, 28 Ρ.Μ.(21
Δ.Μ.) από Κεωρθτικά - Εργαςτθριακά Υποχρεωτικά μακιματα, 16 Ρ.Μ. (12 Δ.Μ.) από τθν Ξζνθ Γλϊςςα και 24 Ρ.Μ. (18 Δ.Μ.)
από μακιματα επιλογισ κεωρθτικά ι κεωρθτικά-εργαςτθριακά ι εργαςτθριακά.
Στο ςφνολο των 305 Δ.Μ. ο φοιτθτισ λαμβάνει 30 Δ.Μ. από μακιματα κεωρθτικά, τθ Διδακτικι Μεκοδολογία-Ρρακτικι
Άςκθςθ και τισ Ραιδαγωγικζσ Εφαρμογζσ του Εργαςτθρίου κατεφκυνςθσ για τθ απαραίτθτθ διδακτικι επάρκεια.
Συνολικά υπάρχουν 47 μακιματα όλων των κατθγοριϊν. Στα μακιματα αυτά ςυμπεριλαμβάνονται τα μακιματα τθσ ξζνθσ
γλϊςςασ που εντάςςονται ςτο ςφνολο των Ριςτωτικϊν Μονάδων.
Τα μακιματα κορμοφ είναι 35/47 (74,46%) και τα μακιματα κατεφκυνςθσ/ ειδίκευςθσ 12/47 (25,53%).

3

Σσμπληρώστε τοσς πίνακες 12.1 και 12.2.
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2. Ρρόγραμμα ςπουδϊν ακαδ. ζτουσ 2013/14:
Στο 1ο, 2ο και 3ο εξάμθνο ςπουδϊν οι φοιτθτζσ/τριεσ παρακολουκοφν εργαςτθριακά μακιματα ςε ζνα

εργαςτιριο

εικαςτικϊν και ςε ζνα εργαςτιριο εφαρμοςμζνων τεχνϊν που ζχουν επιλζξει ςυγκεντρϊνοντασ 18 Ρ.Μ. Ραράλλθλα
λαμβάνουν 4 Ρ.Μ. από το εργαςτθριακό μάκθμα του Σχεδίου. Σε ςφνολο 30 Ρ.Μ. ανά εξάμθνο 22 Ρ.Μ. προζρχονται από
εργαςτθριακά μακιματα, 4 από εργαςτθριακό – κεωρθτικό μάκθμα και 4 μονάδεσ από κεωρθτικό μάκθμα.
Από το 4ο -8ο εξάμθνο οι φοιτθτζσ/τριεσ επιλζγουν τθν κατεφκυνςθ που κα ακολουκιςουν, όπωσ ορίηεται ςτο πρόγραμμα
ςπουδϊν, λαμβάνοντασ 18 Ρ.Μ., ενϊ οι υπόλοιπεσ 12 Ρ.Μ. κατανζμονται ανά 4 ςε μακιματα κεωρθτικά-εργαςτθριακά,
κεωρθτικά και ςτθν Διδακτικι Μεκοδολογία-Ρρακτικι Άςκθςθ.
Στο 9ο εξάμθνο οι φοιτθτζσ/τριεσ λαμβάνουν 24 Ρ.Μ. από τθν εκπόνθςθ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ και 6 Ρ.Μ. από τισ
ο

Ραιδαγωγικζσ Εφαρμογζσ. Στο 10 εξάμθνο εμβακφνουν ςτθ προετοιμαςία τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ, θ οποία αντιςτοιχεί
ςτο ςφνολο του φόρτου εργαςίασ, ςτισ 30 Ρ.Μ.
Στο ςφνολο των 300 Ρ.Μ. που απαιτοφνται για τθ λιψθ του πτυχίου οι 210 Ρ.Μ. προζρχονται από μακιματα εργαςτθρίων,
ενϊ οι 90 Ρ.Μ. κατανζμονται ωσ εξισ: κεωρθτικά– εργαςτθριακά 16 Ρ.Μ., κεωρθτικά 44 Ρ.Μ., Διδακτικι ΜεκοδολογίαΡρακτικι Άςκθςθ 8 Ρ.Μ., Ραιδαγωγικζσ Εφαρμογζσ 6 Ρ.Μ.
Στο ςφνολο των 90 πιςτωτικϊν μονάδων οι 30 Ρ.Μ. αντιςτοιχοφν ςε μακιματα που δίνουν Ραιδαγωγικι Επάρκεια.
Συνολικά υπάρχουν 38 μακιματα όλων των κατθγοριϊν. Στα μακιματα αυτά δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα μακιματα τθσ ξζνθσ
γλϊςςασ που ζχουν φροντιςτθριακό χαρακτιρα και δεν εντάςςονται ςτο ςφνολο των Ριςτωτικϊν Μονάδων.
Τα μακιματα κορμοφ είναι 26/38 (68,42%) και τα μακιματα κατεφκυνςθσ/ ειδίκευςθσ 12/38 (31,57%).

– Ροιό είναι το ποςοςτό των υποχρεωτικϊν μακθμάτων / μακθμάτων υποχρεωτικισ επιλογισ / μακθμάτων ελεφκερθσ
επιλογισ ςτο ςφνολο των μακθμάτων;
1. Ρρόγραμμα ςπουδϊν ακαδ. ζτουσ 2011/12:
Οι φοιτθτζσ/τριεσ ςτθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ παρακολουκοφν 6 μακιματα επιλογισ (εργαςτθριακά ι κεωρθτικάεργαςτθριακά ι κεωρθτικά που προςφζρονται από Τ.Ε.Ε.Τ. ι από τα Τμιματα τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ και μζχρι το ζτοσ
2012/13 και από το Τμιμα Βαλκανικϊν Σπουδϊν) (6/47) (12,76%).

2. Ρρόγραμμα ςπουδϊν ακαδ. ζτουσ 2013/14:
Οι φοιτθτζσ/τριεσ ςτθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ παρακολουκοφν 4 μακιματα επιλογισ (εργαςτθριακά ι κεωρθτικάεργαςτθριακά ι κεωρθτικά που προςφζρονται από Τ.Ε.Ε.Τ. ι από τα Τμιματα τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ και μζχρι το ζτοσ
2012/13 και από το Τμιμα Βαλκανικϊν Σπουδϊν). (4/38) (10,52%).
Ρερικϊριο επιλογισ δίνεται ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ /ριεσ και ςτα εργαςτθριακά μακιματα του Κφκλου (6 μακιματα ςυνολικά
ςτο 1ο, 2ο και 3ο εξάμθνο) (6/38) (15,78%).

- Ροια είναι θ ποςοςτιαία ςχζςθ μεταξφ μακθμάτων υποβάκρου, μακθμάτων επιςτθμονικισ περιοχισ, μακθμάτων
γενικϊν γνϊςεων και μακθμάτων ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςτο ςφνολο των μακθμάτων;
1. Ρρόγραμμα ςπουδϊν ακαδ. ζτουσ 2011/12:
ο

ο

Τα εργαςτθριακά μακιματα κακϊσ και τα κεωρθτικά - εργαςτθριακά ςτο 1 -4 εξάμθνο είναι μακιματα υποβάκρου.
Συνολικά 14/47 (29,78%).
ο

ο

Τα μακιματα που αφοροφν ςε πιο ειδικά καλλιτεχνικά πεδία είναι τα μακιματα τθσ κατεφκυνςθσ (5 -10 εξάμθνο) 6/47
(12,76%).
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Τα κεωρθτικά μακιματα που ανικουν ςε ςυγκεκριμζνεσ επιςτθμονικζσ περιοχζσ όπωσ τθσ Λςτορίασ τθσ Τζχνθσ, Αιςκθτικισ,
Μουςειολογίασ - Μουςειοπαιδαγωγικισ, Ραιδαγωγικισ, ι περιοχζσ που ςυνδυάηουν τθν επιςτθμονικι γνϊςθ με τθν
καλλιτεχνικι πρακτικι (Performance, Τζχνθ ςτο Δθμόςιο Χϊρο) ανζρχονται ςε 16/47 (34,04%).
Μακιματα γενικϊν γνϊςεων προςφζρονται ωσ μακιματα επιλογισ από τα προγράμματα ςπουδϊν των Τμθμάτων τθσ
Ραιδαγωγικισ Σχολισ και μζχρι το ακαδ. ζτοσ 2012/13 από το πρόγραμμα ςπουδϊν του Τμιματοσ Βαλκανικϊν Σπουδϊν.
Ανάλογα με τα μακιματα που κα επιλζξει ο/θ φοιτθτισ/τρια τα μακιματα γενικϊν γνϊςεων μποροφν να φκάςουν τα 6/47
(12,76%).
Τα μακιματα που προςφζρουν δεξιότθτεσ είναι τα εργαςτθριακά μακιματα, τα κεωρθτικά- εργαςτθριακά από το πεδίο του
ςχεδιαςμοφ και τθσ αρχιτεκτονικισ (Γραμμικό ςχζδιο, Ρροοπτικι και Σκιαγραφία), θ Ειςαγωγι ςτουσ Υπολογιςτζσ, θ Διδακτικι
Μεκοδολογία-Ρρακτικι Άςκθςθ και οι Ραιδαγωγικζσ Εφαρμογζσ και είναι 21/47 (44,68%).

2. Ρρόγραμμα ςπουδϊν ακαδ. ζτουσ 2013/14:
Τα εργαςτθριακά μακιματα ςτο 1ο, 2ο και 3ο εξάμθνο είναι μακιματα υποβάκρου, κακϊσ και τα κεωρθτικά - εργαςτθριακά
ςτο 1ο και 2ο εξάμθνο. Συνολικά 11/38 (28,94%).
ο

ο

Τα μακιματα που αφοροφν ςε πιο ειδικά καλλιτεχνικά πεδία είναι τα μακιματα τθσ κατεφκυνςθσ (4 -10 εξάμθνο) 7/38
(18,42%). Σε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/τρια επιλζξει μακιματα εργαςτθρίων, ωσ μακιματα επιλογισ, και εκπονιςει τθ
Διπλωματικι Εργαςία ςε ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν παίρνει βεβαίωςθ ειδίκευςθσ, οπότε ο
αρικμόσ των ειδικϊν μακθμάτων ανζρχεται ςε 11/38 (28,94%).
Τα κεωρθτικά μακιματα που ανικουν ςε ςυγκεκριμζνεσ επιςτθμονικζσ περιοχζσ όπωσ τθσ Λςτορίασ τθσ Τζχνθσ, Αιςκθτικισ,
Μουςειολογίασ - Μουςειοπαιδαγωγικισ, Ραιδαγωγικισ ανζρχονται ςε 15/38 (39,47%).
Μακιματα γενικϊν γνϊςεων προςφζρονται ωσ μακιματα επιλογισ από τα προγράμματα ςπουδϊν των Τμθμάτων τθσ
Ραιδαγωγικισ Σχολισ και μζχρι το ακαδ. ζτοσ 2012/13 από το πρόγραμμα ςπουδϊν του Τμιματοσ Βαλκανικϊν Σπουδϊν.
Ανάλογα με τα μακιματα που κα επιλζξει ο/θ φοιτθτισ/τρια τα μακιματα γενικϊν γνϊςεων μποροφν να φκάςουν τα 4/38
(10,52%).
Τα μακιματα που προςφζρουν δεξιότθτεσ είναι τα εργαςτθριακά μακιματα, τα κεωρθτικά- εργαςτθριακά από το πεδίο του
ςχεδιαςμοφ και τθσ αρχιτεκτονικισ (Γραμμικό ςχζδιο, Ρροοπτικι και Σκιαγραφία), θ Διδακτικι Μεκοδολογία-Ρρακτικι
Άςκθςθ και οι Ραιδαγωγικζσ Εφαρμογζσ και είναι 20/38 (52,63%).

Ρϊσ κατανζμεται ο χρόνοσ μεταξφ κεωρθτικισ διδαςκαλίασ, αςκιςεων, εργαςτθρίων, άλλων δραςτθριοτιτων;
1. Ρρόγραμμα ςπουδϊν ακαδ. ζτουσ 2011/12:
Σε ςφνολο 219 ωρϊν διδαςκαλίασ που καταλαμβάνουν τα μακιματα ςτα 10 εξάμθνα τθσ φοίτθςθσ υπάρχει θ εξισ κατανομι
του χρόνου ανάμεςα ςτισ διαφορετικζσ κατθγορίεσ μακθμάτων:
Μακιματα εργαςτθρίων: 120/219 Ω.Δ. (54,79%)
Κεωρθτικά-εργαςτθριακά μακιματα : 21/219 Ω.Δ. (9,58%)
Κεωρθτικά μακιματα: 48/219 Ω.Δ. (21,91%)
Οι ϊρεσ διδαςκαλίασ είναι δυνατό να αυξθκοφν από 3 ζωσ και 18 Ω.Δ. ςε κάκε κατθγορία, ανάλογα με τθν κατθγορία των
μακθμάτων επιλογισ που κα επιλζξει ο/θ φοιτθτισ/τρια.

2. Ρρόγραμμα ςπουδϊν ακαδ. ζτουσ 2013/14:
Σε ςφνολο 180 ωρϊν διδαςκαλίασ που καταλαμβάνουν τα μακιματα ςτα 10 εξάμθνα τθσ φοίτθςθσ υπάρχει θ εξισ κατανομι
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του χρόνου ανάμεςα ςτισ διαφορετικζσ κατθγορίεσ μακθμάτων:
Μακιματα εργαςτθρίων: 117/180 Ω.Δ. (65%)
Κεωρθτικά-εργαςτθριακά μακιματα : 12/180 Ω.Δ. (6,66%)
Κεωρθτικά μακιματα: 39/180 Ω.Δ. (21,66%)
Οι ϊρεσ διδαςκαλίασ είναι δυνατό να αυξθκοφν από 3 ζωσ και 12 Ω.Δ. ςε κάκε κατθγορία, ανάλογα με τθν κατθγορία των
μακθμάτων επιλογισ που κα επιλζξει ο/θ φοιτθτισ/τρια.

- Ρϊσ οργανϊνεται και ςυντονίηεται θ φλθ μεταξφ των μακθμάτων; Ραρατθρείται επικάλυψθ φλθσ μεταξφ των μακθμάτων;
Υπάρχουν κενά φλθσ; Είναι ορκολογικι θ ζκταςθ τθσ φλθσ των μακθμάτων; Υπάρχει διαδικαςία επανεκτίμθςθσ,
αναπροςαρμογισ και επικαιροποίθςθσ τθσ φλθσ των μακθμάτων;
Θ Ρ.Γ.Σ. (μζχρι το ακαδ. ζτοσ 2012/13) και ο Ρρόεδροσ του Τ.Ε.Ε.Τ. ςε ςυνεργαςία με τθν ομάδα εργαςίασ του Ρρογράμματοσ
Σπουδϊν εντοπίηουν προβλιματα επικάλυψθσ τθσ φλθσ και ενθμερϊνουν τουσ διδάςκοντεσ για τισ αναγκαίεσ
αναπροςαρμογζσ.

- Εφαρμόηεται ςφςτθμα προαπαιτοφμενων μακθμάτων; Ρόςο λειτουργικό είναι; Ροιο είναι το ποςοςτό των μακθμάτων
που εντάςςονται ςτο ςφςτθμα;
1. Ρρόγραμμα ςπουδϊν ακαδ. ζτουσ 2011/12:
Ρροαπαιτοφμενα είναι τα 8 μακιματα των εργαςτθρίων του Κφκλου, πριν ο/θ φοιτθτισ/τρια ενταχκεί ςτθν Κατεφκυνςθ.
Συνολικά προαπαιτοφμενα είναι 8/47 μακιματα (17,02%). Το ςφςτθμα των προαπαιτοφμενων μακθμάτων λειτουργεί
ικανοποιθτικά.

2. Ρρόγραμμα ςπουδϊν ακαδ. ζτουσ 2013/14:
Ρροαπαιτοφμενα είναι 4 από τα μακιματα των εργαςτθρίων του Κφκλου, πριν ο/θ φοιτθτισ/τρια ενταχκεί ςτθν Κατεφκυνςθ,
όπωσ επίςθσ προαπαιτοφμενα είναι τα 5 εργαςτθριακά μακιματα τθσ Κατεφκυνςθσ πριν τθν παρουςίαςθ τθσ Διπλωματικισ
Εργαςίασ.
Ρροαπαιτοφμενα είναι επίςθσ τα μακιματα Ραιδαγωγικι Λ, Διδακτικι των Εικαςτικϊν για τα μακιματα Διδακτικι
Μεκοδολογία - Ρρακτικι Άςκθςθ Λ & ΛΛ.
Συνολικά προαπαιτοφμενα είναι 11/38 (28,94%) μακιματα. Το ςφςτθμα των προαπαιτοφμενων μακθμάτων λειτουργεί
ικανοποιθτικά.

– Ρόςα μακιματα προςφζρονται από άλλα και πόςα ςε άλλα προγράμματα ςπουδϊν; Ροιά είναι αυτά;
Δεν προςφζρονται μακιματα ςε άλλα προγράμματα ςπουδϊν, κυρίωσ λόγω ζλλειψθσ διδακτικοφ προςωπικοφ.
Ρροςφζρονται μακιματα επιλογισ από τα προγράμματα ςπουδϊν των Τμθμάτων τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ και του Τμιματοσ
Βαλκανικϊν Σπουδϊν (από το Τ.Β.Σ. μζχρι το ακαδ. ζτοσ 2012/13).
Τα μακιματα είναι:
1.

Ειςαγωγι ςτισ τζχνεσ του βιβλίου

2.

Μουςειακι εκπαίδευςθ και Νζεσ Τεχνολογίεσ

3.

Λςτορία και πολιτιςμόσ ςτθν Εκπαίδευςθ

4.

Ηθτιματα Βαλκανικϊν Τεχνϊν

5.

Θ μελζτθ του πολιτιςμοφ ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία
Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

Έκδοζη 2.0

Οκηώβπιορ 2011

19

6.

Δθμιουργικι Γραφι

7.

Λςτορία και εικόνα

8.

Ειςαγωγι ςτισ πολιτιςμικζσ ςπουδζσ

9.

Δυναμικι των πολιτιςμϊν

10. Ρολιτικι Κουλτοφρα και Εκπαιδευτικι Ρολιτικι
11. Ρολιτικι Φιλοςοφία και Ραιδεία
12. Νεότερθ και Σφγχρονθ Ευρωπαϊκι Λςτορία
13. Κζματα Λςτορίασ και Ρολιτιςμοφ
14. Εκπαιδευτικι Ρολιτικι και Δικαιϊματα
15. Εκπαιδευτικι Ρολιτικι
16. Εκπαιδευτικι Ρολιτικι και Φφλο
17. Ειςαγωγι ςτθν Λςτορία του βιβλίου
18. Κεατρικό Ραιχνίδι
19. Κεατρικι Αγωγι

- Ροιζσ ξζνεσ γλϊςςεσ διδάςκονται ςτο Τμιμα; Είναι υποχρεωτικά τα ςχετικά μακιματα;
1. Ρρόγραμμα ςπουδϊν ακαδ. ζτουσ 2011/12:
Στο Τμιμα διδάςκεται θ αγγλικι γλϊςςα ωσ μάκθμα υποχρεωτικό για τθ λιψθ του πτυχίου, και εντάςςεται ςτο ςφνολο των
Ριςτωτικϊν Μονάδων.

2. Ρρόγραμμα ςπουδϊν ακαδ. ζτουσ 2013/14:
Στο Τμιμα διδάςκεται θ αγγλικι γλϊςςα ωσ μάκθμα υποχρεωτικό για τθ λιψθ του πτυχίου, χωρίσ να εντάςςεται ςτο ςφνολο
των Ριςτωτικϊν Μονάδων, κακϊσ ζχει φροντιςτθριακό χαρακτιρα.
3.1.3. Ρϊσ κρίνετε το εξεταςτικό ςφςτθμα;
- Εφαρμόηονται, και ςε ποιά ζκταςθ, πολλαπλοί (ςε είδοσ και χρόνο) τρόποι αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν; Ροιοί
ςυγκεκριμζνα;
Λόγω τθσ διαφορετικισ φφςθσ των μακθμάτων του Τμιματοσ εφαρμόηονται ποικίλοι τρόποι αξιολόγθςθσ. Στα εργαςτθριακά
μακιματα γίνεται προφορικι παρουςίαςθ που ςυνοδεφεται από φάκελο εργαςιϊν – καλλιτεχνικϊν ζργων. Στισ υπόλοιπεσ
κατθγορίεσ μακθμάτων θ αξιολόγθςθ γίνεται με γραπτζσ ι προφορικζσ εξετάςεισ ι με απαλλακτικζσ εργαςίεσ ομαδικζσ ι
ατομικζσ που ςυνοδεφονται και από προφορικι παρουςίαςθ.
Σε οριςμζνα υποχρεωτικά κεωρθτικά μακιματα ο μεγάλοσ αρικμόσ φοιτθτϊν/τριϊν λειτουργεί αποτρεπτικά για τθν εξζταςθ
με ατομικζσ εργαςίεσ.
Ειδικι μζριμνα λαμβάνεται για τθ διαβάκμιςθ των κεμάτων και τθν προφορικι ι άλλου τφπου εξζταςθ για τουσ/τισ φοιτιτριεσ
όταν υπάρχουν ειδικζσ ςυνκικεσ που αφοροφν τθ φοίτθςι τουσ.

- Ρϊσ διαςφαλίηεται θ διαφάνεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν;
Θ διαφάνεια ςτθ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν/τριϊν διαςφαλίηεται με τθ διατφπωςθ ςαφϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ ςτθν
εξζταςθ των μακθμάτων, με τθν ανοικτι εξζταςθ παρουςία όλων των φοιτθτϊν ςτα εργαςτθριακά μακιματα και με τθ
δυνατότθτα να δουν το γραπτό τουσ μετά τθ βακμολόγθςθ ςτα κεωρθτικά μακιματα.
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- Υπάρχει διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ και ποιά είναι αυτι;
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ πραγματοποιείται μζςω των ερωτθματολογίων τθσ ΜΟ.ΔΛ.Ρ όπου οι
φοιτθτζσ αποτιμοφν τθ διαδικαςία.
- Ρόςο διαφανισ είναι θ διαδικαςία ανάκεςθσ και εξζταςθσ τθσ πτυχιακισ/ διπλωματικισ εργαςίασ;
Θ διαφάνεια ςτθν εξζταςθ τθσ πτυχιακισ/διπλωματικισ εργαςίασ διαςφαλίηεται από τθ δθμόςια εξζταςθ παρουςία
φοιτθτϊν/τριϊν και του ςυνόλου των κακθγθτϊν του Τμιματοσ και τθ βακμολόγθςισ τθσ από τριμελι επιτροπι, θ οποία ςτο
πρόγραμμα ςπουδϊν που ιςχφει από το 2012/13 και εξισ γίνεται πενταμελισ.
- Υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ για τθν πτυχιακι/ διπλωματικι εργαςία; Ροιεσ;
1. Ρρόγραμμα ςπουδϊν ακαδ. ζτουσ 2011/12:
Δεν υπάρχουν προδιαγραφζσ για τθ διπλωματικι εργαςία.

2. Ρρόγραμμα ςπουδϊν ακαδ. ζτουσ 2013/14:
Σφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν υπάρχουν οι παρακάτω προδιαγραφζσ για τθν εκπόνθςθ τθσ
διπλωματικισ εργαςίασ.
Για να μπορζςει ζνασ/μια φοιτθτισ/τρια να αναλάβει διπλωματικι εργαςία κα πρζπει να ζχει βακμολογθκεί επιτυχϊσ ςε όλα
τα Εργαςτθριακά Μακιματα (Ειςαγωγικοφ Κφκλου και Κατεφκυνςθσ).
ο

9 εξάμθνο (ζναρξθ):
1.Αίτθςθ ςτθν Γραμματεία του φοιτθτι/τριασ με Τίτλο Διπλωματικισ, 300 λζξεισ κείμενο, περίλθψθ τθσ αρχικισ ιδζασ και τθσ
μεκοδολογίασ με τθν οποία κα εργαςτεί προσ τθν δθμιουργία τθσ διπλωματικισ.
2. Οριςμόσ τριμελοφσ επιτροπισ εποπτείασ που προτείνεται από τον/τθν φοιτθτι/τρια με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ
υπεφκυνου/θσ τθσ κατεφκυνςθσ.
Σφνκεςθ 3μελοφσ: 1. Διδάςκων/ουςα Κατεφκυνςθσ 2. Ζνασ διδάςκων/ουςα Εργαςτθρίου 3. Ζνασ/μία κεωρθτικόσ που το
ζργο/διδαςκαλία του/τθσ να ςχετίηεται με τθν κεωρία, ιςτορία ι αιςκθτικι φιλοςοφία τθσ τζχνθσ.
Σε κάκε εξάμθνο θ Γραμματεία κα ανακοινϊνει κατάλογο των επιλζξιμων μελϊν με βάςθ τον τρζχοντα κατάλογο
διδαςκόντων/ουςϊν (Δ.Ε.Ρ. και μθ Δ.Ε.Ρ.) και τα ερευνθτικά τουσ ενδιαφζροντα.
ο

9 εξάμθνο (μζςο):
Συνεργαςία φοιτθτι/τριασ με κακζνα από τα μζλθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ εποπτείασ.
ο

9 εξάμθνο (τζλοσ):
-Συνάντθςθ

τριμελϊν

επιτροπϊν

εποπτείασ

για

τθν

ομαδικι

αξιολόγθςθ

κάκε

φοιτθτι/τριασ.

Εξζταςθ τθσ προόδου των φοιτθτϊν/τριϊν και ζγκριςθ αυτϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ, που κζτει θ επιτροπι, ϊςτε να
προχωριςουν ςε διπλωματικι ςτο 10ο εξάμθνο. Ανακοίνωςθ πλειοψθφικϊν αποφάςεων.
ο

10 εξάμθνο
1.Αίτθςθ

ςτθν

Γραμματεία

από

τον/τθ

φοιτθτι/τρια

για

τθν

ολοκλιρωςθ

τθσ

Διπλωματικισ

Εργαςίασ.

2. Οριςμόσ πενταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ από τον Ρρόεδρο του Τμιματοσ και ζγκριςι τθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Δ.Ε. του
Ρ.Δ.Μ. ζνα μινα πριν τθ διεξαγωγι των πτυχιακϊν εξετάςεων.

Θ εξεταςτικι επιτροπι αποτελείται από τθν αρχικι τριμελι επιτροπι εποπτείασ και δφο διδάςκοντεσ για κάκε αίτθςθ, που
ορίηονται με κλιρωςθ. Σε κάκε εξάμθνο θ Γραμματεία ανακοινϊνει κατάλογο των επιλζξιμων μελϊν με βάςθ τον τρζχοντα
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κατάλογο διδαςκόντων/ουςϊν (Δ.Ε.Ρ. και μθ Δ.Ε.Ρ.) και τα ερευνθτικά τουσ ενδιαφζροντα (διδάςκοντεσ/ουςεσ εργαςτθρίων,
κεωρθτικοφσ που το ζργο/διδαςκαλία τουσ να ςχετίηεται με τθν κεωρία, ιςτορία ι αιςκθτικι, φιλοςοφία τθσ τζχνθσ).
ο

10 εξάμθνο (μζςο):
Συνεργαςία φοιτθτι/τριασ με κακζνα από τα μζλθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ εποπτείασ.
ο

10 εξάμθνο (τζλοσ):
Ο/Θ φοιτθτισ/τρια παρουςιάηει ςτθν πενταμελι εξεταςτικι επιτροπι το εικαςτικό του/θσ ζργο, κείμενο 1000 λζξεων με
τεκμθρίωςθ αναφορϊν (βιβλιογραφικι, εικόνων, μουςικι κ.ά.).

Γενικι αποτίμθςθ για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ ςπουδϊν
Στα κετικά ςτοιχεία τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ ςπουδϊν εντάςςεται:
1.Θ αντιςτοιχία του με τα προγράμματα ςπουδϊν των υπόλοιπων Σχολϊν Καλϊν Τεχνϊν ςτον ελλαδικό χϊρο αλλά και θ
αναλογία του με προγράμματα ςπουδϊν αντίςτοιχων ςχολϊν ςτο εξωτερικό, κακϊσ και θ ζμφαςθ που δίνεται ςτισ
Εφαρμοςμζνεσ Τζχνεσ.
2.Θ ζμφαςθ ςτα μακιματα που εξαςφαλίηουν Ραιδαγωγικι Επάρκεια, θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ςε μεγάλο βακμό
απορροφθτικότθτα των αποφοίτων ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.
Στα αρνθτικά ςτοιχεία εντάςςεται τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ ςπουδϊν εντάςςεται:
1.

Θ μθ ζνταξθ τθσ Χαρακτικισ ωσ τζταρτθσ κατεφκυνςθσ του Τμιματοσ.

2.

Θ μθ λειτουργία τθσ κατεφκυνςθσ των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, λόγω τθσ μθ ςυμπερίλθψθσ από τον Α.Σ.Ε.Ρ. τθσ

κατεφκυνςθσ αυτισ ςτισ διατάξεισ για τισ εξετάςεισ που οδθγοφν ςε πρόςλθψθ ςτθν δθμόςια εκπαίδευςθ.
(Για τθν επίλυςθ των παραπάνω ζχουν δρομολογθκεί ενζργειεσ που περιγράφονται ςτο 3.1.1.)
3.

Στθν πλιρθ εφαρμογι του προγράμματοσ αναςταλτικό ρόλο παίηει ο μικρόσ αρικμόσ των μελϊν Δ.Ε.Ρ. Θ κακυςτζρθςθ
του διοριςμοφ των εκλεγμζνων μελϊν και τθσ προκιρυξθσ νζων κζςεων δθμιουργεί δυςκολίεσ, κακϊσ υπάρχει αβεβαιότθτα
ςτθν αρχι κάκε εξαμινου για τθν διενζργεια πολλϊν μακθμάτων, γιατί τα κονδφλια για τθν πρόςλθψθ ςυμβαςιοφχων
παρουςιάηουν τα τελευταία χρόνια δραματικι μείωςθ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να δίνεται προτεραιότθτα ςτθν κάλυψθ των
αναγκϊν των υποχρεωτικϊν μακθμάτων και να προςφζρονται λίγα ςχετικά μακιματα επιλογισ από τα αναγραφόμενα ςτον
οδθγό ςπουδϊν, κακϊσ το κφριο μζροσ των μακθμάτων επιλογισ καλφπτεται από τα μακιματα που προςφζρονται από τα
προγράμματα ςπουδϊν των Τμθμάτων τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ.

4.
3.1.4. Ρϊσ κρίνετε τθ διεκνι διάςταςθ του Ρρογράμματοσ Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν;
Υπάρχει ςυμμετοχι διδαςκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποςοςτό;
Στο πρόγραμμα Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν δεν ςυμμετζχουν διδάςκοντεσ από το εξωτερικό.

Υπάρχει ςυμμετοχι αλλοδαπϊν φοιτθτϊν (απόλυτοσ αρικμόσ και ποςοςτό);
Για το ζτοσ 2013/14 υπάρχουν αλλοδαποί φοιτθτζσ που ανζρχονται ςε 19 από τουσ ειςαχκζντεσ (13 με κυπριακι υπθκοότθτα,
3 με αλβανικι, 2 με γαλλικι, 1 με ςερβικι).
Στο ςφνολο 455 εγγραφζντων οι 19 είναι αλλοδαποί ι το 4,2 %.
Από τουσ 194 απόφοιτουσ οι 10 είναι αλλοδαποί (5 με κυπριακι υπθκοότθτα, 3 με αλβανικι, 1 με γερμανικι, 1 με αρμενικι) ι
το 5,6 %
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Ρόςα και ποια μακιματα διδάςκονται (και) ςε ξζνθ γλϊςςα;
Το Τμιμα δεν προςφζρει μακιματα ςε ξζνθ γλϊςςα. Ωςτόςο οι περιςςότεροι διδάςκοντεσ κα μποροφςαν, αν αυτό χρειαςτεί,
να προςφζρουν και ξενόγλωςςα μακιματα (Αγγλικά- Γερμανικά).

Σε πόςα (και ποια) προγράμματα διεκνοφσ εκπαιδευτικισ ςυνεργαςίασ (π.χ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) ςε
επίπεδο προπτυχιακϊν ςπουδϊν ςυμμετζχει το Τμιμα;
Θ διεκνισ διάςταςθ του Τμιματοσ είναι πλοφςια, πολφμορφθ και ζχει αναγνωριςτεί με δφο Εκνικά Βραβεία από το ΛΚΥ.
Εκφράηεται με ςυμμετοχι ςε προγράμματα ERASMUS, ςυμμετοχι ςε διεκνείσ διοργανϊςεισ, διεκνείσ επαγγελματικζσ
ςυνεργαςίεσ, διεκνείσ εικαςτικζσ δράςεισ και διεκνείσ εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ.

1.

ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ERASMUS
α

1 . ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΘΣ ΦΟΙΤΘΤΪΝ
Το Τμιμα ξεκίνθςε τθν διαδικαςία ανταλλαγισ φοιτθτϊν από το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2012-13 με τθν φοίτθςθ τθσ πρϊτθσ
φοιτιτριασ από το εξωτερικό (NHL University) ςτο Τ.Ε.Ε.Τ.. Θ κακυςτζρθςθ αυτι οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι τα πρϊτα μζλθ
Δ.Ε.Ρ. του Τμιματοσ ορκίςτθκαν μόλισ το 2012.
Θ πρϊτθ διμερισ ςυμφωνία ιταν με το Ρανεπιςτιμιο NHL University. Τθν ίδια χρονιά πραγματοποιικθκε προπαραςκευαςτικι
επίςκεψθ ςτο SINAN UNIVERSITΥ (Κωνςταντινοφπολθ) κακϊσ και επαφζσ με διάφορα πανεπιςτιμια που επζτρεψαν τθν
υπογραφι διμερϊν ςυμφωνιϊν.
Από το 2013-14 το πρόγραμμα ανταλλαγισ φοιτθτϊν βρίςκεται ςε πλιρθ ανάπτυξθ με τζςςερισ διμερείσ ςυμφωνίεσ, με ολικι
απορρόφθςθ των διακζςιμων κονδυλίων μετακίνθςθσ φοιτθτϊν (τρεισ ςυνολικά), μετακίνθςθσ διδακτικοφ προςωπικοφ (μία).
Ταυτόχρονα υπάρχει ςειρά επαφϊν για διεφρυνςθ του αρικμοφ των ςυνεργαηόμενων Λδρυμάτων.
Τα ςυνεργαηόμενα Ρανεπιςτιμια είναι:


Sinan University, Κωνςταντινοφπολθ, Τουρκία



NHL University, Leeuwarden, Ολλανδία (Εαρινό Εξάμθνο)



Andrzeja Frycza Modrzewskiewo Krakow University, Ρολωνία



Cyprus University of Technology, Κφπροσ

Επίςθσ είναι υπό διαπραγμάτευςθ ςυμφωνίεσ για διμερείσ ςυνεργαςίεσ με τα:


University of Nisantasi, Τουρκία



Istanbul Sisli Vocational School, Τουρκία



University of Ostrava, Τςεχία



University of Seville



Academia di Belli Arti, Venice, Λταλία

β

1 Intensive Programs
Τα IntensivePrograms είναι προγράμματα που επιτρζπουν τθν παραμονι δφο εβδομάδων ςτθν χϊρα φιλοξενίασ φοιτθτϊν από
τα ςυνεργαηόμενα πανεπιςτιμια όπου εργάηονται εντατικά ςτθ κεματικι που ζχει κζςει ο επιςτθμονικά υπεφκυνοσ/θ του
προγράμματοσ. Επιτρζπουν τθν εμβάκυνςθ μιασ κεματικισ και αποτελοφν μια δεφτερθ εκδοχι των Ρρογραμμάτων
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Ανταλλαγισ φοιτθτϊν που διαρκοφν για ζνα ι δφο εξάμθνα.

To Τμιμα ςυμμετζχει ςε δφο Intensive programs:
- 2009/10, 2010/11, 2011/12: P.S.BoWMa – People and Space in the Borderland of Western Macedonia: tracing historical, social
and intercultural features (Άνκρωποι και Χϊροσ ςτα ςφνορα τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ: ανιχνεφοντασ ιςτορικά, κοινωνικά και
διαπολιτιςμικά χαρακτθριςτικά).
Και
- 2013/14: Images of Citizenship

Ραρακζτουμε περιγραφι των παραπάνω:
P.S.BoWMa
Στο πρόγραμμα ςυμμετείχαν το Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ ωσ ςυντονιςτισ φορζασ (Τμιμα Εικαςτικϊν και
Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν και Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ), το Mary’sCollege
(Λρλανδία, Belfast) και το Noordeldijke Hogeschool Leeuwarden (Ολλανδία, Leeuwarden). Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ για το
2012 είναι ο Επίκουροσ Κακθγθτισ Γιάννθσ Ηιϊγασ (Τ.Ε.Ε.Τ.). Tο P.S.BoWMa είχε διεξαχκεί το 2010 και 2011 ςτθν Φλϊρινα, με
επιςτθμονικι υπεφκυνο τθν Επίκουρθ Κακθγιτρια Κατερίνα Δθμθτριάδου (ΡΤΔΕ) και με ςυμμετζχοντεσ φορείσ το
Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ, το NHL Hogeschool, το Ρανεπιςτιμιο τθσ Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) και το Τεχνολογικό
Ρανεπιςτιμιο Κφπρου (Λεμεςόσ).

Το P.S.BoWMa δθμιοφργθςε ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον δια βίου μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ, κατά το οποίο οι
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ είχαν τθν δυνατότθτα να γνωρίςουν τισ περιοχζσ όπου πραγματοποιικθκε το
Ρρόγραμμα (Δυτικι Μακεδονία για το 2010 και 2011, Friesland για το 2012) και να εργαςτοφν ςε κεματικζσ που είχαν ςχζςθ
με το περιβάλλον (φυςικό, κοινωνικό, ιςτορικό, πολιτιςμικό, τεχνολογικό) των περιοχϊν υλοποίθςθσ. Κατά τθν διάρκεια των
δφο εβδομάδων του κάκε ετιςιου κφκλου εφαρμογισ του P.S.BoWMa πραγματοποιικθκαν διαλζξεισ με διεπιςτθμονικό
χαρακτιρα, επιτόπιεσ δράςεισ, επιςκζψεισ ςε μουςεία, φυςικά τοπία, ιςτορικοφσ χϊρουσ και μνθμεία, κακϊσ και
εργαςτθριακά μακιματα. Ανάλογα με τισ κεματικζσ προςεγγίςεισ που αναπτφχκθκαν κάκε χρονιά, δθμιουργικθκε από τουσ
ςυμμετζχοντεσ πρωτότυπο πολυφαςικό εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό υλικό.

Θ κεματικι τθσ εφαρμογισ του P.S.BoWMa 2012 (υπό το ςυντονιςμό του Τμιματοσ) ιταν «θ Εμπειρία τθσ επίπεδθσ Γθσ» (The
Flat Earth Experience). Ο τίτλοσ αναφζρεται ςτθν μορφολογία του εδάφουσ ςτθν περιοχι τθσ Friesland, όπου διεξιχκθ το
Ρρόγραμμα, αλλά και ςτα χαρακτθριςτικά τθσ Ολλανδίασ ευρφτερα. Το IP είχε ωσ ςκοπό να ειςαγάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ
πολλαπλζσ επιδράςεισ που ζχει θ ιδιαιτερότθτα αυτισ τθσ μορφολογίασ ςτθν πολιτιςτικι, κοινωνικι και τεχνολογικι
ταυτότθτα τθσ περιοχισ τθσ Friesland. Κατά τθν διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτθν Ολλανδία οι ςυμμετζχουςεσ φοιτιτριεσ του
Ρ.Δ.Μ. είχαν τθν ευκαιρία να ςυνεργαςτοφν με ςυναδζλφουσ τουσ από τθν Ολλανδία και τθν Λρλανδία και να δθμιουργιςουν
πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό που αναφερόταν ςε νοθματοδοτιςεισ ςυναφείσ με τθν ζννοια του ορίου. Θ πιο ςθμαντικι
ίςωσ ςτιγμι του Ρρογράμματοσ υπιρξε θ τριιμερθ παραμονι των ςυμμετεχόντων ςτο νθςί Terschelling, όπου είχαν τθν
ευκαιρία να πραγματοποιιςουν ζργα και εικαςτικζσ δράςεισ που αναφζρονταν ςτθν ζννοια του ορίου, ςτθ μετατόπιςθ των
φυςικϊν ςυνόρων, ςτα φυςικά φαινόμενα τθσ παλίρροιασ και τθσ αμπϊτιδοσ, ςτθ μεταβλθτότθτα του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ, αλλά και ςτθ ςθμαςία τθσ μεταβλθτότθτασ αυτισ για τθ ηωι των ανκρϊπων. Τθν εμπειρία αυτισ τθσ
δθμιουργίασ οι ςυμμετζχοντεσ τθν μεταςχθμάτιςαν τισ επόμενεσ μζρεσ ςε εκπαιδευτικό υλικό. Τα ζργα που δθμιουργικθκαν
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είναι επιςκζψιμα ςτο http://www.eled.uowm.gr/ip/.

Τόςο θ παραμονι το 2012 ςτο Leeuwarden όςο και θ τριετισ εφαρμογι του P.S.BoWMa άνοιξαν διόδουσ επικοινωνίασ του
Ρανεπιςτιμιου Δυτικισ Μακεδονίασ με το ευρφτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον, κακιζρωςαν νζεσ ςυνεργαςίεσ και ιδθ για τθν
ακαδθμαϊκι χρονιά 2012/13 το Τ.Ε.Ε.Τ. μπόρεςε να υποδεχτεί τθν πρϊτθ φιλοξενοφμενθ φοιτιτρια από τθν Ολλανδία με βάςθ
το πρόγραμμα ανταλλαγισ φοιτθτϊν Erasmus.

Εικόνεσ τησ Ιδιότητασ του Πολίτη (Images of Citizenship)
Τα ςυμμετζχοντα Λδρφματα ςτο Images of Citizenship είναι τα Noordeldijke Hogeschool Leeuwarden (Ολλανδία, Leeuwarden)
ωσ ςυντονιςτισ φορζασ και το Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ ωσ ςυντονιςτισ φορζασ (Τμιμα Εικαςτικϊν και
Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν και Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ), το Mary’s College
(Λρλανδία, Belfast) και το vzw HUB-EHSAL (Βρυξζλλεσ, Βζλγιο).

Το IP Εικόνεσ τθσ Ιδιότθτασ του Πολίτθ εςτιάηει ςτον ρόλο τθσ αγωγισ του πολίτθ ςτα πλαίςια ενόσ παγκοςμιοποιθμζνου
κόςμου. Θ αγωγι του πολίτθ κα πρζπει να είναι βακιά ριηωμζνθ ςτα ςχολεία. Αν και υπάρχει ευρεία ςυναίνεςθ για το κζμα
αυτό, υπάρχει μικρι ςυμφωνία ςχετικά με το ερϊτθμα πϊσ θ αγωγι του πολίτθ πρζπει να κακοριςτεί. Πλεσ οι χϊρεσ που
ςυμμετζχουν αντιμετωπίηουν το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα ςχετικά με τθν ικαγζνεια. Οι χϊρεσ που ςυμμετζχουν ζχουν όλεσ μια
ιδιαίτερθ ιςτορία ςχετικά με τθν ιδιότθτα του πολίτθ. Για παράδειγμα, ςτθ Βόρεια Λρλανδία, με τθν πρόςφατθ ιςτορία των
ςυγκροφςεϊν τθσ, θ αγωγι του πολίτθ ζχει αποδειχκεί ότι είναι μια κεντρικι πτυχι μιασ ειρθνευτικισ διαδικαςίασ. Θ ςθμαςία
τθσ αγωγισ του πολίτθ ςε ζνα εκνικό επίπεδο μπορεί επίςθσ να μεταφερκεί ςτο ευρφτερο κοινωνικό πλαίςιο ενόσ
παγκοςμιοποιθμζνου κόςμου. Για παράδειγμα, ςυνιςτά μια κοινι ιδζα ςχετικι με τθν ιδιότθτα του πολίτθ, αναγκαίο ςτοιχείο
ςτθν διαδικαςία τθσ Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ.

Ομάδεσ ςτόχοι
Οι εκπαιδευόμενοι φοιτθτζσ μακαίνουν διαδικαςίεσ που ςτοχεφουν ςε μακθτζσ ςε πρωτοβάκμιο και δευτεροβάκμιο ςχολικό
επίπεδο και ςτο εκπαιδευτικό προςωπικό που εμπλζκεται ςε μελζτεσ κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν. Συμμετζχουν ζξι
φοιτθτζσ του κακενόσ από τα ςυνεργαηόμενα πανεπιςτιμια και κατά ανϊτατο όριο 20 μακθτζσ από το ίδρυμα φιλοξενίασ. Οι
φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν επιλζγονται από τα προγράμματα κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν για τα πρωτοβάκμια και
δευτεροβάκμια ςχολικά επίπεδα και από Σχολζσ Καλϊν Τεχνϊν .
Κφριεσ δραςτθριότθτεσ
Οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ κα διερευνιςουν τθν αγωγι του πολίτθ ςτθ χϊρα που τουσ φιλοξενεί και κα τθν ςυγκρίνουν με τθ
φφςθ τθσ αγωγισ του πολίτθ ςτθ χϊρα τουσ. Διδάςκοντεσ από τα ςυμμετζχοντα πανεπιςτιμια κα μιλιςουν για τθν ιςτορία και
τθν τρζχουςα κατάςταςθ τθσ αγωγισ του πολίτθ και κα βοθκιςουν τουσ μακθτζσ με ειδικά κακικοντα. Εκτόσ από τισ
δραςτθριότθτεσ εντόσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ ζνα μεγάλο μζροσ κα λάβει μζροσ ζξω από το κτίριο του ςχολείου. Οι
μακθτζσ κα πρζπει να ςυλλζγουν δεδομζνα και εικόνεσ που ςχετίηονται με το κζμα τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ μζςα από τθ
διερεφνθςθ του δθμοςίου χϊρου αναηθτϊντασ «εικόνεσ» τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ (μνθμεία, τζχνθ το δθμόςιο χϊρο, κλπ.).
Επίςθσ, κα επιςκεφκοφν ςχετικά δθμόςια ιδρφματα, όπωσ μουςεία, τοπικζσ και επαρχιακζσ διοικιςεισ και ςχολεία. Ο ςκοπόσ
των ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων αυτϊν κα ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτθ διαδικαςία λιψθσ
πολιτικϊν αποφάςεων. Διαλζξεισ κα διεξαχκοφν επί τόπου από τα ςυμμετζχοντα πανεπιςτιμια και τουσ προςκεκλθμζνουσ
ομιλθτζσ. Οι μακθτζσ κα πρζπει επίςθσ να ερευνιςουν πϊσ και με ποια μορφι θ αγωγι του πολίτθ μπορεί να
Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

Έκδοζη 2.0

Οκηώβπιορ 2011

25

ςυγκεκριμενοποιθκεί μζςω τθσ βελτίωςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ.
Αναμενόμενα αποτελζςματα
Τα παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό (που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ) από τουσ ςυμμετζχοντεσ
φοιτθτζσ κα διατεκεί ςε ιςτοςελίδα μαηί με άλλα προϊόντα: μια ςυςτθματικι ςυγκριτικι επιςκόπθςθ τθσ αγωγισ του πολίτθ
ςτισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ, και υλικά που κάνουν χριςθ ιςτορικϊν και ςφγχρονων εικόνων του πολίτθ.

Τα μακθςιακά αποτελζςματα
Οι φοιτθτζσ και οι διαλζξεισ κα προςφζρουν τισ πιο πρόςφατεσ γνϊςεισ ςχετικά με τισ διαφορετικζσ μορφζσ τθσ αγωγισ του
πολίτθ, τον πικανό ρόλο και ςθμαςία ςε ζνα εκνικό και διακρατικό επίπεδο. Επίςθσ κα γνωρίςουν πϊσ κα μεταδοκεί θ ςχετικι
γνϊςθ ςχετικι ςτθν εκπαίδευςθ μζςω τθσ βελτίωςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Επιπλζον, οι μακθτζσ κα εξελίξουν τθν
γλϊςςα τουσ, τθν ζρευνα και τισ δεξιότθτεσ παρουςίαςθσ, κακϊσ και τθν ικανότθτά τουσ να εργαςτοφν ςε διεκνικζσ και
πολυτομεακζσ ομάδεσ.

2.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΓΑΝΩΣΕΙΣ
To Τμιμα ζχει ςυμμετάςχει ςτισ παρακάτω Διεκνείσ Διοργανϊςεισ που είτε ζχουν διεξαχκεί ςτο εξωτερικό είτε ςτθν Ελλάδα:

2008
Art Class
Συμμετοχι ςε διεκνι ζκκεςθ με ςυμμετοχι Ευρωπαϊκϊν και Αμερικανικϊν Σχολϊν Τζχνθσ, Φλωρεντία, Λταλία.

2009
θ

2 Μπιενάλε Θεςςαλονίκθσ
Επιλογι φοιτιτριασ για ςυμμετοχι ςτα Master Classes (διδαςκαλία: Λιδα Ραπακωνςταντίνου, Boris Nieslony, Seiji Shimoda)
του Φεςτιβάλ Ρερφόρμανσ τθσ Μπιενάλε, Κεςςαλονίκθ.

2011
θ

3 Μπιενάλε Θεςςαλονίκθσ
Συμμετοχι ςτθν ζκκεςθ: Θ φωτογραφία ωσ μζςο δθμιουργίασ ι ανατροπισ ςτερεοτφπων, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων τθσ
Μπιενάλε, Κεςςαλονίκθ.
2011
θ

3 Μπιενάλε Θεςςαλονίκθσ
Συμμετοχι φοιτθτριϊν και αποφοίτων του Τμιματοσ ςτο εργαςτιριο (workshop) “Performance now v.2: ςϊμα/χϊροσ” του
2ου Φεςτιβάλ Performance τθσ 3θσ Μπιενάλε Σφγχρονθσ Τζχνθσ Κεςςαλονίκθσ.

2011
Μπιενάλε Ακινασ 2011
Αποπεράτωςθ τθσ Σχεδίασ Α.ΔΛ.Ρ.ΛΕΩ και των Taper-Art, ςυμμετοχι ςτο ζργο του Νίκου Χαραλαμπίδθ Καρναβαλικι Παφςθ,
Ακινα.

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

Έκδοζη 2.0

Οκηώβπιορ 2011

26

2011
Μπιενάλε Νζων Καλλιτεχνϊν τθσ Μεςογείου , +ταγμα 9: Ρεδίο δράςθσ Κόδρα Δοφρειοσ Κπποσ.
Διερεφνθςθ τθ ςθμαςιοδότθςθσ τθσ καντίνασ (τοπόςθμο) και τθ διειςδυτικι τθσ χωρικι λειτουργία, Κεςςαλονίκθ.

2011
Prague Quadrennial of Performance Design and Space
Φςτερα από επιλογι ςυμμετοχι φοιτθτϊν/τριων ςτθν διεκνι διοργάνωςθ με ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια, εργαςτιρια,
περφόρμανσ, εκκζςεισ. Εργαςτιριο Σκθνογραφίασ, Ρράγα, Τςεχία.

2011
Ν 3 InternationalScenographer’sFestival
Διάκριςθ ςτουσ τελικοφσ του Διεκνοφσ Φοιτθτικοφ Διαγωνιςμοφ Σκθνογραφίασ του ΙΝ 3 International Scenographers Festival,
Βαςιλεία, Ελβετία.

2012
θ

8 Διεκνισ Ρανεπιςτθμιάδα Θεάτρου
θ

Συμμετοχι κατόπιν επιλογισ ςτθν 8 Διεκνι Ρανεπιςτθμιάδα με δφο κεατρικζσ περφόρμανσ: «ωμαίοσ και Λουλιζτα and time
for us» και τθν «Κυρά τθσ Κάλαςςασ», Σζρρεσ.

2012
ο

30 Συνζδριο του ISME
Συμμετοχι ςτο International Society for Music Education (ISME) με προβολζσ βίντεο, Κεςςαλονίκθ.

2012
Transform 2012: Ετιςια Ζκκεςθ των Ακαδθμιϊν και Σχολϊν Καλϊν Τεχνϊν των Βαλκανικϊν Κρατϊν.
Συμμετοχι του Τ.Ε.Ε.Τ. ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ με κζμα «Το κουτί τθσ Ρανδϊρασ» που διοργανϊκθκε από το Τμιμα Εικαςτικϊν
και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν του Α.Ρ.Κ, Κεςςαλονίκθ.

2013
4Θ 4θ Μπιενάλε Σφγχρονθσ Τζχνθσ Θεςςλονίκθσ: 4ο Εργαςτιριο Νζων Καλλιτεχνϊν «Μεςογειακό Ταμπεραμζντο;
Στερεότυπα τόπων και άλλοι μφκοι» (Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ ςε Συνεργαςία με το Ρεδίο Δράςθσ Κόδρα):
Συμμετοχι ενόσ αποφοίτου του ακαδ.ζτουσ 2012/13.
Goldsmiths : Εxhibition at A-EYE: An exhibition of art and nature inspired computation
Συμμετοχι ενόσ αποφοίτου του ακαδ. ζτουσ 2011/12.
Κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι, εκτόσ ελάχιςτων περιπτϊςεων, το κόςτοσ ςυμμετοχισ καλφφκθκε από τουσ ίδιουσ
ςυμμετζχοντεσ διδάςκοντεσ και φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ.

3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΕΣ
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2009-2010
Λερά Μονι Αγίου Γεραςίμου του Λορδανίτου Λεριχϊ, Λςραιλ. Συμμετοχι 48 φοιτθτϊν/τριϊν ςτθν ψθφοκζτθςθ ζργου μεγάλων
διαςτάςεων για τθν Λερά Μονι Αγίου Γεραςίμου του Λορδανίτου ςτθν Λεριχϊ. Θ Μονι και το Ρατριαρχείο Λερουςαλιμ
χρθματοδότθςαν πλιρωσ τθν μετάβαςθ και οι φοιτθτζσ/τριεσ αμείφκθκαν επαγγελματικά. Ταυτόχρονα υπιρξε ανταποδοτικό
όφελοσ ςτο Τμιμα με παροχι ψθφίδων που εξαςφάλιςαν τθν λειτουργία του Εργαςτθρίου Ψθφιδωτοφ επί 3 ακαδθμαϊκά ζτθ.

4. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ
Γίνεται προςπάκεια να ςυμμετάςχουν οι φοιτθτζσ/τριεσ ςε διεκνείσ δράςεισ κάτι που είναι εξαιρετικά δφςκολο, διότι δεν
υπάρχει χρθματοδότθςθ για τζτοιου είδουσ δραςτθριότθτεσ.
Ωςτόςο υπιρξαν δφο περιπτϊςεισ εξαιρετικά γόνιμθσ δραςτθριότθτασ:

2008
Δρόμοι τθσ Ελιάσ: Φοιτιτρια και διδάςκοντεσ του Τμιματοσ ςυμμετείχαν ςτθν Ρορεία 140 μοτοςικλετιςτϊν που διάνυςαν τθν
απόςταςθ Καλαμάτασ – Κίνασ για να φυτζψουν μια ελιά ςτθν Ρλατεία, Ρεκίνο. Θ διοργάνωςθ πραγματοποιικθκε με τθν
ευκαιρία των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του Ρεκίνου και τθν υποςτιριξθ του Συνδζςμου Ελαιοπαραγωγϊν Καλαμάτασ. Θ
διαδικαςία εξελίχκθκε ςε όλεσ τισ χϊρεσ μεταξφ Ελλάδασ και Κίνασ (Τουρκία, Γεωργία, Αηερμπαϊτηάν, Καηακςτάν,
Τουρκμενιςτάν, ωςία, Ουκρανία, ουμανία, Βουλγαρία, FYROM).

2013
Συμμετοχι 13 φοιτθτϊν του Τ.Ε.Ε.Τ. ςτο πρόγραμμα PHYSIS που διοργανϊκθκε από το Μδρυμα Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ
(παράρτθμα Βερολίνου). Οι φοιτθτζσ εργάςτθκαν ςτθν περιοχι του Βερμίου επί ζνα μινα μαηί με φοιτθτζσ από Σχολζσ Καλϊν
Τεχνϊν του Βερολίνου αλλά και από τθν υπόλοιπθ Ελλάδα (80 φοιτθτζσ ςυνολικά). Λόγω του πολυεκνικοφ χαρακτιρα των
Σχολϊν του Βερολίνου οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ φοιτθτζσ/τριεσ από τθν Γερμανία προζρχονταν από διάφορεσ χϊρεσ και όλεσ
τισ θπείρουσ του κόςμου. Τα ζργα που παριχκθςαν εκτζκθκαν τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο Βερολίνο και τθν Λταλία.

5.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΜΕΣ

Το Τμιμα ζχει πραγματοποιιςει αυτοχρθματοδοτοφμενεσ εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ ςε όλεσ τισ μεγάλεσ διοργανϊςεισ που
διεξιχκθςαν τθν περίοδο μετά το 2008 (Μπιενάλε Βενετίασ, Ντοκουμζντα).

Τα παραπάνω αναδεικνφουν τθν διεκνι διάςταςθ που ζχει γίνει εφικτό να προςδοκεί ςτο Τμιμα. Οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν
ζρκει ςε επαφι και είναι μζτοχοι ςε διεκνι γεγονότα είτε διεξάγονται ςτθν Ελλάδα είτε διεκνϊσ. Θ ςυμμετοχι, είτε διεξάγεται
κεςμικά είτε με τθν καλλιτεχνικι πρωτοβουλία, διευρφνει τουσ καλλιτεχνικοφσ και εκπαιδευτικοφσ ορίηοντεσ των
φοιτθτϊν/τριων

Υπάρχουν ςυμφωνίεσ διμεροφσ ςυνεργαςίασ με ιδρφματα και φορείσ του εξωτερικοφ; Ροιεσ;
Διμερείσ Συμφωνίεσ υπάρχουν με τα παρακάτω Ρανεπιςτιμια:
–

NHL University, Leeuwarden, Ολλανδία

–

Sinan University, Κωνςταντινοφπολθ, Τουρκία.

–

Ρανεπιςτιμιο Κφπρου, Λευκωςία, Κφπροσ.
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–

Andrzeja Frycza Modrzewskiewo Krakow University, Κρακοβία, Ρολωνία.

Επίςθσ είναι υπό διαπραγμάτευςθ ςυμφωνίεσ για διμερείσ ςυνεργαςίεσ με τα:
–

University of Nisantasi, Τουρκία

–

Istanbul Sisli Vocational School, Τουρκία

–

University of Ostrava, Τςεχία

–

University of Seville

–

Academia di Belli Arti, Venice, Λταλία

Υπάρχουν διεκνείσ διακρίςεισ του Ρρογράμματοσ Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν; Ροιεσ;
Σθμαντικά εκνικά βραβεία είναι εκείνα που απζςπαςε το Τμιμα για τθν τριετι Εφαρμογι του IP προγράμματοσ ERASMUS. Τα
βραβεία απζςπαςε το Τμιμα μεταξφ 117 άλλων IP από τα πανεπιςτιμια όλθσ τθσ χϊρασ για τθν εφαρμογι των IP τθν περίοδο
ο

ο

2007-2013. Στο Τμιμα απενεμικθ το 1 Βραβείο Ροιότθτασ ωσ το καλφτερο IP τθσ περιόδου και το 3 Βραβείο Διάδοςθσ
Αποτελεςμάτων.

Eφαρμόηεται το ςφςτθμα μεταφοράσ διδακτικϊν μονάδων (ECTS);
Το ςφςτθμα μεταφοράσ διδακτικϊν μονάδων (ECTS) προβλζπεται ςτον Οδθγό Σπουδϊν και εφαρμόηεται ςτο Τμιμα από το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2006-7.
Υπάρχουν και διανζμονται ενθμερωτικά ζντυπα εφαρμογισ του ςυςτιματοσ ECTS;
Ναι.

3.1.4. Ρϊσ κρίνετε τθν πρακτικι άςκθςθ των φοιτθτϊν;
Υπάρχει ο κεςμόσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των φοιτθτϊν; Είναι υποχρεωτικι θ πρακτικι άςκθςθ για όλουσ τουσ φοιτθτζσ;
Ο κεςμόσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ αναπτφςςεται με δφο διαδικαςίεσ: Ρρακτικι Άςκθςθ ςτα Σχολεία ςτο πλαίςιο του
μακιματοσ Διδακτικι Μεκοδολογία-Ρρακτικι Άςκθςθ και τθ Διευρυμζνθ Ρρακτικι Άςκθςθ που αποτελεί πρόγραμμα
χρθματοδοτοφμενο από το ΕΣΡΑ .

1. ΡΑΚΤΙΚΘ ΑΣΚΘΣΘ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Το πρόγραμμα τθσ Διδακτικισ Μεκοδολογίασ και Ρρακτικισ Άςκθςθσ, πραγματοποιείται ςε τρεισ ξεχωριςτζσ φάςεισ με
κοινοφσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, περιεχόμενα και τρόπο οργάνωςθσ. Ο τρόποσ διεξαγωγισ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, θ
διάρκεια τθσ, κακϊσ και κάκε λεπτομζρεια τθσ λειτουργίασ τθσ κακορίηεται ρθτϊσ ςτον Οδθγό Σπουδϊν.
ο

Οργάνωςθ των μακθμάτων για τον Οδθγό Σπουδϊν του 2011/11: Διδακτικι των Εικαςτικϊν: 7 εξάμθνο – Διδακτικι
ο

ο

Μεκοδολογία- Ρρακτικι Άςκθςθ Λ, ΛΛ : 9 & 10 εξάμθνο.
ο

Οργάνωςθ των μακθμάτων για τον Οδθγό Σπουδϊν του 2013/14: Διδακτικι των Εικαςτικϊν: 4 εξάμθνο – Διδακτικι
ο

ο

Μεκοδολογία- Ρρακτικι Άςκθςθ Λ,ΛΛ : 7 & 8 εξάμθνο
Αϋ ΦΑΣΘ: Διδακτικι των Εικαςτικϊν: Ειςαγωγι ςτθ Θεωρία και πράξθ του ςχολείου και τθσ διδαςκαλίασ.
ο

ο

Στόχοι τθσ Ά Φάςθσ: Θ Αϋ φάςθ (7 ι 4 εξάμθνο) ςυνδυάηει το κεωρθτικό μάκθμα ςτθ Σχολι ωσ μια πρϊτθ προςζγγιςθ των
φαινομζνων τθσ διδακτικισ επιςτιμθσ με γνωςτικό αντικείμενο τα εικαςτικά μακιματα, ςυςχετίηοντασ τθ κεωρθτικι γνϊςθ
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με τθ μετάδοςθ πλθροφοριϊν, ςτθριηόμενθ ςτουσ παρακάτω εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ:
1. Οι φοιτθτζσ να γνωρίςουν τα κυριότερα διδακτικά μοντζλα των εικαςτικϊν τεχνϊν και να μποροφν να τα εφαρμόςουν
εναλλακτικά ςτθ ςχολικι τάξθ.
2. Να μποροφν να οργανϊνουν διδαςκαλίεσ με βάςθ τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν και τθν παιδαγωγικι καταλλθλότθτα.
3. Να ςυνδζςουν τισ εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ με τα άλλα μακιματα και να δθμιουργοφν ενδιαφζροντα διακεματικά
projects αλλά και αυτόνομεσ δράςεισ.
Οργάνωςθ τθσ Ά Φάςθσ: Οι φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ παρακολουκοφν το τρίωρο κεωρθτικό μάκθμα ςτο Ρανεπιςτιμιο
(ανάπτυξθ και ςυηιτθςθ κεμάτων), όπου διδάςκονται τα κυριότερα διδακτικά μοντζλα που αφοροφν τθν οργάνωςθ των
Εικαςτικϊν μακθμάτων. Οι παρατθριςεισ του υπεφκυνου κακθγθτι παιδαγωγικισ εςτιάηουν αρχικά ςτθν ανάπτυξθ των
κεωρθτικϊν μακθμάτων με βάςθ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, οι οποίοι υποςτθρίηονται από μια ςειρά διδακτικζσ εφαρμογζσ.
Μζςα από τθν χριςθ προτεινόμενων εκπαιδευτικϊν μοντζλων ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ παιδαγωγικισ μεταφζρει πλθροφορίεσ
ςτουσ φοιτθτζσ που ζχουν ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ τεχνικϊν και διδακτικϊν ςτρατθγικϊν, και αφοροφν ςτθν επικοινωνία με
τουσ μακθτζσ και τθν λφςθ προβλθμάτων με τθν επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων.
Σε αυτιν τθ φάςθ επιδιϊκουμε να αναπτφξουμε το κεωρθτικό μάκθμα με ανάλυςθ ενοτιτων που αφοροφν το Αναλυτικό
Ρρόγραμμα Σπουδϊν και το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ Σπουδϊν Εικαςτικισ Αγωγισ, που προςφζρεται για τισ
ζξι (6) τάξεισ του Δθμοτικοφ Σχολείου και τισ τρεισ (3) του Γυμναςίου. Θ εκπαίδευςθ είναι ςυνταγματικά και νομοκετικά
κατοχυρωμζνθ με προκακοριςμζνουσ ςκοποφσ και ςτόχουσ, και αντλεί τα περιεχόμενα τθσ από τα Αναλυτικά Ρρογράμματα.
Το κζντρο βάρουσ ςε αυτιν τθ φάςθ παραμζνει θ κεωρία, με ςκοπό να περάςει, να κατανοθκεί και να δοκιμαςτεί ςτθν πράξθ
ο

ο

ςτα επόμενα εξάμθνα (9 και 10 ). Για τθν προςζγγιςθ αυτι οι κεωρθτικζσ αναηθτιςεισ του μακιματοσ καλφπτουν ανάγκεσ,
που ζχουν ςχζςθ με τθν υλικοτεχνικι υποδομι των καλλιτεχνικϊν μακθμάτων, παραδείγματα προτεινόμενων εικαςτικϊν
μορφικϊν ςτοιχείων, υλικά, μζςα και εργαλεία, εικαςτικά ιςοδφναμα, τα οποία προςαρμόηονται ανάλογα το γνωςτικό
επίπεδο και με γνϊμονα τισ χρθςτικζσ, τεχνικζσ και γνωςτικζσ δυνατότθτεσ των μακθτϊν. Τα κεωρθτικά μακιματα είναι
υποχρεωτικά και προσ το τζλοσ του εξαμινου οι φοιτθτζσ καλοφνται να παραδϊςουν μια γραπτι εργαςία, με περιεχόμενο τον
αναλυτικό ςχεδιαςμό μιασ οργανωμζνθσ διδακτικι ενότθτασ, λαμβάνοντασ υπόψθ όλουσ τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ
παράγοντεσ, που τουσ βοθκοφν για να υποςτθρίξουν μια κεματικι εικαςτικι ενότθτα ςε μια από τισ τάξεισ του Δθμοτικοφ ι
του Γυμναςίου με βάςθ το Α.Ρ.Σ - Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.

Βϋ ΦΑΣΘ: Διδακτικι Μεκοδολογία - Ρρακτικι Άςκθςθ Ι
Θ Διδακτικι Μεκοδολογία και Ρρακτικι Άςκθςθ γίνεται ςε δφο ςυνεχόμενα εξάμθνα και προςφζρεται ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ
ου

του 9 ι 7

ου

ου

ου

και του 10 ι 8 εξαμινου ωσ: Διδακτικι Μεκοδολογία και Ρρακτικι Άςκθςθ Λ και ΛΛ. Θ ϋΒ φάςθ ςυνδυάηει το

κεωρθτικό μάκθμα ςτθ Σχολι και τθν Ρρακτικι Άςκθςθ ωσ παρατιρθςθ διδαςκαλίασ ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Α/κμιασ και
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, ςυςχετίηοντασ τθ κεωρθτικι γνϊςθ με τθ ςχολικι εμπειρία ςτθριηόμενθ ςτουσ παρακάτω εκπαιδευτικοφσ
ςτόχουσ:
1. Το μάκθμα αποβλζπει ςτθν ςυλλογι εμπειριϊν και γνϊςεων με μια πρϊτθ επαφι του φοιτθτι με τθ ςχολικι τάξθ βάςει
προγράμματοσ που ςχθματίηεται από τον υπεφκυνο διδάςκοντα και τουσ αντίςτοιχουσ Διευκυντζσ τθσ εκπαίδευςθσ.
2. Τθ παρακολοφκθςθ δια ηϊςθσ διδαςκαλιϊν, οι οποίεσ πραγματοποιοφνται ςε ςχολικζσ τάξεισ τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ
Εκπ/ςθσ.
Οργάνωςθ και περιεχόμενα κάκε Διδακτικισ: Θ Βϋ Φάςθ περιλαμβάνει δφο μζρθ, ζνα κεωρθτικό που πραγματοποιείται ςε
χϊρουσ του Ρανεπιςτθμίου και διαρκεί 13 εβδομάδεσ με τισ υποχρεωτικζσ παρακολουκιςεισ διδαςκαλιϊν των κακθγθτϊν
Καλλιτεχνικϊν μακθμάτων, ςτισ ςυνεργαηόμενεσ με το Τ.Ε.Ε.Τ., ςχολικζσ μονάδεσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Ν.
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Φλϊρινασ με ςτόχο τθ βιωματικι μάκθςθ.
Θεωρθτικό μζροσ: Συγκεκριμζνα, θ ζναρξθ του χειμερινοφ εξαμινου ξεκινά με τθν ςυνάντθςθ – ενθμζρωςθ των
φοιτθτϊν/τριων ςχετικά με τισ λειτουργίεσ των διδακτικϊν ςυναντιςεων και το πλαίςιο λειτουργίασ των διδακτικϊν
παρακολουκιςεων – επιςκζψεων ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Φλϊρινασ με τισ οποίεσ
ςυνεργάηεται το Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ.
Οι φοιτθτζσ/τριεσ παρακολουκοφν αρχικά το κεωρθτικό μάκθμα ςτο Ρανεπιςτιμιο, με τθν ανάπτυξθ και τθν ςυηιτθςθ
διδακτικϊν τεχνικϊν και μεκοδολογιϊν και παράλλθλα παρακολουκοφν τθν ςειρά των προγραμματιςμζνων διδαςκαλιϊν ςτισ
ςχολικζσ μονάδεσ. Ζχοντασ υπόψθ ότι ολόκλθρθ θ Ρρακτικι Άςκθςθ υπθρετεί τθ ςφνδεςθ κεωρίασ και πράξθσ, μποροφμε
ςχθματικά να παραςτιςουμε τθ ςχζςθ κεωρίασ και πράξθσ ςτθ φάςθ αυτι ωσ ακολουκία τθσ εξισ μορφισ: Κεωρία
(Ρραγμάτευςθ μιασ εκπαιδευτικισ προςζγγιςθσ) – Ρράξθ (Ραρατιρθςθ διδαςκαλίασ).
Συγκεκριμζνα ςε αυτό το ςτάδιο των αρχικϊν κεωρθτικϊν μακθμάτων, οι φοιτθτζσ/τριεσ, παρακολουκοφν τθν ανάλυςθ του
υπεφκυνου κακθγθτι, για τθν κλιμακωτι διαδικαςία εφαρμογισ τθσ προετοιμαςίασ μιασ διδακτικισ τθν οποία
παρακολοφκθςαν, μελετϊντασ τα ςτάδια, τουσ γενικοφσ ι ειδικοφσ παράγοντεσ που τθν επθρζαςαν και πρζπει να λθφκοφν
υπόψθ. Θ ανάλυςθ επίςθσ περιλαμβάνει, τθν ειδικι προετοιμαςία για μια ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, ανάλυςθ των
ςτοιχείων όπωσ κακοριςμόσ κζματοσ, υλικοτεχνικά ςτοιχεία, μορφολογικά, ςτοιχεία περιεχομζνου, μορφζσ τεχνϊν και
τεχνοτροπίεσ, διεπιςτθμονικι - διακεματικι προςζγγιςθ. Ζτςι εμβακφνουν τθ γνϊςθ ςε παιδαγωγικζσ ζννοιεσ, όπωσ οι
ζννοιεσ των κινιτρων μάκθςθσ, τθσ αξιολόγθςθσ, τθσ ςχολικισ επίδοςθσ, κ.α. Στισ τρίωρεσ ςυναντιςεισ ςτθ ςχολι οι
υπεφκυνοι παιδαγωγοί ενθμερϊνουν τουσ φοιτθτζσ για τον τρόπο με τον οποίο καλοφνται να υποςτθρίξουν το κεωρθτικό
κομμάτι τθσ εργαςίασ που κα παρουςιάςουν ςτο τζλοσ του εξαμινου.
Οι φοιτθτζσ του Τ.Ε.Ε.Τ. υποχρεοφνται να παρακολουκιςουν ςυνολικά τζςςερισ (4) οργανωμζνεσ διδαςκαλίεσ εικαςτικϊν, δφο (2) ςε τάξεισ του Δθμοτικοφ Σχολείου και δφο (2) ςε τάξεισ του Γυμναςίου - παρακολουκϊντασ τισ προετοιμαςμζνεσ
εφαρμογζσ των εκεί υπεφκυνων κακθγθτϊν Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων (ΡΕ08). Οι φοιτθτζσ/τριεσ του Τ.Ε.Ε.Τ. εξετάηουν και
καταγράφουν τισ πλθροφορίεσ μζςα από Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν που προςφζρεται αρχικά για τα Εικαςτικά
Μακιματα ςε τάξεισ του Δθμοτικοφ και των τάξεων του Γυμναςίου.
Συναντιςεισ ςτο Ρανεπιςτιμιο: Ραράλλθλα με τισ βιωματικζσ παρακολουκιςεισ των φοιτθτϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ των
Δθμοτικϊν Σχολείων και των Γυμναςίων, ακολουκοφν ςε μια παράλλθλθ ανάπτυξθ και οι τρίωρεσ εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ
ςτθ αίκουςα κεωρθτικϊν μακθμάτων. Θ παρουςία του υπευκφνου κακθγθτι, λειτουργεί με ςκοπό να αναλυκοφν κεωρθτικά
τα ςτάδια μζςα από το πλάνο τθσ Διδακτικισ των Εικαςτικϊν – Σχεδιαςμόσ, Ρροετοιμαςία και Ενδεικτικι Εκτζλεςθ ωριαίου
μακιματοσ, με βάςθ τισ βιωματικζσ εμπειρίεσ των φοιτθτϊν του Τ.Ε.Ε.Τ από τισ διδακτικζσ παρακολουκιςεισ. Στισ τρίωρεσ
ςυναντιςεισ ςτθ ςχολι οι υπεφκυνοι παιδαγωγοί ενθμερϊνουν τουσ φοιτθτζσ για τον τρόπο με τον οποίο καλοφνται να
υποςτθρίξουν το κεωρθτικό κομμάτι τθσ εργαςίασ που κα παρουςιάςουν ςτο τζλοσ του εξαμινου.
Υποχρεϊςεισ και αξιολόγθςθ του Φοιτθτι: Μετά τθν παράλλθλθ ανάπτυξθ των βιωματικϊν ςυναντιςεων ςτισ ςχολικζσ
μονάδεσ και των κεωρθτικϊν ςυναντιςεων ςτο χϊρο του Ρανεπιςτθμίου θ ςυνεργαςία ςυνεχίηεται με άξονα τισ
εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ των οργανωμζνων εικαςτικϊν δραςτθριοτιτων που καλοφνται να εφαρμόςουν με βάςθ τισ
ςυγκεκριμζνεσ παρακολουκιςεισ τισ κάκε ομάδασ των φοιτθτϊν/τριων του Τ.Ε.Ε.Τ. ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Α/κμιασ και
Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Φλϊρινασ.
Στθν Βϋ φάςθ ο φοιτθτισ διαμορφϊνει τθν προςωπικι του κεωρία μζςα από τθν εξισ διαδικαςία: Ακοφει, παρατθρεί,
περιγράφει, αναλφει, ερμθνεφει, καταγράφει, και αιςκάνεται. Μζςω τθσ παρατιρθςθσ επιδιϊκεται θ ευαιςκθτοποίθςθ του
φοιτθτι του Τ.Ε.Ε.Τ. ςε κζματα και προβλιματα αγωγισ και διδαςκαλίασ των εικαςτικϊν μακθμάτων.
ο

ο

Ραράλλθλα ςτο 7 ι 9 εξάμθνο, ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ παιδαγωγόσ, απαιτεί από τον φοιτθτι να προετοιμάςει μια
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διδαςκαλία με βάςθ το περιεχόμενο τθσ πτυχιακισ του εργαςίασ, ςτθριηόμενθ ςτο πλάνο εργαςίασ, με το ςχεδιαςμό μιασ
οργανωμζνθσ δραςτθριότθτασ, με ςκοπό να τθν παρουςιάςει ςε μια οργανωμζνθ προτεινόμενθ διδακτικι ενότθτα ςτο
ο

ο

επόμενο εξάμθνο (8 ι 10 ).
Θ ςυνεργαςία του υπεφκυνου κακθγθτι παιδαγωγοφ και του φοιτθτι, ςτο ςθμείο αυτό λειτουργεί με τθν ανάδειξθ των
μζςων, των νοθμάτων και των υλικϊν που χρθςιμοποιεί ο φοιτθτισ για να υποςτθρίξει τθν πτυχιακι του εργαςία, κακϊσ
χρειάηεται ςε αυτιν τθ φάςθ να προςαρμοςτοφν ωσ υλικά και μζςα, με τθν μζκοδο των εικαςτικϊν ιςοδφναμων υλικϊν, για
να προςφερκοφν ωσ προτεινόμενεσ εικαςτικζσ δράςεισ, προςαρμοςμζνεσ ςτο γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν ανάλογα τθν
τάξθ.
Γϋ ΦΑΣΘ: Διδακτικι Μεκοδολογία - Ρρακτικι Άςκθςθ ΙΙ
ο

Με τθν ζναρξθ του 10 ι 8

ου

εξαμινου θ Διδακτικι Μεκοδολογία – Ρρακτικι Άςκθςθ ΛΛ, ξεκινά με τθν κεωρθτικι ενίςχυςθ

των φοιτθτϊν/τριων του Τ.Ε.Ε.Τ. ςτθριηόμενθ ςτουσ παρακάτω εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ.
1. Θ πρακτικι εφαρμογι των εμπειριϊν και γνϊςεων του φοιτθτι με ατομικζσ διδαςκαλίεσ τισ οποίεσ πραγματοποιεί ςε
ςχολεία τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ.
2. Να είναι ςε κζςθ οι φοιτθτζσ μζςα από τισ ατομικζσ διδαςκαλίεσ να αντλοφν ιδζεσ από τθν άμεςθ οπτικι και απτικι
εμπειρία, τθ μνιμθ και τθν φανταςία.
3. Να ςυνειδθτοποιοφν τισ δυνατότθτεσ ζκφραςθσ που προκφπτουν από τον πειραματιςμό με κάκε είδουσ υλικά, τεχνικζσ
μζςα, ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ (Επίπεδο, όγκοσ, χϊροσ, χρόνοσ).
4. Να πειραματίηονται και να εκφράηονται με κάκε είδουσ οπτικό και εποπτικό υλικό (βιβλία, φωτογραφίεσ, διαφάνειεσ,
φωτοτυπίεσ, αφίςεσ και άλλα) από διάφορεσ πθγζσ (Μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, αίκουςεσ Τζχνθσ, ςφγχρονθ
τεχνολογία), ϊςτε να καταλιγουν ςε ιδζεσ που ωκοφν ςτθν διαμόρφωςθ μιασ διδαςκαλίασ.
5. Να αποκτιςει ο φοιτθτισ άμεςθ εμπειρία τθσ κακθμερινισ εργαςίασ και ηωισ μζςα ςτο ςχολικό περιβάλλον.
6. Να αναπτφξει τθν ικανότθτα ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ αξιοποιϊντασ γνϊςεισ
από τισ προθγοφμενεσ φάςεισ τθσ Δι.Με. Ρ.Α.
7. Να αναπτφξει τθν ικανότθτα υλοποίθςθσ του ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ με μεκοδικότθτα, αποτελεςματικότθτα, αλλά και
ευελιξία.
8. Να διευρφνει τον προςωπικό του ορίηοντα κατανόθςθσ τθσ παιδαγωγικισ διδακτικισ διαδικαςίασ, αναπτφςςοντασ τθν
ικανότθτα παιδαγωγικισ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων που προκφπτουν κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ, και
αυτοαξιολιγθςθσ του ζργου του.
Οργάνωςθ Γϋ Φάςθσ: Ππωσ αναφζραμε ςτα δφο τελευταία προςφερόμενα μακιματα τθσ Διδακτικισ Μεκοδολογίασ Λ και ΛΛ, οι
φοιτθτζσ/τριεσ, προςεγγίηουν και δουλεφουν πάνω ςε κζματα διδακτικισ μεκοδολογίασ των Εικαςτικϊν ςτο Δθμοτικό και ςτο
Γυμνάςιο.
Οι φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ςτθν Γϋ Φάςθ χωρίηονται ςε ομάδεσ των τεςςάρων (4) ατόμων.
Το πρόγραμμα κατά το ςτάδιο προετοιμαςίασ καλφπτει αρχικά πζντε (5) κεωρθτικζσ ενότθτεσ ςε ζνα ςφνολο (15) δεκαπζντε
ωρϊν, και περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ των παραγόντων που επθρεάηουν τισ ςυνκικεσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ με βάςθ τα
καλλιτεχνικά μακιματα.
Συναντιςεισ ςτο Ρανεπιςτιμιο: Συγκεκριμζνα ςε αυτό το ςτάδιο των αρχικϊν κεωρθτικϊν μακθμάτων, οι φοιτθτζσ/τριεσ,
παρακολουκοφν τθν κλιμακωτι διαδικαςία εφαρμογισ τθσ προετοιμαςίασ, θ οποία περιλαμβάνει ανάλυςθ των ςτοιχείων
όπωσ υλικοτεχνικά ςτοιχεία, Μορφολογικά, ςτοιχεία Ρεριεχομζνου, Μορφζσ Τεχνϊν, Τεχνοτροπίεσ. Διεπιςτθμονικι Διακεματικι προςζγγιςθ, και εμβακφνουν τθ γνϊςθ ςε παιδαγωγικζσ ζννοιεσ, όπωσ οι ζννοιεσ των κινιτρων μάκθςθσ, τθσ
αξιολόγθςθσ, τθσ ςχολικισ επίδοςθσ, κ.α. Στισ τρίωρεσ ςυναντιςεισ ςτθ ςχολι ο υπεφκυνοσ παιδαγωγόσ παρουςιάηει το
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πρόγραμμα τθσ Γ Φάςθσ. Θ ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν καλφπτει πλθροφορίεσ ςε κζματα διοίκθςθσ και λειτουργίασ του
ςχολείου. (Ωρολόγιο Ρρόγραμμα, Διεφκυνςθ, Σφλλογοσ Διδαςκόντων, Υπθρεςιακά κακικοντα, ςχζςθ με τον Σχολικό
ςφμβουλο ιδιαίτερα ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Α/Κμιασ εκπαίδευςθσ, ςχζςθ με τθ τοπικι αυτοδιοίκθςθ, και με τουσ γονείσ.)
Οι υπεφκυνοι χωρίηουν τουσ φοιτθτζσ ςε ομάδεσ τεςςάρων (4) ατόμων, για να τουσ προετοιμάςουν ςτθν εφαρμογι των δφο
διδαςκαλιϊν, μια ςε μια τάξθ του Δθμοτικοφ, και μία ςε μια τάξθ του Γυμναςίου, και παράλλθλα όπωσ οφείλουν, να
παρακολουκιςουν τισ διδαςκαλίεσ των μελϊν τθσ ομάδασ τουσ.
Γνωριμία με το ςχολικό περιβάλλον των τάξεων που κα διδάξει ο φοιτθτισ: Θ προετοιμαςία για τθν εφαρμογι τθσ
Ρρακτικισ Άςκθςθσ, ξεκινά πριν τθν τζλεςι τθσ, και περιλαμβάνει τθ ςυνεργαςία του φοιτθτι /τρια με τουσ διδάςκοντεσ ςε
κζματα που αφοροφν τθν επιλογι του κζματοσ με γνϊμονα τθν τάξθ, το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν, και τθν αξιολόγθςθ
των εκπαιδευτικϊν ςτόχων.
Ο φοιτθτισ επιςκζπτεται τθν τάξθ και τον χϊρο ςτον οποίο καλείται να διδάξει, για να παρακολουκιςει τθ διδαςκαλία των
καλλιτεχνικϊν μακθμάτων από τον εκπαιδευτικό ι τον δάςκαλο, και ςυγκεντρϊνει ςτοιχεία και γενικζσ πλθροφορίεσ που κα
του χρειαςτοφν για το ςχεδιαςμό τθσ προτεινόμενθσ διδαςκαλίασ του. Ραρακολουκεί το μάκθμα των Εικαςτικϊν, και ζρχεται
ςε επαφι με τον υπεφκυνο του μακιματοσ για ηθτιματα που αφοροφν τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ, αλλά και κατά τθν διάρκεια
τθσ διακριτικισ παρουςίασ του μζςα ςτισ αίκουςεσ, αναπτφςςει το κανάλι επαφισ και γνωριμίασ με τουσ μακθτζσ.
Ρρακτικι άςκθςθ – Εφαρμογι και εκτζλεςθ διδακτικοφ ζργου: Θ ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ παιδαγωγοφσ κακθγθτζσ
για τθν επιτυχία του προγράμματοσ ςυνεχίηεται και ςε αυτιν τθ φάςθ, κακϊσ επιςκζπτονται τισ τάξεισ ςτισ οποίεσ αςκοφνται
οι φοιτθτζσ, και παρακολουκοφν τθ διδαςκαλία τουσ. Οι κακθγθτζσ παιδαγωγοί παρακολουκοφν τθν διδαςκαλία των
φοιτθτϊν
Αξιολόγθςθ Φοιτθτι: Μετά το πζρασ των διδαςκαλιϊν οι φοιτθτζσ/τριεσ του Τ.Ε.Ε.Τ. ςυγκεντρϊνονται ςτθν αίκουςα
κεωρθτικϊν μακθμάτων, όπου πραγματοποιείται θ αξιολόγθςθ των διδακτικϊν επιλογϊν. Τα μακιματα αυτά είναι τακτικά
και εβδομαδιαία, όπου οι φοιτθτζσ παρουςιάηουν ςτισ υπόλοιπεσ ομάδεσ των φοιτθτϊν παρουςία και των υπευκφνων
κακθγθτϊν παιδαγωγϊν, τισ δφο κεματικζσ τουσ προτάςεισ. Θ αξιολόγθςθ του φοιτθτι γίνεται με βάςθ τθ διδαςκαλία των
εικαςτικϊν και τθν ςυνολικι παρουςίαςθ ςτισ δφο οργανωμζνεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ ςε τάξεισ του Δθμοτικοφ και του
Γυμναςίου. Θ αξιολόγθςθ αναπτφςςεται με βάςθ τον ςχεδιαςμό από το ςχζδιο Ρρακτικισ Άςκθςθσ, το πλάνο εργαςίασ, για να
αναπτφξουν τισ εμπειρίεσ τουσ, από τθν πρακτικι άςκθςθ ςτισ δφο τάξεισ, ανακοινϊνοντασ τισ παρατθριςεισ, αναλφοντασ τα
παιδαγωγικά και διδακτικά προβλιματα που προζκυψαν ςτα ςτάδια εφαρμογισ και εκτζλεςθσ κατά τθ διάρκεια των δφο
διδαςκαλιϊν.
Το μάκθμα Διδακτικι Μεκοδολογία και Ρρακτικι Άςκθςθ ΛΛ ολοκλθρϊνεται με τθν παράδοςθ από τουσ φοιτθτζσ /τριεσ μιασ
εργαςίασ ςτο τζλοσ του εξαμινου, ςτθν οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά τα ςτάδια τθσ εκτζλεςθσ του ωριαίου
προτεινόμενου μακιματοσ, που εφάρμοςαν ςε μια από τισ τάξεισ του Δθμοτικοφ ι του Γυμναςίου. Επικουρικά δίνεται ςτουσ
φοιτθτζσ ζνα πλάνο διάρκρωςθσ τθσ εργαςίασ.
Θ ςυνεργαςία του φοιτθτι με τουσ κακθγθτζσ παιδαγωγοφσ τθσ ςχολισ, αναπτφςςεται με βάςθ τθν προςαρμογι των υλικϊν
και μζςων με βάςθ τθν μζκοδο των εικαςτικϊν ιςοδφναμων υλικϊν. Θ προετοιμαςία των φοιτθτϊν, θ μετάβαςθ και θ
αναδόμθςθ των προςφερόμενων υλικϊν και μζςων, είναι μια επιπλζον εκπαιδευτικι διαδικαςία, κακϊσ τα νοιματα και τα
υλικά προςαρμόηονται με βάςθ τισ θλικιακζσ και γνωςτικζσ, τεχνικζσ δυνατότθτεσ των μακθτϊν.

2. ΔΙΕΥΥΜΕΝΘ ΡΑΚΤΙΚΘ ΑΣΚΘΣΘ (Ρρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από το ΕΣΡΑ)
Το Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν του Ρανεπιςτιμιου Δυτικισ Μακεδονίασ (Τ.Ε.Ε.Τ.) του Ρανεπιςτιμιου
Δυτικισ Μακεδονίασ (Ρ.Δ.Μ.) όπωσ ζχουμε αναφζρει ιδρφκθκε το 2006 με αποςτολι να προάγει τθ γνϊςθ ςτα αντικείμενα
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τθσ ηωγραφικισ, γλυπτικισ κακϊσ και ςτισ εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ. Θ ιδιαιτερότθτα αυτι (θ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ φπαρξθ
Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων κατευκφνςεων) προςδίδει ςτο Τ.Ε.Ε.Τ. ζνα ιδιαίτερο, μοναδικό για τον Ελλαδικό χϊρο,
χαρακτιρα. Το πρόγραμμα ςπουδϊν επιτρζπει ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ να εργαςτοφν κατά τθ διάρκεια των δφο πρϊτων ετϊν ςε
όλεσ τισ προςφερόμενεσ ειδικότθτεσ, ζτςι ϊςτε να επιλζξουν τθν κατεφκυνςθ ειδίκευςθσ ζχοντασ αποκτιςει εμπειρία ςε όλο
ςχεδόν το φάςμα των ςφγχρονων Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν.
Θ Διευρυμζνθ Ρρακτικι Άςκθςθ (Δ.Ρ.Α.), ζτςι όπωσ κα αναπτφξουμε παρακάτω εκφράηει και υλοποιεί τισ δυνατότθτεσ των
παραπάνω ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν του Τμιματοσ.
Το φυςικό αντικείμενο του ζργου αφορά τθν υλοποίθςθ δράςεων που επιτρζπουν ςτουσ ςπουδαςτζσ/τριεσ ςτθν απόκτθςθ
καλλιτεχνικισ και επαγγελματικισ εμπειρίασ ςτον πραγματικό χϊρο όπου κα εργαςτοφν μετά τθν αποφοίτθςι τουσ. Οι ςτόχοι
τθσ Δ.Ρ.Α. που είχαν τεκεί και ζχουν μζχρι τϊρα γίνει εφικτοί ςυνοψίηονται ςτουσ παρακάτω:
α) Στθν ςφνδεςθ των μελλοντικϊν καλλιτεχνϊν με χϊρουσ καλλιτεχνικισ και επαγγελματικισ πρακτικισ τόςο ςτο Νομό
Φλϊρινασ όςο και Ρανελλαδικά, αλλά και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ.
β) Στθ διευκόλυνςθ και υποςτιριξθ του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ των μελλοντικϊν καλλιτεχνϊν ςε νζεσ
επαγγελματικζσ και επιςτθμονικζσ κατευκφνςεισ.
β) Στθν ενίςχυςθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν μζςα από τθν επαφι με καλλιτεχνικοφσ κεςμοφσ και χϊρουσ, κακϊσ και θ
κατάρτιςθ των φοιτθτϊν/τριϊν ςε νζα αντικείμενα και νζουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ.
γ) Στθ ςφνδεςθ του Τ.Ε.Ε.Τ. με εξωςχολικοφσ φορείσ υποδοχισ και κατ’ επζκταςθ θ ενδυνάμωςθ του ρόλου του ςε επίπεδο
καλλιτεχνικό, επιςτθμονικό, κοινωνικό και επιχειρθματικό.
δ) Στθ διαςφνδεςθ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ με πιςτοποιθμζνουσ φορείσ προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ μζςω
τθσ αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων των ςφγχρονων τεχνολογιϊν καλλιτεχνικισ πρακτικισ, πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ.
Για το ςκοπό αυτό οι φοιτθτζσ/τριεσ εντάχκθκαν ςε χϊρουσ (κεςμικοφσ φορείσ, επαγγελματικοφσ φορείσ, εργαςτιρια,
επιχειριςεισ, επιμελθτιρια, καλλιτεχνικζσ ομάδεσ) όπου εργάςτθκαν με καλλιτζχνεσ και επαγγελματίεσ ςτθν παραγωγι
καλλιτεχνικοφ ζργου, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν οργάνωςθ μουςειακϊν υποδομϊν και εκδθλϊςεων, ςτθ διοργάνωςθ εκκεςιακϊν
δραςτθριοτιτων, και γενικά ςτθν απόκτθςθ εμπειριϊν και προχπθρεςίασ ωσ προσ το ςυνολικό πλαίςιο που διζπει τθν
καλλιτεχνικι δθμιουργία.
Οι φορείσ διαιροφνται ςε τρεισ κατθγορίεσ:
θ

1 Κατθγορία, Καλλιτεχνικοί Φορείσ: Φορείσ που ενδυναμϊνουν τθν καλλιτεχνικι ζρευνα του φοιτθτι/τριασ και διευρφνουν
τον ορίηοντα των γνϊςεων και των εμπειριϊν του. Τζτοιοι φορείσ είναι Μουςεία, Αίκουςεσ Τζχνθσ, Καλλιτεχνικζσ Ενϊςεισ και
Επιμελθτιρια.
θ

2 Κατθγορία, Εκπαιδευτικοί Φορείσ: Φορείσ που ειςάγουν τουσ οι φοιτθτζσ/τριεσ ςε διάφορουσ τομείσ που ςχετίηονται με
τθν καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ είτε για μακθτζσ Σχολείων, Γυμνάςιων και Λυκείων είτε για διάφορεσ άλλεσ ομάδεσ
εκπαιδευομζνων.
θ

3 Κατθγορία, Επαγγελματικοί Φορείσ: Φορείσ που δίνουν ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ τα εφόδια τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ
που κα τουσ επιτρζψουν να ζχουν ςυμπλθρωματικοφσ οικονομικοφσ πόρουσ για τθν εξάςκθςθ τθσ καλλιτεχνικισ τουσ δράςθσ
(αν προζρχονται από τα Εικαςτικά Εργαςτιρια του Τ.Ε.Ε.Τ.) ι πρακτικι εμπειρία τθσ ειδικότθτάσ τουσ, αν προζρχονται από τα
Εφαρμοςμζνα Εργαςτιρια του Τ.Ε.Ε.Τ..
Ο κάκε φοιτθτισ/τρια εντάχκθκε ςτθ διαδικαςία τθσ Δ.Ρ.Α. που του επζτρεψε να εργαςτεί και ςτα τρία αυτά είδθ φορζων
αποκτϊντασ με αυτό τον τρόπο μια ολιςτικι γνϊςθ του πεδίου ςτο οποίο πρόκειται να εργαςτεί μετά τθν αποφοίτθςι του.
Οι επιλεγόμενοι φορείσ κατατάςςονται και αυτοί ςε μια από τισ τρεισ ωςάνω κατθγορίεσ που αποτελοφν και τισ τρεισ
κατευκφνςεισ τθσ Δ.Ρ.Α.. Οι οργανωτικοί κανόνεσ βάςει των οποίων οι φοιτθτζσ κα κατανεμθκοφν ςε ομάδεσ και κα αςκθκοφν
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ςτουσ φορείσ υποδοχισ που εντάςςονται ςτα κεματικά πεδία είναι οι εξισ:
(i)

Θ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν/τριϊν ςτθν Δ.Ρ.Α. ζχει προαιρετικό χαρακτιρα.

(ii)

Θ επιλογι των κεματικϊν πεδίων και φορζων άςκθςθσ γίνεται κατά το δυνατόν από τουσ φοιτθτζσ/τριεσ, με βάςθ τισ
καλλιτεχνικζσ τουσ προτιμιςεισ και επιδόςεισ, ϊςτε να προκφπτουν τα βζλτιςτα αποτελζςματα.

(iii)

Πλα τα κεματικά πεδία είναι διακζςιμα ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ όλων των εξαμινων, ταυτόχρονα όμωσ οι φοιτθτζσ/τριεσ
κα πρζπει να εργαςτοφν και ςτισ τρεισ κατευκφνςεισ τθσ Δ.Ρ.Α. (καλλιτεχνικι, εκπαιδευτικι, επαγγελματικι)

(iv)

Θ άςκθςθ κάκε φοιτθτι/τριασ ςε ςυγκεκριμζνο φορζα υποδοχισ – ο οποίοσ ανικει ςε ςυγκεκριμζνο κεματικό πεδίο –
ζχει χρονικι διάρκεια τριϊν μθνόσ (ςυνολικά 180 ϊρεσ εργαςίασ). Κα πρζπει να επιςθμάνουμε ότι για τθν περίοδο
2009-11 είχε διάρκεια ενόσ μθνόσ δθμιουργϊντασ ςθμαντικά προβλιματα μθ λειτουργικότθτασ.

(v)

Θ πρακτικι άςκθςθ πραγματοποιείται και ςτα μόνιμα μζρθ διαμονισ των φοιτθτϊν/τριϊν (όπου αυτό είναι εφικτό),
δεδομζνου ότι εκεί είναι το πικανότερο να αςκιςουν το μελλοντικό τουσ επάγγελμα. Αυτό μπορεί να ςυμβεί κυρίωσ
κατά τθν διάρκεια του καλοκαιριοφ.

(vi)

Θ απαςχόλθςθ των φοιτθτϊν/τριϊν μπορεί να εκτελείται ςε όλθ τθ διάρκεια των δφο εξαμινων του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ,
κακϊσ και ςτθν περίοδο των κερινϊν διακοπϊν, πάντα ςε ςυνεργαςία με τουσ φορείσ υποδοχισ.

Οι φοιτθτζσ αμείβονται με περίπου 900 ευρϊ για το τρίμθνο εργαςίασ.

Τρόποσ Οργάνωςθσ Διευρυμζνθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ
Θ Διευρυμζνθ Ρρακτικι Άςκθςθσ ζχει Επιςτθμονικό Υπεφκυνο και Διαχειρίςτρια.
Ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ οργανϊνει τα επιςτθμονικά κζματα, αναπτφςςει τισ κατευκφνςεισ τθσ Δ.Ρ.Α., επιλφει κζματα που
ςχετίηονται με τουσ φοιτθτζσ/τριεσ. Συνεργάηεται με τουσ φορείσ για τθν πλθρζςτερθ εκπλιρωςθ των ςτόχων τθσ Δ.Ρ.Α..
Θ Διαχειρίςτρια φροντίηει για τθν ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι των διαχειριςτικϊν αναγκϊν και υποχρεϊςεων (όπωσ πλθρωμζσ,
διαγωνιςμοί, ονομαςτικζσ καταςτάςεισ, αςφάλιςθ φοιτθτϊν).
Υπάρχει θλεκτρονικι διεφκυνςθ ςτθν οποία οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ/τριεσ αποςτζλουν τισ αιτιςεισ τουσ και ενθμερϊνουν
για οιοδιποτε κζμα αφορά τθν Δ.Ρ.Α..
Θ Δ.Ρ.Α. πραγματοποιείται ςε τζςςερισ τριμθνιαίουσ κφκλουσ ςε ετιςια βάςθ: Δεκζμβριοσ-Φεβρουάριοσ, Μάρτιοσ-Μάιοσ,
Λοφνιοσ-Αφγουςτοσ, Σεπτζμβριοσ-Νοζμβριοσ.
Ζνα μινα πριν τθν ζναρξθ τθσ Δ.Ρ.Α. ςυγκεντρϊνονται οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων κακϊσ και οι φόρμεσ όπου
κατατάςςουν 5 φορείσ με ςειρά προτίμθςθσ.
Ρραγματοποιείται θ κατάταξθ και ενθμερϊνονται οι φορείσ, οι επόπτεσ και οι φοιτθτζσ/τριεσ και αρχίηουν τθν Δ.Ρ.Α.
Θ πλθρωμι τουσ γίνεται ςε μθνιαία βάςθ και είναι τακτι. Ροτζ μζχρι τϊρα δεν υπιρξε θ παραμικρι κακυςτζρθςθ.
Κατά τθ διάρκεια του εξαμινου υπάρχει ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ επόπτεσ.
Με το πζρασ του τριμινου οι φοιτθτζσ προςκομίηουν τα παραδοτζα τουσ με κυριότερο το Θμερολόγιο Δραςτθριοτιτων ςτθν
Διαχειρίςτρια και αυτι το προωκεί ςτουσ Υπεφκυνουσ Επόπτεσ που το αξιολογοφν.
Οι Επόπτεσ παραδίδουν τθν αξιολόγθςι τουσ ςτον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο και αυτόσ επικυρϊνει για κάκε φοιτθτι/τρια τθν
επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ και βακμολογεί.

Ρϊσ καλλιεργείται το ενδιαφζρον των φοιτθτϊν ςε περίπτωςθ που θ πρακτικι άςκθςθ είναι υποχρεωτικι;
Θ Ρρακτικι Άςκθςθ ςτα ςχολεία είναι υποχρεωτικι. Το ενδιαφζρον των φοιτθτϊν ςτθν περίπτωςθ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ ςτα
Σχολεία καλλιεργείται με τθν διαπροςωπικι επαφι με τουσ υπεφκυνουσ επόπτεσ μζςα από προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ.

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

Έκδοζη 2.0

Οκηώβπιορ 2011

35

Ρϊσ ζχει οργανωκεί θ πρακτικι άςκθςθ των φοιτθτϊν του Τμιματοσ; Ροία είναι θ διάρκειά τθσ; Υπάρχει ςχετικόσ
εςωτερικόσ κανονιςμόσ;
Τόςο για τθν Ρρακτικι ςτα Σχολεία θ όςο και για τθ Διευρυμζνθ Ρρακτικι Άςκθςθ υπάρχει Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ που
εφαρμόηει τισ αρχζσ του Οδθγοφ Σπουδϊν ςτθν πρακτικι άςκθςθ ςτθν οποία είναι υπεφκυνοσ.

Ροιεσ είναι οι κυριότερεσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει το Τμιμα ςτθν οργάνωςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των φοιτθτϊν;
Διευρυμζνθ Ρρακτικι Άςκθςθ
-

Θ Ρρακτικι Άςκθςθ ςτα ςχολεία εξελίςςεται χωρίσ προβλιματα.

-

Υπιρξαν κάποιεσ δυςκολίεσ ςτθν πρϊτθ εφαρμογι τθσ Διευρυμζνθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ τθν περίοδο 2009-11 λόγω του ότι
ιταν θ πρϊτθ χρονιά εφαρμογισ τθσ και ςτο Τμιμα δεν υπιρχε οφτε ζνα μζλοσ Δ.Ε.Ρ. Ωςτόςο θ Διευρυμζνθ Ρρακτικι
Άςκθςθ ολοκλθρϊκθκε πλιρωσ και ςτθν δεφτερθ φάςθ τθσ (2011-13) εξελίςςεται χωρίσ ιδιαίτερα προβλιματα.

Σε ποιζσ ικανότθτεσ εφαρμογισ γνϊςεων ςτοχεφει θ πρακτικι άςκθςθ; Ρόςο ικανοποιθτικά κρίνετε τα αποτελζςματα;
Ρόςο επιτυχισ είναι θ εξοικείωςθ των αςκουμζνων με το περιβάλλον του φορζα εκτζλεςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ;
-

Θ πρακτικι άςκθςθ και ςτισ δφο εκφάνςεισ τθσ ςτοχεφει ςτθν ολιςτικι εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν/τριων. Οι φοιτθτζσ/τριεσ
ειςάγονται ςτθν διαδικαςία τθσ επαγγελματικϊν δυνατοτιτων τθσ μελλοντικισ τουσ απαςχόλθςθσ με ευρφτθτα και
τεχνογνωςία.

Κεωροφμε ότι τα αποτελζςματα είναι ικανοποιθτικά και αυτό φαίνεται και από τον βακμό απορρόφθςθσ ςε τομείσ μετά τθν
αποφοίτθςθ όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 8 ςελ 94 το οποίο παρακζτουμε και εδϊ:

Χρονικό

διάςτθμα

επαγγελματικισ

ζνταξθσ

μετά

τθν

αποφοίτθςθ (ςε μινεσ)**
Μθ ενταχκζντεσ –
Συνολικόσ
Ζτοσ Αποφοίτθςθσ

αρικμόσ

6

αποφοιτθςάντων

12

24

ςυνζχεια
ςπουδϊν

2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

36

15

21

2011-2012

50

23

27

2012-2013

47

22

25

φνολο

133

60

73

Στο ςφνολο των 133 αποφοιτθςάντων, από τουσ 147 που ερωτικθκαν, οι 60 ι ποςοςτό 45% ζχουν ενταχκεί επαγγελματικά ςε
τομζα που να ςχετίηεται με τισ ειδικότθτεσ του πτυχίου του Τμιματοσ. Σε αυτοφσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται όςοι κάνουν
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. Κωροφμε ότι το ποςοςτό αυτό, και ειδικά ςτισ τρζχουςεσ ςυγκυρίεσ, είναι ιδιαίτερα υψθλό.

Δεν ζγινε δυνατό να επικαιροποιθκοφν τα ςτοι χεία για τθν επαγγελματικι ζνταξθ των αποφοίτων για το ζτοσ 2013/24, γιατί
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δεν λειτουργεί το Γραφείο διαςφνδεςθσ ςτθ Φλϊρινα.
Συνδζεται το αντικείμενο απαςχόλθςθσ κατά τθν πρακτικι άςκθςθ με τθν εκπόνθςθ πτυχιακισ / διπλωματικισ εργαςίασ;
Θ

ςφνδεθσ τθσ εκπόνθςθ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ με τθν Ρρακτικι Άςκθςθ γίνεται ςτο πλαίςιο τθσ Διδακτικισ

Μεκοδολογίασ - Ρρακτικισ Άςκθςθσ Λ & ΛΛ και των Ραιδαγωγικϊν Εφαρμοργϊν.

Δθμιουργοφνται με τθν πρακτικι άςκθςθ ευκαιρίεσ για μελλοντικι απαςχόλθςθ των πτυχιοφχων;
- Θ Ρρακτικι Άςκθςθ ςτα ςχολεία αποτελεί προχπόκεςθ για τθν Ραιδαγωγικι Επάρκεια που αποκτά ο/θ φοιτθτισ/τρια,
προκειμζνου να εργαςτεί ςτθν πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.

- Με τθ Διευρυμζνθ Ρρακτικι Άςκθςθ δθμιουργείται μια εξοικείωςθ με τον επαγγελματικό χϊρο, αλλά και προςωπικζσ
ςχζςεισ που εν δυνάμει μπορεί να δθμιουργιςουν προοπτικζσ για μελλοντικι απαςχόλθςθ.

Ζχει αναπτυχκεί δίκτυο διαςφνδεςθσ του Τμιματοσ με κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ ι παραγωγικοφσ φορείσ με ςκοπό τθν
πρακτικι άςκθςθ των φοιτθτϊν;
Θ Ρρακτικι Άςκθςθ ςτα Σχολεία αλλά και θ Διευρυμζνθ Ρρακτικι Άςκθςθ ζχουν αναδειχκεί ωσ το κφριο μζςο διαςφνδεςθσ
του Τμιματοσ με κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ ι παραγωγικοφσ φορείσ. Ο κατάλογοσ των φορζων με τουσ οποίοσ ςυνεργάηεται
το Τμιμα είναι ολοκλθρωτικό ςχεδόν αποτζλεςμα των ςτρατθγικϊν δυνατοτιτων ουςιαςτικισ ςυνεργαςίασ που ζχουν
προςφζρει τόςο θ Δ.Ρ.Α. όςο και θ Ρρακτικι Άςκθςθ.

Ροιεσ πρωτοβουλίεσ αναλαμβάνει το Τμιμα προκειμζνου να δθμιουργθκοφν κζςεισ απαςχόλθςθσ φοιτθτϊν (ςε τοπικό,
εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο);
Θ κφρια πρωτοβουλία του Τμιματοσ είναι οι προςπάκειεσ που γίνονται για να κεςμοκετθκεί ςτο Τμιμα θ κατεφκυνςθ
Χαρακτικισ με αλλαγι του ιδρυτικοφ Ρ.Δ. και να επιτραπεί ςτουσ αποφοίτουσ από τθν κατεφκυνςθ των Εφαρμοςμζνων
Τεχνϊν να μετζχουν ςτισ εξετάςεισ του Α.Σ.Ε.Ρ. για διοριςμό ςε φορείσ τθσ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ. Αυτό κα δθμιουργιςει
πρόςκετεσ επαγγελματικζσ δυνατότθτεσ ςε εκνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο για τουσ φοιτθτζσ/τριεσ μασ.

Υπάρχει ςτενι ςυνεργαςία και επαφι μεταξφ των εκπαιδευτικϊν / εποπτϊν του Τμιματοσ και των εκπροςϊπων του
φορζα εκτζλεςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ;
Τόςο ςτθν Ρρακτικι Άςκθςθ ςτα Σχολεία όςο και ςτθ Διευρυμζνθ Ρρακτικι Άςκθςθ θ ςυνεργαςία είναι ςτενι και
απρόςκοπτθ.

Υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ και απαιτιςεισ για τθ ςυνεργαςία του Τμιματοσ με τουσ φορείσ εκτζλεςθσ τθσ
πρακτικισ άςκθςθσ; Ροιεσ;
- Για τθν Ρρακτικι Άςκθςθ ςτα Σχολεία απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ εξαςφάλιςθ καλοφ κλίματοσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα
ςτα ςυνεργαηόμενα ςχολεία και ςτο Τ.Ε.Ε.Τ.

- Για τθ Διευρυμζνθ Ρρακτικι Άςκθςθ οι βαςικζσ προχποκζςεισ είναι:
- Συνάφεια με το αντικείμενο του Τμιματοσ.
- Επαγγελματικι επάρκεια
- Κάλυψθ των εξόδων μεταφοράσ εάν ο φορζασ βρίςκεται εκτόσ Φλϊρινασ.
Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

Έκδοζη 2.0

Οκηώβπιορ 2011

37

Ρϊσ παρακολουκοφνται και υποςτθρίηονται οι αςκοφμενοι φοιτθτζσ;
- Στθν Ρρακτικι Άςκθςθ ςτα ςχολεία οι φοιτθτζσ υποςτθρίηονται από τουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσ ςε τακτζσ ςυναντιςεισ.

- Στθ Διευρυμζνθ Ρρακτικι Άςκθςθσ οι αςκοφμενοι φοιτθτζσ βρίςκονται ςε ςυνεχι επικοινωνία με τον Υπεφκυνο Επόπτθ
Κακθγθτι τουσ, τον Υπεφκυνο του Φορζα και τθ Διαχειρίςτρια.

Ροιά, κατά τθ γνϊμθ του Τμιματοσ, είναι τα κυριότερα κετικά και αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτιριο;
Τα ςθμεία που κα επιςθμάνουμε είναι μόνο κετικά. Θ πρακτικι άςκθςθ ζχει λειτουργιςει απολφτωσ δθμιουργικά για το
Τμιμα:
1. Εκπαίδευςε με πολυποίκιλο τρόπουσ φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ προετοιμάηοντάσ τουσ για τισ προκλιςεισ του
μζλλοντοσ.
2. Λειτοφργθςε ωσ μζςο ϊςμωςθσ και αλλθλεπίδραςθσ με τθν κοινωνία ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο.
3. Δθμοςιοποίθςε το Τμιμα και το ζκανε ορατό ςτθν κοινωνία.
4. Ζδωςε τθν δυνατότθτα να καταςκευαςτοφν ζργα τζχνθσ ςτθν περιοχι αλλά και ευρφτερα.

Ροιζσ ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των κετικϊν ςθμείων και ποιοφσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνθτικά ςθμεία διακρίνει
το Τμιμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτιριο;
Οι ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ κα προκφψουν με τον περαιτζρω εμπλουτιςμό των ςυνεργαςιϊν αλλά και τθσ εμπειρίασ από τθ
μζχρι τϊρα εφαρμογι τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Κεωροφμε ότι, αν ςυνεχίςει να υπάρχει θ ίδια αποτελεςματικότθτα και ο
επαγγελματιςμόσ που υπιρξε μζχρι τϊρα από τουσ εμπλεκόμενουσ, κα αποτραποφν τα αρνθτικά ςθμεία, που κα μποροφςαν
να επθρεάςουν τθν εφαρμογι του προγράμματοσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ ςτα Σχολεία και τθσ Διευρυμζνθσ Ρρακτικισ
Άςκθςθσ.
3.3.1.

Ρϊσ κρίνετε τθ δομι του Ρρογράμματοσ Διδακτορικϊν Σπουδϊν;

Ρροςφζρονται μακιματα διδακτορικοφ κφκλου; Ροια είναι αυτά;
Δεν υπάρχουν μακιματα Διδακτορικοφ Κφκλου. Στο Τμιμα υπάρχει μία υποψιφια διδάκτορασ ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται από το νόμο 2083/92 άρκρο 13.
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4. Διδακτικό ζργο
4.1. Ρϊσ κρίνετε τθν αποτελεςματικότθτα του διδακτικοφ προςωπικοφ;
Υπάρχει διαδικαςία αξιολόγθςθσ των διδαςκόντων από τουσ φοιτθτζσ; Ρϊσ εφαρμόηεται;
Θ αποτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του διδακτικοφ προςωπικοφ ςτθρίηεται ςτθν αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν ςτθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ ΜΟ.ΔΛ.Ρ.. Συγκεκριμζνα παρατίκενται αποτελζςματα από τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν ςτθν
αξιολόγθςθ του διδακτικοφ ζργου:
2011/12, εαρινό εξάμθνο: 41 άτομα μετείχαν ςτθν αξιολόγθςθ του διδακτικοφ ζργου.
2012/13, εαρινό και χειμερινό εξάμθνο: 123 άτομα μετείχαν ςτθν αξιολόγθςθ του διδακτικοφ ζργου.
ο

ο

ο

ο

2013/14 ςυνολικοσ αρικμόσ αξιολογιςεων από φοιτθτζσ: 1 εξάμθνο: 132, 2 εξάμθνο: 162, 3 εξάμθνο: 223, 4 εξάμθνο: 65,
ο

ο

ο

ο

ο

5 εξάμθνο: 124, 6 εξάμθνο: 6, 7 εξάμθνο: 182, 8 εξάμθνο: 28, 9o εξάμθνο 82, 10 εξάμθνο 13.
Ρϊσ αξιοποιοφνται τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των διδαςκόντων από τουσ φοιτθτζσ;
Οι διδάςκοντεσ αναπροςαρμόηουν τθν οργάνωςθ των μακθμάτων τουσ, ανανεϊνοντασ το περιεχόμενο των μακθμάτων και τα
υποςτθρικτικά τουσ μζςα, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ τθν αξιολόγθςθ των μακθμάτων από τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ.

Ροιόσ είναι ο μζςοσ εβδομαδιαίοσ φόρτοσ διδακτικοφ ζργου των μελϊν του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ του Τμιματοσ;
Στα εργαςτθριακά μακιματα ο μζςοσ εβδομαδιαίοσ φόρτοσ διδακτικοφ ζργου είναι 9 ϊρεσ τθν εβδομάδα.
Για τα κεωρθτικά μακιματα ο φόρτοσ του διδακτικοφ ζργου είναι 6 ϊρεσ τθν εβδομάδα μζχρι και το ακαδ. ζτοσ 2012/13. Από
το ζτοσ 2013/14 ο φόρτοσ του διδακτικοφ ζργου ςτα κεωρθτικά μακιματα αυξικθκε ςε 9 ϊρεσ τθν εβδομάδα.

Υπάρχουν κεςμοκετθμζνεσ από το Τμιμα υποτροφίεσ/βραβεία διδαςκαλίασ;
Υπάρχουν κεςμοκετθμζνεσ υποτροφίεσ/βραβεία διδαςκαλίασ για τα μζλθ Δ.Ε.Ρ. του Τμιματοσ. Με απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ
(186/13.2.2014) απονζμονται ςυνολικά 24.000 ευρϊ για 6 διδάςκοντεσ για ερευτθτικό ζργο (4.000 για κάκε πρόταςθ ).

Συνειςφζρουν ςτο διδακτικό ζργο οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ και υποψιφιοι διδάκτορεσ του Τμιματοσ και ςε τί ποςοςτό;
Οχι
Ροιά, κατά τθ γνϊμθ του Τμιματοσ, είναι τα κυριότερα κετικά και αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτιριο;
Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν υλοποιικθκε για το ακαδ. ζτοσ 2013/14 πλιρωσ με τουσ παρακάτω διδάςκοντεσ:
1. 5 μζλθ ΔΕΡ.
2. 3 μζλθ Ε.Ε.ΔΛ.Ρ.
3. ςυμβαςιοφχουσ διδάςκοντεσ.
4. Με ανακζςεισ ςε μζλθ ΔΕΡ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ και του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ
Νθπιαγωγϊν κακϊσ και του Τμιματοσ Βαλκανικϊν Σπουδϊν όςο ιταν ενταγμζνο ςτο Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ.

Κετικό ςθμείο αποτελεί θ διεκπεραίωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν από τθν ολιγομελι ομάδα των μελϊν Δ.Ε.Ρ. που
ςυμπλθρϊνεται από τουσ ςυμβαςιοφχουσ διδάςκοντεσ κακϊσ και από τα μζλθ Δ.Ε.Ρ. τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ. Θ παρουςία
των τελευταίων ζχει ωσ αποτζλεςμα το Ρρόγραμμα Σπουδϊν να αποκτά διεπιςτθμονικότθτα με τα μακιματα επιλογισ που
προςφζρονται από τα Τμιματα τθ Ραιδαγωγικισ Σχολισ. Επίςθσ κετικό ςθμείο αποτελεί και θ παρουςία κακθγθτϊν τθσ
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Ραιδαγωγικισ Σχολισ που, ζχοντασ ανάλογθ ειδίκευςθ, αναλαμβάνουν τα μακιματα παιδαγωγικοφ περιεχομζνου ςτο Τ.Ε.Ε.Τ.
Αρνθτικό ςθμείο αποτελεί ο μικρόσ αρικμόσ των μελϊν Δ.Ε.Ρ.

Ροιζσ ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των κετικϊν ςθμείων και ποιοφσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνθτικά ςθμεία διακρίνει
το Τμιμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτιριο;
Θ ςυνζχιςθ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ ςπουδϊν με τισ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ για τθν αναγνϊριςθ και λειτουργία
των κατευκφνςεων κα οδθγιςει ςτθν απρόςκοπτθ λειτουργία του Τμιματοσ. Ο μικρόσ αρικμόσ των μελϊν Δ.Ε.Ρ. μπορεί να
λειτουργιςει αναςταλτικά, γι αυτό και χρειάηεται προκιρυξθ κζςεων, ϊςτε να ςτελεχωκεί επαρκϊσ το Τμιμα με μόνιμα μζλθ
Δ.Ε.Ρ. και Ε.Ε.ΔΛ.Ρ. Ωςτόςο μζςα από τθν διεπιςτθμονικότθτα και διακεματικοτθτα που προςφζρει θ γειτνίαςθ με τα όμορα
τμιματα τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ είναι απολφτωσ ρεαλιςτικι μια ουςιαςτικι υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν.

4.2. Ρϊσ κρίνετε τθν ποιότθτα και αποτελεςματικότθτα τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ;

4

Ροιζσ ςυγκεκριμζνεσ διδακτικζσ μζκοδοι χρθςιμοποιοφνται;
Το Τμιμα ζχει κυρίωσ εργαςτθριακό χαρακτιρα, κακϊσ ςτοχεφει ςτθν εκπαίδευςθ των μελλοντικϊν καλλιτεχνϊν, ςτθν πλιρθ
κατάρτιςθ ωσ επαγγελματιϊν του εικαςτικοφ χϊρου ςτισ εικαςτικζσ και εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ. Στο πλαίςιο αυτό θ
εργαςτθριακι εκπαίδευςθ είναι θ πρϊτιςτθ επιδίωξθ. Οι φοιτθτζσ/τριεσ εκπαιδεφονται, ϊςτε να γίνουν επαρκείσ καλλιτζχνεσ
με διαδοχικζσ αςκιςεισ, που εξελίςςονται κάκε χρόνο και οι οποίεσ αναπτφςςουν τθν οπτικι κουλτοφρα και τισ τεχνικζσ
δεξιότθτεσ των εκπαιδευομζνων, ζτςι ϊςτε να ζχουν επαρκείσ γνϊςεισ αποφοιτϊντασ, ϊςτε να ενταχκοφν ςτθν αγορά
εργαςίασ.
Στα παραπάνω δίνεται ζμφαςθ ςε μια ολιςτικι ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ με κεωρθτικά μακιματα που επιτρζπουν ςτον
εκπαιδευόμενο να εμβακφνει ςτθν Λςτορία και τθ Κεωρία τθσ Τζχνθσ. Ταυτόχρονα με τα παιδαγωγικά μάκθμα που δίνουν
Ραιδαγωγικι Επάρκεια αποκτά μια περαιτζρω δυνατότθτα επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ ωσ εκπαιδευτικόσ ςτθν ειδικότθτα
των καλλιτεχνικϊν μακθμάτων (ΡΕ08).
Θ διαφορετικι φφςθ των μακθμάτων υπαγορεφει και διαφορετικζσ διδακτικζσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ:
1. ςπουδι ςτο εργαςτιριο με ςκοπό τθν απόκτθςθ γενικϊν γνϊςεων για τθν κατανόθςθ του ςφγχρονου πεδίου των
εικαςτικϊν τεχνϊν αλλά και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων με δυνατότθτα μακθμάτων εμβάκυνςθσ ςε εξειδικευμζνα
Εργαςτιρια Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν που ςυνδζουν τθν εικαςτικι γνϊςθ με τθν αγορά εργαςίασ.
2. διαλζξεισ
3. μζκοδοσ project (ομαδικζσ ι ατομικζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ). Λδιαίτερα κατά τθν διάρκεια του 9

ου

και 10

ου

εξαμινου ο/θ

φοιτθτισ/τρια, ακολουκϊντασ μια διαδικαςία προςωπικισ ζρευνασ, εργάηεται ςτο προςωπικό του ζργο, δθμιουργϊντασ
τθν ατομικι του εικαςτικι ζκφραςθ.

Υπάρχει διαδικαςία επικαιροποίθςθσ του περιεχομζνου των μακθμάτων και των διδακτικϊν μεκόδων;
Υπάρχει διαρκισ, ςχεδόν ανά ζτοσ, διαδικαςία επικαιροποίθςθσ ανάλογα με τισ εξελίξεισ ςτο πεδίο των εικαςτικϊν τεχνϊν και
των επιςτθμϊν τθ τζχνθσ κακϊσ και των απαιτιςεων τθσ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ των φοιτθτϊν/τριων. Θ
επικαιροποίθςθ του περιεχομζνου των μακθμάτων γίνεται με τθ βιβλιογραφικι και διαδικτυακι ενθμζρωςθ του διδάςκοντα.

Ροιό είναι το ποςοςτό των φοιτθτϊν που ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ;

4

Σσμπληρώστε τοσς Πίνακες 6 και 7.
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Το ποςοςτό των φοιτθτϊν που ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ είναι διαφορετικό ςτα εργαςτθριακά από ότι ςτα κεωρθτικά
μακιματα. Ριο ςυγκεκριμζνα θ ςυμμετοχι ςτα υποχρεωτικά εργαςτθριακά μακιματα είναι 95% ςτα κεωρθτικά 82% ςτα κατ’
επιλογι κεωρθτικά 71%.

Ροιά είναι τα ποςοςτά επιτυχίασ των φοιτθτϊν ςτισ εξετάςεισ;
Τα ποςοςτά επιτυχίασ είναι ςτα εργαςτθριακά μακιματα 63%, ςτα κεωρθτικά 74% και ςτα κατ’ επιλογιν κεωρθτικά 70%.

Ροιόσ είναι ο μζςοσ βακμόσ πτυχίου;
Ο μζςοσ όροσ του πτυχίου είναι για το ακαδ. ζτοσ 2011/12: 8,21 και για το ακαδ. ζτοσ 2012/13: 8,32 και για το 2013/14: 8,51%
(πίνακασ 6).

Ροια είναι θ μζςθ διάρκεια ςπουδϊν για τθ λιψθ πτυχίου;
Υπάρχουν τρεισ «γενιζσ» αποφοιτθςάντων. Οι ειςαχκζντεσ 2006 ζχουν αποφοιτιςει ςε ποςοςτό 91%, του 2007 ςε ποςοςτό
72%, του 2008 ςε ποςοςτό 39%, του 2009 ςε ποςοςτό 33,51%. Αυτό ςθμαίνει ότι υπάρχει μια μικρι αυξθτικι τάςθ ωσ προσ
τον χρόνο τθσ διάρκειασ ςπουδϊν. Ωςτόςο ςυμπεράςματα κα είναι δυνατόν να εξαχκοφν μετά τα πρϊτα πζντε χρόνια
αποφοιτθςάντων. Με βάςθ τα υπάρχοντα δεδομζνα θ μζςθ διάρκεια ςπουδϊν είναι 5,5 ζτθ με αυξθτικι τάςθ.

Ροιά, κατά τθ γνϊμθ του Τμιματοσ, είναι τα κυριότερα κετικά και αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτιριο;
Τα κυριότερα κετικά ςθμεία είναι ότι τα μακιματα και θ εκπαιδευτικι μεκοδολογία επιτρζπουν ςτουσ φοιτθτζσ να
αποκτιςουν μια πολφ καλι γνϊςθ του πεδίου τουσ. Θ πολλαπλότθτα των μεκόδων διδαςκαλίασ ενεργοποιεί διαφορετικζσ
προςεγγίςεισ ςτθν ζρευνα και τθ μάκθςθ. Αυτό φαίνεται και από τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ςτο Ακαδθμαϊκό Ζργο.
Ροιζσ ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των κετικϊν ςθμείων και ποιοφσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνθτικά ςθμεία διακρίνει
το Τμιμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτιριο;
Κεωροφμε ότι με τθν βελτίωςθ των υποδομϊν και τθν αφξθςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ κα βελτιωκεί θ
αποτελεςματικότθτα τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ.

4.3. Ρϊσ κρίνετε τθν οργάνωςθ και τθν εφαρμογι του διδακτικοφ ζργου;
Ρϊσ γνωςτοποιείται ςτουσ φοιτθτζσ θ φλθ των μακθμάτων ςτθν αρχι του εξαμινου;
Θ φλθ των μακθμάτων γνωςτοποιείται ςτουσ φοιτθτζσ από τουσ διδάςκοντεσ: 1. ςτο πρϊτο μάκθμα, οπότε πραγματοποιοφν
μια ειςαγωγι ςτουσ ςκοποφσ, περιεχόμενο και απαιτιςεισ του μακιματοσ που διδάςκουν. 2. Με ανακοινϊςεισ που
αναρτϊνται ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων του Τμιματοσ. 3. Στθν πλατφόρμα Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Open eClass
http://eclass.uowm.gr) όπου αναρτοφν υλικό των μακθμάτων. 4. Στα blog και ςτισ ιςτοςελίδεσ των διδαςκόντων.

Ρεριγράφονται οι μακθςιακοί ςτόχοι των μακθμάτων και τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα;
Οι μακθςιακοί ςτόχοι των μακθμάτων περιγράφονται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν όςο και ςτθν αρχι του εξαμινου ςε κάκε
μάκθμα προφορικά από τον διδάςκοντα, ςτο διαδικτυακό χϊρο Open eClass και ςτο Απογραφικό Δελτίο κάκε μακιματοσ.

Υπάρχει διαδικαςία μζτρθςθσ τθσ επίτευξθσ των μακθςιακϊν ςτόχων των μακθμάτων;
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Οι μακθςιακοί ςτόχοι πιςτοποιοφνται με τα αποτελζςματα των εξετάςεων ςτα κεωρθτικά μακιματα, κακϊσ και με τθν
παράδοςθ του ςυνολικοφ φάκελου εργαςιϊν ςτα εργαςτθριακά μακιματα, ςε πολλά από τα οποία ελζγχεται θ επίτευξθ των
μακθςιακϊν ςτόχων με τθν παράδοςθ τουλάχιςτον 10 εργαςιϊν ςτθ διάρκεια του εξαμινου.

Σε ποιό βακμό τθρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μακθμάτων;
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μακθμάτων τθρείται αυςτθρά, ζτςι ϊςτε να ςυμπλθρϊνεται κάκε εξάμθνο ο προβλεπόμενοσ
αρικμόσ των 13 εβδομάδων διδακτικοφ ζργου. Στα εργαςτθριακά μακιματα οι φοιτθτζσ/τριεσ είναι υποχρεωμζνοι/εσ να
υπογράφουν παρουςιολόγιο δφο φορζσ -μετα τθν ζναρξθ και με το πζρασ του μακιματοσ- και δεν δικαιοφνται πζραν των 3
απουςιϊν ανά μάκθμα ςε κάκε εξάμθνο. Στα κεωρθτικά μακιματα θ παρακολοφκθςθ είναι προαιρετικι, εκτόσ αν θ φφςθ του
μακιματοσ υπαγορεφςει άλλο τρόπο παρακολοφκθςθσ, κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντοσ.

Είναι ορκολογικι θ οργάνωςθ και δομι του ωρολογίου προγράμματοσ μακθμάτων;
Τα Εργαςτθριακά μακιματα διδάςκονται τισ πρωινζσ ϊρεσ 9.00 με 13:30 ενϊ τα κεωρθτικά το απόγευμα ςε δφο ηϊνεσ
διδαςκαλίασ 15:00 με 18:00 και 18:00 με 21:00 το βράδυ. Μεταξφ των δφο περιόδων υπάρχει κενό μίασ και πλζον ϊρασ που
επιτρζπει ςτουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ να γευματίςουν ι να παρακολουκιςουν προγραμματιςμζνεσ διαλζξεισ, που όλεσ
τοποκετοφνται ςε αυτι τθ χρονικι ηϊνθ, για να μθν διαταραχκεί θ ροι του προγράμματοσ .

Ρόςα (και ποιά) από τα βαςικά ειςαγωγικά Μακιματα διδάςκονται από μζλθ Δ.Ε.Ρ./ΕΡ των δφο ανϊτερων βακμίδων;
Δεν υπάρχουν μζλθ Δ.Ε.Ρ. των δυο ανϊτερων βακμίδων ςτο Τμιμα. Βαςικά μακιματα διδάχκθκαν από μζλθ Δ.Ε.Ρ. τθσ
Ραιδαγωγικισ Σχολισ.
2013/14
1 Διδακτικι τθσ Λςτορίασ τθσ Τζχνθσ, Ανδρζου Ανδρζασ, κακθγθτισ
2. Διδακτικι των Εικαςτικϊν, Μπζςςασ Δθμιτριοσ, κακθγθτισ
3. Διδακτικι Μεκοδολογία-Ρρακτικι Άςκθςθ ΛΛ, Μπζςςασ Δθμιτριοσ, κακθγθτισ

Ρόςα μζλθ του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ του Τμιματοσ διδάςκουν μακιματα που δεν εμπίπτουν ςτο ςτενό ι ευρφτερο
γνωςτικό τουσ πεδίο;
Πλα τα μζλθ Δ.Ε.Ρ. διδάςκουν μακιματα που εμπίπτουν ςτα γνωςτικά τουσ πεδία ι ςε πεδία ςυναφι με τα ερευνθτικά τουσ
ενδιαφζροντα.

Ροιά, κατά τθ γνϊμθ του Τμιματοσ, είναι τα κυριότερα κετικά και αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτιριο;
Το κετικό ςθμείο είναι ότι παρά τισ ελλείψεισ ςε προςωπικό τα μακιματα διδάςκονται ςε πλιρθ ανάπτυξθ. Αρνθτικό ςθμείο
αποτελεί θ ςυχνι αλλαγι ςτθ διδαςκαλία κεωρθτικϊν μακθμάτων από τον ίδιο διδάςκοντα, γεγονόσ που δθμιουργεί
αςυνζχεια και αδυναμία επικζντρωςθσ ςτο ερευνθτικό ζργο.

Ροιζσ ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των κετικϊν ςθμείων και ποιοφσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνθτικά ςθμεία διακρίνει
το Τμιμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτιριο;
Οι ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ κα προζλκουν από τθν πρόςλθψθ πρόςκετου προςωπικοφ.
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4.4. Ρϊσ κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοθκιματα;
Είδθ και αρικμόσ βοθκθμάτων (π.χ. βιβλία, ςθμειϊςεισ, υλικό ςε ιςτοςελίδεσ, κλπ) που διανζμονται ςτουσ φοιτθτζσ.
Τα είδθ και ο αρικμόσ των παρεχόμενων βοθκθμάτων είναι τα εξισ:
Α. Από τουσ διδάςκοντεσ προτείνονται κάκε χρόνο τουλάχιςτον δφο βιβλία που αφοροφν τθ κεματικι του κάκε μακιματοσ
για να επιλζξει ο φοιτθτισ/τρια το ζνα. Τα βιβλία τθν άνοιξθ κάκε χρονιάσ εντάςςονται ςτο πρόγραμμα «Εφδοξοσ» από τθ
Γραμματεία του Τμιματοσ. Με τον τρόπο αυτό αποφεφγεται θ μονοδιάςτατθ οπτικι του ενόσ εγχειριδίου.
Β. Διδακτικζσ ςθμειϊςεισ που ςχετίηονται με τθν φλθ του μακιματοσ.
Γ. Υλικό ςε θλεκτρονικι μορφι όλων των παρουςιαηόμενων διαφανειϊν ςε μορφι powerpoint, που οι φοιτθτζσ μποροφν να
πάρουν είτε απευκείασ από το διδάςκοντα είτε από τον διαδικτυακό χϊρο του Open eClass ςτον οποίον αναρτϊνται.
Δ. Υλικό ςχετικό με τθν φλθ των μακθμάτων υπάρχει ςτα blogs που διατθροφν τα περιςςότερα εργαςτιρια.
Οι φοιτθτζσ/τριεσ μζςω του Ευδοξοσ ζχουν τθ δυνατότθτα να ςχθματίςουν μια μικρι βιβλιοκικθ που τουσ επιτρζπει τόςο να
ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ ςυγκεκριμζνων μακθμάτων όςο και να αποκτοφν μια ολιςτικι γνϊςθ των καλλιτεχνικϊν
κεμάτων.
Υπάρχει διαδικαςία επικαιροποίθςθσ των βοθκθμάτων; Ρϊσ εφαρμόηεται;
Θ διαδικαςία των βοθκθμάτων είναι διαρκισ και υπόκειται ςε ςυνεχι επαναξιολόγθςθ. Το επιπλζον υλικό διδαςκαλίασ
επαναπροςαρμόηεται ανάλογα με τθν επικαιροποίθςθ του περιεχομζνου κάκε μακιματοσ.

Ρϊσ και πότε ςυγκεκριμζνα διατίκενται τα βοθκιματα;
Τα βιβλία διατίκενται, αφοφ κατατεκοφν οι ςχετικζσ δθλϊςεισ των φοιτθτϊν και φτάςουν ςτουσ χϊρουσ διανομισ τουσ, που
είναι τα ςυγκεκριμζνα βιβλιοπωλεία με τα οποία ςυνεργάηεται το Ρανεπιςτιμιο ςτθ Φλϊρινα. Αυτό γίνεται ζνα περίπου μινα
μετά τθν ζναρξθ των μακθμάτων. Κατά τθν τελευταία τετραετία θ διάκεςθ των βοθκθμάτων γίνεται μζςω τθσ χριςθσ ειδικοφ
λογιςμικοφ υπό τθν αιγίδα και τον ζλεγχο του Υπουργείου. Δεν υπάρχει εμπλοκι των Τμθμάτων και των μελϊν Δ.Ε.Ρ. ςτθ
διαδικαςία. Τα υπόλοιπα βοθκιματα διατίκενται ι ενεργοποιοφνται ανάλογα με τθν εξζλιξθ του μακιματοσ.

Ροιό ποςοςτό τθσ διδαςκόμενθσ φλθσ καλφπτεται από τα βοθκιματα;
Στα εργαςτθριακά μακιματα τα βοθκιματα δεν καλφπτουν φλθ, αλλά επιτρζπουν ςτον/ςτθν φοιτθτι/τρια να αποκτιςει
γενικι εποπτεία των πεδίων τθσ οπτικισ αντίλθψθσ και τθσ εννοιολογικισ διάςταςθσ τθσ εικόνασ. Στα κεωρθτικά μακιματα το
ποςοςτό ανζρχεται ςτο 80% τθσ διδαςκόμενθσ φλθσ. Του υπόλοιπο καλφπτεται από τισ παραδόςεισ και το επιπρόςκετο υλικό
που δίνεται ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ ι αναρτάται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα Open eclass.

Ραρζχεται βιβλιογραφικι υποςτιριξθ πζραν των διανεμόμενων ςυγγραμμάτων;
Ρζραν των ςυγγραμμάτων παρζχεται ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ πρόςκετθ βιβλιογραφία, θ οποία μπορεί να αναηθτθκεί ςτθ
Βιβλιοκικθ του Ρανεπιςτθμίου, αν και αυτι διακζτει περιοριςμζνο αρικμό τίτλων με περιεχόμενο ςχετικό με τισ εικαςτικζσ
τζχνεσ, ι ςτισ ςυλλογζσ βιβλίων που ζχουν με προςωπικό κόςτοσ δθμιουργιςει οι διδάςκοντεσ ςτα εργαςτιρια.
Βιβλιογραφικι ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν γίνεται και από ζγκυρουσ ιςτότοπουσ που προτείνουν οι διδάςκοντεσ, κακϊσ το
διαδίκτυο δίνει μεγάλθ πρόςβαςθ ςε κείμενα ςχετικά με τθν τζχνθ, αλλά κυρίωσ ςε ψθφιοποιθμζνα ζργα τζχνθσ επιτρζποντασ
τθν πολφπλευρθ ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν/τριων.

Ροιά, κατά τθ γνϊμθ του Τμιματοσ, είναι τα κυριότερα κετικά και αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
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κριτιριο;
Οι φοιτθτζσ/τριεσ λαμβάνουν ςτθν διάρκεια των ςπουδϊν τουσ ζνα ςθμαντικό αρικμό βιβλίων που τουσ επιτρζπουν να
ςχθματίςουν μια μικρι αλλά λειτουργικι προςωπικι βιβλιοκικθ. Κετικό ςθμείο αποτελεί επίςθσ θ πρωτοβουλία των
διδαςκόντων που ςυμπλθρϊνει τισ βιβλιογραφικζσ ανάγκεσ, όπωσ και θ εκτεταμζνθ χριςθ του διαδικτφου που επιτρζπει τθν
πρόςβαςθ ςε εικαςτικό υλικό.
Αρνθτικό ςθμείο αποτελεί θ μθ πλιρθσ απορρόφθςθ των ςυγγραμμάτων που χορθγοφνται ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ μζςω του
ςυςτιματοσ «Εφδοξοσ».

Ροιζσ ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των κετικϊν ςθμείων και ποιοφσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνθτικά ςθμεία διακρίνει
το Τμιμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτιριο;
Ρρζπει να εντακεί θ ενθμζρωςθ, ϊςτε όλοι οι φοιτθτζσ/τριεσ να παίρνουν τα προτεινόμενα ςυγγράμματα, τα οποία
καλφπτουν ςε μεγάλο βακμό τισ διδακτικζσ ανάγκεσ.
Θ αναηιτθςθ χρθματοδότθςθσ για τον εμπλουτιςμό τθσ Βιβλιοκικθσ κα επιτρζψει τθν ενίςχυςθ τθσ χριςθσ πολλαπλισ
βιβλιογραφίασ που προτείνουν οι περιςςότεροι διδάςκοντεσ.
4.5.Ρϊσ κρίνετε τα διακζςιμα μζςα και υποδομζσ;
Αίκουςεσ διδαςκαλίασ:
(α) Αρικμόσ και χωρθτικότθτα.
Υπάρχουν δυο αίκουςεσ διδαςκαλίασ: θ πρϊτθ (Αίκουςα Μεγαλζξαντροσ) χωρθτικότθτασ 100 περίπου ατόμων και θ δεφτερθ
(Μικρι Αίκουςα Κεωρθτικϊν) χωρθτικότθτασ 40 ατόμων.
(β) Επάρκεια, καταλλθλότθτα και ποιότθτα.
Οι αίκουςεσ είναι επαρκείσ για τα παρεχόμενα κεωρθτικά μακιματα. Μποροφν να εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ των
προςφερόμενων μακθμάτων.
(γ) Βακμόσ χριςθσ.
Οι αίκουςεσ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ τισ απογευματινζσ ϊρεσ και το πρωί ςε κάποιεσ κεωρθτικζσ παρουςιάςεισ των
εργαςτθριακϊν μακθμάτων
(δ) Επάρκεια, καταλλθλότθτα και ποιότθτα του υποςτθρικτικοφ εξοπλιςμοφ.
Οι αίκουςεσ διακζτουν προτηζκτορα, μεγάλθ οκόνθ τθλεόραςθσ, H/Y, DVD player και ςφνδεςθ με διαδίκτυο. Και οι δφο ζχουν
πίνακεσ κιμωλίασ και μαγνθτικό πίνακα.
Εργαςτιρια Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν:
(α) Αρικμόσ και χωρθτικότθτα
Υπάρχουν τα παρακάτω Εργαςτιρια:
ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ Τ.Ε.Ε.Τ.
-Τζςςερισ εργαςτθριακζσ αίκουςεσ Ηωγραφικισ και Σχεδίου, χωρθτικότθτασ 20 φοιτθτϊν/τριων θ κακεμία.
-Δφο εργαςτθριακζσ αίκουςεσ Διακοςμθτικϊν Τεχνϊν, χωρθτικότθτασ 20 φοιτθτϊν/τριων θ κακεμία.
-Δφο εργαςτθριακζσ αίκουςεσ Ψθφιακϊν Τεχνϊν, χωρθτικότθτασ 20 και 10 φοιτθτϊν/τριων αντίςτοιχα.
-Μία εργαςτθριακι αίκουςα Κοςμιματοσ, χωρθτικότθτασ 20 φοιτθτϊν/τριων.
- Μία εργαςτθριακι αίκουςα Ψθφιδωτοφ, χωρθτικότθτασ 10 φοιτθτϊν/τριων.
- Μία εργαςτθριακι αίκουςα Σκθνογραφίασ, χωρθτικότθτασ 10 φοιτθτϊν/τριων.
- Μία εργαςτθριακι αίκουςα Φωτογραφίασ, χωρθτικότθτασ 10 φοιτθτϊν/τριων.
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- Μία εργαςτθριακι αίκουςα Αγιογραφίασ, χωρθτικότθτασ 20 φοιτθτϊν/τριων.
- Μία εργαςτθριακι αίκουςα Γλυπτικισ , χωρθτικότθτασ 20 φοιτθτϊν/τριων.
- Μία εργαςτθριακι αίκουςα Ανάγλυφου, χωρθτικότθτασ 10 φοιτθτϊν/τριων.
- Μία εργαςτθριακι αίκουςα Χαρακτικισ, χωρθτικότθτασ 20 φοιτθτϊν/τριων.
-Μια Αίκουςα Ρολλαπλϊν Δραςτθριοτιτων χωρθτικότθτασ 15 φοιτθτϊν/τριων.
-Μία Αίκουςα Αρχιτεκτονικοφ Σχεδιαςμοφ, χωρθτικότθτασ 50 φοιτθτϊν/τριων.

ΚΤΙΙΟ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΣΧΟΛΘΣ
-Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, χωρθτικότθτασ 50 φοιτθτϊν/τριων.

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΝΘΣΙΟΥ
-Εργαςτιριο Γλυπτικισ , χωρθτικότθτασ 20 φοιτθτϊν/τριων.

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ ΜΕΣΟΝΘΣΙΟΥ
-Εργαςτιριο Ηωγραφικισ , χωρθτικότθτασ 50 φοιτθτϊν/τριων.

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΩΤΘΣ
-Εργαςτιριο Ηωγραφικισ , χωρθτικότθτασ 50 φοιτθτϊν/τριων.

ΚΤΙΙΟ ΡΟΝΟΙΑΣ ΨΑΑΔΩΝ (ΡΕΣΡΑ)
-Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, χϊροσ φιλοξενίασ, χωρθτικότθτα 30 φοιτθτϊν/τριων.

(β) Επάρκεια, καταλλθλότθτα και ποιότθτα των χϊρων.
Οι χϊροι, πλθν του Εργαςτθρίου Ηωγραφικισ ςτο κτίριο τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ και τθσ αίκουςασ Αρχιτεκτονικοφ
Σχεδιαςμοφ χαρακτθρίηονται επαρκείσ για τον αρικμό φοιτθτϊν που εκπαιδεφουν. Μειονζκτθμα αποτελεί θ ζλλειψθ
δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςε ΑΜΕΑ.
(γ) Βακμόσ χριςθσ.
Ο βακμόσ χριςθσ χαρακτθρίηεται από εντατικόσ ζωσ ικανοποιθτικόσ.

(δ) Επάρκεια, καταλλθλότθτα και ποιότθτα του εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ.
Αναφερόμαςτε ςε κάκε εργαςτιριο ξεχωριςτά:
ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ Τ.Ε.Ε.Τ.
- Τζςςερα Εργαςτιρια Ηωγραφικισ και Σχεδίου, επαρκισ εξοπλιςμόσ, κατάλλθλοσ.
- Δφο Εργαςτιρια Διακοςμθτικϊν Τεχνϊν, επαρκισ εξοπλιςμόσ, κατάλλθλοσ.
- Δφο Εργαςτιρια Ρολυμζςων, χρειάηεται αναβάκμιςθ ωσ προσ τθν αγορά PC που είναι πλζον απαρχαιωμζνα.
Ρρόςφατθ αγορά ζχει αναβακμίςει ςθμαντικά τισ δυνατότθτεσ επεξεργαςίασ εικόνασ.
- Ζνα Εργαςτιριο Κοςμιματοσ, επαρκισ εξοπλιςμόσ, κατάλλθλοσ.
- Ζνα Εργαςτιριο Ψθφιδωτοφ, επαρκισ εξοπλιςμόσ, κατάλλθλοσ.
- Ζνα Εργαςτιριο Σκθνογραφίασ, επαρκισ εξοπλιςμόσ, κατάλλθλοσ.
- Ζνα Εργαςτιριο Φωτογραφίασ, χρειάηεται αναβάκμιςθ και εμπλουτιςμό.
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- Ζνα Εργαςτιριο Αγιογραφίασ, επαρκισ εξοπλιςμόσ, κατάλλθλοσ.
- Ζνα Εργαςτιριο Γλυπτικισ, επαρκισ εξοπλιςμόσ, κατάλλθλοσ.
- Ζνα Εργαςτιριο Ανάγλυφου, επαρκισ εξοπλιςμόσ, κατάλλθλοσ.
- Ζνα Εργαςτιριο Χαρακτικισ, επαρκισ εξοπλιςμόσ, κατάλλθλοσ, πρόκειται να εμπλουτιςτεί περεταίρω.
- Μία Αίκουςα Αρχιτεκτονικοφ Σχεδιαςμοφ, επαρκισ εξοπλιςμόσ, κατάλλθλοσ.

ΚΤΙΙΟ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ
-

Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επαρκισ εξοπλιςμόσ, κατάλλθλοσ.

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΝΘΣΙΟΥ
-

Εργαςτιριο Γλυπτικισ, επαρκισ εξοπλιςμόσ, κατάλλθλοσ.

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ ΜΕΣΟΝΘΣΙΟΥ
-

Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επαρκισ εξοπλιςμόσ, κατάλλθλοσ.

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΩΤΘΣ
-

Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επαρκισ εξοπλιςμόσ, κατάλλθλοσ.

ΚΤΙΙΟ ΡΟΝΟΙΑΣ ΨΑΑΔΩΝ (ΡΕΣΡΑ)
-

Εργαςτιρια Ηωγραφικισ, επαρκισ εξοπλιςμόσ, κατάλλθλοσ.

Είναι διακζςιμα τα εκπαιδευτικά εργαςτιρια για χριςθ εκτόσ προγραμματιςμζνων ωρϊν;
Τα Εργαςτιρια Ηωγραφικισ, Γλυπτικισ και Αρχιτεκτονικοφ Σχεδιαςμοφ είναι διακζςιμα και εκτόσ προγραμματιςμζνων ωρϊν.
Τα υπόλοιπα λειτουργοφν μόνο παρουςία του διδάςκοντοσ για λόγουσ αςφαλείασ και προςταςίασ του εξοπλιςμοφ.

Ροιά, κατά τθ γνϊμθ του Τμιματοσ, είναι τα κυριότερα κετικά και αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτιριο;
Το κετικό είναι ότι οι χϊροι, με κάποιεσ ελλείψεισ επαρκοφν για τθν ανάπτυξθ του προγράμματοσ ςπουδϊν. Εξάλλου για τθ
διδαςκαλία των κεωρθτικϊν μακθμάτων υπάρχει δυνατότθτα χριςθσ των αικουςϊν τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ. Το αρνθτικό
προκφπτει από τθν ζλλειψθ προςωπικοφ (Δ.Ε.Ρ. και Ε.Τ.Ε.Ρ.) που κα επιτρζψουν ςτθν πλιρθ ανάπτυξθ των υποδομϊν.

Ροιζσ ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των κετικϊν ςθμείων και ποιοφσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνθτικά ςθμεία διακρίνει
το Τμιμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτιριο;
Το κετικό είναι ότι υπάρχουν υποδομζσ που, αν εμπλουτιςτοφν, και γι αυτό γίνονται ενζργειεσ μζςα από διάφορε πθγζσ
χρθματοδότθςθσ, κα καταςτεί εφικτό να λειτουργιςουν με τον καλφτερο τρόπο. Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι προζρχονται από τθν
ζλλειψθ προςωπικοφ.

4.6. Ρϊσ κρίνετε τον βακμό αξιοποίθςθσ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν;
Χρθςιμοποιοφνται Τ.Ρ.Ε. ςτθν παρουςίαςθ των μακθμάτων; Ρϊσ;
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Για κάκε εργαςτθριακό μάκθμα διατίκεται τουλάχιςτον ζνασ προςωπικόσ υπολογιςτισ και πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Υπάρχει
ικανοποιθτικόσ αρικμόσ βιντεοπροβολζων που εξυπθρετοφν πλιρωσ τισ ανάγκεσ των εργαςτθριακϊν και κεωρθτικϊν
μακθμάτων. Κάκε περιφερειακό ι κεντρικό κτίριο διακζτει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο υπάρχουν
δυνατότθτεσ που αξιοποιοφνται από τθν πλειονότθτα των διδαςκόντων.
Εξάλλου υποςτθρικτικό υλικό από αρκετά μακιματα ζχει ιδθ αναρτθκεί ςτθν αςφγχρονθ πλατφόρμα εκπαίδευςθσ Open
eClass από διδάςκοντεσ του Τμιματοσ.

Χρθςιμοποιοφνται ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία/εργαςτθριακι εκπαίδευςθ ; Ρϊσ;
Το Τμιμα διακζτει το εργαςτιριο Ψθφιακϊν Τεχνϊν που κατ’ εξοχιν χρθςιμοποιεί τα Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία του. Υπάρχουν
ιδθ αξιόλογα αποτελζςματα με ταινίεσ, βίντεο, παιχνίδια, εκπαιδευτικό υλικό ειδικά καταςκευαςμζνο από το ςυγκεκριμζνο
Εργαςτιριο. Επίςθσ τα περιςςότερα εργαςτιρια με το ζνα ι τον άλλο τρόπο χρθςιμοποιοφν τισ μεκόδουσ επεξεργαςίασ τθσ
εικόνασ ςτθν διδαςκαλία και τισ εργαςτθριακζσ τουσ εφαρμογζσ. Ραράλλθλα ςτθ διδαςκαλία των κεωρθτικϊν μακθμάτων
χρθςιμοποιοφνται το διαδίκτυο και αρχεία powerpoint.

Χρθςιμοποιοφνται ΤΡΕ ςτθν αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν; Ρϊσ;
Θ διεφκυνςθ https://classweb.uowm.gr αποτελεί τθν πλατφόρμα ςτθν οποία άμεςα ο διδάςκων μπορεί να βακμολογιςει, να
δει ςτατιςτικά δεδομζνα για τα μακιματά του και να επικοινωνιςει με τθ Γραμματεία του Τμιματοσ για τυχόν διορκϊςεισ.

Χρθςιμοποιοφνται ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία των φοιτθτϊν με τον διδάςκοντα; Ρϊσ;
Θ επικοινωνία μεταξφ φοιτθτϊν και διδαςκόντων ςυχνά πραγματοποιείται μζςω τθσ χριςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τθσ
χριςθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ κακϊσ και τθσ χριςθσ scype.

Ροιό το φψοσ των επενδφςεων του Τμιματοσ ςε ΤΡΕ κατά τθν τελευταία πενταετία;
Κατά τθν τελευταία πενταετία ζχουν δοκεί τα εξισ ποςά:

2010: 2.400 €

2013: 13.000 €
Ροιά, κατά τθ γνϊμθ του Τμιματοσ, είναι τα κυριότερα κετικά και αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτιριο;
Το κετικό ςθμείο είναι ότι υπάρχει μια ευρεία χριςθ των ΤΡΕ ςτο ςφνολο των μακθμάτων, ενϊ παράλλθλα υπάρχει μζριμνα
για τθν αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ.

4.6. Ρϊσ κρίνετε τθν αναλογία διδαςκόντων/διδαςκομζνων και τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία;
Αναλογία διδαςκόντων/διδαςκομζνων ςτα κεωρθτικά μακιματα.
Θ αναλογία διδαςκόντων διδαςκομζνων ςτα κεωρθτικά μακιματα κυμαίνεται μεταξφ 1/100 και 1/80. Στα μακιματα επιλογισ
είναι μεγαλφτερθ. Θ αναλογία αυτι δθμιουργεί προςκόμματα ςτθν ανάκεςθ ατομικϊν εργαςιϊν, και όταν επιλζγεται αυτόσ ο
τρόποσ αξιολόγθςθσ για τουσ /τισ φοιτθτζσ/τριεσ ο διδάςκων επιβαρφνεται με επιπλζον φόρτο εργαςίασ.
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Αναλογία διδαςκόντων/διδαςκομζνων ςτα εργαςτιρια
Θ αναλογία διδαςκόντων διδαςκομζνων ςτα εργαςτθριακά μακιματα κυμαίνεται μεταξφ 1/60 ζωσ 1/20. Αν ςε αυτό προςτεκεί
ότι ο διδάςκων αναγκάηεται να εργαςτεί με πολλά ζτθ ταυτόχρονα τότε γίνεται αντιλθπτό με μζγεκοσ και ο όγκοσ τθσ
απαιτοφμενθσ εργαςίασ .

Ζχουν οι διδάςκοντεσ ανακοινωμζνεσ ϊρεσ γραφείου για ςυνεργαςία με τουσ φοιτθτζσ; Τισ τθροφν; Αξιοποιοφνται από τουσ
φοιτθτζσ;
Οι διδάςκοντεσ ορίηουν μζρεσ και ϊρεσ εργαςίασ που κατανζμονται τουλάχιςτον δφο φορζσ τθν εβδομάδα από τρεισ ϊρεσ
κάκε φορά για τα μζλθ Δ.Ε.Ρ., Ε.Ε.ΔΛ.Ρ. και μια φορά τθν εβδομάδα, τρεισ ϊρεσ για τουσ ςυμβαςιοφχουσ. Οι ϊρεσ αυτζσ
τθροφνται και αξιοποιοφνται από τουσ φοιτθτζσ τόςο για τισ απορίεσ τουσ ςχετικά με το μάκθμα όςο και για τθν εποπτεία των
εργαςιϊν που ζχουν αναλάβει. Γενικότερα όμωσ οι διδάςκοντεσ είναι προςιτοί και πάντοτε διακζςιμοι και αυτό αντανακλάται
ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου, όπου εμφανίηονται υψθλοί μζςοι όροι ςε ςχζςθ με τθ ςυνζπεια των μελϊν
Δ.Ε.Ρ. με τισ υποχρεϊςεισ τουσ και τθ ςυνεργαςία-επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ. Ενδεικτικοί για τα παραπάνω είναι οι ςχετικοί
πίνακεσ.

Ροιά, κατά τθ γνϊμθ του Τμιματοσ, είναι τα κυριότερα κετικά και αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτιριο;
Οι διδάςκοντεσ παρά τον αυξθμζνο φόρτο εργαςίασ ςτο διδακτικό ζργο που επιτελοφν ζχουν κατορκϊςει να διατθροφν
ακζραιο το ενδιαφζρον των φοιτθτϊν/τριων για τθν ακαδθμαϊκι και καλλιτεχνικι διαδικαςία. Το αρνθτικό ςθμείο είναι ότι
αυτοί οι ρυκμοί εργαςίασ λειτουργοφν εισ βάροσ τθσ παραγωγισ ερευνθτικισ και καλλιτεχνικισ εργαςίασ από τουσ
διδάςκοντεσ.

Ροιζσ ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των κετικϊν ςθμείων και ποιοφσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνθτικά ςθμεία διακρίνει
το Τμιμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτιριο;
Ο διοριςμόσ μζλουσ Ε.ΤΕ.Ρ. και θ προκιρυξθ νζων κζςεων Δ.Ε.Ρ. και Ε.Ε.ΔΛ.Ρ κα ενιςχφςει το διδακτικό ζργο που επιτελείται
ςτο Τμιμα, ενϊ το αντίκετο κα λειτουργιςει αρνθτικά, υποβακμίηοντασ τθν ποιότθτα του διδακτικοφ και ερευνθτικοφ ζργου.

4.8. Ρϊσ κρίνετε τον βακμό ςφνδεςθσ τθσ διδαςκαλίασ με τθν ζρευνα;
Ρϊσ μεκοδεφεται θ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία (π.χ. αναηιτθςθ και χριςθ βιβλιογραφίασ);
Ωσ προσ το οπτικό/εικαςτικό υλικό τουσ φοιτθτζσ δίνονται προςιτζσ θλεκτρονικζσ πθγζσ που υπάρχουν ςε μεγάλο αρικμό ςτο
διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο ζχουν τθ δυνατότθτα να ανατρζξουν ςε διεκνείσ και τοπικοφσ φορείσ και ιδρφματα τζχνθσ και
να πραγματοποιιςουν τθν απαιτοφμενθ ζρευνα ςε εικαςτικό υλικό όπωσ και τθν προςωπικι τουσ ζρευνα. Στα κεωρθτικά
μακιματα θ χριςθ πολλαπλισ βιβλιογραφίασ και θ χοριγθςθ οδθγιϊν για τθ ςυγγραφι ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςτα μακιματα
όςο και ςτισ κατϋ ιδίαν ςυναντιςεισ με τουσ διδάςκοντεσ ςυμβάλλουν ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με τθν ερευνθτικι
διαδικαςία.

Ραρζχεται ςτουσ φοιτθτζσ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε ερευνθτικά ζργα;
Θ διαδικαςία ςχθματιςμοφ του εικαςτικοφ ζργου είναι μια ερευνθτικι διαδικαςία. Θ κριτικι ςκζψθ είναι ο πλζον ςφγχρονοσ
τρόποσ προςζγγιςθσ τθσ εικαςτικισ πρακτικισ, που επιτρζπει ςτουσ καλλιτζχνεσ να διερευνοφν τα όρια και τισ δυνατότθτεσ
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των μζςων για τθν παραγωγι καλλιτεχνικοφ ζργου. Επομζνωσ οι φοιτθτζσ ςυμμετζχουν ςε ερευνθτικά ζργα με δφο τρόπουσ:
Α. Με τθν δθμιουργία ατομικοφ καλλιτεχνικοφ ζργου με βάςθ τθν προςωπικι ζρευνα.
Β. Με τθν ςυμμετοχι ςτθν υλοποίθςθ δράςεων που διοργανϊνουν οι διδάςκοντεσ του Τμιματοσ (βλ. παραρτιματα). Το
ςφνολο των δράςεων που διοργανϊνει το Τμιμα ζχουν ερευνθτικό προςανατολιςμό και εκπαιδεφουν τουσ φοιτθτζσ/τριεσ
ςτον τρόπο εργαςίασ και να υλοποίθςθσ των ιδεϊν τουσ. Οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν εργαςτεί ςε διάφορουσ ςθμαντικοφσ
κεςμοφσ ςε πόλεισ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ αλλά και όλθσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. Ταυτόχρονα ζχουν γίνει ςθμαντικά
βιματα μιασ πρϊτθσ ςυνεργαςίασ με το εξωτερικό. Θ διαδικαςίεσ αυτζσ εξακτινίηουν τισ δράςεισ του Τμιματοσ πζρα από τα
γεωγραφικά όρια τθσ Φλϊρινασ, επιτρζπουν ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ να αποκτιςουν εμπειρίεσ από τον εκνικό και διεκνι
χϊρο. Ταυτόχρονα διαςυνδζουν το Τμιμα με φορείσ που ζχουν ανάγκθ υποςτιριξθσ για να ςυνεχίςουν να εκπλθροφν τουσ
πολιτιςτικοφσ και κοινωνικοφσ τουσ ςτόχουσ. Το Τμιμα ζχει δθμιουργιςει ιςχυρζσ προςβάςεισ ςε κεςμοφσ και διαδικαςίεσ και
αυτό του επιτρζπει να ενδυναμϊνει τθν καλλιτεχνικι εμπειρία των φοιτθτϊν/τριϊν και να διευρφνει τουσ επαγγελματικοφσ
τουσ ορίηοντεσ.

Ροιά, κατά τθ γνϊμθ του Τμιματοσ, είναι τα κυριότερα κετικά και αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτιριο;
Ροιζσ ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των κετικϊν ςθμείων και ποιοφσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνθτικά ςθμεία διακρίνει
το Τμιμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτιριο;
Οι διδάςκοντεσ του Τμιματοσ ζχουν πλιρωσ ενςωματϊςει τισ ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ ςτθν διδακτικι μεκοδολογία. Το
ςφνολο των διδαςκόντων υιοκετοφν αυτιν τθν προςζγγιςθ που μόνο κετικά ζχει να προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ.

4.9. Ρϊσ κρίνετε τισ ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικά κζντρα του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ και με το κοινωνικό ςφνολο;
Με ποιά εκπαιδευτικά κζντρα του εςωτερικοφ ςυνεργάηεται το Τμιμα και πϊσ;
Το Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν ςυνεργάηεται ανάλογα με το καλλιτεχνικό/ερευνθτικό πεδίο κάκε μζλουσ
Δ.Ε.Ρ. με ανάλογα πανεπιςτθμιακά Τμιματα πχ. Ανωτάτθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν, Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν
Α.Ρ.Κ., Τμιμα Ρολιτικισ Επιςτιμθσ Α.Ρ.Κ., Τμιμα Ιχου και Εικόνασ, Λόνιο Ρανεπιςτιμιο, Τμιμα Κοινωνιολογίασ Ρανεπιςτιμιο
Αιγαίου, Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, Τμιμα Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Λςτορίασ του
Ραντείου Ρανεπιςτθμίου. Επίςθσ με τα Τμιματα του Ρανεπιςτιμιου Δυτικισ Μακεδονίασ και ειδικά με το Ραιδαγωγικό Τμιμα
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, το Ραιδαγωγικό Τμιμα Νθπιαγωγϊν και το Τμιμα Βαλκανικϊν Σπουδϊν.

Με ποιά εκπαιδευτικά κζντρα του εξωτερικοφ ςυνεργάηεται το Τμιμα και πϊσ;
Στθ βάςθ των προγραμμάτων κινθτικότθτασ, επιςκζψεων, προςκεκλθμζνων ερευνθτϊν κακϊσ και δφο εντατικϊν
προγραμμάτων Erasmus το Τμιμα ςυνεργάηεται με τα εξισ ιδρφματα του εξωτερικοφ:
1. Noordeldijke Hogeschool Leeuwarden (Ολλανδία, Leeuwarden).
2. Mary’s College (Λρλανδία, Belfast).
3. vzw HUB-EHSAL (Βρυξζλλεσ, Βζλγιο).
4. Sinan University (Κωνςταντινοφπολισ Τουρκία).
5. Ρανεπιςτιμιο τθσ Λιουμπλιάνα (Σλοβενία).
6. Τεχνολογικό Ρανεπιςτιμιο Κφπρου (Λεμεςόσ).
7. Andrzeja Frycza Modrzewskiew o Krakow University ( Κρακοβία, Ρολωνία)
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8. Department of Art and Art History, University of New Mexico, USA.
9. Department of Greek Studies, University of Sydney, Αυςτραλία.
10. Apex Αrt, Νζα Yόρκθ, USA.

Ο κατάλογοσ των ςυνεργαηόμενων πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων όςον αφορά τθν ποιότθτα και τθ διεκνι διαςπορά των
φορζων ςε τζςςερισ θπείρουσ είναι ςθμαντικόσ, αν αναλογιςτεί κανείσ ότι το Τμιμα απζκτθςε τα πρϊτα μζλθ Δ.Ε.Ρ. μόλισ τον
Λανουάριο του 2012. Κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι ςτο άμεςο μζλλον ερχόμενο εξάμθνο πλζον των πζντε ακόμθ Λδρυμάτων
κα προςτεκοφν ςτον κατάλογο των διεκνϊν ςυνεργαςιϊν, δθμιουργϊντασ καλζσ προοπτικζσ για το Τμιμα ςτο πεδίο αυτό.

Αναπτφςςονται ςυγκεκριμζνεσ εκπαιδευτικζσ ςυνεργαςίεσ με τοπικοφσ, περιφερειακοφσ ι εκνικοφσ κοινωνικοφσ φορείσ;
Το ςφνολο των δράςεων του Τμιματοσ πραγματοποιείται με εκπαιδευτικζσ ςυνεργαςίεσ με τοπικοφσ, περιφερειακοφσ φορείσ.
Το Τμιμα εμπλουτίηει με μοναδικό τρόπο τθν ςχζςθ του με τθν κοινωνία διευρφνοντασ τον ορίηοντα των δυνατοτιτων του
μζςα από εκπαιδευτικζσ ςυνεργαςίεσ με ποικίλουσ φορείσ.
4. Στο πλαίςιο τθσ Διευρυμζνθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ παρακζτουμε τον πίνακα των ςυνεργαηόμενων φορζων με τουσ οποίου
το Τμιμα ζχει δθμιουργιςει μια ηωτικι ςχζςθ. Πλοι οι παρακάτω φορείσ ζχουν λειτουργιςει ωσ ζνασ τρόποσ επικοινωνίασ
με τθ φφςθ, ηωογονϊντασ τθν δυναμικι του Τμιματοσ και τισ εμπειρίεσ των φοιτθτϊν/τριων:

1.

Εταιρία Ρροςταςίασ Ρρεςπϊν

2.

Ρεριβαλλοντικόσ Ρολιτιςτικόσ & Ακλθτικόσ ςφλλογοσ «Άγιοσ Γερμανόσ», Ρρζςπεσ

3.

2 Ρειραματικό Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ

4.

1 Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ

5.

2 Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ

6.

5 Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ

7.

ΕΑ ΦΛΩΛΝΑΣ

8.

Στζγθ Φιλοτζχνων, Φλϊρινα

9.

Ρολιτιςτικό Τρίγωνο Ρρεςπϊν

ο
ο
ο
ο

10. Θχϊ Φλϊρινασ
11. Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Φλϊρινασ «Βαςιλικισ Ριτόςκα»
12. Δθμοτικό Σχολείο Μελίτθσ
13. Κζντρο Εκπαίδευςθσ Κοινωνικισ Υποςτιριξθσ και Κατάρτιςθσ Ατομων με Αναπθρίεσ Φλϊρινασ (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕ.Α
Φλϊρινασ )
14. 4/Κ Ειδικό Ρειραματικό Σχολείο, Φλϊρινα
15. Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Κεςςαλονίκθ
16. Τελόγλειο Μδρυμα Τεχνϊν, Κεςςαλονίκθ
17. Λνςτιτοφτο Σφγχρονθσ Ελλθνικισ Τζχνθσ, Ακινα
18. Μουςείο Θρακλειδϊν, Ακινα
ο

19. 1 Γυμνάςιο Κοηάνθσ
20. Ράρκο Εκνικισ Συμφιλίωςθσ, Νεςτόριο
21. Φ.Σ.Φ. «Ο Αριςτοτζλθσ», Φλϊρινα
22. Ναυτικόσ Στακμόσ Κω, Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ.
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23. Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Ζδεςςασ
24. ΚΕΚΕΑ, Φυλακζσ Κορυδαλλοφ
25. Φυλακζσ Ανθλίκων, Κιβα
26. ΚΚϋ ΕΡΚΑ – Αρχαιολογικό Μουςείο Φλϊρινασ
27. Γενικό Επιτελείο Στρατοφ, Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, Ακινα

Θ ποικιλομορφία των φορζων, θ γεωγραφικι τουσ εξάπλωςθ, θ κοινωνικι διάςταςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ
αναδεικνφουν τον πρότυπο τρόπο με τον οποίο εφαρμόςτθκε θ Διευρυμζνθ Ρρακτικι Άςκθςθ από το Τμιμα, ωσ ενόσ
εργαλείου, δθλαδι, ουςιαςτικισ κοινωνικισ προςφοράσ.
1. Με το Λνςτιτοφτο Δια Βίου Μάκθςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων για λογαριαςμό του οποίου ζχει
ςυνταχκεί ο Γραμματιςμόσ τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ για τα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (Σ.Δ.Ε).
5.

Με τθν διεφκυνςθ του Νότιου Ρεδίου των Ορυχείων Ρτολεμαΐδασ για τθν δθμιουργία γλυπτικϊν καταςκευϊν ςτο χϊρο
του ορυχείου (2013/14).

6.

Με τα Κζντρα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Βελβεντοφ και Μελίτθσ με τα οποία το Τμιμα ζχει πραγματοποιιςει κοινζσ
εκδόςεισ και ςεμινάρια.

7.

Με το Μδρυμα Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ, Βερολίνο για τθν υλοποίθςθ τθσ διευρωπαϊκισ δράςθσ PHYSIS μεταξφ Ελλινων
φοιτθτϊν και φοιτθτϊν από Σχολζσ Καλϊν Τεχνϊν του Βερολίνου.

Ροιά, κατά τθ γνϊμθ του Τμιματοσ, είναι τα κυριότερα κετικά και αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτιριο;
Ροιζσ ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των κετικϊν ςθμείων και ποιοφσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνθτικά ςθμεία διακρίνει
το Τμιμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτιριο;
Το Τμιμα ζχει αναπτφξει μια εξαιρετικι δυναμικι ςυνεργαςιϊν ςε τοπικό, εκνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι
φοιτθτζσ/τριζσ μασ ζχουν τθν δυνατότθτα να εργαςτοφν ςε μια ποικιλομορφία φορζων ςτθν Eλλάδα και το εξωτερικό
αναδεικνφοντασ τθν ςθμαςία τθσ φπαρξθσ τθσ Σχολισ ςτθν Φλϊρινα. Το Τμιμα μόλισ εννιά χρόνια από τθν ίδρυςι του και
τρία χρόνια από τον διοριςμό των πρϊτων τριϊν μελϊν Δ.Ε.Ρ. ζχει δθμιουργιςει εκνικά και διεκνι ερείςματα που εγγυϊνται
τθν περαιτζρω δυναμικι του ανάπτυξθ.
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4.10. Ρϊσ κρίνετε τθν κινθτικότθτα του διδακτικοφ προςωπικοφ και των φοιτθτϊν;

5

Υπάρχει ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ του Τμιματοσ ςχετικά με τθν κινθτικότθτα των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ; Ρόςεσ
και ποιζσ ςυμφωνίεσ ζχουν ςυναφκεί για τθν ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ του διδακτικοφ προςωπικοφ ι/και των φοιτθτϊν;
To Τμιμα ςτθρίηει και βλζπει πολφ κετικά τθν ςφναψθ διμερϊν και άλλων ςχζςεων με άλλα Τμιματα ςτθν ςφναψθ διμερϊν
ςυμφωνιϊν με τα εξισ πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ:
1. Mary’s College (Λρλανδία, Belfast)
2. vzw HUB-EHSAL (Βρυξζλλεσ, Βζλγιο)
3. Sinan University (Κωνςταντινοφπολισ Τουρκία)
4. Noordeldijke Hogeschool Leeuwarden (Leeuwarden, Ολλανδία)
5. Andrzeja Frycza Modrzewskiew o Krakow University ( Κρακοβία, Ρολωνία.)

Ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ του Τμιματοσ (βλ. ςτο προθγοφμενο πεδίο 4.10) προβλζπει τθν ακόμθ περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ
υλοποίθςθσ των ςυνεργαςιϊν και τθ ςφναψθ πρόςκετων ςυμφωνιϊν και υπάρχουν ιδθ επαφζσ με πζντε Λδρφματα για
ςφναψθ διμερϊν ςυνεργαςιϊν:
1. University of Nisantasi, Τουρκία
2. Istanbul Sisli Vocational School, Τουρκία
3. University of Ostrava, Τςεχία
4. University of Seville
5. Academia di Belli Arti, Venice, Λταλία

Ρόςα μζλθ του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ του Τμιματοσ μετακινικθκαν προσ άλλα Ιδρφματα ςτο πλαίςιο
ακαδθμαïκϊν/ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων κατά τθν τελευταία πενταετία;
Ζνα μζλοσ Δ.Ε.Ρ. ςε τρία προγράμματα.

Ρόςα μζλθ του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ άλλων Ιδρυμάτων μετακινικθκαν προσ το Τμιμα ςτο πλαίςιο
ακαδθμαϊκϊν/ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων κατά τθν τελευταία πενταετία;
Μετακινικθκαν 16 μζλθ ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ εκ των οποίων οι τρία από το εξωτερικό (δφο από Μεγάλθ Βρεττανία και
ζνασ από Ολλανδία).

Ρόςοι φοιτθτζσ του Τμιματοσ μετακινικθκαν προσ άλλα Ιδρφματα ςτο πλαίςιο ακαδθμαïκϊν/ερευνθτικϊν
δραςτθριοτιτων κατά τθν τελευταία πενταετία;
Κατά τθν τελευταία πενταετία μετακινικθκαν τρεισ φοιτιτριεσ ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ IP και τρεισ φοιτιτριεσ ςτο
πλαίςιο Ανταλλαγισ του προγράμματοσ Erasmus.

Ρόςοι φοιτθτζσ άλλων Ιδρυμάτων μετακινικθκαν προσ το Τμιμα ςτο πλαίςιο ακαδθμαϊκϊν/ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων
κατά τθν τελευταία πενταετία;
Μία (1) φοιτιτρια από τθν Ολλανδία

5

Σσμπληρώστε τον Πίνακα 9.
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Υπάρχουν διαδικαςίεσ αναγνϊριςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου που πραγματοποιικθκε ςε άλλο Κδρυμα;
Το εκπαιδευτικό ζργο αναγνωρίηεται από το Τμιμα ακολουκϊντασ τθν αναγνϊριςθ των πιςτωτικϊν μονάδων (ECTS) που
μεταφζρουν οι φοιτθτζσ/τριεσ που παρακολοφκθςαν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςε άλλο ίδρυμα και αξιολογικθκαν κετικά ςτα
μάκθμα/μακιματα που παρακολοφκθςαν. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι οι φοιτθτζσ που παρακολοφκθςαν το Εντατικό
Ρρόγραμμα PsBowMa πιςτϊκθκαν 6 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS).

Ρόςο ικανοποιθτικι είναι θ λειτουργία και θ ςτελζχωςθ του κεντρικοφ Γραφείου Διεκνϊν / Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων
και των ςυνδζςμων τουσ;
Θ ςτελζχωςθ του κεντρικοφ Γραφείου Διεκνϊν/Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων από μια υπάλλθλο εδραίωςε μια δυναμικι ςχζςθ
ςυνεργαςίασ τόςο με τα Τμιματα του Ρανεπιςτθμίου όςο και με Λδρφματα του εξωτερικοφ με αποτζλεςμα τα προγράμματα
Erasmus να επεκτείνονται και να υπάρχει μια άμεςθ και ουςιαςτικι ςυνεργαςία με όλουσ τουσ υπεφκυνουσ των
Ρρογραμμάτων Erasmus του Λδρφματοσ αλλά και όςων μελϊν Δ.Ε.Ρ. ενδιαφζρονται να αναλάβουν νζα προγράμματα.

Τι ενζργειεσ για τθν προβολι και ενθμζρωςθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ για τα προγράμματα κινθτικότθτασ αναλαμβάνει
το Τμιμα;
Ο υπεφκυνοσ των προγραμμάτων Erasmus του Τ.Ε.Ε.Τ. ενθμερϊνει διαρκϊσ τουσ φοιτθτζσ μζςω των ανακοινϊςεων του
Φοιτθτικοφ Συλλόγου, των ανακοινϊςεων ςε χϊρουσ του Τμιματοσ, κακϊσ και ςε μια ετιςια γενικι παρουςίαςθσ των
Ρρογραμμάτων Erasmus ςτο Τμιμα το μινα Νοζμβριο.

Οργανϊνονται εκδθλϊςεισ για τουσ ειςερχόμενουσ φοιτθτζσ από άλλα Ιδρφματα;
Θ φοιτιτρια που φιλοξενικθκε ενθμερϊκθκε από τον υπεφκυνο του προγράμματοσ και διευκολφνκθκε με κάκε τρόπο θ
διαμονι τθσ και θ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων.

Ρϊσ υποςτθρίηονται οι ειςερχόμενοι φοιτθτζσ;
Ο Φοιτθτικόσ Σφλλογοσ και ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ κεςμικά φροντίηουν για να προςαρμοςτοφν οι νεοειςερχόμενοι
φοιτθτζσ/τριεσ και να προςαρμοςτοφν ςτο νζο ακαδθμαϊκό περιβάλλον.

Ρόςα μακιματα διδάςκονται ςε ξζνθ γλϊςςα για ειςερχόμενουσ αλλοδαποφσ ςπουδαςτζσ;
Στα εργαςτθριακά μακιματα υπιρχε (και κα υπάρξει) ταυτόχρονθ διδαςκαλία ςτθν αγγλικι, κακϊσ όλοι οι διδάςκοντεσ είναι
γνϊςτεσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.

Υπάρχει πρόςκετθ (από το Τμιμα ι/και το Κδρυμα) οικονομικι ενίςχυςθ των φοιτθτϊν και των μελϊν του ακαδθμαϊκοφ
προςωπικοφ που λαμβάνουν μζροσ ςτα προγράμματα κινθτικότθτασ;
Το Τμιμα επιχορθγείται από το Λ.Κ.Υ. για τα προγράμματα Erasmus για φοιτθτζσ και για προγράμματα ανταλλαγισ
ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ και από τον τακτικό προχπολογιςμό για τθν κινθτικότθτα ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ για Συνζδρια.
Για το 2013-14 θ χρθματοδότθςθ του Λ.Κ.Υ. ιταν 5200 ευρϊ και αυτό επζτρεψε τθν μετακίνθςθ τριϊν φοιτθτϊν/τριων (δφο
ςτθν Ολλανδία και ενόσ ςτθν Τουρκία) και 700 ευρϊ για μια μετακίνθςθ ανταλλαγισ ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ με το Sinan
University.
Για το ακαδθμαϊκό προςωπικό θ χρθματοδότθςθ από τον τακτικό προχπολογιςμό του Λδρφματοσ για ςυνζδρια ιταν 600 ευρϊ
το 2011-12, 500 το 2012-13, 1500 το 2013-14 και προχπολογίηονται 2000 για το 2014-15. Το αναλογοφν ποςό για ςυνζδρια
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εξωτερικοφ είναι 600 ευρϊ, ενϊ για ςυνζδρια εςωτερικοφ 300.
Κεωροφμε ότι θ αυξανόμενθ ζςτω μικρι χρθματοδότθςθ αντανακλά τθν πρόκεςθ του ιδρφματοσ να ςτθρίξει τα προγράμματα
ανταλλαγισ και το δικαίωμα του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ για περαιτζρω δραςτθριότθτα.

Ρϊσ προωκείται ςτο Τμιμα θ ιδζα τθσ κινθτικότθτασ φοιτθτϊν και μελϊν του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ και τθσ
Ευρωπαϊκισ διάςταςθσ γενικότερα;
Το Τμιμα μασ ενκαρρφνει τθν κινθτικότθτα και αυτό αποδεικνφεται τόςο από το ενδιαφζρον των φοιτθτϊν/τριων για να
καλφψουν τισ προβλεπόμενεσ κζςεισ (υπιρξαν 12 υποψιφιοι το 2013-14 για 3 κζςεισ). Ελπίηουμε ότι με τον πρόςφατο
διοριςμό πρόςκετων μελϊν Δ.Ε.Ρ. κα υπάρξει περαιτζρω ενδιαφζρον για τθν κινθτικότθτα προςωπικοφ. Θ πλιρθσ αντιςτοιχία
των διδακτικϊν μονάδων με βάςθ τθν ςυνκικθ τθσ Μπολϊνια με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Ρανεπιςτιμια επιτρζπει τθν
κινθτικότθτα με ζνα ολοκλθρωμζνο τρόπο.

Ρϊσ ελζγχεται θ ποιότθτα (και όχι μόνον θ ποςότθτα) τθσ κινθτικότθτασ του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ;
Τα μζλθ που μετακινοφνται κατακζτουν ςθμείωμα με τθν ερευνθτικι/ακαδθμαϊκι τουσ δραςτθριότθτα ςτθν οποία πρόκειται
να προβοφν πριν τθν αναχϊρθςι τουσ. Επίςθσ υποβάλλουν ζκκεςθ πεπραγμζνων μετά τθν επιςτροφι τουσ από το Μδρυμα του
εξωτερικοφ και ενθμερϊνουν τθ Διοίκθςθ του Λδρφματοσ. Τζλοσ πραγματοποιοφν διάλεξθ ςτο Τμιμα με τισ εντυπϊςεισ τθσ
επίςκεψθσ τόςο από το Μδρυμα όςο και από τον πολιτιςτικό περίγυρο του μζρουσ που επιςκζφκθκαν.

Ροιά, κατά τθ γνϊμθ του Τμιματοσ, είναι τα κυριότερα κετικά και αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτιριο;
Το κυριότερο κετικό ςθμείο είναι ότι ζχουν ενεργοποιθκεί πλιρωσ οι διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ του Διεκνοφσ Ρρογράμματοσ με
ςτρατθγικι και ορατά αποτελζςματα. Τα αρνθτικά είναι πρϊτον ότι κακυςτζρθςε αυτι θ ανάπτυξθ και ςτερικθκαν αρκετοί
φοιτθτζσ αυτισ τθσ δυνατότθτασ. Το δεφτερο αρνθτικό είναι ότι οι περιςςότεροι φοιτθτζσ του εξωτερικοφ που επικυμοφν να
επιςκεφκοφν τθν Ελλάδα προτιμοφν να κατευκυνκοφν κυρίωσ ςτθν ΑΣΚΤ Ακθνϊν, που με το πλοφςιο δίκτυο ςτακμϊν που
διακζτει είναι περιςςότερο ελκυςτικι. Επίςθσ το γεγονόσ ότι το Τμιμα μασ είναι νζο ζχει επίςθσ ςυμβάλει ςτθν αρχικι ακόμθ
κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το πρόγραμμα ανταλλαγϊν, διότι πολλά Λδρφματα του εξωτερικοφ δεν ενδιαφζρονται να
προςκζςουν καινοφργιουσ εταίρουσ.

Ροιζσ ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των κετικϊν ςθμείων και ποιοφσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνθτικά ςθμεία διακρίνει
το Τμιμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτιριο;
Κεωροφμε ότι με τθν ςυνζχιςθ τθσ ςοβαρισ προςπάκειασ που το Τμιμα μασ πραγματοποιεί -και αυτό ζχει ιδθ αποδϊςει
καρποφσ- θ επζκταςθ του προγράμματοσ κα είναι ακόμθ μεγαλφτερθ.
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5. Ερευνθτικό ζργο
Λόγω του μικροφ αρικμοφ μελϊν Δ.Ε.Ρ. για τοακαδ. ζτοσ 2013/14 (5 μζλθ εκ των οποίων 2 διοριςμζνεσ επικ. κακθγιτριεσ το
Δεκζμβριο του 2013, κακϊσ και 3 μζλθ Ε.Ε.Δ.Λ.Ρ.) το Τμιμα βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτο διδακτικό και ερευνθτικό ζργο
που προςφζρει Ειδικό Διδακτικό Ρροςωπικό κακϊσ και διδάςκοντεσ από άλλα Τμιματα, το ερευνθτικό ζργο των οποίων
αναφζρεται επίςθσ.
Τζλοσ, λόγω τθσ ιδιαίτερθσ φφςθσ του Τμιματοσ, ςτο Τμιμα διδάςκουν κακθγθτζσ/τριεσ με εικαςτικό ζργο το οποίο δεν
υπιρχε δυνατότθτα να καταγραφεί ςε ειδικά πεδία και καταγράφθκε προσ το παρόν ςτο πεδίο “Άλλα”. Το πεδίο αυτό
εκτιμικθκε ποςοτικά και ποιοτικά. Ρρόκειται όμωσ να προτακοφν κατάλλθλα πεδία, ζτςι ϊςτε να υπάρχει ακριβισ
καταγραφι και δυνατότθτα αναλυτικισ επεξεργαςίασ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ δθμοςιοποίθςθσ του
εικαςτικοφ ζργου.

5.1. Ρϊσ κρίνετε τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ ςτο πλαίςιο του Τμιματοσ;
Θ ζρευνα ςτο Τμιμα προωκείται με:


Τθν υποςτιριξθ των μελϊν του Τμιματοσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ςυνζδρια μζςω τθσ παροχισ αδειϊν και τθσ
χρθματοδότθςθσ Τμιματοσ των εξόδων ςυμμετοχισ τουσ και με πρόςφατθ απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ μζρουσ του
κόςτουσ τθσ διαδικαςίασ για επιλεγμζνεσ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ.



Τθν υποςτιριξθ διοργάνωςθ θμερίδων, ςεμιναρίων και εντατικϊν εργαςτθρίων μικρισ διάρκειασ- workshop
(ε.ε.μ.δ.) μζςω τθσ παραχϊρθςθσ χϊρων, τεχνικισ υποςτιριξθσ και προςωπικοφ. Θ χρθματοδότθςθ των θμερίδων,
ςεμιναρίων και εργαςτθρίων προζρχεται είτε από το Τμιμα, είτε από χορθγίεσ που ζχουν αναηθτθκεί από τουσ διδάςκοντεσ.

Ραρότι δε το Τμιμα απζκτθςε τα πρϊτα μζλθ Δ.Ε.Ρ. Τον Λανουάριο του 2012, θ ερευνθτικι του δραςτθριότθτα προθγείται
τθσ θμερομθνίασ αυτισ, με τθν “Εικαςτικι Ρορεία ςτισ Ρρζςπεσ” (θ πρϊτθ το 2007) ωσ ερευνθτικι εικαςτικι δράςθ, τθ
διθμερίδα “Ουτοπίεσ, Ευτοπίεσ, Δυςτοπίεσ” το 2008, και τθ διοργάνωςθ των ςεμιναρίων για τισ εικαςτικζσ δράςεισ
“Performance now v.1: Επιτελεςτικζσ πρακτικζσ ςτθν τζχνθ και δράςεισ in situ” το 2010, ςε ςυνεργαςία με το Ρ.Μ.Σ. του
οικείου Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Νθπιαγωγϊν τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ.

Θ διάχυςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ γίνεται μζςω δθμοςιεφςεων τόμων για τα εντατικά εργαςτιρια μικρισ διάρκειασ
και τα ςεμινάρια, μζςω εκκζςεων ζργων που ζχουν παραχκεί ςε αυτά, κακϊσ και ατομικϊν δθμοςιεφςεων των μελϊν Δ.Ε.Ρ.
ςε πρακτικά ςυνεδρίων ςτα οποία ςυμμετείχαν με ανακοινϊςεισ , ςε άρκρα και ςυλλογικοφσ τόμουσ. Υπάρχουν ακόμθ
δθμοςιεφματα για τισ παραπάνω δράςεισ ςτθν ελλθνικι και διεκνι αρκρογραφία.
Θ διάχυςθ των αποτελεςμάτων τθσ προςωπικισ ζρευνασ των μελϊν Δ.Ε.Ρ. με εικαςτικό ζργο γίνεται μζςα από ατομικζσ και
ομαδικζσ εκκζςεισ και δράςεισ με ι χωρίσ τθν ζκδοςθ καταλόγου, με άρκρα ςτον θμεριςιο και περιοδικό τφπο, ςυνεντεφξεισ
ςε ραδιόφωνο και τθλεόραςθ.

Θ ενθμζρωςθ για τθ χρθματοδότθςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων γίνεται μζςω αποςτολισ ενθμερωτικισ θλεκτρονικισ
αλλθλογραφίασ από το Ε.Λ.Κ.Ε. Ραρόλα αυτά θ εςτίαςθ αυτϊν των προγραμμάτων είναι ςυνικωσ τεχνολογικισ φφςθσ και
δεν άπτεται τθσ ςτόχευςθσ του Τμιματοσ. Ρζραν αυτοφ υπάρχουν περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ ζρευνασ
εντόσ του Τμιματοσ.
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Το μεγαλφτερο αρνθτικό ςθμείο είναι ο μικρόσ αρικμόσ μελϊν Δ.Ε.Ρ. το οποίο ζχει ωσ αποτζλεςμα το μεγάλο φόρτο
διδακτικοφ και διοικθτικοφ ζργου, κάτι που ενδζχεται να προκαλζςει

αγκυλϊςεισ ςτθν εκτζλεςθ τθσ ζρευνασ που

ςυντελείται ςτο Τμιμα.
5.2. Ρϊσ κρίνετε τα ερευνθτικά προγράμματα και ζργα που εκτελοφνται ςτο Τμιμα;
Λαμβάνοντασ υπ' όψθ τθ χαμθλι βακμίδα ςτθν οποία βρίςκονται τα μζλθ Δ.Ε.Ρ. (επικ. Κακθγθτζσ/τριεσ) αλλά και τον μόλισ
προ δφο μθνϊν διοριςμό των κακθγθτριϊν με κεωρθτικό αντικείμενο ςτο Τμιμα δεν υπάρχουν διδακτορικά υπό επίβλεψθ
ςτο Τμιμα πλιν ενόσ. Ραρόλα αυτά θ εμπειρία των διδαςκόντων ςτο Τμιμα, που ςυμπεριλαμβάνει διδάςκοντεσ άλλων
τμθμάτων προςτίκεται ςτθν μικρι εμπειρία επίβλεψθσ διδακτορικϊν, μεταδιδακτορικϊν και μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν των
μελϊν Δ.Ε.Ρ. του Τμιματοσ δθμιουργϊντασ ζνα γόνιμο ζδαφοσ ανταλλαγισ και επιςτθμονικισ ςυηιτθςθσ.
Συμπεριλαμβανομζνων λοιπόν και των τελευταίων οι διδάςκοντεσ του Τμιματοσ ζχουν επιβλζψει 51 μεταπτυχιακζσ
εργαςίεσ, 16 διδακτορικά και ζνα μεταδιδακτορικό και ιταν μζλοσ ςε 13 επταμελισ και 60 τριμελισ επιτροπζσ.

Στο Τμιμα λειτουργεί ακόμθ το Ρρόγραμμα «Διευρυμζνθ Ρρακτικι Άςκθςθ» ςτο οποίο Λδρυματικά και Επιςτθμονικά
Υπεφκυνοσ είναι ο πρόεδροσ του Τμιματοσ Α. Ανδρζου (Επιχειρθςιακό Ρρογράμμα Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ).
Στθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςυμπεριλαμβάνεται ακόμθ το εικαςτικό ζργο των μελϊν Δ.Ε.Ρ. και Ε.Ε.ΔΛ.Ρ. το οποίο
αποτελεί μζροσ τθσ προςωπικισ ζρευνασ τουσ και δεν χρθματοδοτείται από το Ρανεπιςτιμιο, παρουςιάηεται δε ςε εκκζςεισ
ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Αυτι θ εμπειρία των μελϊν Δ.Ε.Ρ. αποτιμάται ςε 130 ςυνολικά ατομικζσ και ομαδικζσ
εκκζςεισ. Σε αυτι τθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςυμμετζχουν όλοι οι κακθγθτζσ που ζχουν εικαςτικό αντικείμενο.
Σθμαντικό κρίνεται ακόμθ πωσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ του Τμιματοσ ζχουν ςυμμετάςχει ςε ομαδικζσ εκκζςεισ και δράςεισ
ςτο Τμιμα λαμβάνοντασ μζροσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ από τθ διαμόρφωςθ τθσ κεντρικισ ιδζασ
μζχρι τθν δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων.
Στο Τμιμα αναπτφςςεται ακόμθ επιςτθμονικι ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςε ςυνεργαςία με άλλα Ρανεπιςτιμια με
παραδείγματα τθ διθμερίδα “Ουτοπίεσ, Ευτοπίεσ, Δυςτοπίεσ” το 2008, και τθ ςυν-διοργάνωςθ των ςεμιναρίων για τισ
εικαςτικζσ δράςεισ “Performance now v.1: Επιτελεςτικζσ πρακτικζσ ςτθν τζχνθ και δράςεισ in situ” το 2010. Στισ
προθγοφμενεσ διοργανϊςεισ ζχει γίνει προςπάκεια για τθν εξωςτρζφεια του Τμιματοσ και τθ ςυμμετοχι του με κεματικζσ
αιχμισ ςτθν επιςτθμονικι και καλλιτεχνικι κοινότθτα.
Στο Τμιμα πραγματοποιείται θΕικαςτικι Πορεία προσ τισ Πρζςπεσ, θ οποία είναι μια διαδικαςία που πραγματοποιείται τα
τελευταία χρόνια (2007 ζωσ 2014) ςε ετιςια βάςθ ςτθν περιοχι των Ρρεςπϊν. Θ Εικαςτικι Πορεία προσ τισ Πρζςπεσ ζχει ωσ
ςτόχο τθ διοργάνωςθ εικαςτικϊν παρεμβάςεων και δραςτθριοτιτων που κα διερευνοφν το τοπίο, τθν ιςτορία, τον πολιτιςμό
και τθν οικολογικι διάςταςθ τθσ περιοχισ. Ταυτόχρονα θ Εικαςτικι Ρορεία ζχει ωσ ςτόχο να κακιερϊςει ζνα δίκτυο
επικοινωνίασ μεταξφ των διδαςκόντων και φοιτθτϊν του Τμιματοσ Εικαςτικϊν Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, τθσ
τοπικισ κοινωνίασ, αλλά και τθσ ευρφτερθσ ελλθνικισ, βαλκανικισ και διεκνοφσ καλλιτεχνικισ κοινότθτασ. Μζροσ τθσ
χρθματοδότθςθσ προζρχεται από το Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ, το Διμο Ρρεςπϊν και ιδιωτικζσ χορθγίεσ που ζχουν
αναηθτθκεί. Στθν Εικαςτικι Πορεία ζχουν ςυμμετάςχει καλλιτζχνεσ και κεωρθτικοί από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στο Τμιμα υπάρχει ςυνεργαςία με Κζντρα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ τθσ περιοχισ (Μελίτθσ και Βελβεντοφ) και ζχουν
πραγματοποιθκεί ζρευνα που δθμοςιοποιείται με εκπαιδευτικζσ δράςεισ, ςεμινάρια και ζκδοςθ ςυλλογικϊν τομων .
Πςον αφορά ερευνθτικά προγράμματα με εξωτερικι χρθματοδότθςθ δεν ζχουν πραγματοποιθκεί ςτο Τμιμα. Κακθγιτριεσ
ςτο Τμιμα με κεωρθτικό αντικείμενο ζχουν ςυμμετάςχει ωσ μζλθ ερευνθτικισ ομάδασ ςε Ερευνθτικά προγράμματα ςε άλλα
Ελλθνικά και ξζνα Ρανεπιςτιμια και οργανιςμοφσ προ τθσ ανάλθψθσ των κακθκόντων τουσ. Εκτενισ κρίνεται θ εμπειρία ςε
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ερευνθτικά προγράμματα των διδαςκόντων ςτο Τμιμα από άλλα τα υπόλοιπα Τμιματα του Ρανεπιςτθμίου.
Πςον αφορά τισ δθμοςιεφςεισ επιςτθμονικοφ χαρακτιρα ςτο Τμιμα παρότι δεν αποτελεί χρθματοδοτοφμενθ ζρευνα από το
Ρανεπιςτιμιο, κεωρείται μζροσ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ του προςωπικοφ γιαυτό και αναφζρεται ςτουσ
αντίςτοιχουσ πίνακεσ.
5.3. Ρϊσ κρίνετε τισ διακζςιμεσ ερευνθτικζσ υποδομζσ;
Οι ερευνθτικζσ υποδομζσ του Τμιματοσ ταυτίηονται με τισ διδακτικζσ και τα προβλιματα που αντιμετωπίηονται είναι
ανάλογα. Υπάρχει επάρκεια ςε ΤΡΕ τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και από τα μζλθ Δ.Ε.Ρ.. Υπάρχει ζλλειψθ ςε
φωτογραφικό και βίντεο εξοπλιςμό που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν από τα μζλθ Δ.Ε.Ρ. όςο και από τουσ φοιτθτζσ.
Διακζςιμο είναι το εργαςτιριο τοπικισ ιςτορίασ (μικρι χωρθτικότθτα) και το εργαςτιριο βιβλιοδεςίασ και παραδοςιακισ
τυπογραφίασ (επαρκισ χωρθτικότθτα). Ακόμθ τα εργαςτιρια που λειτουργοφν ςτο Τμιμα κα μποροφςαν ενδεχομζνωσ να
χρθςιμοποιθκοφν από τα μζλθ Δ.Ε.Ρ.. Σε αυτά εντοπίηονται ελλείψεισ χϊρου, ειδικισ διαμόρφωςθσ και εξοπλιςμοφ για τα
εφαρμοςμζνα εργαςτιρια, ενϊ θ γενικι εικόνα είναι ικανοποιθτικι.
Θ βιβλιοκικθ που χρθςιμοποιείται είναι θ κεντρικι, θ οποία διακζτει κάποιουσ τίτλουσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ για το Τμιμα
ενϊ θ χρθματοδότθςθ του Τμιματοσ δεν επιτρζπει τθν ανανζωςθ και τον εμπλουτιςμό τθσ.
Θ χρθματοδότθςθ προμικειασ, ςυντιρθςθσ και ανανζωςθσ των ερευνθτικϊν υποδομϊν ςχετίηονται άμεςα με τθ
χρθματοδότθςθ του Λδρφματοσ και επιβαρφνουν μόνο τον τακτικό προχπολογιςμό του Τμιματοσ.

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

Έκδοζη 2.0

Οκηώβπιορ 2011

57

5.4. Ρϊσ κρίνετε τισ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ των μελϊν του διδακτικοφ προςωπικοφ του Τμιματοσ κατά τθν
τελευταία πενταετία;

6

Ππωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία του πίνακα για τα ζτθ 2013/14 τα μζλθ Δ.Ε.Ρ. δθμοςίευςαν 7 μονογραφίεσ ενϊ είχαν 17
δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά με κριτζσ. Δεν υπιρχε καμμία δθμοςίευςθ ςε επιςτθμονικά περιοδικά χωρίσ κριτζσ,
49 ςε πρακτικά ςυνεδρίων με κριτζσ και 2 ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια χωρίσ κριτζσ. Δθμοςίευςαν 19 κεφάλαια ςε
ςυλλογικοφσ τόμουσ και είχαν 37 άλλεσ εργαςίεσ. Είχαν ακόμθ 3 ανακοινϊςεισ ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια χωρίσ κριτζσ. Οι
δθμοςιεφςεισ κρίνονται αρκετά ικανοποιθτικζσ λόγω του μικροφ αρικμοφ των μελϊν Δ.Ε.Ρ. (1 με αμιγϊσ κεωρθτικό
αντικείμενο και 1 με κεωρθτικό/πρεκτικό αντικείμενο) ενϊ φαίνεται πωσ υπάρχει ανάγκθ για αφξθςθ των μονογραφιϊν.
Ο φόρτοσ διδακτικοφ και διοικθτικοφ ζργου πάντωσ μειϊνει τισ δυνατότθτεσ προςωπικισ ζρευνασ που κα οδθγοφςε
ενδεχομζνωσ ςε δθμοςιεφςεισ ενϊ οι νεοδιοριςκζνετεσ κακθγθτζσ δεν ζχονυ κεωρθτικό αντικείμενο.

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται ακόμθ οι Εικαςτικζσ εκκζςεισ, δράςεισ και περφόρμανσ των μελϊν Δ.Ε.Ρ. ςτο πεδίο
“Άλλα” (μζχρισ ότου δθμιουργθκοφν ειδικά πεδία από τθ ΜΟ.ΔΛ.Ρ.). Οι εκκζςεισ τθν παραπάνω πενταετία ιταν 111, κάτι που
κρίνεται παραπάνω από ικανοποιθτικό.

Ρίνακασ 5.4 Συγκεντρωτικά Στοιχεία Δθμοςιεφςεων των μελϊν Δ.Ε.Ρ.) του Τμιματοσ
Πίνακαρ 15 : Απιθμόρ Δπιζηημονικών δημοζιεύζεων ηων μελών
Γ.Δ.Π ηος Τμήμαηορ
Α

Β

Γ

Γ

Δ

ΣΤ

Ε

Ζ

Θ

Η

2014*

0

7

0

18

0

7

0

1

13

33

2013

7

16

0

31

2

12

17

2

24

78

2012

21

35

1

48

1

14

13

2

19

60

2011

6

15

2

42

3

18

12

2

12

37

2010

9

5

1

37

3

10

20

2

25

51

Σύνολο

43

78

4

176

9

61

62

9

93

259

Α = Βιβλία / μονογραφίεσ , Β = Εργαςίεσ ςε επιςτθμονικά περιοδικά με κριτζσ , Γ = Εργαςίεσ ςε επιςτθμονικά περιοδικά χωρίσ
κριτζσ , Δ = Εργαςίεσ ςε πρακτικά ςυνεδρίων με κριτζσ, Ε = Εργαςίεσ ςε πρακτικά ςυνεδρίων χωρίσ κριτζσ , ΣΤ= Κεφάλαια ςε
ςυλλογικοφσ τόμουσ , Η = Ανακοινϊςεισ ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια (με κριτζσ) χωρίσ πρακτικά, Θ = Ανακοινϊςεισ ςε
επιςτθμονικά ςυνζδρια (χωρίσ κριτζσ) χωρίσ πρακτικά, Κ = Άλλεσ εργαςίεσ Λ = Άλλα (Στο πεδίο Άλλα ζχουν καταχωρθκεί οι
Εικαςτικζσ εκκζςεισ, δράςεισ και περφόρμανσ μζχρισ ότου δθμιουργθκοφν ειδικά πεδία ςτθ ΜΟ.ΔΛ.Ρ.).
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5.5. Ρϊσ κρίνετε τον βακμό αναγνϊριςθσ τθσ ζρευνασ που γίνεται ςτο Τμιμα από τρίτουσ;

7

Πίνακαρ 16 : Αναγνώπιζη ηος επεςνηηικού έπγος ηος Τμήμαηορ

Α

Β

Γ

Γ

Δ

ΣΤ

Ε

2014*

21

3

2

1

0

2

0

2013

36

9

1

6

6

12

0

2012

219

107

2

8

10

12

0

2011

203

73

0

6

8

12

0

2010

127

8

0

4

7

7

0

Σύνολο

606

200

5

25

31

45

0

Α = Ετεροαναφορζσ , Β = Αναφορζσ του ειδικοφ / επιςτθμονικοφ τφπου, Γ = Βιβλιοκριςίεσ, Δ = Συμμετοχζσ ςε επιτροπζσ
επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων, Ε = Συμμετοχζσ ςε ςυντακτικζσ επιτροπζσ επιςτθμονικϊν περιοδικϊν ,
ΣΤ= Ρροςκλιςεισ για διαλζξεισ, Η = Διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ.
Οι ετεροαναφορζσ που υπάρχουν ςε δθμοςιεφςεισ μελϊν Δ.Ε.Ρ./Ε.Ρ. κατά τθν τελευταία πενταετία είναι είναι 606 ενϊ οι
βιβλιοκριςίεσ είναι 5. Εφόςον δεν ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ αφενόσ ζνα ςφςτθμα ελζγχου του βακμοφ αναγνϊριςθσ τθσ
ζρευνασ το οποίο να ςυμπεριλαμβάνει και τθ δραςτθριότθτα ςτον ελλθνικό χϊρο θ οποία γράφεται ςτα ελλθνικά (π.χ.
Scopus, Web of Science) και αφετζρου ζνα μζςο ςφγκριςθσ και αξιολόγθςθσ του παραγόμενου επιςτθμονικοφ ζργου, δεν
μποροφμε να διαμορφϊςουμε μια πιο αξιόπιςτθ εκτίμθςθ για το ηιτθμα αυτό. Μία αρχικι εκτίμθςθ μπορεί όμωσ να είναι
ότι ο βακμόσ αναγνϊριςθσ του παραγόμενου ερευνθτικοφ ζργου του Τμιματοσ είναι ικανοποιθτικόσ.
Ακόμθ, λόγω του εικαςτικοφ χαρακτιρα του Τμιματοσ, ωσ αντίςτοιχο με τισ βιβλιοκριςίεσ πεδίο κα μποροφςε να λθφκεί θ
αναφορά ςε εκκζςεισ των μελϊν Δ.Ε.Ρ., Ε.Ρ., ςε κριτικζσ ςε περιοδικά και εφθμερίδεσ.
Υπιρξαν 25 ςυμμετοχζσ μελϊν Δ.Ε.Ρ./ΕΡ του Τμιματοσ ςε επιτροπζσ επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων.
Υπιρξαν 45 προςκλιςεισ μελϊν Δ.Ε.Ρ./ΕΡ του Τμιματοσ από άλλουσ ακαδθμαϊκοφσ/ερευνθτικοφσ φορείσ για
διαλζξεισ/παρουςιάςεισ κλπ. κατά τθν τελευταία πενταετία.
Υπάρχουν 25 ςυμμετοχζσ μελϊν Δ.Ε.Ρ./ΕΡ ωσ μζλθ ςυντακτικϊν επιτροπϊν επιςτθμονικϊν περιοδικϊν.
Δεν ζχουν απονεμθκεί βραβεία ευρεςιτεχνίασ ςτο Τμιμα. Ραρόλα αυτά το ερϊτθμα αυτό ζχει περιςςότερθ εφαρμογι ςε
Ρολυτεχνικζσ και Τεχνολογικζσ ςχολζσ.
Το καλλιτεχνικό ερευνθτικό ζργο των μελϊν Δ.Ε.Ρ. είναι πρωτότυπο και αξιοποιείται ςε εκκζςεισ, ςε ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ
ςυλλογζσ, ςυλλογζσ Μουςείων, Τραπεηϊν, Οργανιςμϊν Δθμοςίου, Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ

κ.λπ. Το

καλλιτεχνικό ερευνθτικό ζργο είναι επίςθσ μζροσ τθσ τζχνθσ ςτο δθμόςιο χϊρο.
Τα ερευνθτικά αποτελζςματα των μελϊν Δ.Ε.Ρ./ΕΡ ζχουν ακόμθ εφαρμογι ωσ ανάπτυξθ πρωτότυπου εκπαιδευτικοφ υλικοφ
και εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ που ζχει δθμοςιευκεί ςε βιβλία ι ςτο διαδίκτυο.
5.6. Ρϊσ κρίνετε τισ ερευνθτικζσ ςυνεργαςίεσ του Τμιματοσ;
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Οι ερευνθτικζσ ςυνεργαςίεσ του Τμιματοσ μποροφν να εκτιμθκοφν είτε μζςω τθσ ςχζςθσ των μελϊν Δ.Ε.Ρ. με εκπαιδευτικά
ιδρφματα και φορείσ ςτο προςωπικό επιςτθμονικό-ερευνθτικό ι εικαςτικό ζργο είτε μζςω τθσ ςχζςθσ του Τμιματοσ με
ιδρφματα, φορείσ και άλλεσ ςυνεργαςίεσ. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ οι ερευνθτικζσ ςυνεργαςίεσ κρίνονται ικανοποιθτικζσ.
Κα μποροφςε ίςωσ να αναπτυχκεί θ ςχζςθ με τισ ςχολζσ των γειτονικϊν κρατϊν.
Μζλθ Δ.Ε.Ρ. του Τμιματοσ ςτο πλαίςιο των ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων τουσ ςυνεργάςτθκαν κυρίωσ με οργανιςμοφσ
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, Διμουσ (Διμοσ Μελίτθσ, Διμοσ Ρρεςπϊν, Διμοσ Κοηάνθσ), Σχολεία, το Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ
Κεςςαλονίκθσ, το Κζντρο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Κεςςαλονίκθσ, τθ Δ.Ε.Θ., φεςτιβάλ όπωσ το “Winter Festival” και το “Θ
Κεςςαλονίκθ Αλλιϊσ”, χϊρουσ τζχνθσ και διάφορουσ Οργανιςμοφσ κ.λπ. Ρλθροφορίεσ υπάρχουν και ςε άλλα πεδία τθσ
ζκκεςθσ. Γίνονται ακόμθ ςυνεργαςίεσ με τθν Ραιδαγωγικι Σχολι του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ.
Ακόμθ υπιρξαν ςυνεργαςίεσ με τα ςυνεργαηόμενα Ρανεπιςτιμια του εξωτερικοφ με τα οποία το Τμιμα ζχει ςυνάψει
διμερισ ςυμφωνίεσ Erasmus.
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5.7. Ρϊσ κρίνετε τισ διακρίςεισ και τα βραβεία ερευνθτικοφ ζργου που ζχουν απονεμθκεί ςε μζλθ του Τμιματοσ;
Ρολλά από τα μζλθ Δ.Ε.Ρ. ζχουν λάβει υποτροφίεσ για τθν μεταπτυχιακζσ τουσ ςπουδζσ από φορείσ τθσ Ελλάδασ και του
εξωτερικοφ και ζχουν λάβει χορθγία για ςυμμετοχι τουσ ςε εκκζςεισ ι για ειςιγθςθ τουσ ςε ςυνζδριο. Ζχουν ακόμθ
διακρικεί με βραβεφςεισ για το καλλιτεχνικό τουσ ζργο. Επίςθσ διάκριςθ αποτελεί και θ ςυμμετοχι μετά από πρόςκλθςθ ςε
μεγάλεσ διοργανϊςεισ εκκζςεων ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, όπωσ και θ παρουςία των ζργων των καλλιτεχνϊν
διδαςκόντων ςε ςυλλογζσ και Μουςεία του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ. Το ζργο πολλϊν μελϊν Δ.Ε.Ρ. του Τμιματοσ ζχει
αναγνωριςκεί επίςθσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε επιςτθμονικζσ επιτροπζσ ςυνεδρίων και φορζων, αλλά και με τθν πρόςκλθςθ
ςε διαλζξεισ, όπωσ αναφζρεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο τθσ ζκκεςθσ. Λαμβάνοντασ υπ' όψθ τα προθγοφμενα κρίνουμε πωσ το
ζργο των μελϊν του Τμιματοσ ζχει αναγνωριςτεί ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο.
Ραρακάτω αναφζρονται διακρίςεισ του Τμιματοσ και ατομικζσ διακρίςεισ των διδαςκόντων:
1ο βραβείο ποιότθτασ και 3ο Εκνικό Βραβείο Διάδοςθσ Αποτελεςμάτων για τθν διάδοςθ του Εντατικοφ Ρρογράμματοσ (IP)
για τθν περίοδο 2007-13 για το ςυντονιςμό του Εντατικοφ Ρρογράμματοσ ERASMUS με τίτλο: “People and Space in the
Βorderland of Western Macedonia: tracing historical, social and intercultural features" <P.S.BoWMa> (Άνκρωποι και Χϊροσ
ςτθ Δυτικι Μακεδονία: ανιχνεφοντασ ιςτορικά, κοινωνικά και διαπολιτιςμικά χαρακτθριςτικά). Στο Λ δίδαξαν διδάςκοντεσ
του Τμιματοσ και τον ςυντονιςμό μζρουσ τθσ διάρκειασ του προγράμματοσ είχε μζλοσ Δ.Ε.Ρ. του Τμιματοσ (Λ. Ηιϊγασ),
ςυντονιςμόσ Κ. Δθμθτριάδου.
Αυγθτίδου Αγγελικι
Επιςκζπτρια διδάςκουςα ςτο Master of Fine Arts, Transart Insitute, Βερολίνο/Ν. Υόρκθ, 2014.
Μζλοσ του Ακαδθμαϊκοφ Συμβουλίου (Academic Board/Sounding Board) του κόμβου i-node του Planetary Collegium,
Plymouth University.
Βραβείο ςτο διαγωνιςμό A Postcard from London, Δοργάνωςθ: Paul Coldbeck / Thames and Hudson, Αγγλία, 2001.
3o βραβείο ςτο διαγωνιςμό Λακραναγνϊςτρια Φωτογραφία, Εκνικό Κζντρο Βιβλίου, 1998.
1ο βραβείο ςτθν κατθγορία illustration, 2ο βραβείο ςτθν κατθγορία φωτογραφία, ELLE Διαγωνιςμόσ Νζων Ταλζντων,
Ελλάδα, 1997.
Διάκριςθ ςτθν κατθγορία αρχιτεκτονικισ ςτο Premio Medusa Aurea, Academia Internazionalle di Arte Moderna, Λταλία, 1995.
Εξαγορά μελζτθσ. Ρανελλινιοσ Αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ επαναςχεδιαςμοφ Στρατοπζδου Κόδρα, Διμοσ Καλαμαριάσ,
Ελλάδα, 1994.
Διάκριςθ ςτον διαγωνιςμό φωτογραφίασ La Rue en 1994, Γαλλικό Μουςείο Φωτογραφίασ, Γαλλία, 1994.
Διάκριςθ ςτον διαγωνιςμό φωτογραφίασ Antwerp: StageforaCityofCulture, ASKTBank, Βζλγιο, 1993.
Ηιϊγασ Γιάννθσ
Επιςκζπτθσ διδάςκων, Sinan University, Κωνςταντινοφπολισ, 2014
President's Travel Award, International Visual Sociology Association, Θ.Ρ.Α., 2013.
Χορθγία Λδρφματοσ Κωςτόπουλου για τθν πραγματοποίθςθ του ςυνεδρίου: “TERIADE και ςφγχρονοι ςυλλζκτεσ: ςυνομιλία
τθσ παράδοςθσ με το ςφγχρονο”, Ελλάδα, 2008.
Ελλθνικό Μδρυμα Ρολιτιςμοφ, Χορθγία για τθν ζκκεςθ SYMBOLS/OBJECTS που περιόδευςε ςε Νζα Υόρκθ, Βερολίνο,
Βαλτιμόρθ, Νζα Υόρκθ, 1999.
Επιςκζπτθσ διδάςκων, Wesleyan University, Κονζκτικατ, ΘΡΑ, 2002
Επιςκζπτθσ διδάςκων, Kunsthogskolen i Bergen, Μπζργκεν, Νορβθγία, 2002
Χορθγία Λδρφματοσ Κωςτόπουλου για τθν πραγματοποίθςθ ατομικισ ζκκεςθσ ςτο Wesleyan University, Θ.Ρ.Α., 2002.
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Χορθγία Λδρφματοσ Κωςτόπουλου για τθν παραμονι ςτο InternationalStudioandCurarotialProgram, Νζα Υόρκθ, Θ.Ρ.Α., 2000.
Επιςκζπτθσ διδάςκων, Ringling School of Art, Σαραςότα, ΘΡΑ, 1999.
Ραπαδάκθσ Ζκτωρ
Ζπαινοσ/Βραβείο Αξιζπαινθσ Επίδοςθσ (Award of Merit/Prize of Excellence) ςτο 2o Διεκνζσ Συμπόςιο Γλυπτϊν Εξωτερικοφ
Χϊρου, Φουκουχάρα (2nd International Outdoor Sculpture Symposium, Fukuhara Kakuen University Consortium), Λαπωνία,
1997.
Μποφηασ, Βαςίλθσ
Δεφτερο βραβείο ςτο διαγωνιςμό τθσ ΑΤΤΛΚΟ ΜΕΤΟ για τθν εικαςτικι παρζμβαςθ ςτο ςτακμό τθσ Ρανόρμου του ΜΕΤΟ
τθσ Ακινασ, Ελλάδα, 2003.
Σιατερλι Διμθτρα
Βραβείο Ρολιτιςμοφ Οργανιςμοφ Ρολιτιςμοφ τθσ Νομαρχίασ Αργολίδασ για τθν Ρολιτιςτικι ςυνειςφορά του Κζντρου
Χαρακτικισ Ακθνϊν -Pandolfini & Σιατερλι, Ελλάδα, 2008.
Βραβείο Ρολιτιςμοφ Οργανιςμοφ Ρολιτιςμοφ τθσ Νομαρχίασ Αργολίδασ για τθν Ρολιτιςτικι ςυνειςφορά του Κζντρου
Χαρακτικισ Ακθνϊν -Pandolfini & Σιατερλι, Ελλάδα, 2003.
5.8. Ρϊσ κρίνετε τον βακμό ςυμμετοχισ των φοιτθτϊν/ςπουδαςτϊν ςτθν ζρευνα;
Το Τμιμα ζχει αυτι τθ ςτιγμι 412 εγγεγραμμζνουσ φοιτθτζσ και μία υποψιφια διδάκτορα. Οι φοιτθτζσ ςυμμετζχουν ςτθν
ζρευνα μζςω τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε εκκζςεισ και δράςεισ του Τμιματοσ.
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6. Σχζςεισ με κοινωνικοφσ/πολιτιςτικοφσ/παραγωγικοφσ (ΚΡΡ) φορείσ
6.1. Ρϊσ κρίνετε τισ ςυνεργαςίεσ του Τμιματοσ με ΚΡΡ φορείσ;
Ροια ζργα ςυνεργαςίασ με ΚΡΡ φορείσ εκτελοφνται ι εκτελζςτθκαν ςτο Τμιμα κατά τθν τελευταία πενταετία;
Το Τ.Ε.Ε.Τ. ζχει μια ζντονθ ςυνεργαςία ΚΡΡ με φορείσ τθσ περιοχισ. Ζχει ςυνεργαςτεί με ουςιαςτικό τρόπο με το ςφνολο των
φορζων τθσ περιοχισ τθσ Φλϊρινασ και με δεκάδεσ φορείσ ςε όλθ τθν Δυτικι Μακεδονία και ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Με
πολλοφσ από αυτοφσ τουσ φορείσ θ ςυνεργαςία είναι μακρόχρονθ και ζχει αναπτυχκεί μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ και
αλλθλοχποςτιριξθσ. Το Τμιμα ζχει απόλυτθ επίγνωςθ του ςθμαντικοφ ρόλου που διαδραματίηει ςε αυτι τθν κρίςιμθ
ακριτικι διαςυνοριακι περιοχι και θ άριςτθ ςυνεργαςία και θ ουςιαςτικι αναβάκμιςι του αποτελεί τθν πλζον ζμπρακτθ
απόδειξθ αυτισ τθσ επίγνωςθσ.
Αποτελεί, από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ ίδρυςισ του το 2006, βαςικι πολιτικι του Τμιματοσ θ ςυνεργαςία με φορείσ, διότι θ
καλλιτεχνικι παραγωγι είναι πρϊτα από όλα μια εξωςτρεφισ διαδικαςία που προςφζρει ςτο κοινωνικό ςφνολο δυνατότθτεσ
εμπλουτιςμοφ τθσ πολιτιςτικισ και κοινωνικισ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ. Το Τ.Ε.Ε.Τ. βρίςκεται ςε μια κρίςιμθ διαςυνοριακι
περιοχι και ζχει ςυμβάλει με τισ δραςτθριότθτζσ τθσ, όπωσ κα περιγραφεί παρακάτω, ςτθν ουςιαςτικι πολιτιςτικι
αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ.
Τα ζργα ςυνεργαςίασ του Τ.Ε.Ε.Τ. που εκτελοφνται ι εκτελζςτθκαν τθν τελευταία πενταετία με ΚΡΡ υλοποιοφνται:

1. Με κεςμικζσ διμερείσ ςυμφωνίεσ ι μακρόχρονεσ ςυνεργαςίεσ. Το Τ.Ε.Ε.Τ. ζχει διμερι ςυμφωνία με τθν Εταιρία
Ρροςταςίασ Ρρεςπϊν, τον Διμο Ρρεςπϊν, το ΚΤΕΛ Φλϊρινασ και με το Νότιο Ρεδίο του Ορυχείου Ρτολεμαΐδασ. Επίςθσ
ςυνεργάηεται με το Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Μελίτθσ.
2.

Στο πλαίςιο τθσ Διευρυμζνθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ. Θ Διευρυμζνθ Ρρακτικι Άςκθςθ δεν λειτουργεί μόνο ωσ διαδικαςία
εκπαίδευςθσ αλλά και ωσ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ ςυνεργαςιϊν με φορείσ τθσ περιοχισ αλλά και πζρα από αυτιν.
Χάρθ ςτθ Διευρυμζνθ Ρρακτικι Άςκθςθ ζχουν χρθματοδοτθκεί 2500 χιλιάδεσ ϊρεσ εργαςίασ από 280 φοιτθτζσ/τριεσ
που ζχουν επιςτρζψει ςτθν τοπικι κοινωνία δεκάδεσ ζργα πολιτιςτικισ κυρίωσ υποδομισ.

3. Στο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων των Εργαςτθρίων. Οι διδάςκοντεσ των εργαςτθρίων ζχουν ενεργοποιιςει ςυνεργαςίεσ
με φορείσ που επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων των Εργαςτθρίων τουσ με τον πλζον
αποτελεςματικό και δθμιουργικό τρόπο.

Θ περιοχι τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ αλλά και ειδικά θ περιοχι τθσ Φλϊρινασ είναι περιοχζσ κρίςιμθσ εκνικισ ςθμαςίασ και οι
ςυνεργαςίεσ αυτζσ ζχουν ηωογονιςει τθν περιοχι με κακοριςτικό τρόπο όπωσ κα φανεί από τθν ποιότθτα αλλά και τον όγκο
των ςυνεργαςιϊν που ζχουν διενεργθκεί.
Οι ςυνεργαςίεσ ζχουν λειτουργιςει με εξαιρετικά αποτελζςματα και ζχουν παράξει τισ παρακάτω κατθγορίεσ παραδοκζντων
ζργων πολιτιςτικισ υποδομισ:

Α. Ζργα ςτο δθμόςιο χϊρο: ζχουν δθμιουργθκεί τοιχογραφίεσ ςε ςχολεία, δθμόςιουσ χϊρουσ και ζχουν πραγματοποιθκεί
αιςκθτικζσ αναβακμίςεισ.
Ραρακζτουμε τον κατάλογο των δθμιουργθκζντων ζργων:
1. Διμοσ Φλϊρινασ: ψθφιδωτό για το χϊρο υποδοχισ του Δθμαρχείου.
2. Διμοσ Φλϊρινασ: χριςτουγεννιάτικοσ διάκοςμοσ.
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3. Εμπορικόσ Σφλλογοσ Φλϊρινασ: αιςκθτικι φιλοτζχνθςθ βιτρίνων.
4. Ναυτικόσ Στακμόσ Κω, Ρολεμικό Ναυτικό: φιλοτζχνθςθ προτομϊν των πεςόντων ςτα Μμια.
5. Λερά Μονι Αγίου Γεραςίμου του Λορδανίτου (Λεριχϊ, Άγιοι Τόποι, Ρατριαρχείο Λεροςολφμων): ψθφοκζτθςθ ζργου
μεγάλων διαςτάςεων για τθν Λερά Μονι Αγίου Γεραςίμου του Λορδανίτου ςτθν Λεριχϊ (Εργαςτιριο Ψθφιδωτοφ,
διδάςκων Δθμοςκζνθσ Αβραμίδθσ), Λεριχϊ, Λςραιλ.
6. Αρχαιολογικό Μουςείο Αιανισ: εικαςτικά ζργα ςτο χϊρο.
7. Ρολιτιςτικό Τρίγωνο Ρρεςπϊν: ςυνολικι αναδιάταξθ του χϊρου τθσ βιβλιοκικθσ, ςχεδιαςμόσ καταςκευι επίπλων,
επαναςχεδιαςμόσ εγκαταςτάςεων.
8. ΚΤΕΛ Φλϊρινασ: τοιχογραφία ςτο χϊρο αναμονισ.
9. Φάτνθ ςτον Τροπαιοφχο, Φλϊρινα.
10. ΚΕΚΥΚΑμεΑ Φλϊρινασ: αιςκθτικι αναβάκμιςθ των χϊρων με τοιχογραφίεσ.
11. 4/Κ Ειδικό Ρειραματικό Σχολείο Φλϊρινασ: αιςκθτικι αναβάκμιςθ των χϊρων με τοιχογραφίεσ.
ο

12. 1 Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ: δθμιουργία ςκθνικϊν για τισ εκνικζσ γιορτζσ και τα Χριςτοφγεννα.
ο

13. 5 Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ:

αιςκθτικι αναβάκμιςθ των χϊρων με τοιχογραφίεσ και αποκατάςταςθ χϊρου

πολλαπλϊν εκδθλϊςεων.
14. Δθμοτικό Σχολείο Μελίτθσ: αιςκθτικι αναβάκμιςθ των χϊρων με τοιχογραφίεσ.
15. Νότιο Ρεδίο, Ρτολεμαΐδα: δθμιουργία γλυπτικϊν καταςκευϊν ςτο χϊρο του ορυχείου (για το 2013/14).
16. Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Κεςςαλονίκθ, Εκπαιδευτικά προγράμματα.

Β. Διοργάνωςθ δράςεων/εκδθλϊςεων που εμπλουτίηουν τον χαρακτιρα των ςυνεργαηόμενων φορζων.
Ραρακζτουμε τον κατάλογο των δράςεων/εκδθλϊςεων που διενεργικθκαν:
1.

Διμοσ Φλϊρινασ: διοργάνωςθ των ετιςιων εκκζςεων ςτο ποτάμι, Σακολζβασ.

2.

Αρχαιολογικό Μουςείο Αιανισ: διοργάνωςθ εκκζςεων.

3.

Αρχαιολογικό Μουςείο Φλϊρινασ: διοργάνωςθ εκκζςεων.

4.

4/Κ Ειδικό Ρειραματικό Σχολείο Φλϊρινασ: ςκθνοκεςία, δθμιουργία ςκθνικϊν για τθν ςχολικι παράςταςθ Οδφςςεια.

5.

Δθμοτικό Σχολείο Μελίτθσ: διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ςτο χϊρο του Σχολείου όπωσ εκκζςεισ και ποιθτικζσ
βραδιζσ.

6.

Διοργάνωςθ των παραδοςιακϊν Χριςτουγεννιάτικϊν Γιορτϊν τθσ Φωτιάσ ςτθ Φλϊρινα.

Γ. Συμβολι ςτθ ςτελζχωςθ πολιτιςτικϊν/εκπαιδευτικϊν υποδομϊν.
Ραρακζτουμε τον κατάλογο των υποδομϊν που ζχουν ενιςχυκεί:

1. Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Φλϊρινασ, «Βαςιλικισ Ριτόςκα»: αρχειοκζτθςθ και ταξινόμθςθ.
2. Λνςτιτοφτο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Ακινα: αρχειοκζτθςθ και ταξινόμθςθ.
3. Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Κεςςαλονίκθ: αρχειοκζτθςθ και ταξινόμθςθ.
4. Στζγθ Φιλοτζχνων, Φλϊρινα: αρχειοκζτθςθ και ταξινόμθςθ.
5. Φιλολογικόσ Σφλλογοσ Αριςτοτζλθσ: αρχειοκζτθςθ και ταξινόμθςθ, ςυντιρθςθ λαογραφικισ ςυλλογισ.
ο

6. 2 Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ: αρχειοκζτθςθ και ταξινόμθςθ.
7. Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Μελίτθσ: δθμιουργία ζντυπου και ψθφιακοφ ενθμερωτικοφ υλικοφ.
8. Εταιρεία Ρροςταςίασ Ρρεςπϊν: αρχειοκζτθςθ και ταξινόμθςθ, δθμιουργία ενθμερωτικϊν βίντεο.
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9. ΚΚϋ ΕΡΚΑ: ςυμμετοχι των φοιτθτϊν ςτθν αναςκαφι των Ρετρϊν με αποτυπϊςεισ ςε τομι αναςκαφισ και ςχεδίαςθ
αρχαιολογικϊν αντικειμζνων.
Θ δθμιουργία αρχείου ζργων του Τμιματοσ ςτο Δθμοτικό Σχολείο Κλαδοράχθσ επζτρεψε τθ λειτουργία δανειςτικισ
Ρινακοκικθσ για οιοδιποτε φορζα τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ κα επικυμοφςε να ζχει ζργα του Τμιματοσ ςτον χϊρο του. Ιδθ
ζργα του Τμιματοσ βρίςκονται ςτθν Αντιπεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, τα γραφεία του Νότιου Ρεδίου των Ορυχείων τθσ
ΔΕΘ ςτθν Ρτολεμαΐδα και ςτα Δθμαρχεία Φλϊρινασ, Αμυνταίου και Ρρεςπϊν, ενϊ είχαν κοςμιςει και τθν Ταξιαρχία Ρεηικοφ
ςτο Αμφνταιο.

Ρόςα μζλθ Δ.Ε.Ρ./ΕΡ του Τμιματοσ ςυμμετείχαν ς’ αυτά;
Συμμετείχαν 5 μζλθ Δ.Ε.Ρ. και 19 ςυμβαςιοφχοι διδάςκοντεσ.

Ρόςοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτθτζσ του Τμιματοσ ςυμμετείχαν ςε αυτά;
Συμμετείχαν πάνω από 328 φοιτθτζσ/τριεσ.

Ρϊσ αναγνωρίηεται και προβάλλεται θ επιςτθμονικι ςυνεργαςία του Τμιματοσ με ΚΡΡ φορείσ;
Θ ςυνεργαςία του Τμιματοσ με ΚΡΡ φορείσ αναγνωρίηεται με δεκάδεσ δθμοςιεφματα (βλζπε παράρτθμα) ςτον τοπικό και
εκνικό τφπο κακϊσ και με εκπομπζσ ςτθν τθλεόραςθ και ςτον διαδικτυακό Τφπο.

Ωσ προσ τα ερωτιματα που ετζκθςαν ςτθν αρχι:
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματοσ, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά ςημεία του Τμήματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτήριο
Κεωροφμε ότι μόνο κετικά ςτοιχεία υπάρχουν τόςο για το Τμιμα όςο και για τουσ ΚΡΡ. To Τμιμα αναπτφςςει μια τεράςτια
κοινωνικι διάχυςθ, ενεργοποιεί με τθν πολιτιςτικι του ςυμβολι φορείσ, ενϊνει τθν τοπικι κοινωνία, επιτρζπει ςτουσ
φοιτθτζσ/τριεσ να ζχουν μια διαρκι ςχζςθ με τον πραγματικό επαγγελματικό τουσ χϊρο. Ο όγκοσ και θ ποιότθτα των
ςυνεργαςιϊν αυτϊν κεωροφμε ότι κεραπεφουν κατά μεγάλο μζροσ τα κενά τθσ κτιριακισ υποδομισ, διότι θ δραςτθριότθτα
του Τμιματοσ βρίςκει πεδία δράςθσ που ξεπερνοφν τα ςτενά όρια τθσ ςχολισ. Σε πολλζσ από τισ ςυνεργαςίεσ υπάρχουν
ανταποδοτικά οφζλθ ςε εξοπλιςμό και υλικά ι χορθγίεσ, γεγονόσ που ενιςχφει τθ λειτουργία του Τμιματοσ.
Πλεσ αυτζσ οι ςυνεργαςίεσ ενιςχφουν και το πρόγραμμα ςπουδϊν, αφοφ επιτρζπουν τθν διαρκι εκπαίδευςθ των
φοιτθτϊν/τριων ςε πραγματικζσ επαγγελματικζσ ςυνκικεσ.

β) Ποιεσ ευκαιρίεσ αξιοποίηςησ των θετικών ςημείων και ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνητικά ςημεία διακρίνει το
Τμήμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτήριο
Κεωροφμε ότι μετά από τθν πρϊτθ οκταετία εφαρμογισ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ εκείνο το οποίο πρζπει να ςυμβεί είναι να
εξακολουκιςει ο εμπλουτιςμόσ και θ περαιτζρω ενίςχυςθ αυτϊν των ςυνεργαςιϊν. Θ καλι ςυνεργαςία με το ςφνολο των 84
φορζων με τουσ οποίουσ ζχουμε ςυνεργαςτεί και κα εξακολουκιςουμε μασ επιτρζπει να πιςτεφουμε ότι αυτι θ διαδικαςία
των ςυνεργαςιϊν κα ςυνεχίςει να εμπλουτίηεται να διευρφνεται και μελλοντικά να επεκτακεί και με φορείσ των όμορων
χωρϊν.
Θ αγαςτι ςυνεργαςία επιτρζπει επίςθσ τθν ενίςχυςθ των χρθματοδοτιςεων για τισ οποίεσ υποβάλλουμε προτάςεισ, αφοφ
ζχει δθμιουργθκεί μια ςτζρεθ ςχζςθ επαγγελματικϊν ςυνεργαςιϊν.
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6.2. Ρϊσ κρίνετε τθ δυναμικι του Τμιματοσ για ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με ΚΡΡ φορείσ;
Υπάρχουν μθχανιςμοί και διαδικαςίεσ για τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν; Ρόςο αποτελεςματικοί είναι κατά τθν κρίςθ ςασ;
Ο κφριοσ «μθχανιςμόσ» για τθν ανάπτυξθ τζτοιων ςυνεργαςιϊν είναι θ μακρόχρονθ ςυνεργαςία και θ εμπιςτοςφνθ που ζχει
αναπτυχκεί με τθν παρζλευςθ του χρόνου αυτό τον τρόπο υπάρχει μια αμοιβαία ενίςχυςθ. Υπάρχει διαρκισ ενθμζρωςθ για
τισ ανάγκεσ που ζχουν τόςο οι φορείσ όςο και το Τμιμα και με αυτόν τον τρόπο ανατροφοδοτείται διαρκϊσ θ διαδικαςία.

Ρϊσ αντιμετωπίηουν τα μζλθ Δ.Ε.Ρ./ΕΡ του Τμιματοσ τθν ανάπτυξθ τζτοιων ςυνεργαςιϊν;
Τα μζλθ Δ.Ε.Ρ./Ε.Ε.ΔΛ.Ρ.αλλά και οι ςυμβαςιοφχοι διδάςκοντεσ αντιμετωπίηουν απολφτωσ κετικά αυτζσ τισ ςυνεργαςίεσ που
το ςφνολό τουσ άλλωςτε ζχουν ενεργοποιθκεί με δικιά τουσ πρωτοβουλία.

Ρϊσ αντιμετωπίηουν οι ΚΡΡ φορείσ τθν ανάπτυξθ τζτοιων ςυνεργαςιϊν;
Οι ΚΡΡ αντιμετωπίηουν τθν ανάπτυξθ τζτοιων ςυνεργαςιϊν με ενδιαφζρον και διάκεςθ ςυνεργαςίασ.

Διακζτει το Τμιμα πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια για παροχι υπθρεςιϊν;
Πχι.

Αξιοποιοφνται οι εργαςτθριακζσ υποδομζσ του Τμιματοσ ςτισ ςυνεργαςίεσ με ΚΡΡ φορείσ;
Πποτε ζχει χρειαςτεί να δθμιουργθκοφν ζργα, θ βαςικι τουσ προεργαςία και θ ολοκλιρωςι τουσ ζχει πραγματοποιθκεί ςτισ
εργαςτθριακζσ υποδομζσ του Τμιματοσ.
Ειδικά ςτθ ςχεδιαηόμενθ ςυνεργαςία του Τμιματοσ με τουσ Διμουσ Φλϊρινασ και Αμυνταίου για τθν δθμιουργία
Ρρογραμμάτων Δια Βίου Μάκθςθσ ςε ςυνεργαςία με το ΛΝΕΔΛΒΛΜ του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων κα
χρθςιμοποιθκοφν Εργαςτιρια Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν για όςα Τμιματα ενεργοποιθκοφν μετά από απόφαςθ του Ρροζδρου
του Τμιματοσ.

Ωσ προσ τα ερωτιματα που ετζκθςαν ςτθν αρχι:
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματοσ, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά ςημεία του Τμήματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτήριο
Θ δυναμικι είναι ιςχυρι και διαρκϊσ αναπτυςςόμενθ. Το βαςικό αρνθτικό είναι ότι, ενϊ ζχει δθμιουργθκεί μια ιδιαίτερθ
δυναμικι από το Τμιμα και ΚΡΡ, οι τοπικοί πλζον ιςχυροί κεςμοί (Ρεριφζρεια, Αντιπεριφζρεια, Διμοι) δεν εντάςςουν το
Τμιμα ςε διαδικαςίεσ και χρθματοδοτιςεισ που κα επζτρεπαν ςτθν ανάπτυξι του. Επίςθσ θ Δ.Ε.Θ. δεν κατανζμει κανζνα
κονδφλιο του Τοπικοφ Ρόρου που ανζρχεται ςε αρκετά εκατομμφρια ςτισ δραςτθριότθτεσ του Τμιματοσ

β) Ποιεσ ευκαιρίεσ αξιοποίηςησ των θετικών ςημείων και ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνητικά ςημεία διακρίνει το
Τμήμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτήριο;
Οι ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ κα αρχίςουν να ολοκλθρϊνονται, όταν το Τμιμα ςε ςυνεργαςία με ΚΡΡ επιτφχει να του ανατεκοφν
εκνικά διαςυνοριακά προγράμματα που κα επιτρζψουν τθν πιο ολοκλθρωμζνθ ςυνεργαςία. Κα υπάρξει ιςχυρι προςπάκεια
μζςα από τθν δθμοςιοποίθςθ των δραςτθριοτιτων και περεταίρω επαφζσ να υπάρξει ουςιαςτικι υποςτιριξθ από τουσ
ιςχυροφσ κεςμικά φορείσ τθσ περιοχισ (Ρεριφζρεια, Διμοι, Δ.Ε.Θ.).
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6.3. Ρϊσ κρίνετε τισ δραςτθριότθτεσ του Τμιματοσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξθσ και ενίςχυςθσ ςυνεργαςιϊν με
ΚΡΡ φορείσ;
Ανακοινϊνονται τα αποτελζςματα των ζργων ςυνεργαςίασ ςε ειδικά περιοδικά ι ςτον τφπο;
Υπάρχει πλικοσ δθμοςιευμάτων ςτον ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο και αρκετζσ εκπομπζσ ςτα τοπικά κανάλια, όπου ζχουν
παρουςιαςτεί αυτζσ οι εκδθλϊςεισ και οι ςυνεργαςίεσ (βλζπε παράρτθμα).

Οργανϊνει ι ςυμμετζχει το Τμιμα ςε εκδθλϊςεισ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ ΚΡΡ φορζων ςχετικά με τουσ ςκοποφσ, το
αντικείμενο και το παραγόμενο ζργο του Τμιματοσ;
Ζχουν πραγματοποιθκεί τζτοιεσ εκδθλϊςεισ, όπου ενθμερϊνονται οι φορείσ για τα πεπραγμζνα τθσ ςυνεργαςίασ του
Τμιματοσ με ΚΡΡ.

Υπάρχει επαφι και ςυνεργαςία με αποφοίτουσ του Τμιματοσ που είναι ςτελζχθ ΚΡΡ φορζων;
Οι απόφοιτοί μασ ζχουν αποφοιτιςει πρόςφατα και δεν ζχουν ακόμθ ςτελεχϊςει ΚΡΡ.

Ωσ προσ τα ερωτιματα που ετζκθςαν ςτθν αρχι:
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματοσ, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά ςημεία του Τμήματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτήριο
Τα κετικά είναι θ δθμοςιοποίθςθ που επιτρζπει ςτθν κοινοποίθςθ ςτον κόςμο των δυνατοτιτων του Τμιματοσ και τθσ
ςυμβολισ του ςτθν τοπικι κοινωνία μζςα από τθ ςυνεργαςία με φορείσ. Αρνθτικά δεν υπάρχουν.

β) Ποιεσ ευκαιρίεσ αξιοποίηςησ των θετικών ςημείων και ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνητικά ςημεία διακρίνει το
Τμήμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτήριο;
Οι ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ κα αφοροφν τθν περαιτζρω δθμοςιοποίθςθ αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ.
6.4. Ρϊσ κρίνετε τον βακμό ςφνδεςθσ τθσ ςυνεργαςίασ με ΚΡΡ φορείσ με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία;
Εντάςςονται οι εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ των φοιτθτϊν ςε ΚΡΡ χϊρουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία;
Εντάςςονται τόςο ωσ μζροσ τθσ Διευρυμζνθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ όςο και ωσ προζκταςθ των δράςεων των Εργαςτθρίων και
τθσ διδαςκαλίασ των κεωρθτικϊν μακθμάτων.
Οργανϊνονται ομιλίεσ / διαλζξεισ ςτελεχϊν ΚΡΡ φορζων;
Οργανϊνονται ομιλίεσ/διαλζξεισ ςτελεχϊν ΚΡΡ.
Απαςχολοφνται ςτελζχθ ΚΡΡ φορζων ωσ διδάςκοντεσ;
Υπάρχουν ςτελζχθ ΚΡΡ που απαςχολοφνται ωσ διδάςκοντεσ.
Ωσ προσ τα ερωτιματα που ετζκθςαν ςτθν αρχι:
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματοσ, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά ςημεία του Τμήματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτήριο
Τα κετικά είναι ότι θ ζνταξθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία των ςυνεργαςιϊν επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να
ςυνδζςουν το αντικείμενο ςπουδισ τουσ με τθν επαγγελματικι προοπτικι που ζχουν μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν. Το
Τμιμα διευρφνει το πλαίςιο των τυπικϊν ςπουδϊν ςε μία Σχολι Καλϊν Τεχνϊν και τισ ςυνδζει με τθν πραγματικότθτα και
τθν επαγγελματικι προοπτικι. Ενδυναμϊςει τισ ςχζςεισ με τθν κοινωνία και επιτρζπει τθν περαιτζρω κεμελίωςθ του
ρεαλιςτικοφ ςτόχου του Τμιματοσ να προωκιςει τθν ουςιαςτικι ςπουδι ςτισ Εφαρμοςμζνεσ Τζχνεσ .
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β) Ποιεσ ευκαιρίεσ αξιοποίηςησ των θετικών ςημείων και ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνητικά ςημεία διακρίνει το
Τμήμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτήριο;
Τα κετικά ςθμεία κα εμπλουτίηονται όςο κα ενδυναμϊνεται θ ςυνεργαςία με τουσ φορείσ. Επομζνωσ οι ευκαιρίεσ τθσ
αξιοποίθςθσ κα εξακολουκιςουν να βελτιςτοποιοφνται, απομακρφνοντασ ακόμθ και μθ διαφαινόμενα ζωσ τϊρα αρνθτικά
ςθμεία.
6.5. Ρϊσ κρίνετε τθ ςυμβολι του Τμιματοσ ςτθν τοπικι, περιφερειακι και εκνικι ανάπτυξθ;
Ρόςο ςτακερζσ και βιϊςιμεσ είναι οι υπάρχουςεσ ςυνεργαςίεσ;
Οι ςυνεργαςίεσ του Τμιματοσ με τουσ ΚΡΡ φορείσ είναι απολφτωσ ςτακερζσ και αυτό το αποδεικνφει τόςο θ διατιρθςι και
ενίςχυςι τουσ ςτο πζραςμα των ετϊν όςο και ο εμπλουτιςμόσ τουσ με πρόςκετεσ ςυνεργαςίεσ.

Συνάπτονται προγραμματικζσ ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ μεταξφ Τμιματοσ και ΚΡΡ φορζων;
Ζχουν ιδθ ςυναφκεί ςυμφωνίεσ που αναφζρονται ςτο 6.1

Εκπροςωπείται το Τμιμα ςε τοπικοφσ και περιφερειακοφσ οργανιςμοφσ και αναπτυξιακά όργανα;
Συμμετζχει ενεργά το Τμιμα ςτθν εκπόνθςθ τοπικϊν /περιφερειακϊν ςχεδίων ανάπτυξθσ;
Υπάρχει διάδραςθ ι/και ςυνεργαςία του Τμιματοσ με το περιβάλλον του, ιδίωσ με αντίςτοιχα Τμιματα άλλων ιδρυμάτων
ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ;
Θ απάντθςθ ςτα παραπάνω ερωτιματα είναι αρνθτικι.

Αναπτφςςει το Τμιμα και διατθρεί ςχζςεισ με τθν τοπικι και περιφερειακι κοινωνία, κακϊσ και με τθν τοπικι,
περιφερειακι ι/και εκνικι οικονομικι υποδομι;
Ππωσ ιδθ αναφζραμε και αναπτφξαμε το Τμιμα διατθρεί παραγωγικζσ ςχζςεισ με μεγάλο μζροσ τθσ τοπικισ και
περιφερειακισ υποδομισ κακϊσ κα με φορείσ εκνικισ εμβζλειασ.

Ρϊσ ςυμμετζχει το Τμιμα ςτα μείηονα περιφερειακά, εκνικά και διεκνι ερευνθτικά και ακαδθμαϊκά δίκτυα;
Δεν ςυμμετζχει ακόμθ το Τμιμα ςε μείηονα δίκτυα ζτςι όπωσ αναφζρονται.

Το Τμιμα διοργανϊνει ι/και ςυμμετζχει ςτθ διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων που απευκφνονται ςτο άμεςο
κοινωνικό περιβάλλον;
Ππωσ αναπτφξαμε θ ςυμμετοχι του Τμιματοσ ςε τζτοιεσ δράςεισ είναι πολυςχιδισ και πολυεπίπεδθ.

Ωσ προσ τα ερωτιματα που ετζκθςαν ςτθν αρχι:
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματοσ, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά ςημεία του Τμήματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτήριο
Τα κετικά είναι ότι ςε ζνα πρϊτο επίπεδο ζχουν υπάρξει ςυνεργαςίεσ του Τμιματοσ με ΚΡΡ φορείσ. Το αρνθτικό είναι ότι οι
ςυνεργαςίεσ αυτζσ δεν ζχουν ακόμθ αναβακμιςτεί κεςμικά. Ζνασ από τουσ λόγουσ τθσ μθ αναβάκμιςθσ είναι ότι ο μικρόσ
αρικμόσ μόνιμου προςωπικοφ. Ελπίηουμε ότι με τθν αφξθςθ του διδακτικοφο προςωπικοφ ςε 8 μζλθ ΔΕΡ και 3 ΕΕΔΛΡ από τον
Λοφλιο του 2014 κα ενδυναμωκοφν αυτζσ οι ςυνεργαςίεσ και κα αποκτιςουν κεςμικό χαρακτιρα.
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β) Ποιεσ ευκαιρίεσ αξιοποίηςησ των θετικών ςημείων και ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνητικά ςημεία διακρίνει το
Τμήμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτήριο;
Οι ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ κα αναβακμιςτοφν μόνο με τθν ζνταξθ τθσ προςπάκειασ ςε ευρφτερα περιφερειακά και εκνικά
δίκτυα. Οι κίνδυνοι προκφπτουν από τθν κρίςθ που ταλανίηει τθν χϊρα μασ, που πικανόν δεν κα επιτρζψει τθν ςφντομθ,
αλλά ςτρατθγικά απολφτωσ αναγκαία, αναβάκμιςθ των ςυνεργαςιϊν με ΚΡΡ φορείσ.
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7. Στρατθγικι ακαδθμαϊκισ ανάπτυξθσ
7.1 Ρϊσ κρίνετε τθ ςτρατθγικι ακαδθμαϊκισ ανάπτυξθσ του Τμιματοσ;
Οι αναπτυξιακζσ ςτρατθγικζσ του Τμιματοσ βαςίηονται:
1. ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν που να ανταποκρίνεται ςτουσ βαςικοφσ ςτόχουσ ίδρυςθσ του Τμιματοσ
με μόνθ διαφοροποίθςθ των επανεξζταςθ του κζματοσ των κατευκφνςεων, αφενόσ τθν αναγνϊριςθ των Χαρακτικισ ωσ
τζταρτθσ κατεφκυνςθσ και αφετζρου τθ ςυμπερίλθψθ τθσ κατεφκυνςθσ των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν ςτισ διατάξεισ των
προκθρφξεων του Α.Σ.Ε.Ρ.
2. ςτθν εφαρμογι του προγράμματοσ ςπουδϊν, ϊςτε οι φοιτθτζσ να αποκτοφν κατάρτιςθ ςτα πεδία των εικαςτικϊν και
εφαρμοςμζνων τεχνϊν για να ζχουν τθ δυνατότθτα να απαςχολθκοφν ςε ποικίλουσ δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ,
κακϊσ και τθν κατάρτιςθ εκείνθ που κα τουσ επιτρζψει να εργαςτοφν ωσ καλλιτζχνεσ-εκπαιδευτικοί.
3. ςτθ ςτελζχωςθ του Τμιματοσ με διδακτικό, τεχνικό και διοικθτικό προςωπικό.
4. ςτθν καλλιζργεια περιςςότερων ςυνεργαςιϊν με πανεπιςτθμιακά ιδρφματα του εξωτερικοφ και ςτθν ανάλθψθ
ερευνθτικϊν προγραμμάτων.
5. ςτθ διαμόρφωςθ προγράμματοσ μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν ςπουδϊν, εφόςον υπάρξει θ κατάλλθλθ ςτελζχωςθ
του Τμιματοσ με μζλθ Δ.Ε.Ρ.
6. ςτθ διαφφλαξθ, ςυντιρθςθ και ενίςχυςθ των υποδομϊν, όπωσ και ςτθ δθμιουργία κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν
πρόςβαςθ των Α.Μ.Ε.Α.
7. ςτθν προςπάκεια για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν ςτο Τμιμα: α. με τθν αναπροςαρμογι του αρικμοφ
των ειςακτζων ανάλογα με τισ ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται ςτο Τμιμα (μζλθ Δ.Ε.Ρ., χρθματοδότθςθ, υποδομζσ) β. με
τθν κατάλλθλθ διαχείριςθ των κεμάτων τθσ φοιτθτικισ μζριμνασ (προςπάκειεσ για εξαςφάλιςθ Φοιτθτικισ Εςτίασ, δομι
για τθ ςυμβουλευτικι φοιτθτϊν/τριϊν) γ. με τον εμπλουτιςμό τθσ Βιβλιοκικθσ.
8. ςτθ διαςφνδεςθ του Τμιματοσ με τουσ κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ και παραγωγικοφσ φορείσ, ϊςτε θ παρουςία του ςε
μία περιοχι τθσ περιφζρειασ κοντά ςτα ςφνορα και με φορτιςμζνο ιςτορικό παρελκόν να αποτελζςει ζναν εκπαιδευτικό
πυρινα με ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν οικονομικι και κοινωνικι ηωι τθσ περιοχισ μζςα από δράςεισ που παρουςιάηουν
ςυνζχεια και μαρτυροφν τθν εξωςτρζφεια του Τμιματοσ και τθ διάχυςθ του ζργου του ςτθν κοινωνία, όπωσ ενδεικτικά
μποροφν να αναφερκοφν θ Εικαςτικι Ρορεία, οι δράςεισ τθσ ομάδασ Εν Φλω και θ κεςμοκετθμζνθ ςυνεργαςία με τθ Λ’
Ε.Ρ.Κ.Α.- Αρχαιολογικό Μουςείο Αιανισ.

Ροια είναι θ ςυμμετοχι τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ ςτθ διαμόρφωςθ και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ, και ςτθ
δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων των αναπτυξιακϊν του ςτρατθγικϊν;
Ραρόλο που μεγάλο μζροσ των των διδαςκόντων και για το ζτοσ 2013/14 ιταν ςυμβαςιοφχοι (Ρ.Δ. 407/1980), οι
περιςςότεροι δζχτθκαν να εργαςτοφν για τθ διαμόρφωςθ, παρακολοφκθςθ και υλοποίθςθ των αναπτυξιακϊν του
ςτρατθγικϊν του Τμιματοσ. Κάκε χρόνο, και ανάλογα με το ποιοι εργαηόμενοι είναι διακζςιμοι, κατανζμονται εργαςίεσ με
διάφορα αντικείμενα και ςε κάκε ςυνάντθςθ διδαςκόντων γίνεται ενθμζρωςθ για τθν πρόοδο των εργαςιϊν. Σε κάκε
ομάδα εργαςίασ υπάρχει ςυντονιςτισ. Επίςθσ γίνονται άτυπεσ τακτζσ ςυναντιςεισ των διδαςκόντων, όπου ςυηθτοφνται τα
κζματα που αφοροφν τθν πορεία του Τμιματοσ.
Για το ζτοσ 2013/14 οι ομάδεσ εργαςίασ ζχουν κακοριςτεί όπωσ αναγράφεται ςτον κατάλογο ςτο 2.4.1.
Από τθν πρϊτθ ςτιγμι ίδρυςθσ γίνονται προςπάκειεσ για τθ δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων των αναπτυξιακϊν
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ςτρατθγικϊν του Τμιματοσ μζςα από τθν εμπλοκι με τουσ τοπικοφσ φορείσ (Διμοι, Ρεριφζρεια, επιχειριςεισ, Εκκλθςία).
Στο παράρτθμα 6 ζχει ςυγκεντρωκεί το ςφνολο των πιο ςθμαντικϊν δθμοςιεφςεων ςτον τοπικό τφπο, κακϊσ και
θλεκτρονικό υλικό από εκπομπζσ ςτο περιφερειακό και εκνικό δίκτυο.

Συγκεντρϊνει και αξιοποιεί το Τμιμα τα απαιτοφμενα για τον αποτελεςματικό ςχεδιαςμό τθσ ακαδθμαϊκισ ανάπτυξισ
του ςτοιχεία και δείκτεσ;
Το Τμιμα ςυγκεντρϊνει και αξιολογεί τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν ακαδθμαϊκι του ανάπτυξθ: τα ςτοιχεία για τθν
εφαρμογι του προγράμματοσ ςπουδϊν, τα ςτοιχεία από τα ποικίλα πεδία τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ από φοιτθτζσ και
διδάςκοντεσ όπωσ και τα ποςοτικά ςτοιχεία για τουσ φοιτοφντεσ και απόφοιτουσ του Τμιματοσ .
Επίςθσ αξιολογεί τα ςτοιχεία που αφοροφν τθ διαςφνδεςι του με κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ και παραγωγικοφσ φορείσ.
Σφμφωνα με όλα τα παραπάνω αναπροςαρμόηει τθν οργάνωςι του ςτουσ αντίςτοιχουσ τομείσ, παρακολουκϊντασ τισ
εξελίξεισ ςτον ακαδθμαϊκό, επιςτθμονικό και καλλιτεχνικό χϊρο ςε πανελλαδικό και διεκνζσ επίπεδο.

Τι προςπάκειεσ κάνει το Τμιμα προκειμζνου να προςελκφςει μζλθ ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ υψθλοφ επιπζδου;
Θ κακυςτζρθςθ που υπάρχει ωσ προσ τθν προκιρυξθ νζων κζςεων ζχει διακόψει τθν όποια προςπάκεια ςε πεδίο μόνιμθσ
ςυνεργαςίασ. Ωςτόςο ο κατάλογοσ των επιςκεπτϊν καλλιτεχνϊν (παράρτθμα 5) που, ςτο ςφνολό τουσ ςχεδόν, ιρκαν
δίχωσ αμοιβι και, δυςτυχϊσ, καλφπτοντασ οι ίδιοι τα ζξοδά τουσ, αναδεικνφει το υψθλό κφροσ που ζχει το Τμιμα. Εκατό
(100) και πλζον επιςκζπτεσ, καλλιτζχνεσ και κεωρθτικοί, υψθλοφ κφρουσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό υποςτιριξαν το
Τμιμα με τθν παρουςία τουσ. Στοιχεία για τισ εκδθλϊςεισ του ΤΕΕΤ το ζτοσ 2013/14 περιλαμβάνοντια ςτθν ιςτοςελίδα του
Τμιματοσ (περιοχι διαλζξεισ).
Κεωροφμε ότι θ καλι οργάνωςθ του Τμιματοσ και θ δθμοςιοποίθςθ του ζργου του κα προςελκφςει υποψθφιότθτεσ
υψθλοφ κφρουσ, όταν προκθρυχκοφν νζεσ κζςεισ. Σε όλεσ τισ ιδθ προκυρθχκείςεσ κζςεισ υπιρξε ικανοποιθτικόσ αρικμόσ
ςθμαντικϊν υποψθφιοτιτων, παρά το νεοςφςτατο του Τμιματοσ και τθν απόςταςθ από τα μεγάλα κζντρα με δυςκολία
πρόςβαςθσ (ςθμειϊνεται ότι πρόςφατα για διάςτθμα ενόσ και πλζον ζτουσ δεν λειτουργοφςε θ ςιδθροδρομικι
ςυγκοινωνία). Επίςθσ ςτθν ετιςια προκιρυξθ για τισ κζςεισ ςυμβαςιοφχων υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ υποψθφιοτιτων
υψθλοφ επιπζδου, που ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ φτάνουν τουσ δζκα και πλζον υποψιφιουσ για μια κζςθ, γεγονόσ που
αναδεικνφει το υψθλό κφροσ του Τμιματοσ.

Ρϊσ ςυνδζεται ο προγραμματιςμόσ προςλιψεων και εξελίξεων μελϊν του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ με το ςχζδιο
ακαδθμαϊκισ ανάπτυξθσ του Τμιματοσ;
Ο προγραμματιςμόσ προκιρυξθσ κζςεων, προςλιψεων και εξελίξεων των μελϊν του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ
πραγματοποιείται με βάςθ τθν υποχρζωςθ του Τμιματοσ να υλοποιιςει το ιδρυτικό Ρ.Δ. που αναφζρεται ςτθ λειτουργία
ακαδθμαϊκοφ φορζα διδαςκαλίασ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Θ ςτρατθγικι του Τμιματοσ είναι να υλοποιιςει
αυτι ακριβϊσ τθ δζςμευςθ, που άλλωςτε αποτελεί και τθν μόνθ προοπτικι επιβίωςθσ του Τμιματοσ. Σε αυτό το πλαίςιο,
και κεωρϊντασ ότι ζνα μεγάλο μζροσ των αναγκϊν τθσ περιοχισ των εικαςτικϊν τεχνϊν ζχει καλυφκεί, κα δοκεί
προτεραιότθτα, όταν υπάρξει δυνατότθτα προςλιψεων, ςε προκιρυξθ κζςεων με αντικείμενα που λείπουν από το Τμιμα
και κυρίωσ ςτουσ τομείσ των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν (όπωσ βιομθχανικόσ ςχεδιαςμόσ, διακοςμθτικζσ τζχνεσ, κεραμικι,
κόςμθμα, ςκθνογραφία, φωτογραφία).

Ρόςουσ φοιτθτζσ ηθτάει τεκμθριωμζνα το Τμιμα ανά ζτοσ; Ρόςοι φοιτθτζσ τελικά ςπουδάηουν ανά ζτοσ και ποια είναι θ
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προζλευςι τουσ ανά τρόπο ειςαγωγισ (ειςαγωγικζσ εξετάςεισ, μετεγγραφζσ, ειδικζσ κατθγορίεσ, κλπ);
Οι ειςακτζοι και οι φοιτθτζσ που ςπουδάηουν ανά ζτοσ και θ προζλευςι τουσ ανά τρόπο ειςαγωγισ φαίνεται ςτον πίνακα
3. Από το 2012/13 ο αρικμόσ των ειςακτζων μειϊκθκε με απόφαςθ τσθ Ρ.Γ.Σ., λόγω του μικροφ αρικμου των μελϊν Δ.Ε.Ρ.
και τθσ κακυςτζρθςθσ ςτο διοριςμό των εκλεγμζνων μελϊν Δ.Ε.Ρ.
Ραρά τισ δυςχερείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ και παρά τθν ζλλειψθ Φοιτθτικισ Εςτίασ, ο αρικμόσ των υποψιφιων φοιτθτϊν
που προςζρχονται για τισ ειδικζσ εξετάςεισ είναι ςτακερόσ και ςε κάποιεσ περιοχζσ αυξανόμενοσ. Οι υποψιφιοι
προζρχονται από όλεσ τισ γεωγραφικζσ περιοχζσ του ελλαδικοφ χϊρου, και τα τελευταία ζτθ το ποςοςτό όςων
προζρχονται από περιοχζσ εκτόσ Δυτικισ Μακεδονίασ ζχει αυξθκεί.

Τι προςπάκειεσ κάνει το Τμιμα προκειμζνου να προςελκφςει φοιτθτζσ υψθλοφ επιπζδου;
Το Τμιμα προβάλλει το ζργο του με ανοιχτό και διαυγι τρόπο μζςω τθσ Λςτοςελίδασ του Τμιματοσ, του Ρανεπιςτθμίου
κακϊσ και των blogs των εργαςτθρίων, που είναι ιδιαίτερα δθμοφιλι ςτο διαδίκτυο. Υπάρχουν δεκάδεσ δράςεισ εκκζςεισ
των φοιτθτϊν του Τμιματοσ που δθμοςιοποιοφνται με πολυάρικμεσ ανακοινϊςεισ και κείμενα ςτον τοπικό, περιφερειακό
και εκνικό ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο (βλζπε παράρτθμα 4-6). Το Τμιμα δθμοςιοποιεί τισ δράςεισ του με ποικίλουσ
τρόπουσ και ζχει αποκτιςει αναγνϊριςθ ςε πανελλαδικό επίπεδο. Θ εκνικά βραβευμζνθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα IP, θ
διοργάνωςθ ςυνεδρίων και πρωτότυπων δράςεων (Εικαςτικι Ρορεία, δράςεισ τθσ ομάδασ Εν-Φλϊ) ζχουν οδθγιςει ςε μια
ςχεςιακι διάδραςθ με τθν κοινωνία τθν ελλθνικι αλλά και πζρα από αυτιν.
Θ ποιότθτα των φοιτθτϊν/τριϊν μασ φαίνεται επίςθσ από τον αρικμό αυτϊν που ζχουν γίνει αποδεκτοί ςε μεταπτυχιακά
προγράμματα όςο και από τθ ςυμμετοχι ςε καλλιτεχνικζσ δράςεισ υψθλοφ επιπζδου. Επίςθσ πολλοί από τουσ/τισ
φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ ζχουν τίτλουσ ςπουδϊν ςε ςυναφι πεδία ι ςε ποικίλα άλλα επιςτθμονικά αντικείμενα.

Ροια, κατά τθ γνϊμθ του Τμιματοσ, είναι τα κυριότερα κετικά και αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτιριο
Το κετικότερο ςθμείο ωσ προσ τθν ςτρατθγικι ανάπτυξθ είναι ότι το Τμιμα ζχει αναπτφξει μια ιδιαίτερθ δυναμικι που
παρά τισ ελλείψεισ προςωπικοφ και υποδομϊν ζχει παγιωκεί ωσ μια ςφγχρονθ εκπαιδευτικι μονάδα. Το Τμιμα ζχει
τεκμθριϊςει τθν διάχυςι του ςτο πολιτιςτικό γίγνεςκαι με τισ δεκάδεσ δράςεισ/εκκζςεισ που ζχει πραγματοποιιςει και
τα δθμοςιεφματα ςτον τφπο. Το κυριότερο αρνθτικό ςθμείο είναι θ κακυςτζρθςθ ςτθν πρόςλθψθ εκπαιδευτικοφ
προςωπικοφ. Ωςτόςο είναι εφικτι θ πλιρθσ λειτουργία του 1ου και 3ου Εργαςτθρίου Ηωγραφικισ, του Εργαςτθρίου
Γλυπτικισ, των κεωρθτικϊν μακθμάτων, των μακθμάτων που αφοροφν το πεδίο τθσ Ραιδαγωγικισ, τα οποία
διδάςκονται με ανάκεςθ ςε μζλθ Δ.Ε.Ρ. από τα Τμιματα τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ. Με το διοριςμό και των υπολοίπων
τριϊν εκλεγμζνων μελϊν Δ.Ε.Ρ. κα είναι εφικτι θ πλιρθσ λειτουργία του Εργαςτθρίων Ψθφιακϊν Τεχνϊν, του
Εργαςτθρίου Εκκλθςιαςτικϊν Τεχνϊν και του 2ου Εργαςτθρίου Ηωγραφικισ. Θ πλζον δυςχερισ περίοδοσ εφαρμογισ
του προγράμματοσ όμωσ είναι θ ζναρξθ τθσ ακαδθμαϊκισ χρονιάσ, όταν δεν ζχουν υπογραφεί οι ςυμβάςεισ των
διδαςκόντων και δεν είναι γνωςτό ποια εργαςτιρια είναι δυνατόν να λειτουργιςουν και ποια όχι.
Ροιεσ ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των κετικϊν ςθμείων και ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνθτικά ςθμεία διακρίνει
το Τμιμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτιριο.
Θ άμεςθ ςτελζχωςθ του Τμιματοσ με διδακτικό προςωπικό, θ άμεςθ αναγνϊριςθ τθσ Χαρακτικισ ωσ κατεφκυνςθσ και
τθσ δυνατότθτασ των φοιτοφντων ςτισ Εφαρμοςμζνεσ Τζχνεσ να ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ του Α.Σ.Ε.Ρ. κα
λειτουργιςουν κετικά ςτθν εξζλιξθ του Τμιματοσ. Επίςθσ θ ςυνεργαςία με τοπικοφσ φορείσ και επιχειριςεισ κα
επιτρζψει τθν χρθματοδότθςθ υποδομϊν και υλικϊν ακόμθ και με ανταποδοτικό τρόπο. Οι ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των
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κετικϊν ςθμείων που ενδεχομζνωσ κα κεραπεφςουν και τα αρνθτικά είναι θ εφρεςθ εναλλακτικϊν πόρων
χρθματοδότθςθσ του Τμιματοσ και ιδίωσ διδακτικοφ προςωπικοφ μζςω των προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευςθσ ι
άλλων δυνατοτιτων που προςφζρει το νζο πλαίςιο των Α.Ε.Λ. Θ μθ εφαρμογι των παραπάνω κα λειτουργιςει
αρνθτικά για τθν εξζλιξθ του Τμιματοσ.
7.2. Ρϊσ κρίνετε τθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ ςτρατθγικισ ακαδθμαϊκισ ανάπτυξθσ του Τμιματοσ;
Υπάρχει διαδικαςία διαμόρφωςθσ ςυγκεκριμζνου βραχυ-μεςοπρόκεςμου (λ.χ. 5ετοφσ) ςχεδίου ανάπτυξθσ; Ρόςο
αποτελεςματικι κρίνετε ότι είναι θ διαδικαςία αυτι;
Θ διαμόρφωςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ςχεδίου ανάπτυξθσ προςκροφει ςτθν υποςτελζχωςθ του Τμιματοσ (κακυςτζρθςθ
διοριςμοφ των εκλεγμζνων Μελϊν Δ.Ε.Ρ., πάγωμα προκθρφξεων νζων κζςεων) που ςε μεγάλο βακμό οφείλεται ςτθν
κεντρικι πολιτικι του Υ.ΡΑΛ.Κ. λόγω των δυςχερϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν.
Ωςτόςο θ ςτρατθγικι ακαδθμαϊκισ ανάπτυξθσ κα επιδιϊξει:
1. τθ ςυνεχι υποςτιριξθ όλων των δράςεων που ζχουν περιγραφεί παραπάνω και προπάντων τθν ζνταξθ τθσ Χαρακτικισ
και των Εφαρμοςμζνων Εργαςτθρίων ςτισ κατευκφνςεισ.
2. τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ με κάκε τρόπο και τθ διάχυςθ των δράςεων του ΤΕΕΤ ςτθν κοινωνία αλλά και
ευρφτερα.
Το Τμιμα ϊςτοςο ζχει αποδείξει με τθν εξωςτρζφειά του ότι είναι δυνατόν να χρθςιμοποιεί τθν Τζχνθ ωσ ζνα πρϊτου
είδουσ μοχλό επικοινωνιακισ, πολιτιςτικισ και εκπαιδευτικισ ςτρατθγικισ, όπωσ θ διοργάνωςθ των εξετάςεων των
πτυχιακϊν εργαςιϊν, θ παρουςία των οποίων εξακτινϊνεται ςε ποικίλουσ χϊρουσ ςε όλθ τθν πόλθ, είναι ανοικτι για το
κοινό και αποτελεί ζνα πολιτιςτικό γεγονόσ με αξιόλογθ ςυμμετοχι των κατοίκων.
3. τθν ενδυνάμωςθ των ςυνεργαςιϊν με πανεπιςτθμαικά ιδρφματα του εξωτερικοφ. Ιδθ υπάρχουν ςτακερζσ ςυνεργαςίεσ
με πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ, ωςτόςο αυτι τθ διαδικαςία κα ενιςχυκεί ςτο μζλλον και αυτό κα επιτρζψει τθ
δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε ανταγωνιςτικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Ειδικά για τθν ςυνεργαςία με ιδρφματα των όμορων
χωρϊν (FYROM, Αλβανία) κα υπάρξει ιδιαίτερθ προςπάκεια με δθμιουργία κοινϊν πολιτιςτικϊν δράςεων.
4. Τθ ςυνζχιςθ τθσ διατμθματικισ ςυνεργαςίασ με τα Ραιδαγωγικά Τμιματα που υποςτθρίηουν με κάκε τρόπο τθ
λειτουργία του Τ.Ε.Ε.Τ.

Υπάρχει διαδικαςία παρακολοφκθςθσ αυτοφ του ςχεδίου ανάπτυξθσ; Ρόςο αποτελεςματικι κρίνετε ότι είναι;
Θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ του ςχεδίου ανάπτυξθσ γίνεται μζςω των ςυναντιςεων των ομάδων εργαςίασ που
ςυγκαλεί ο Ρρόεδροσ του Τμιματοσ ςε μθνιαία βάςθ. Τότε, υπό τον ςυντονιςμό του Ρροζδρου, κάκε ομάδα εργαςίασ
αναφζρεται ςτουσ ςτόχουσ που ζχει επιδιϊξει να υλοποιιςει, τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςε και τισ ρεαλιςτικζσ
προοπτικζσ υλοποίθςθσ.
Ρρόκειται για μια ανοικτι διαδικαςία που ελπίηουμε να ενδυναμωκεί με ακόμθ μεγαλφτερθ και ουςιαςτικότερθ
ςυμμετοχι των διδαςκόντων ςτισ ομάδεσ αυτζσ.

Υπάρχει διαδικαςία δθμοςιοποίθςθσ αυτοφ του ςχεδίου ανάπτυξθσ και των αποτελεςμάτων του;
Θ διαδικαςία δθμοςιοποίθςθσ είναι διαρκισ τόςο μζςω του θλεκτρονικοφ και ζντυπου τφπου, όπωσ ιδθ αναφζραμε, αλλά
και των εκκζςεων και των εικαςτικϊν δράςεων. Οι βραβεφςεισ και διακρίςεισ που ζχουν επιτευχκεί από το Τμιμα
πιςτοποιοφν τθν ποιότθτα αυτϊν των διαδικαςιϊν δθμοςιοποίθςθσ. Ρρζπει να αναφερκεί επίςθσ θ διαρκισ και
ςυςτθματικι ςυμμετοχι του Τμιματοσ ςτισ διεκδικιςεισ που αφοροφν είτε τθν κτιριακι υποδομι ι τα ιδιαίτερα
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προβλιματα που παρουςιάηονται, όπωσ τθ διεκδίκθςθ για τθν παραμονι του Τμιματοσ ςτθν Φλϊρινα και τθ διατιρθςθ
του Ρανεπιςτιμιου Δυτικισ Μακεδονίασ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2012/13 εν όψει τθσ εφαρμογισ του Σχεδίου «Ακθνά»
(βλζπε παράρτθμα 6).
Ροια, κατά τθ γνϊμθ του Τμιματοσ, είναι τα κυριότερα κετικά και αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτιριο.
Ραρά τισ αντιξοότθτεσ το πρόγραμμα ςπουδϊν υποςτθρίηεται ςτο ςφνολο του, ενϊ γίνονται προςπάκειεσ για τθν κατά το
δυνατόν πλθρζςτερθ λειτουργία του Τμιματοσ και τθν ενίςχυςθ των υποδομϊν του, όπωσ θ λειτουργία Καλλιτεχνικοφ
Στακμοφ ςτουσ Ψαράδεσ (Ρρζςπεσ) και θ οργάνωςθ του Αρχείου Ζργων ςτο Δθμοτικό Σχολείο Κλαδοράχθσ.
Το αρνθτικό ςθμείο είναι και πάλι θ δυςμενισ οικονομικι ςυγκυρία που επιβραδφνει αυτζσ τισ προςπάκειεσ.

Ροιεσ ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των κετικϊν ςθμείων και ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνθτικά ςθμεία διακρίνει το
Τμιμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτιριο
Θ ιςχυροποίθςθ των δεςμϊν ςυνεργαςίασ με τοπικοφσ και περιφερειακοφσ φορείσ και θ προςιλωςθ ςτθ κεςμικι επίλυςθ
των κεμάτων που αφοροφν τθν αναγνϊριςθ των κατευκφνςεων μποροφν να αξιοποιιςουν τα κετικά ςθμεία.

8. Διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και υποδομζσ
8.1. Ρϊσ κρίνετε τθν αποτελεςματικότθτα των διοικθτικϊν και τεχνικϊν υπθρεςιϊν;
Ρϊσ είναι ςτελεχωμζνθ και οργανωμζνθ θ Γραμματεία του Τμιματοσ και των Τομζων;
τελζχωςθ και οργάνωςθ τθσ Γραμματείασ του Σμιματοσ
Στθ Γραμματεία του Τμιματοσ εργάηονται δφο διοικθτικοί υπάλλθλοι. Επίςθσ εργάηεται ςτο Τμιμα υπάλλθλοσ κατθγορίασ
Τ.Ε. Μθχανικϊν με ειδικότθτα τουσ Θ/Υ ο οποίοσ υποςτθρίξει τεχνικά το τθλεφωνικό δίκτυο, τουσ Θ/Υ του αντίςτοιχου
εργαςτθρίου και των υπθρεςιϊν, κακϊσ και των ςχετικϊν μθχανθμάτων του Τμιματοσ. Ζνασ υπάλλθλοσ κατθγορίασ
Ε.Τ.Ε.Ρ. ςυνεπικουρεί ςτισ εργαςίεσ τθσ Γραμματείασ.

Ρόςο αποτελεςματικζσ κεωρείτε πωσ είναι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και το ωράριο λειτουργίασ τθσ Γραμματείασ του
Τμιματοσ και των Τομζων για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του διδακτικοφ προςωπικοφ και των φοιτθτϊν;
Το ωράριο λειτουργίασ είναι 7:30 με 15:30 , ενϊ οι ϊρεσ ςυνεργαςίασ με τουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ 11:00 με 13:00
κακθμερινά.
Θ Γραμματεία ανταποκρίνεται αποτελεςματικά ςτισ ανάγκεσ των 412 ενεργϊν φοιτθτϊν/τριϊν του Τμιματοσ, ενϊ
ςυνεργάηεται άψογα με τουσ διδάςκοντεσ ςτθν διεκπεραίωςθ του διδακτικοφ και διοικθτικοφ τουσ ζργου.

Ρόςο αποτελεςματικι είναι θ ςυνεργαςία των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν του Τμιματοσ με εκείνεσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ
του Ιδρφματοσ;
Θ ςυνεργαςία των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν του Τμιματοσ με τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ τθσ διοίκθςθσ που εδρεφουν ςτθν
Κοηάνθ είναι εξαιρετικά καλι ςε όλουσ τουσ τομείσ που αφοροφν τθ διοίκθςθ του Τμιματοσ.
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Ρόςο ικανοποιθτικι για τισ ανάγκεσ του Τμιματοσ είναι
(α) θ οργάνωςθ και το ωράριο λειτουργίασ τθσ Βιβλιοκικθσ;
Θ βιβλιοκικθ λειτουργεί από τισ 9:00 ζωσ τισ 20.00 και καλφπτει τισ ανάγκεσ των φοιτθτϊν/τριϊν.
Είναι χαρακτθριςτικά κάποια διευκρινιςτικά ςχόλια που εμπεριζχονται ςτα ερωτθματολόγια, ςε ςχζςθ με τθν ικανοποίθςθ
των χρθςτϊν από τισ υπθρεςίεσ τθσ βιβλιοκικθσ και που κατατείνουν ςτθν ανάγκθ θ βιβλιοκικθ να αποκτιςει ςφςτθμα
θλεκτρονικισ καταλογογράφθςθσ, να εμπλουτιςτεί με νζουσ τίτλουσ βιβλίων και περιοδικϊν, να δοκεί δικαίωμα
πρόςβαςθσ ςε περιςςότερουσ καταλόγουσ θλεκτρονικισ καταλογογράφθςθσ.

(β) των Υπθρεςιϊν Ρλθροφόρθςθσ;
Οι υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ που παρζχονται ςτο προςωπικό και τουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ είναι οι
ακόλουκεσ: Ρρόςβαςθ ςτο δίκτυο του Ρανεπιςτθμίου μζςω VPN
Σφςτθμα Υποβοικθςθσ Διδαςκαλίασ ςτθ διεφκυνςθ https://classweb.uowm.gr
Θ λειτουργία πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλε-εκπαίδευςθσ UOWM Open eClass ςτθ διεφκυνςθ http://eclass.uowm.gr
Δίκτυο Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν (Heallink)
Θλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αιτιςεισ προσ τθ γραμματεία (π.χ. ζκδοςθ βεβαιϊςεων - φοιτθτζσ)
Αςφρματθ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο από τουσ χϊρουσ του Ρανεπιςτθμίου
Ρρόςβαςθ ςτο τθλεπικοινωνιακό δίκτυο κορμοφ (δεδομζνα – φωνι)
Υπθρεςία καταλόγου
Το Γραφείο Διαςφνδεςθσ
Το Γραφείο Διεκνϊν Σχζςεων

Ρϊσ είναι ςτελεχωμζνα και πϊσ οργανϊνονται τα Εργαςτιρια ι/και τα Σπουδαςτιρια του Τμιματοσ;
Θ ςτελζχωςθ και θ οργάνωςθ των Εργαςτθρίων του Τμιματοσ είναι επαρκισ.
Το ςπουδαςτιριο αποτελείται από το χϊρο τθσ Βιβλιοκικθσ και του Αναγνωςτθρίου και βρίςκεται ςτο κτίριο τθσ
Ραιδαγωγικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ. Στελεχϊνεται από ζνα μζλοσ Ε.ΤΕ.Ρ. τθσ Ραιδαγωγικισ
Σχολισ και δφο υπαλλιλουσ αορίςτου χρόνου. Εξυπθρετεί τουσ φοιτθτζσ/τριεσ κακθμερινά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από τισ
9.00 ζωσ 20:00.

Ρόςο αποτελεςματικι κεωρείτε πωσ είναι θ λειτουργία τουσ;
Θ ζλλειψθ προςωπικοφ και πόρων και θ διαςπορά των χϊρων εργαςτθρίων ςε τρία τουλάχιςτον ςθμεία τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ Διμου Φλϊρινασ, ςυνιςτά κακοριςτικό παράγοντα για τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των εργαςτθριακϊν υποδομϊν
του Τμιματοσ. Ωςτόςο, θ αποτελεςματικότθτα τθσ λειτουργίασ τουσ είναι, ςε γενικζσ γραμμζσ, ικανοποιθτικι, κυρίωσ λόγω
τθσ ςυμβολισ των μελϊν Δ.Ε.Ρ., Ε.Ε.ΔΛ.Ρ. και Ε.ΤΕ.Ρ.

Ρϊσ υποςτθρίηονται οι υποδομζσ και υπθρεςίεσ πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν του Τμιματοσ; Ρόςο
αποτελεςματικζσ είναι;
Οι υποδομζσ και υπθρεςίεσ πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν του Τμιματοσ υποςτθρίηονται από τον διοικθτικό
υπάλλθλο κατθγορίασ Τ.Ε. Μθχανικϊν με ειδικότθτα τουσ Θ/Υ, ο οποίοσ όταν χρειάηεται ςυνεργάηεται με ςχετικοφσ
διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ ςτο κτίριο τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ ι ςτθν κεντρικι υπθρεςία του πανεπιςτθμίου.
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Ο διοικθτικόσ υπάλλθλο κατθγορίασ Τ.Ε. Μθχανικϊν με ειδικότθτα τουσ Θ/Υ είναι υπεφκυνοσ για τθν ορκι λειτουργία του
εργαςτθρίου Θ/Υ του Τμιματοσ, φροντίηοντασ για τθν αντιμετϊπιςθ τεχνικϊν προβλθμάτων, τθν καλι κατάςταςθ του
χϊρου των εργαςτθρίων και των επιμζρουσ μονάδων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν που χρθςιμοποιοφνται από τα μζλθ
Δ.Ε.Ρ. και τθ Γραμματεία για τισ διδακτικζσ και διοικθτικζσ ανάγκεσ.

Ροια, κατά τθ γνϊμθ του Τμιματοσ, είναι τα κυριότερα κετικά και αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτιριο;
Το κετικό ςθμείο είναι θ επαρκισ και αποτελεςματικι λειτουργία των υπθρεςιϊν τθσ Γραμματείασ, τθσ πλθροφορικισ και
τθλεπικοινωνιϊν του Τμιματοσ. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιθτικόσ ο εξοπλιςμόσ τθσ Γραμματείασ με εκτυπωτικά μθχανιματα
και υπολογιςτζσ που λειτουργοφν υποςτθρικτικά ςτο διδακτικό ζργο, κακϊσ και ςτισ ποικίλεσ δράςεισ του Τμιματοσ.
Στουσ άλλουσ δφο τομείσ, δθλαδι ςτθ λειτουργία Εργαςτθρίων και τθσ Βιβλιοκικθσ, πρζπει να υπάρξουν ρυκμίςεισ που κα
οδθγιςουν ςτθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τουσ:
1. Στελζχωςθ με του διδακτικό και τεχνικό προςωπικό.
2. Εμπλουτιςμόσ τθσ Βιβλιοκικθσ ςε τίτλουσ ςχετικοφσ με τισ εικαςτικζσ και εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ.

Ροιεσ ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των κετικϊν ςθμείων και ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνθτικά ςθμεία διακρίνει το
Τμιμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτιριο;
Οι ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ κα υπάρξουν μόνο όταν το Τμιμα ςτελεχωκεί επαρκϊσ. Μζχρι τθν επαρκι ςτελζχωςθ του
Τμιματοσ κα γίνει προςπάκεια να λειτουργιςουν οι υπάρχουςεσ υποδομζσ κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο. Ωσ προσ τθν
Βιβλιοκικθ, και μζχρι τθν εξεφρεςθ πόρων για τον εμπλουτιςμό τθσ, οι φοιτθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουν
άλλεσ Βιβλιοκικεσ που υπάρχουν ςτθν πόλθ τθσ Φλϊρινασ, όπωσ τθν ειδικι εικαςτικι βιβλιοκικθ τθσ Στζγθσ Φιλοτζχνων
Φλϊρινασ που ςτεγάηεται ςτο Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, όταν αυτό λειτουργεί, κακϊσ και τθ Δθμόςια Κεντρικι
Βιβλιοκικθ «Βαςιλικισ Ριτόςκα» Φλϊρινασ που ςτεγάηεται ςτο Ρολιτιςτικό Κζντρο Φλϊρινασ.

8.2. Ρϊσ κρίνετε τισ υπθρεςίεσ φοιτθτικισ μζριμνασ;
Ρϊσ εφαρμόηεται ο κεςμόσ του Σφμβουλου Κακθγθτι;
Το Τμιμα φροντίηει για τθ ςτιριξθ των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν ςε όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ, χωρίσ όμωσ να
υπάρχει ο κεςμόσ του Σφμβουλου Κακθγθτι. Οι διδάςκοντεσ λειτουργοφν ςυμβουλευτικά, όταν χρειαςτεί, ηθτϊντασ και τθ
βοικεια των μελϊν Δ.Ε.Ρ. τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ που ζχουν ειδικότθτα ςυναφι με τα κζματα αυτά.

Ρόςο αποτελεςματικά υποςτθρίηεται θ πρόςβαςθ των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ ςτθ χριςθ Τεχνολογιϊν
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν;
Θ πρόςβαςθ ςε όλα τα επίπεδα

χριςθσ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν υποςτθρίηεται πολφ καλά

καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ του ζργου των μελϊν Δ.Ε.Ρ., των διοικθτικϊν υπαλλιλων και των φοιτθτϊν του Τμιματοσ,
ςφμφωνα με όλεσ τισ διευκολφνςεισ που προςφζρουν οι κεντρικζσ υπθρεςίεσ του Ρ.Δ.Μ.

Υπάρχει υπθρεςία υποςτιριξθσ των εργαηόμενων φοιτθτϊν; Ρόςο αποτελεςματικι είναι θ λειτουργία τθσ;
Στο πλαίςιο του Τμιματοσ δε λειτουργεί κάποια υπθρεςία υποςτιριξθσ των εργαηόμενων φοιτθτϊν.
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Υπάρχει υπθρεςία υποςτιριξθσ των περιςςότερο αδφναμων φοιτθτϊν και εκείνων που δεν ολοκλθρϊνουν εμπρόκεςμα
τισ ςπουδζσ τουσ; Ρόςο αποτελεςματικι είναι θ λειτουργία τθσ;
Θ εικόνα που προκφπτει από το χρόνο αποφοίτθςθσ των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν του Ρροπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ
Σπουδϊν αναδεικνφει ότι, μζχρι ςτιγμισ, δεν υπιρξαν πολλζσ περιπτϊςεισ αδφναμων ι λιμναηόντων φοιτθτϊν (πίνακασ 7).
Ειδικι υπθρεςία δεν ζχει ςυςτακεί, κακϊσ των ηθτθμάτων αυτϊν επιλαμβάνονται οι διδάςκοντεσ, όπωσ ο υπεφκυνοσ του
εργαςτθρίου κατεφκυνςθσ που ζχει επιλζξει ο /θ φοιτθτισ/τρια ι ο διδάςκων που ςχετίηεται με τα ερευνθτικά
ενδιαφζροντα του φοιτθτι. Ραράλλθλα, θ ακαδθμαϊκι κουλτοφρα που ζχει διαμορφωκεί ςτο Τμιμα δθμιουργεί τισ
προχποκζςεισ ςτενισ ςυνεργαςίασ των φοιτθτϊν με τουσ διδάςκοντεσ, ϊςτε να εξατομικεφεται θ κάκε περίπτωςθ και να
αντιμετωπίηεται ςτο πλαίςιο που ορίηει ο Κανονιςμόσ Σπουδϊν. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ, τα μζλθ Δ.Ε.Ρ. από τα Τμιματα τθσ
Ραιδαγωγικισ Σχολισ των οποίων τα αντικείμενα αναφζρονται ςτο χϊρο τθσ Ψυχολογίασ ερωτοφνται και είναι διακζςιμοι
ςτουσ φοιτθτζσ, προκειμζνου να διερευνιςουν τισ δυνατότθτεσ επίλυςθσ των προβλθμάτων τουσ. Επιπρόςκετα, το
Γραφείο Διαςφνδεςθσ του Ρανεπιςτιμιου παρζχει υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ των φοιτθτϊν.

Ραρζχονται υποτροφίεσ ςτουσ άριςτουσ φοιτθτζσ ι ςε ειδικζσ κατθγορίεσ φοιτθτϊν (πζραν των υποτροφιϊν του ΙΚΥ);
Θ Γραμματεία αναρτά και ανακοινϊνει τισ υποτροφίεσ που παρζχονται από ποικίλουσ φορείσ. Από το εαρινό εξάμθνο του
2013/14 παρζχονται ςε 4 φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ ανταποδοτικζσ υποτροφίεσ του Ρ.Δ.Μ.

Υπάρχει ςυγκεκριμζνθ πολιτικι του Τμιματοσ για τθν ομαλι ζνταξθ των νεοειςερχόμενων ςτο Τμιμα φοιτθτϊν; Ρόςο
αποτελεςματικι είναι;
Για τουσ νεοειςερχόμενουσ φοιτθτζσ οργανϊνεται ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με τθ διοίκθςθ και το διδακτικό προςωπικό.
Στθν ενθμζρωςι τουσ ςυμβάλλουν οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από τθ Γραμματεία κακϊσ και οι δράςεισ του Φοιτθτικοφ
Συλλόγου.

Ρϊσ ςυμμετζχουν οι φοιτθτζσ ςτθ ηωι του Τμιματοσ και του Ιδρφματοσ γενικότερα;
Οι φοιτθτζσ/τριεσ ςυμμετζχουν με τουσ εκπροςϊπουσ τουσ ςτα κεςμικά όργανα (Ρροςωρινι Γενικι Συνζλευςθ του
Τμιματοσ, ΟΜ.Ε.Α.). Θ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ηωι του Τμιματοσείναι ενεργι και πολφμορφθ μζςω κυρίωσ των εκδθλϊςεων
του Φοιτθτικοφ Συλλόγου που ςυνεργάηεται με το διδακτικό και το διοικθτικό προςωπικό ςε κζματα ωρολογίου
προγράμματοσ, προγράμματοσ εξετάςεων και διαμόρφωςθσ και εφαρμογισ του προγράμματοσ ςπουδϊν, κακϊσ και ςε
μία πλοφςια ςειρά δράςεων που οργανϊνονται από το Τμιμα ςυνδζοντάσ το με τθν τοπικι και ευρφτερθ κοινωνία.

Ρϊσ υποςτθρίηονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτθτζσ που μετακινοφνται προσ το Τμιμα;
Οι αλλοδαποί φοιτθτζσ/τριεσ που μετακινοφνται προσ το Τμιμα με προγράμματα Erasmus ενθμερϊνονται και
διευκολφνονται ςε ό, τι χρειαςτοφν από τον υπεφκυνο των προγραμμάτων και από τισ υπάρχουςεσ υπθρεςίεσ τθσ
Γραμματείασ και του Φοιτθτικοφ Συλλόγου. Ειδικι μζριμνα ζχει λθφκεί για τθ ςτζγαςθ τουσ ςε ξενϊνα του Ρανεπιςτθμίου.

Ροια, κατά τθ γνϊμθ του Τμιματοσ, είναι τα κυριότερα κετικά και αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ ωσ προσ το αντίςτοιχο
κριτιριο;
Το κυριότερο κετικό ςτοιχεία του Τμιματοσ ωσ προσ αυτό το κριτιριο είναι θ ατμόςφαιρα κοινότθτασ που υπάρχει ςτο
Τμιμα και τθν πόλθ τθσ Φλϊρινασ γενικότερα καλφπτει με τον πλζον δθμιουργικό τρόπο τισ όποιεσ αδυναμίεσ υπάρχουν
ςτθν κεςμικι φοιτθτικι μζριμνα. Θ ακαδθμαϊκι και φοιτθτικι ηωι ςτθ Φλϊρινα είναι πλοφςια ςε ερεκίςματα και
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δυνατότθτεσ που δθμιουργοφν μια κερμι ατμόςφαιρα. Θ Φλϊρινα είναι μια ιδανικι πόλθ ωσ Ρανεπιςτθμιοφπολθ, διότι
επιτρζπει τθν ανάπτυξθ ουςιαςτικϊν διαπροςωπικϊν ςχζςεων, επιβάλει μια πνευματικι ςυγκζντρωςθ και προςιλωςθ
ςτουσ ακαδθμαϊκοφσ ςτόχουσ. Το πλζον αρνθτικό είναι θ ανυπαρξία ουςιαςτικά Φοιτθτικισ Εςτίασ που κα λειτουργοφςε
ωσ ζνασ χϊροσ υποςτιριξθσ τθσ παρουςίασ των φοιτθτϊν/τριων ςτθν πόλθ.

Ροιεσ ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των κετικϊν ςθμείων και ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνθτικά ςθμεία διακρίνει το
Τμιμα ωσ προσ το αντίςτοιχο κριτιριο;
Κεωροφμε ότι τα αρνθτικά ςθμεία κα αντιμετωπιςτοφν με τθν καλφτερθ οργάνωςθ των κεμάτων τθσ φοιτθτικισ μζριμνασ,
ενϊ τα ηθτιματα που αφοροφν επιμζρουσ περιπτϊςεισ φοιθτϊν/τριϊν αντιμετωπίηονται με το πνεφμα ςυλλογικότθτασ,
που ζχει διαμορφωκεί ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα του Τ.Ε.Ε.Τ με τθ ςφμπραξθ φοιτθτϊν, διδαςκόντων και διοικθτικϊν
υπαλλιλων. Κετικι προοπτικι δθμιουργεί θ κεςμοκζτθςθ ανταποδοτικϊν υποτροφιϊν του Ρ.Δ.Μ. από το εαρινό
εξάμθνο του 2013/14.

8.3. Ρϊσ κρίνετε τισ υποδομζσ πάςθσ φφςεωσ που χρθςιμοποιεί το Τμιμα;
Επάρκεια και ποιότθτα των τεκμθρίων τθσ βιβλιοκικθσ.
Τα τεκμιρια τθσ βιβλιοκικθσ κρίνονται επαρκι, αν και υπάρχει ανάγκθ για τον εμπλουτιςμό τθσ ςε ειδικι βιβλιογραφία
ςχετικι με τισ εικαςτικζσ και εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ.

Επάρκεια και ποιότθτα κοινόχρθςτου τεχνικοφ εξοπλιςμοφ.
Ο τεχνικόσ κοινόχρθςτοσ εξοπλιςμόσ είναι επαρκισ, ςφγχρονοσ, ανανεϊνεται όταν χρειαςτεί, και καλφπτει πλιρωσ τισ
ανάγκεσ του Τμιματοσ.

Επάρκεια και ποιότθτα χϊρων και εξοπλιςμοφ ςπουδαςτθρίων.
Ο χϊροσ του ςπουδαςτθρίου βρίςκεται ςτο κεντρικό κτίριο τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ. Ρεριλαμβάνει τθ Βιβλιοκικθ, που
εκτείνεται ςε 200 τ.μ., και το Αναγνωςτιριο, που εκτείνεται ςε 90 τ.μ. και καλφπτει τισ ανάγκεσ των φοιτθτϊν τθσ
Ραιδαγωγικισ Σχολισ, του Τμιματοσ Βαλκανικϊν Σπουδϊν (μζχρι το ακαδ. ζτοσ 2012/13) και του Τ.Ε.Ε.Τ.
Το ςπουδαςτιριο διακζτει φωτοτυπικό μθχάνθμα, υπολογιςτζσ για τθ παροχι των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν τθσ.

Επάρκεια και ποιότθτα γραφείων διδαςκόντων.
Επάρκεια και ποιότθτα χϊρων Γραμματείασ Τμιματοσ και Τομζων.
Επάρκεια και ποιότθτα χϊρων ςυνεδριάςεων.
Θ επάρκεια και ποιότθτα των γραφείων των διδαςκόντων, των χϊρων τθσ Γραμματείασ και του χϊρου ςυνεδριάςεων
είναι ικανοποιθτικι.

Επάρκεια και ποιότθτα άλλων χϊρων (διδαςκαλεία, πειραματικά ςχολεία, μουςεία, αρχεία, αγροκτιματα,
εκκεςιακοί χϊροι κλπ).
Το Τμιμα αξιοποιεί χϊρουσ του Δθμοτικοφ Σχολειοφ Κλαδοράχθσ ωσ αποκθκευτικό χϊρο τόςο τθσ ςυλλογισ ζργων
τζχνθσ των απόφοιτων όςο και λοιπϊν υλικϊν που χρειάηονται προςωρινι αποκικευςθ. Ο χϊροσ βρίςκεται ςε
διαδικαςία οργάνωςθσ από τα νζα μζλθ Ε.Ε.ΔΛ.Ρ., ϊςτε να γίνει λειτουργικόσ για το ρόλο τον οποίο επιτελεί.
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Επάρκεια και ποιότθτα υποδομϊν ΑΜΕΑ.
Δεν υπάρχει υποδοχι για Α.Μ.Ε.Α. ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ τθσ ςχολισ εκτόσ από μια ράμπα μεταλλικι κλίςθσ ςτθν
κεντρικι βόρεια είςοδο.

Ρϊσ εξαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ ςε υποδομζσ και εξοπλιςμό του Ιδρφματοσ;
Στον διακζςιμο εξοπλιςμό και τισ υποδομζσ ζχουν όλοι άμεςθ πρόςβαςθ.
8.4. Ρϊσ κρίνετε τον βακμό αξιοποίθςθσ νζων τεχνολογιϊν από τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ του Τμιματοσ (πλθν
εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ ζργου);
Ροιεσ από τισ λειτουργίεσ του Τμιματοσ υποςτθρίηονται από ΤΡΕ; Ροιεσ από αυτζσ και πόςο χρθςιμοποιοφνται από τισ
διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, τουσ φοιτθτζσ και το ακαδθμαϊκό προςωπικό του Τμιματοσ;
Θ θλεκτρονικι επικοινωνία, θ καταχϊρθςθ βακμολογίασ θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα Υποβοικθςθσ Διδαςκαλίασ
(Classweb), θ ανάρτθςθ υλικοφ ςτο Σφςτθμα Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Open eClass), θ ιςτοςελίδα του Τμιματοσ, τα
ερωτθματολόγια τθσ ΜΟ.ΔΛ.Ρ. για τθν εςωτερικι αξιολόγθςθ .
Οι παραπάνω λειτουργίεσ χρθςιμοποιοφνται εκτεταμζνα από τουσ διδάςκοντεσ και τουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ.

Ρόςα μζλθ του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ του Τμιματοσ διακζτουν ιςτοςελίδα ςτο διαδίκτυο; Ρόςο ςυχνά
ανανεϊνεται ο ιςτότοποσ του Τμιματοσ ςτο διαδίκτυο;
Σχεδόν κάκε δεφτερο χρόνο ανανεϊνεται θ ιςτοςελίδα του Τμιματοσ. Με τθν ανανζωςθ του ιςτότοπου κατά το ακαδ.
ζτοσ 2013/14 κα λειτουργιςουν και προςωπικζσ ιςτοςελίδεσ των διδαςκόντων.
8.5. Ρϊσ κρίνετε τον βακμό διαφάνειασ και τθν αποτελεςματικότθτα ςτθ χριςθ υποδομϊν και εξοπλιςμοφ;


Γίνεται ορκολογικι χριςθ των διακζςιμων υποδομϊνκαι του διακζςιμου εξοπλιςμοφ του Τμιματοσ; Ρϊσ

διαςφαλίηεται;
Θ ορκολογικι χριςθ των διακζςιμων υποδομϊν και του εξοπλιςμοφ του Τμιματοσ διαςφαλίηεται με τθν εποπτεία τθσ
διοίκθςθσ και των υπεφκυνων κακθγθτϊν.
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9. Συμπεράςματα
9.1. Ροια, κατά τθν γνϊμθ ςασ, είναι τα κυριότερα κετικά και αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ, όπωσ αυτά προκφπτουν
μζςα από τθν Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ;

Τα κυριότερα κετικά ςθμεία του Τμιματοσ όπωσ αυτά προκφπτουν μζςα από τθν Εκκεςθ Εςωτερικισ
Αξιολόγθςθσ είναι τα εξισ:

1. Ο διττόσ χαρακτιρασ του Τ.Ε.Ε.Τ. ωσ ζνα Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν και θ ζμφαςθ
που δίνεται ςτθν ανάπτυξθ του τομζα των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, παράλλθλα με τθν εξαςφάλιςθ
Ραιδαγωγικισ Επάρκειασ με τθ διδαςκαλία παιδαγωγικϊν μακθμάτων από ειδικοφσ παιδαγωγοφσ,
κακθγθτζσ τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ του Ρ.Δ.Μ. δθμιουργοφν ποικίλεσ προοπτικζσ για τθν επαγγελματικι
αποκατάςταςθ των αποφοίτων. Επίςθσ θ προςφορά μακθμάτων επιλογισ από τα Τμιματα του Ρ.Δ.Μ. με
ζδρα τθ Φλϊρινα δθμιουργεί προχποκζςεισ διεπιςτθμονικότθτασ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν. Θ πρόςφατθ
αναβάκμιςθ του Τμιματοσ ςε Σχολι Καλϊν Τεχνϊν με βάςθ το ΦΕΚ 119/28 Μαΐου 2013, Ρ. Δ. υπ’ αρικμ.
72, άρκρο 3, παράγραφοσ 2γ ενιςχφει περεταίρω το διττό χαρακτιρα του Τμιματοσ και δθμιουργεί
προοπτικζσ για τθ μελλοντικι ανάπτυξι του.

2. Θ κζςθ του Τμιματοσ ςε μια κατεξοχιν διαςυνοριακι περιοχι τθσ περιφζρειασ δθμιουργεί ιςχυρζσ
δυνατότθτεσ που κα αξιοποιιςουν τισ υπάρχουςεσ δυναμικζσ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ
περιοχισ. Το Τμιμα ζχει ξεκινιςει με πρϊτα βιματα, αλλά κα επιχειριςει και ςτο μζλλον να αςκιςει μια
πολιτιςτικι πολιτικι ανταλλαγϊν με άλλεσ βαλκανικζσ χϊρεσ.

3. Θ κζςθ του Τμιματοσ ςε ζνα χϊρο μακριά από τα μεγάλα αςτικά κζντρα αποτελεί ζνα ςτοιχείο
μοναδικότθτασ ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα Τμιματα ςτθν Ελλάδα, δίνοντασ τθ δυνατότθτα για μια
διαφορετικι προςζγγιςθ τόςο βαςικϊν καλλιτεχνικϊν κεμάτων όςο και νζων διαδικαςιϊν των
Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν μζςα από τθ διάδραςθ με το φυςικό περιβάλλον.

4. Θ διαςπορά των χϊρων ςε διάφορα ςθμεία τθσ υπαίκρου γφρω από τθν Φλϊρινα αλλά και ευρφτερα,
ενϊ ωσ ζνα βακμό, μπορεί να κεωρθκεί ότι αποτελεί λειτουργικό ελάττωμα, ςτθν ουςία αποτελεί ζνα
ςτρατθγικό πλεονζκτθμα: ζχει τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςει με τθν διείςδυςθ και ςυνομιλία με το
φυςικό περιβάλλον μια άλλου είδουσ προςζγγιςθ των τεχνϊν (εικαςτικϊν και εφαρμοςμζνων) που κα
εδράηονται ςτθν αλλθλεπίδραςθ του καλλιτζχνθ με τθ φφςθ και τθν κοινωνία, ενόσ καλλιτζχνθ που κα
ςχετίηεται περιςςότερο με το ςφγχρονο πρότυπο του νομάδα ςτοχαςτι και των ςχεςιακϊν πρακτικϊν.

5.Το καλλιτεχνικό και επιςτθμονικό δυναμικό που ςτελεχϊνει το Τμιμα, το οποίο ζχει τον μικρότερο μζςο
όρο θλικίασ ςτθν Ελλάδα, με εμπειρία από το διεκνι ακαδθμαϊκό χϊρο. Το 52% όςων ζχουν διδάξει ι
διδάςκουν ζχουν ολοκλθρϊςει ζνα μζροσ θ και όλεσ τισ ςπουδζσ τουσ εκτόσ Ελλάδοσ και ζχουν ςθμαντικι
διεκνι δραςτθριότθτα. Επίςθσ ζνα μζροσ του διδακτικοφ προςωπικοφ ζχει καταγωγι και μόνιμθ διαμονι
ςτθ Φλϊρινα, ενιςχφοντασ με τθ διαρκι παρουςία του ςτο χϊρο τθν εφρυκμθ λειτουργία του Τμιματοσ. Θ
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διαφορετικότθτα ωσ προσ τθν προζλευςθ, κακϊσ και ωσ προσ τισ επιςτθμονικζσ και καλλιτεχνικζσ
καταβολζσ του προςωπικοφ δθμιουργοφν μια ενδιαφζρουςα ϊςμωςθ ανάμεςα ςτο ανκρϊπινο δυναμικό
του Τμιματοσ. Το καλλιτεχνικό και επιςτθμονικό δυναμικό ζχει εργαςτεί με υπευκυνότθτα και ςυνζπεια
για τθν κακιζρωςθ του Τμιματοσ ωσ μια ςχολισ Καλϊν Τεχνϊν με ιδιαίτερο χαρακτιρα και ςυνειςφορά ςε
εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

6. Θ επαρκισ ςτελζχωςθ των Εργαςτθρίων τθσ κατεφκυνςθσ Ηωγραφικισ (3 Δ.Ε.Ρ. και 2 Ε.Ε.ΔΛ.Ρ.) και
Γλυπτικισ (1 Δ.Ε.Ρ. και 1 Ε.Ε.ΔΛ.Ρ.), γεγονόσ που επιτρζπει τθν ανάπτυξθ του προγράμματοσ ςπουδϊν
αυτϊν των κατευκφνςεων.

7. Θ επαρκισ κτιριακι υποδομι και εξοπλιςμόσ για τα Εργαςτιρια κατεφκυνςθσ Ηωγραφικισ και
Γλυπτικισ.

8. Λκανοποιθτικόσ εξοπλιςμόσ υπάρχει ςτο Εργαςτιριο Χαρακτικισ κακϊσ και ςτα Εργαςτιρια Ψθφιακϊν
Τεχνϊν, Διακοςμθτικισ και Εκκλθςιαςτικϊν Τεχνϊν. Ραράλλθλα θ δυνατότθτα χριςθσ των υποδομϊν του
ΡΔ.Μ. ςτο κτίριο τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ (χϊροσ 3

ου

Εργαςτθρίου Ηωγραφικισ, αίκουςεσ διδαςκαλίασ,

Βιβλιοκικθ, Φοιτθτικι Λζςχθ, Βιβλιολογείο) καλφπτει βαςικζσ ανάγκεσ τθσ λειτουργίασ του Τμιματοσ.

9. Θ μεγάλθ εξωςτρζφεια του Τμιματοσ με πολυάρικμεσ εκκζςεισ και δράςεισ ςτθν Ελλάδα και ςτο
εξωτερικό και θ δθμοςιοποίθςι τουσ με άρκρα, δθμοςιεφςεισ, εκπομπζσ ςτθν τθλεόραςθ κ.λπ. Πλα αυτά
αναδεικνφουν μια ςθμαντικι δυναμικι και πολιτιςτικι προβολι του Τμιματοσ, που αντανακλάται ςτον
χαρακτιρα ολόκλθρθσ τθσ περιοχισ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.

10. H ολοκλθρωμζνθ και πολφπλευρθ ςυνεργαςία του Τμιματοσ με το ςφνολο ςχεδόν των φορζων τθσ
περιοχισ ςε καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο και θ ανταποδοτικότθτα με τθν οποία επιςτρζφεται
αυτι θ υποςτιριξθ από τουσ τοπικοφσ Διμουσ (Φλϊρινασ, Ρρεςπϊν, Αμυνταίου) και τθν περιφζρεια.

11. Θ πλιρθσ ανάπτυξθ των προγραμμάτων ERASMUS+ που προςδίδουν μια κεςμικι διάςταςθ ςτθ
διεκνι κινθτικότθτα ςτο Τμιμα.

12. Θ μεγάλθ απορροφθτικότθτα των αποφοίτων από τθν αγορά εργαςίασ αλλά και από καλλιτεχνικζσ
δραςτθριότθτεσ. Ταυτόχρονα το γεγονόσ ότι ςυνεχίηουν οι φοιτθτζσ/τριεσ τισ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα και το
εξωτερικό αποδεικνφει το υψθλό επίπεδο ςπουδϊν.

13. Θ ςωςτι λειτουργία τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ που πρόςφατα ζχει ςτελεχωκεί ικανοποιθτικά.

14. Θ ανάπτυξθ Ρρογραμμάτων Δια Βίου Μάκθςθσ που μελλοντικά κα δθμιουργιςουν και Σχολι Δια Βίου
Εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με όςα ορίηει ο νόμοσ. Το Τ.Ε.Ε.Τ. είναι το μοναδικό από τα αντίςτοιχα Τμιματα
ςτθν Ελλάδα που ζχει οργανϊςει προγράμματα ςπουδϊν Δια Βίου Μάκθςθσ. (Για τα προγράμματα Δια
βίου μάκθςθσ βλ. ιςτοςελίδα του Τμιματοσ)
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Τα κυριότερα αρνθτικά ςθμεία του Τμιματοσ όπωσ αυτά προκφπτουν μζςα από τθν Ζκκεςθ Εςωτερικισ
Αξιολόγθςθσ είναι τα εξισ:

1. Θ μεγάλθ κακυςτζρθςθ ςτθν πρόςλθψθ προςωπικοφ, ςτθν προκφρθξθ νζων κζςεων και οι δυςχζρειεσ
ςτθν πρόςλθψθ όςων διδάςκουν με ςφμβαςθ.

2. Θ ελλιπισ ανάπτυξθ των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν με τθν μθ κακιζρωςι τουσ ωσ Κατεφκυνςθσ του
Τμιματοσ με ζνταξθ τουσ ςτον Οδθγό ςπουδϊν και θ μθ επαρκισ ςτελζχωςθ των Εργαςτθρίων
Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν που κα επιτρζψει τθν ουςιαςτικι επαγγελματικι ανάπτυξθ του προγράμματοσ
ςπουδϊν.
Αυτό ζχει ςυμβεί για τισ παρακάτω αιτίεσ:
1α. Τθν μθ αναγνϊριςθ του δικαιϊματοσ των αποφοίτων να δίνουν εξετάςεισ ςτον Α.Σ.Ε.Ρ.. Αυτό
αποτρζπει τουσ φοιτθτζσ/τριεσ να επιλζξουν τθν κατεφκυνςθ των Εφαρμοςμζνων και ςε κάκε περίπτωςθ
αποτελεί ζνα από τουσ λόγουσ που το Τμιμα δεν ζχει κακιερϊςει τθν κατεφκυνςθ των Εφαρμοςμζνων.
1β.

Τθν μθ επαρκι ςτελζχωςθ των Εφαρμοςμζνων με διδάςκοντεσ, ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να

διδαχκοφν όλα τα απαραίτθτα πεδία τθσ Κατεφκυνςθσ των Εφαρμοςμζνων.

3. Θ μθ αναγνϊριςθ τθσ Χαρακτικισ ωσ κατεφκυνςθσ κάτι που αποτρζπει τον εμπλουτιςμό των Εικαςτικϊν
Τεχνϊν με τθν προςκικθ τθσ Χαρακτικισ ςτθν Ηωγραφικι και τθ Γλυπτικι.

4. Θ ανυπαρξία φοιτθτικισ εςτίασ που δυνθτικά αποτρζπει υποψιφιουσ φοιτθτζσ/τριεσ να ζρκουν και να
ςπουδάςουν ςτθν Φλϊρινα.

5. Θ Βιβλιοκικθ που κα πρζπει να εμπλουτιςτεί με βιβλία και υποδομζσ για να μπορζςει να εξυπθρετιςει
τισ ανάγκεσ των φοιτθτϊν και διδαςκόντων.

6. Θ διαςπορά των εργαςτθρίων ςε τρία ςθμεία δθμιουργεί μια διάςπαςθ και απουςία κζντρου.
Αναφερκικαμε ςτα κετικά ςτοιχεία αυτοφ του χαρακτθριςτικοφ. Ταυτόχρονα κα ζπρεπε να υπάρξει είτε
μια ςυγκζντρωςθ ςε ζνα κοινό χϊρο -με διατιρθςθ των περιφερειακϊν υποδομϊν για τουσ φοιτθτζσ/τριεσ
που εκπονοφν τθ διπλωματικι εργαςία τουσ- είτε ςτθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν πρόςβαςθσ (περιςςότερα
δρομολόγια).

8. Θ παντελισ αδυναμία πρόςβαςθσ για ΑΜΕΑ τόςο ςτο Κεντρικό όςο και ςτα περιφερειακά κτίρια.

9. Θ ζλλειψθ μιασ δομισ Συμβουλευτικισ για προςωπικά ηθτιματα προςαρμογισ των φοιτθτϊν του
Τ.Ε.Ε.Τ. ςτο ακαδθμαϊκό περιβάλλον.

10. Θ αδυναμία και για οικονομικοφσ και για εργαςιακοφσ λόγουσ πρόςλθψθσ μοντζλων, κάτι που είναι
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απαραίτθτο για το ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ λειτουργίασ του Τμιματοσ.
9.2.

Διακρίνετε ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των κετικϊν ςθμείων και ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τα αρνθτικά ςθμεία;

Οι ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ των κετικϊν ςθμείων κα προκφψουν πρϊτον με τθν περαιτζρω ενδυνάμωςι τουσ και
δεφτερον και με τθν κεςμικι πλζον κατοχφρωςθ των όςων ζχουν επιτευχκεί αυτά τα πρϊτα χρόνια λειτουργίασ του
Τμιματοσ. Κεςμικά κζματα, όπωσ τθσ αναγνϊριςθσ των Κατευκφνςεων ι τθσ δυνατότθτασ αποφοίτων με
κατεφκυνςθ ςτισ Εφαρμοςμζνεσ Τζχνεσ να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό του Α.Σ.Ε.Ρ. και κυρίωσ θ πρόςλθψθ
προςωπικοφ πρζπει να επιλυκοφν άμεςα για να είναι εφικτι θ περεταίρω ανάπτυξθ του Τμιματοσ.
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10. Σχζδια βελτίωςθσ
10.1. Ρεριγράψτε το βραχυπρόκεςμο ςχζδιο δράςθσ από το Τμιμα για τθν άρςθ των αρνθτικϊν και τθν ενίςχυςθ
των κετικϊν ςθμείων.
Το βραχυπρόκεςμο ςχζδιο δράςθσ από το Τμιμα για τθν άρςθ των κετικϊν και αρνθτικϊν ςθμείων αποςκοπεί:
1. Στθ βελτίωςθ των υποδομϊν και εξοπλιςμοφ των Εργαςτθρίων
2. Στθν ουςιαςτικι αναβάκμιςθ τθσ Βιβλιοκικθσ.
3. Στθν ρφκμιςθ τθσ λειτουργικότθτασ και ςτον ευπρεπιςμό των χϊρων του Τμιματοσ.
4. Στθν περαιτζρω ανάπτυξθσ των διαδικαςιϊν εξωτερίκευςθσ του Τμιματοσ με ανταποδοτικά οφζλθ για το Τμιμα.
5. Στθν ουςιαςτικι αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν φοιτθτικισ μζριμνασ.
6. Διεκδίκθςθ χρθματοδότθτθςθσ μζςω υποβολισ προτάςεων ςε Ρεριφερειακά, Εκνικά και Ευρωπαϊκά
προγράμματα κακϊσ και υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων δια Βίου Εκπαίδευςθσ.
10.2. Ρεριγράψτε το μεςοπρόκεςμο ςχζδιο δράςθσ από το Τμιμα για τθν άρςθ των αρνθτικϊν και τθν ενίςχυςθ των
κετικϊν ςθμείων.
Το μεςοπρόκεςμο ςχζδιο δράςθσ από το Τμιμα για τθν άρςθ των κετικϊν και αρνθτικϊν ςθμείων αποςκοπεί:
1. Ρροκιρυξθ κζςεων για τθν πρόςλθψθ πρόςκετου διδακτικοφ προςωπικοφ.
2. Ζναρξθ των διαδικαςιϊν προσ το Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων για τθν οριςτικι επίλυςθ τθσ ςυμπερίλθψθσ
τθσ Κατεφκυνςθσ των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν ςτισ διατάξεισ του Α.Σ.Ε.Ρ..
3. Ζναρξθ των διαδικαςιϊν προσ το Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων για τθν αναγνϊριςθ τθσ Χαρακτικισ ωσ
τζταρτθσ κατεφκυνςθσ.
4. Ενζργειεσ προσ τον Διμο Φλϊρινασ και τθν Ρεριφζρεια για τθ βελτίωςθ και επζκταςθ των κτιριακϊν υποδομϊν.
5. Διαδικαςίεσ προσ το Υπουργείο Γεωργίασ Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ για τθν απόκτθςθ του Κτιρίου Διμθτρα
για τθ δθμιουργία Φοιτθτικισ Εςτίασ.
6. Σχεδιαςμόσ προγράμματοσ μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν ςπουδϊν
10.3. Διατυπϊςτε προτάςεισ προσ δράςθ από τθ Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ.
1.

Υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν προσ το Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων για τθν οριςτικι επίλυςθ τθσ

ςυμπερίλθψθσ τθσ Κατεφκυνςθσ των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν ςτισ διατάξεισ του Α.Σ.Ε.Ρ.
2. Υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν προσ το Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων για τθν αναγνϊριςθ τθσ Χαρακτικισ ωσ
τζταρτθσ Κατεφκυνςθσ.
3. Υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν για τθν ζναρξθ λειτουργίασ και τθ δθμιουργία Φοιτθτικισ Εςτίασ.
4. Στιριξθ των ενεργειϊν του Τ.Ε.Ε.Τ. για τθν βελτίωςθ και επζκταςθ των υποδομϊν του.
10.4. Διατυπϊςτε προτάςεισ προσ δράςθ από τθν Ρολιτεία.
1. Άμεςθ ςτελζχωςθ ταχεία εξζλιξθ ςτισ διαδικαςίεσ για τθν προκιρυξθ νζων κζςεων διδακτικοφ και υποςτθρικτικοφ
προςωπικοφ.
2. Οριςτικι επίλυςθ τθσ ςυμπερίλθψθσ τθσ Κατεφκυνςθσ των Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν ςτισ διατάξεισ του Α.Σ.Ε.Ρ.
2. Αναγνϊριςθ τθσ Χαρακτικισ ωσ τζταρτθσ Κατεφκυνςθσ.
4. Δθμιουργία Φοιτθτικισ Εςτίασ.
6. Ενδυνάμωςθ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ.
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Α.ΔΙ.Π

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1 : τοιχεία και Δείκτεσ τθσ
Λειτουργίασ των Σμθμάτων

ΕΡΛΤΟΜΘ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΑΞΛΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ
ΙΔΥΜΑ :

Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ

TMHMA :
Αρικμόσ προςφερομζνων
κατευκφνςεων :
Αρικμόσ μεταπτυχιακϊν
προγραμμάτων :

Σχετικόσ
Ρίνακασ

Ακαδθμαικό ζτοσ

Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν
Δφο (2)
-

2013- 201214
13

201112

201011

2009
-10

200809

#1

Συνολικόσ αρικμόσ μελϊν ΔΕΡ

9

3

3

-

-

-

#1

Λοιπό Ρροςωπικό

18

4

3

3

3

1

#2

Συνολικόσ αρικμόσ
προπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςε
κανονικά ζτθ φοίτθςθσ (ν Χ 2)

409

418

454

409

348

249

#3

Ρροςφερόμενεσ από το Τμιμα
κζςεισ ςτισ πανελλαδικζσ

80

80

80

80

80

80

#3

Συνολικόσ αρικμόσ
νεοειςερχομζνων φοιτθτϊν

75

59

121

119

115

104

#7

Αρικμόσ αποφοίτων

62

46

50

36

0

0

#6

Μ.Ο βακμοφ πτυχίου

8,51

8,32

8,21

8,35

0

0

#4

Ρροςφερόμενεσ από το Τμιμα
Θζςεισ ΡΜΣ

-

-

-

-

-

-

#4

Αρικμόσ αιτιςεων για ΡΜΣ

-

-

-

-

-

-

42

42

47

47

47

47

30

30

41

41

41

41

12

12

6

6

6

6

189

214

149

163

-

-

# 12.1
# 12.1
# 12.1
# 15

Συνολικόσ αρικμόσ μακθμάτων
για τθν απόκτθςθ πτυχίου
Συνολικόσ αρικμόσ μακθμάτων
(Υ)
Συνολικόσ αρικμόσ
προςφερόμενων μακθμάτων
επιλογισ
Συνολικόσ αρικμόσ
δθμοςιεφςεων ΔΕΡ

# 16

Αναγνϊριςθ ερευνθτικοφ ζργου
(ςφνολο)

70

358

302

153

-

-

#17

Διεκνείσ ςυμμετοχζσ

1

-

-

-

-

-
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Α.ΔΙ.Π

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1 : τοιχεία και Δείκτεσ τθσ Λειτουργίασ των Σμθμάτων

Ρίνακασ 1 : Εξζλιξθ του προςωπικοφ του
Τμιματοσ
2013-14 2012-13
Κακθγθτζσ

Α

Κ

Α

7

2

3

Νζεσ προςλιψεισ

3

2

Συνταξιοδοτιςεισ

1

Κ

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

Α

Α

Α

Α

Κ

Κ

Κ

Κ

Σφνολο
Από εξζλιξθ
Νζεσ προςλιψεισ
Συνταξιοδοτιςεισ
Ραραιτιςεισ

Αναπλθρωτζσ
Κακθγθτζσ

Σφνολο
Από εξζλιξθ
Νζεσ προςλιψεισ
Συνταξιοδοτιςεισ
Ραραιτιςεισ

Επίκουροι
Κακθγθτζσ

Σφνολο

3

Από εξζλιξθ
3

Ραραιτιςεισ
Λζκτρορεσ

Σφνολο
Από εξζλιξθ
Νζεσ προςλιψεισ
Συνταξιοδοτιςεισ
Ραραιτιςεισ

Μζλθ ΕΕΔΙΡ
Διδάςκοντεσ
επί ςυμβάςει**
Τεχνικό
προςωπικό
εργαςτθρίων
Διοικθτικό
προςωπικό

Σφνολο

3

Σφνολο

7

Σφνολο

1

Σφνολο

2

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

1
3

2

7

1
9

13

1
12

13

1
16

23

1

1

1

1

2

1

1

1

1
18
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Α.ΔΙ.Π

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1 : τοιχεία και Δείκτεσ τθσ Λειτουργίασ των Σμθμάτων

Ρίνακασ 2*** : Εξζλιξθ του ςυνόλου των εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν του
Τμιματοσ ςε όλα τα ζτθ ςπουδϊν
2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

412

418

454

409

347

249

Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ)

0

0

0

0

0

0

Διδακτορικοί

1

1

0

0

0

0

Ρροπτυχιακοί

Ρίνακασ 3*** : Εξζλιξθ του αρικμοφ των νζο-ειςερχομζνων προπτυχιακϊν
φοιτθτϊν του Τμιματοσ
Ειςαχκζντεσ με :

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

Ειςαγωγικζσ εξετάςεισ

67

55

109

114

107

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

7

1

4

8

Άλλεσ κατθγορίεσ

5

1

5

4

4

2

Σφνολο **

75

59

121

119

115

104

Μετεγγραφζσ (ειςροζσ προσ το
Τμιμα)
Μετεγγραφζσ (εκροζσ προσ άλλα
Τμιματα **)
Κατατακτιριεσ εξετάςεισ
(Ρτυχιοφχοι ΑΕΛ/ΤΕΛ)

Αλλοδαποί φοιτθτζσ (εκτόσ
προγραμμάτων ανταλλαγϊν)
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Α.ΔΙ.Π

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1 : τοιχεία και Δείκτεσ τθσ Λειτουργίασ των Σμθμάτων

Ρίνακασ 5 : Εξζλιξθ του αρικμοφ των κζςεων και των αποφοίτων* του Ρρογράμματοσ
Διδακτορικϊν Σπουδϊν
2013-14

2012-13

1

1

1

1

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

Συνολικόσ αρικμόσ αιτιςεων (α+β)
(α) Ρτυχιοφχοι του Τμιματοσ
(β) Ρτυχιοφχοι άλλων Τμθμάτων
Συνολικόσ αρικμόσ προςφερομζνων
κζςεων
Συνολικόσ αρικμόσ εγγραφζντων***
Απόφοιτοι*
Μζςθ διάρκεια ςπουδϊν αποφοίτων

Α.ΔΙ.Π

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1 : τοιχεία και Δείκτεσ τθσ Λειτουργίασ των Σμθμάτων

Ρίνακασ 6 : Κατανομθ βακμολογίασ και μζςοσ βακμόσ πτυχίου των αποφοίτων του Ρρογράμματοσ Ρροπτυχιακϊν
Σπουδϊν

Ζτοσ Αποφοίτθςθσ

Συνολικόσ αρικμόσ
αποφοιτθςάντων

Κατανομι Βακμϊν (αρικμόσ φοιτθτϊν και % επί του
ςυνόλου των αποφοιτθςάντων)
5.0 – 5.9

6.0 – 6.9

7.0 – 8.4

8.5 – 10.0

Μζςοσ όροσ
Βαθμολογίασ
(ςτο ςφνολο των
αποφοίτων)

2008-09

0

0

0

0

0

0

2009-10

0

0

0

0

0

0

2010-11

36

0

0

21 (=58,33%)

15 (=41,67%)

8,35%

2011-12

50

0

1 (=2%)

29 (=58,00%)

20 (=40,00%)

8,21%

2012-13

46

0

0

26 (=56,52%)

20 (=43,48%)

8,32%

2013-14

62

0

2 (=3,23%)

27 (=43,54%)

33 (=53,23%)

8,51%

Σφνολο

194

0

1,55%

53,09%

45,36%

33,39%
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Α.ΔΙ.Π

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1 : τοιχεία και Δείκτεσ τθσ Λειτουργίασ των Σμθμάτων

Ρίνακασ 7** : Εξζλιξθ του αρικμοφ των αποφοίτων του Ρρογράμματοσ Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν
και διάρκεια ςπουδϊν
τον πίνακα αυτόν κα αποτυπωκοφν τα εξελικτικά ςτοιχεία 7 ςυνολικά ετϊν : του ζτουσ ςτο οποίο
αναφζρεται θ Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ και των 6 προθγοφμενων ετϊν. Προςαρμόςτε τισ
χρονολογίεσ ανάλογα.
Α.ΔΙ.Π ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : τοισεία και Δείκτερ τηρ Λειτοςπγίαρ των
Σμημάτων

Πίνακαρ 7** : Δξέλιξη ηος απιθμού ηων αποθοίηων ηος Ππογπάμμαηορ
Πποπηςσιακών Σποςδών και διάπκεια ζποςδών

2007-08

Αποθοιηήζανηερ Γιάπκεια
Σποςδών ( ζε έηη)

5

6

7

102

30

21

5

2008-09

104

26

18

2009-10

115

33

2010-11

119

2011-12

121

2012-13

59

2013-14

75

8

9

10

>11

Μη
αποθοιηήζανηερ

Έηορ
Διζαγωγήρ

Δγγπαθένηερ

τον πίνακα αςτόν θα αποτςπωθούν τα εξελικτικά στοισεία 7 σςνολικά ετών :
τος έτοςρ στο οποίο αναυέπεται η Έκθεση Εσωτεπικήρ Αξιολόγησηρ και των 6
πποηγούμενων ετών. Πποσαπμόστε τιρ σπονολογίερ ανάλογα.
Ποσοστιαία αναλογία
Σςνολικό
Σςνολικό
ποζοζηό
ποζοζηό μη
αποθοιηηζάνηων αποθοιηηζάνηων

19+27Γ*

74,67%

25,33%

38+22Γ*

53,66%

46,34%

64+18Γ*

34,02%

65,98%

* όπου (Δ) ο αρικμόσ φοιτθτϊν που ζχουν διαγραφεί από το τμιμα
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Α.ΔΙ.Π

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1 : τοιχεία και Δείκτεσ τθσ Λειτουργίασ των Σμθμάτων

Ρίνακασ 8 : Επαγγελματικι ζνταξθ των αποφοίτων του Ρρογράμματοσ Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν

Συνολικόσ αρικμόσ
αποφοιτθςάντων
Ζτοσ Αποφοίτθςθσ

Χρονικό διάςτθμα επαγγελματικισ ζνταξθσ μετά τθν αποφοίτθςθ
(ςε μινεσ)**
6

12

24

Μθ ενταχκζντεσ- ςυνζχεια ςπουδϊν

2008-09
2009-10
2010-11

36

15

21

2011-12

50

23

27

2012-13

47

22

25

2013-14

62

Σύνολο

194

60

73
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Ρίνακασ 9. Συμμετοχι ςε Διαπανεπιςτθμιακά ι Διατμθματικά Ρρογράμματα Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

Σφνολο

Εςωτερικοφ

Φοιτθτζσ του Τμιματοσ που
φοίτθςαν ςε άλλο Α.Ε.Λ. ι ςε άλλο
Τμιμα

Επιςκζπτεσ φοιτθτζσ άλλων Α.Ε.Λ. ι
Τμθμάτων ςτο Τμιμα

Μζλθ ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ
του Τμιματοσ που δίδαξαν ςε άλλο
Α.Ε.Λ. ι ςε άλλο Τμιμα
Μζλθ ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ
άλλων Α.Ε.Λ. ι Τμθμάτων που
δίδαξαν ςτο Τμιμα

Εξωτε-

Ευρ.**

ρικοφ

Άλλα

Εςωτερικοφ
Εξωτε-

Ευρ.**

ρικοφ

Άλλα

1

1

Εςωτερικοφ
Εξωτε-

Ευρ.**

ρικοφ

Άλλα

Εςωτερικοφ
Εξωτε-

Ευρ.**

ρικοφ

Άλλα

Σφνολο



2008-09

Ρρόκειται για το ακαδθμαϊκό ζτοσ (δφο ςυνεχόμενα ακαδθμαϊκά εξάμθνα), ςτο οποίο αναφζρεται θ Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ.
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Α.ΔΙ.Π ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : τοισεία και Δείκτερ τηρ Λειτοςπγίαρ των
Σμημάτων
Πίνακαρ 12.1 : Μαθήμαηα Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών (Ακαδημ. Έηορ 2013-2014)

Σε ποιό
Ώπερ
εξάμηνο
διδαζκαλίαρ
ζποςδών
ανά
ανηιζηοισεί;
εβδομάδα
(1ο, 2ο κλπ.)

Δξάμηνο
Σποςδών

Υποβάθπος (Υ)
Δπιζη. Πεπιοσήρ
(ΔΠ) Γενικών
Γνώζεων (ΓΓ)
Ανάπηςξηρ
Γεξιοηήηων (ΑΓ)

Μαθήμαηα Ππογπάμμαηορ
Σποςδών (ανά εξάμηνο)

Κωδικόρ
Μαθήμαηορ

3,5,7,9

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΗ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

0511Δ

3,5,7,9

3,5,7,9

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

0515Δ

3,5,7,9

4,6,8,10

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΓΗΑΚΗΧΜΑΣΑ

0715Δ

4,6,8,10

4,6,8,10

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΦΤΛΟ

0716Δ

4,6,8,10

1

ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ Η

ΑΓλ.1

1

2

ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΗΗ

ΑΓλ.2

2

3

ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΗΗΗ

ΑΓλ.3

3

4

ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ IV

ΑΓλ.4

4

1,3

ΒΑΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ
(ΓΛΤΠΣΗΚΖ)

Δγλ.1

5

Τποτρεφηικό

12 ώρες

1,3

2,4

ΒΑΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ
(ΓΛΤΠΣΗΚΖ)

Δγλ.1

5

Τποτρεφηικό

12 ώρες

2,4

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

Πιζη.
Μονάδερ
ECTS

Καηηγοπία
Μαθήμαηορ

Έκδοζη 2.0
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Ηζηόηοπορ

Σελίδα
Οδηγού
Σποςδών
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5
6
7
8
9
10

ΓΛΤΠΣΗΚΖ
ΓΛΤΠΣΗΚΖ
ΓΛΤΠΣΗΚΖ
ΓΛΤΠΣΗΚΖ
ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ
ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Δγλ.2
Δγλ.3
Δγλ.4
Δγλ.5
Δγλ.Γ1
Δγλ.Γ2

16
16
16
16
16
16

Τποτρεφηικό
Τποτρεφηικό
Τποτρεφηικό
Τποτρεφηικό
Τποτρεφηικό
Τποτρεφηικό

ΔΠ
ΔΠ
ΔΠ
ΔΠ
ΔΠ
ΔΠ

20
20
20
20

5
6
7
8
9
10

3,4

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
(ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ)

Δεκεθ.1

9

Τποτρεφηικής
Δπιλογής

Τ

9

3,4

https://www.facebook.com/group
s/121769747862580/
http://www.eetf.uowm.gr/categor
y/%CE%BC%CE%B1%CE%B8
%CE%AE%CE%BC%CE%B1%
CF%84%CE%B1/ergastiria/zogr
afi

ΒΑΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ
(ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 1)

ΔζφΑ.1

9

Τποτρεφηικό

Τ

5

1,2.3,4

ΔζφΑ.2
ΔζφΑ.3
ΔζφΑ.4
ΔζφΑ.5
ΔζφΑ.Γ1
ΔζφΑ.Γ2

9
9
9

Τποτρεφηικό
Τποτρεφηικό
Τποτρεφηικό
Τποτρεφηικό
Τποτρεφηικό
Τποτρεφηικό

Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ

5
5
5

5
6
7
8
9
10

ΔζφΒ.1

9

Τ

1,3

ΔζφΒ.1

9

Τ

2,4

5
6

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 1
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 1
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 1
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 1
ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ
ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ
ΒΑΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ
(ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 2)
ΒΑΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ
(ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 2)
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 2
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 2

ΔζφΒ.2
ΔζφΒ.3

18
18

Τποτρεφηικό

Τ
ΔΠ

5
6

7

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 2

ΔζφΒ.4

18

Τποτρεφηικό

ΔΠ

7

1,2.3,4

5
6
7
8
9
10
1,3
2,4

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

9
9

Έκδοζη 2.0

5
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http://2o-ergastirio-zografikisflorina.blogspot.gr/
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8

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 2

ΔζφΒ.5

18

Τποτρεφηικό

ΔΠ

8

http://2o-ergastirio-zografikisflorina.blogspot.gr/

9

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

ΔζφΒ.Γ1

30

Τποτρεφηικό

ΔΠ

9

http://2o-ergastirio-zografikisflorina.blogspot.gr/

10

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

ΔζφΒ.Γ2

24

Τποτρεφηικό

ΔΠ

10

http://2o-ergastirio-zografikisflorina.blogspot.gr/

1,2,3,4

ΒΑΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ
(ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 3)

ΔζφΓ.1

9

Τποτρεφηικό

ΑΓ

20

1,2,3,4

5

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 3

ΔζφΓ.2

18

Τποτρεφηικό

ΑΓ

20

5

6

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 3

ΔζφΓ.3

18

Τποτρεφηικό

ΔΠ

20

6

7

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 3

ΔζφΓ.4

18

Τποτρεφηικό

ΔΠ

20

7

8

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 3

ΔζφΓ.5

18

Τποτρεφηικό

ΔΠ

20

8

http://www.eetf.uowm.gr/index.p
hp?option=com_contentview=art
icleid=161Itemid=47lang=el

9

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

ΔζφΓ.Γ1

18

Τποτρεφηικό

ΔΠ

20

9

http://www.eetf.uowm.gr/index.p
hp?option=com_contentview=art
icleid=161Itemid=47lang=el

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

Έκδοζη 2.0
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http://www.eetf.uowm.gr/index.p
hp?option=com_contentview=art
icleid=161Itemid=47lang=el
http://www.eetf.uowm.gr/index.p
hp?option=com_contentview=art
icleid=161Itemid=47lang=el
ΝΑΗ
http://www.eetf.uowm.gr/index.p
hp?option=com_contentview=art
icleid=161Itemid=47lang=el
ΝΑΗ
http://www.eetf.uowm.gr/index.p
hp?option=com_contentview=art
icleid=161Itemid=47lang=el

96

10

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

ΔζφΓ.Γ2

18

Τποτρεφηικό

ΔΠ

20

10

1
2
3

ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΤΝΘΔΖ
ΡΤΘΜΟΛΟΓΗΑ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΤ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ

Δθ.100
Δθ.101
Δθ.102

4

Τποτρεφηικό

Τ

3

1
2
3

Δθ.103

3

Τποτρεφηικό

Τ

3

1

2,4

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΗΑΦΡΑΦΗΑ

Δθ.104

4

Τποτρεφηικό

ΔΠ

3

2,4

5

ΣΔΥΝΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΥΧΡΟ

Δθ.107

4

Τποτρεφηικό

ΔΠ

3

5

8

PERFORMANCE

Δθ.108

4

Τποτρεφηικό

ΔΠ

3

8

5,7,9

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΣΔΥΝΔ ΣΟΤ
ΒΗΒΛΗΟΤ

Δπε.03

3

Δλεύθερης
Δπιλογής

ΔΠ

40

5,7,9

1,2

ΝΔΑ ΜΔΑ (NEW MEDIA ART)

Δπε.04

5,7,9

ΜΟΤΔΗΑΚH ΔΚΠΑIΓΔΤΖ ΚΑΗ
ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ

Δπθ.012

3

4,6,8,10

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΦΖ

Δπθ.07

3

2

ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΑ

Δπθ.08

3

Δπθ.09

3

Δπθ.43

3

Δπθ.51

3

1

6
4,6,8,10
4,6,8,10

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΔ
ΠΟΤΓΔ
ΘΔΜΑΣΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

http://www.eetf.uowm.gr/index.p
hp?option=com_contentview=art
icleid=161Itemid=47lang=el

http://texnidimosios.wordpress.c
om
http://texnidimosios.wordpress.c
om/
http://performancenow.wordpres
s.com/

1,2
Τποτρεφηικής
Δπιλογής
Τποτρεφηικής
Δπιλογής
Τποτρεφηικής
Δπιλογής
Τποτρεφηικό
Δλεύθερης
Δπιλογής
Δλεύθερης
Δπιλογής

3

5,7,9
4,6,8,10

3

2

Τ

6

Τ

4,6,8,10

ΔΠ

Έκδοζη 2.0
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4,6,8,10

http://eclass.uowm.gr/courses/N
URED150/
http://eclass.uowm.gr/courses/N
URED149/
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3.5.7.9
1,2

ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ
ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΗΣΟΡΗΑ
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ-ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ

Δπθ.52

3

Δλεύθερης
Δπιλογής

3.5.7.9

Δζτ.2δ

http://eclass.uowm.gr/courses/N
URED144/

1,2

1,2

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ-ΦΖΦΗΓΧΣΟ

Δζτ.2ι

9

Τποτρεφηικής
Δπιλογής

ΓΓ

9

1,2

https://www.facebook.com/group
s/121769747862580/

1,2

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ-ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ

Δζτ.2λ

9

Τποτρεφηικής
Δπιλογής

ΓΓ

9

1,2

https://www.facebook.com/group
s/121769747862580/

1,2

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ-ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ

Δζτ.2μ

9

Τποτρεφηικής
Δπιλογής

ΔΠ

4

1,2

1,2

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ- ΚΖΝΟΓΡΑΦΗΑ

Δζτ.2ζη

3

Τποτρεφηικής
Δπιλογής

8

1,2

http://www.eetf.uowm.gr/index.p
hp?option=com_contentview=art
icleid=179Itemid=269lang=el

1

ΥΔΓΗΟ 1

Δζτεδ.1

4

Τποτρεφηικό

ΑΓ

5

1

http://asxediasto.blogspot.gr/

2

ΥΔΓΗΟ 2

Δζτεδ.2

4

Τποτρεφηικό

ΑΓ

5

2

http://asxediasto.blogspot.gr/

3,4

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
(ΣΡΗΓΗΑΣΑΣΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ-ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ
ΚΑΗ ΥΧΡΟ)

Δηεθ.1

9

Τποτρεφηικής
Δπιλογής

ΔΠ

4

3,4

1,2,3,4

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
(ΥΑΡΑΚΣΗΚΖ)

Δτα.1

14

1,2,3,4

http://www.eetf.uowm.gr/index.p
hp?option=com_contentview=art
icleid=109Itemid=213lang=el

1,2,3,4

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
(ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ)

Δυεθ.1

9

1,2,3,4

http://nonlinearposts2.blogspot.g
r/,http://floridaslaiki.blogspot.gr/

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

Τποτρεφηικό

10

Τποτρεφηικό

Τ

Έκδοζη 2.0
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2

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 2:
ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ
ΚΑΗ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΣΔΥΝΖ

Θ.002

3

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 3:
ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΚΑΗ ΜΠΑΡΟΚ

Θ.003

4

Τποτρεφηικό

3

3

4

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 4: Ζ
ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ ΣΟΝ
19ο & 20ο αιώνα

Θ.004

4

Τποτρεφηικό

3

4

5

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 5:
ΔΤΡΧΠΑΗΚΔ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΔ
ΣΟ 20ο ΑΗΧΝΑ

Θ.005

5

6

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 6:
ΗΣΟΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ
ΣΔΥΝΧΝ ΣΟΝ 19ο & 20ο αιώνα

Θ.006

6

7

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 7:
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ 18οσ
ΚΑΗ 19οσ ΑΗΧΝΑ

Θ.007

4

Τποτρεφηικό

3

7

8

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 8:
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ 20οσ
αιώνα - ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΣΔΥΝΖ

Θ.008

4

Τποτρεφηικό

3

8

6
7
2,5
6
7

ΦΗΛΟΟΦΗΑ-ΑΗΘΖΣΗΚΖ
ΜΟΤΔΗΟΛΟΓΗΑ,
ΜΟΤΔΗΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ
ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ Η
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ
ΣΔΥΝΖ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ
ΣΔΥΝΧΝ

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

2

Θ.009

6

Θ.010

7

Θ.011

2,5

Θ.012

3

Τποτρεφηικό

3

Θ.013

6
7

Έκδοζη 2.0
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8

1
9
10

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ-ΝΔΔ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ
ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ
ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΣΔΥΝΖ 19ος-20ος
αι.
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ Η
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΗΗ

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

Θ.014

9

Τποτρεφηικό

Θ.021

4

Τποτρεφηικό

Τ

5

8

3

1

ΠΑ.1

9

ΠΑ.2

10

Έκδοζη 2.0
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Α.ΔΙ.Π

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : τοισεία και Δείκτερ τηρ Λειτοςπγίαρ των Σμημάτων

Μαθήμαηα2 Ππογπάμμαηορ
Σποςδών (ανά εξάμηνο)

Κωδικόρ
Μαθήμαηορ

Υπεύθςνορ Γιδάζκων και
Σςνεπγάηερ
(ονομαηεπωνςμο και
βαθμίδα)

3,5,7,9

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ
ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ

0511Δ

ΚΑΛΔΡΑΝΣΔ
ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ

0515Δ

ΚΑΛΔΡΑΝΣΔ
ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ

0715Δ

ΚΑΛΔΡΑΝΣΔ
ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ

3,5,7,9
4,6,8,10
4,6,8,10
1
2
3
4
1,3
2,4
5

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΓΗΑΚΗΧΜΑΣΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΛΟ
ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ Η
ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΗΗ
ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΗΗΗ
ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ IV
ΒΑΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ
(ΓΛΤΠΣΗΚΖ)
ΒΑΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ
(ΓΛΤΠΣΗΚΖ)
ΓΛΤΠΣΗΚΖ

ΑΓλ.1
ΑΓλ.2
ΑΓλ.3
ΑΓλ.4

ΚΑΛΔΡΑΝΣΔ
ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ
ΓΡΗΒΑ/ΚΟΡΟΗΓΟΤ
ΓΡΗΒΑ/ΚΟΡΟΗΓΟΤ
ΓΡΗΒΑ/ΚΟΡΟΗΓΟΤ
ΓΡΗΒΑ/ΚΟΡΟΗΓΟΤ

Δγλ.1

ΣΧΣΟ ΥΡΖΣΟ

Δγλ.1

ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΔΚΣΧΡ

Δγλ.2

ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΔΚΣΧΡ

0716Δ

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

Γιαλέξειρ (Γ),
Φπήζη
Φπονηιζηήπιο
Πολλαπλή
Δκπαιδ.
(Φ), Δπγαζηήπιο Βιβλιογπαθία
Μέζων
(Δ) & ανηίζηοισερ
(ΝΑΗ/ΟΦΗ)
(ΝΑΗ/ΟΦΗ)
ώπερ/εβδ.

o (Γ) 156
φρες (Δ)
o (Γ) 156
φρες (Δ)

Έκδοζη 2.0

Δπάπκεια
Απιθμόρ
Δκπ/κών θοιηηηών πος
Μέζων
εγγπάθηζαν
(ΝΑΗ/ΟΦΗ3) ζηο μάθημα

Απιθμόρ
θοιηηηών
πος
ζςμμεηείσαν
ζηιρ εξεηάζειρ

Απιθμόρ
θοιηηηών πος
πέπαζε
επιηςσώρ ζηην
κανονική ή
επαναληπηική
εξέηαζη

Αξιολογήθηκε από
ηοςρ θοιηηηέρ;4

Δξάμηνο Σποςδών

Πίνακαρ 12.2 : Μαθήμαηα Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών (Ακαδημ. Έηορ 2013-14)

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ
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6

ΓΛΤΠΣΗΚΖ

Δγλ.3

ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΔΚΣΧΡ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

7

ΓΛΤΠΣΗΚΖ

Δγλ.4

ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΔΚΣΧΡ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

8

ΓΛΤΠΣΗΚΖ

Δγλ.5

ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΔΚΣΧΡ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

9

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Δγλ.Γ1

ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΔΚΣΧΡ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

10

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Δγλ.Γ2

ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΔΚΣΧΡ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

3,4

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
(ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΧΝ
ΣΔΥΝΧΝ)

Δεκεθ.1

ΑΒΡΑΜΗΓΖ
ΓΖΜΟΘΔΝΖ

3 (Γ) 6 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΔζφΑ.1

ΕΗΧΓΑ ΗΧΑΝΝΖ

16 (Γ) 60 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΔζφΑ.2

ΕΗΧΓΑ ΗΧΑΝΝΖ

16 (Γ) 60 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΔζφΑ.3

ΕΗΧΓΑ ΗΧΑΝΝΖ

16 (Γ) 60 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΔζφΑ.4

ΕΗΧΓΑ ΗΧΑΝΝΖ

16 (Γ) 60 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΔζφΑ.5

ΕΗΧΓΑ ΗΧΑΝΝΖ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

1,2.3,4
5
6
7
8

ΒΑΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ
(ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 1)
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 1
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 1
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 1
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 1

9

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

ΔζφΑ.Γ1

ΕΗΧΓΑ ΗΧΑΝΝΖ

16 (Γ) 60 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

10

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

ΔζφΑ.Γ2

ΕΗΧΓΑ ΗΧΑΝΝΖ

16 (Γ) 60 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

5 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

5 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

1,3
2,4

ΒΑΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ
(ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 2)
ΒΑΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ
(ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 2)

ΔζφΒ.1
ΔζφΒ.1

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

ΚΑΣΡΗΣΖ
ΗΧΑΝΝΖ
ΚΑΣΡΗΣΖ
ΗΧΑΝΝΖ
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5
6
7
8

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 2
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 2
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 2
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 2

ΔζφΒ.2
ΔζφΒ.3
ΔζφΒ.4
ΔζφΒ.5

9

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

ΔζφΒ.Γ1

10

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

ΔζφΒ.Γ2

1,2,3,4
5
6
7
8

ΒΑΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ
(ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 3)
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 3
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 3
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 3
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 3

ΔζφΓ.1
ΔζφΓ.2
ΔζφΓ.3
ΔζφΓ.4
ΔζφΓ.5

9

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

ΔζφΓ.Γ1

10

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

ΔζφΓ.Γ2

1

ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ

Δθ.100

2

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ
ΤΝΘΔΖ

Δθ.101

3

ΡΤΘΜΟΛΟΓΗΑ

Δθ.102

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

ΚΑΣΡΗΣΖ
ΗΧΑΝΝΖ
ΚΑΣΡΗΣΖ
ΗΧΑΝΝΖ
ΚΑΣΡΗΣΖ
ΗΧΑΝΝΖ
ΚΑΣΡΗΣΖ
ΗΧΑΝΝΖ
ΚΑΣΡΗΣΖ
ΗΧΑΝΝΖ
ΚΑΣΡΗΣΖ
ΗΧΑΝΝΖ
ΚΟΝΣΟΦΤΡΖ
ΥΑΡΗΛΑΟ
ΚΟΝΣΟΦΤΡΖ
ΥΑΡΗΛΑΟ
ΚΟΝΣΟΦΤΡΖ
ΥΑΡΗΛΑΟ
ΚΟΝΣΟΦΤΡΖ
ΥΑΡΗΛΑΟ
ΚΟΝΣΟΦΤΡΖ
ΥΑΡΗΛΑΟ
ΚΟΝΣΟΦΤΡΖ
ΥΑΡΗΛΑΟ
ΚΟΝΣΟΦΤΡΖ
ΥΑΡΗΛΑΟ
ΑΤΓΖΣΗΓΟΤ
ΑΓΓΔΛΗΚΖ
ΒΟΚΟΠΟΤΛΟΤ
ΥΡΤΟΤΛΑ
ΒΟΚΟΠΟΤΛΟΤ
ΥΡΤΟΤΛΑ

9 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

9 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

9 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

9 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

18 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

16 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

260 (Γ) 260
(Δ)
260 (Γ) 260
(Δ)
260 (Γ) 260
(Δ)
260 (Γ) 260
(Δ)
260 (Γ) 260
(Δ)
260 (Γ) 260
(Δ)
260 (Γ) 260
(Δ)
19 (Γ) 20 (Δ)
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2,4
5
8
5,7,9
1,2
5,7,9

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΚΗΑΦΡΑΦΗΑ
ΣΔΥΝΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ
ΥΧΡΟ
PERFORMANCE
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΣΔΥΝΔ
ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ
ΝΔΑ ΜΔΑ (NEW MEDIA
ART)
ΜΟΤΔΗΑΚH
ΔΚΠΑIΓΔΤΖ ΚΑΗ ΝΔΔ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ

Δθ.104
Δθ.107
Δθ.108
Δπε.03
Δπε.04

ΑΤΓΖΣΗΓΟΤ
ΑΓΓΔΛΗΚΖ
ΑΤΓΖΣΗΓΟΤ
ΑΓΓΔΛΗΚΖ
ΑΤΓΖΣΗΓΟΤ
ΑΓΓΔΛΗΚΖ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΔΤΘΤΜΗΑ
ΜΠΟΤΕΑ
ΒΑΗΛΔΗΟ

20 (Γ) 19 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

20 (Γ) 19 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

19 (Γ) 20 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

5 (Γ) 35 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

Δπθ.012

ΑΝΓΡΔΟΤ ΑΝΓΡΔΑ

36 (Γ) 19 (Δ)

ΟΥΗ

ΝΑΗ

4,6,8,10

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΦΖ

Δπθ.07

ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ

13 (Γ) 10 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

2

ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΑ

Δπθ.08

ΑΝΓΡΔΟΤ ΑΝΓΡΔΑ

39 (Γ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

Δπθ.09

ΒΑΜΒΑΚΗΓΟΤ
ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ

36 ώρες (Γ)
10 ώρες (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

36 ώρες (Γ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

10 (Γ) 30 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

36 ώρες (Γ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

3 (Γ) 6 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

6
4,6,8,10
4,6,8,10
3.5.7.9

1,2
1,2

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ
ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΔ
ΠΟΤΓΔ
ΘΔΜΑΣΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ
ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ
ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ
ΗΣΟΡΗΑ
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ-ΦΖΦΗΓΧΣΟ

Δπθ.43
Δπθ.51

ΒΑΜΒΑΚΗΓΟΤ
ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΔΤΘΤΜΗΑ

Δπθ.52

ΒΑΜΒΑΚΗΓΟΤ
ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ

Δζτ.2δ

ΜΠΟΤΕΑ/
ΔΦΔΟΓΛΟΤ

Δζτ.2ι

ΑΒΡΑΜΗΓΖ
ΓΖΜΟΘΔΝΖ
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1,2

1,2

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ

Δζτ.2λ

ΑΒΡΑΜΗΓΖ
ΓΖΜΟΘΔΝΖ

3 (Γ) 6 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

Δζτ.2μ

ΚΑΛΑΜΑΡΑ
ΦΗΛΗΠΠΟ

48 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΟΤ
ΑΝΑΣΑΗΟ

40 (Γ) 60 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

65 (Γ) 65 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

65 (Γ) 65 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

1,2

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΚΖΝΟΓΡΑΦΗΑ

Δζτ.2ζη

1

ΥΔΓΗΟ 1

Δζτεδ.1

2

ΥΔΓΗΟ 2

Δζτεδ.2

3,4

1,2,3,4

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
(ΣΡΗΓΗΑΣΑΣΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ
ΥΧΡΟ)
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
(ΥΑΡΑΚΣΗΚΖ)

ΚΟΝΣΟΦΤΡΖ
ΥΑΡΗΛΑΟ
ΚΟΝΣΟΦΤΡΖ
ΥΑΡΗΛΑΟ

Δηεθ.1

ΚΑΛΑΜΑΡΑ
ΦΗΛΗΠΠΟ

48 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

Δτα.1

ΗΑΣΔΡΛΖ ΓΖΜΖΣΡΑ

8 (Γ) 65 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

1,2,3,4

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
(ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ)

Δυεθ.1

ΜΠΟΤΕΑ
ΒΑΗΛΔΗΟ

39 (Γ) 78 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

4

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 4:
Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ
ΣΟΝ 19ο & 20ο αιώνα

Θ.004

ΓΟΓΟΖ ΕΧΖ

13 (Γ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

5

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 5:
ΔΤΡΧΠΑΗΚΔ
ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΔ ΣΟ 20ο
ΑΗΧΝΑ

Θ.005

ΓΟΓΟΖ ΕΧΖ
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6

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 6:
ΗΣΟΡΗΑ
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ
ΣΔΥΝΧΝ ΣΟΝ 19ο & 20ο
αιώνα

Θ.006

ΓΟΓΟΖ ΕΧΖ

7

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 7:
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ
18οσ ΚΑΗ 19οσ ΑΗΧΝΑ

Θ.007

ΓΟΓΟΖ ΕΧΖ

13 (Γ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

8

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 8:
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΣΟΤ
20οσ αιώνα - ΤΓΥΡΟΝΖ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΖ

Θ.008

ΓΟΓΟΖ ΕΧΖ

13 (Γ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

6

ΦΗΛΟΟΦΗΑ-ΑΗΘΖΣΗΚΖ

Θ.009

ΣΑΤΡΗΑΝΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ

7

ΜΟΤΔΗΟΛΟΓΗΑ,
ΜΟΤΔΗΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ
ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Θ.010

ΑΝΓΡΔΟΤ/ ΚΑΒΗΚΖ

2,5

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ Η

Θ.011

ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΟΤ
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ

Θ.012

ΑΝΓΡΔΟΤ ΑΝΓΡΔΑ

39 (Γ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

Θ.013

ΜΠΔΑ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ

8

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ
ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΔΡΓΧΝ
ΣΔΥΝΖ

Θ.014

ΕΗΧΓΑ ΗΧΑΝΝΖ

16 (Γ) 60 (Δ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

1

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΣΔΥΝΖ
19ος-20ος αι.

Θ.021

ΓΟΓΟΖ ΕΧΖ

13 (Γ)

ΝΑΗ

ΝΑΗ

6
7

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ
ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ
ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
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9

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ Η

ΠΑ.1

10

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΗΗ

ΠΑ.2

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

ΜΠΔΑ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΕΧΓΡΑΦΟ ΘΧΜΑ/
ΛΗΟΤΚΡΑ
ΧΣΖΡΗΟ/ΣΧΣΟ
ΥΡΖΣΟ
ΜΠΔΑ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΕΧΓΡΑΦΟ ΘΧΜΑ/
ΛΗΟΤΚΡΑ
ΧΣΖΡΗΟ/ΣΧΣΟ
ΥΡΖΣΟ
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Πίνακαρ 15 : Απιθμόρ Δπιζηημονικών δημοζιεύζεων ηων μελών
Γ.Δ.Π ηος Τμήμαηορ
Α

Β

Γ

Γ

Δ

ΣΤ

Ε

Ζ

Θ

Η

2014*

0

7

0

18

0

7

0

1

13

33

2013

7

16

0

31

2

12

17

2

24

78

2012

21

35

1

48

1

14

13

2

19

60

2011

6

15

2

42

3

18

12

2

12

37

2010

9

5

1

37

3

10

20

2

25

51

Σύνολο

43

78

4

176

9

61

62

9

93

259

Α = Βιβλία / μονογραφίεσ Β = Εργαςίεσ ςε επιςτθμονικά περιοδικά με κριτζσ Γ = Εργαςίεσ ςε επιςτθμονικά περιοδικά χωρίσ κριτζσ Δ = Εργαςίεσ ςε
πρακτικά ςυνεδρίων με κριτζσ Ε = Εργαςίεσ ςε πρακτικά ςυνεδρίων χωρίσ κριτζσ ΣΤ= Κεφάλαια ςε ςυλλογικοφσ τόμουσ Η = Ανακοινϊςεισ ςε
επιςτθμονικά ςυνζδρια (μεκριτζσ) χωρίσ πρακτικά Θ = Aνακοινϊςεισ ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια (χωρίσ κριτζσ) χωρίσ πρακτικά Κ = Άλλεσ εργαςίεσ Λ =
Άλλα (Εικαςτικζσεκκζςεισ)
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Πίνακαρ 16 : Αναγνώπιζη ηος επεςνηηικού έπγος ηος Τμήμαηορ

Α

Β

Γ

Γ

Δ

ΣΤ

Ε

2014*

21

3

2

1

0

2

0

2013

36

9

1

6

6

12

0

2012

219

107

2

8

10

12

0

2011

203

73

0

6

8

12

0

2010

127

8

0

4

7

7

0

Σύνολο

606

200

5

25

31

45

0

Α = Ετεροαναφορζσ Β = Αναφορζσ του ειδικοφ / επιςτθμονικοφ τφπου Γ = Βιβλιοκριςίεσ Δ = Συμμετοχζσ ςε επιτροπζσ επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων
Συμμετοχζσ ςε ςυντακτικζσ επιτροπζσ επιςτθμονικϊν περιοδικϊν ΣΤ= Ρροςκλιςεισ για διαλζξεισ Η = Διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ
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Ρίνακασ 17. Διεκνισ Ερευνθτικι/Ακαδθμαϊκι Ραρουςία Τμιματοσ
Τρζχον
ζτοσ*

Τρζχον ζτοσ – 1

Τρζχον ζτοσ – 2

Τρζχον ζτοσ – 3

Τρζχον ζτοσ – 4

Ωσ
Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε διεκνι
ανταγωνιςτικά ερευνθτικά
προγράμματα

ςυντονιςτζσ
Ωσ
ςυνεργάτεσ
(partners)

Αρικμόσ μελϊν Δ.Ε.Ρ. με
χρθματοδότθςθ από διεκνείσ φορείσ
ι διεκνι προγράμματα ζρευνασ
Αρικμόσ μελϊν Δ.Ε.Ρ. με διοικθτικζσ
κζςεισ ςε διεκνείσ
ακαδθμαϊκοφσ/ερευνθτικοφσ
οργανιςμοφσ ι επιςτθμονικζσ
εταιρείεσ

Σθμείωςθ: Τα ςκιαςμζνα πεδία δεν ςυμπλθρϊνονται.
* Ρρόκειται για το ακαδθμαϊκό ζτοσ (δφο ςυνεχόμενα ακαδθμαϊκά εξάμθνα), ςτο οποίο αναφζρεται θ Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ.
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Ραραρτιματα

ΡΑΑΤΘΜΑ 1
ΟΔΘΓΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ (επιςυνάπτεται ξεχωριςτά)

ΡΑΑΤΘΜΑ 2
Ρλιρθσ κατάλογοσ των καλλιτεχνικϊν εκκζςεων/δράςεων και των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων
των μελϊν του Τμιματοσ κατά τθν τελευταία πενταετία.

ΡΑΑΤΘΜΑ 3
Ρλιρθσ

κατάλογοσ των ςθμαντικϊν εκκζςων/διακρίςεων του Τμιματοσ κατά τθν τελευταία

πενταετία.

ΡΑΑΤΘΜΑ 4
Χρονολόγιο Εκδθλϊςεων του Τμιματοσ κατά τθν τελευταία πενταετία.

ΡΑΑΤΘΜΑ 5
Ρλιρθσ

κατάλογοσ των επιςκεπτϊν καλλιτεχνϊν/κεωρθτικϊν ςτο Τμιμα από τθν ζναρξθ

λειτουργίασ του.

ΡΑΑΤΘΜΑ 6
Κατάλογοσ των δθμοςιευμάτων για το Τμιμα κατά τθν τελευταία πενταετία.

ΡΑΑΤΘΜΑ 7
Ρλιρθσ κατάλογοσ των ςυνεργαηόμενων φορζων κατά τθν τελευταία πενταετία.
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ΡΑΑΤΘΜΑ 1
ΟΔΘΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ (επιςυνάπτεται ξεχωριςτά)
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ΡΑΑΤΘΜΑ 2
Ρλιρθσ κατάλογοσ των καλλιτεχνικϊν εκκζςεων/δράςεων
και των

επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων των μελϊν του

Τμιματοσ κατά τθν τελευταία πενταετία.
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2.1 Δθμοςιεφςεισ καλλιτεχνικοφ ζργου τελευταίασ πενταετίασ
(πεδίο “Άλλα” ςτον πίνακα δθμοςιεφςεων)
2009
Αυγθτίδου, Α. “2θ Μπιενάλε Σφγχρονθσ Τζχνθσ Κεςςαλονίκθσ, 1ο Φεςτιβάλ Ρερφόρμανσ",
Αυγθτίδου, Α., ςυμμετοχι Τατιάνα Τςιγαρίδθ, “Απαγγελία”, performance, Κεςςαλονίκθ, 2009
Ηιϊγασ, Γ.,“Μυςτικά Τοπία", PROJECTS/ARTFORUM, Κεςςαλονίκθ, 2009
Ηιϊγασ, Γ., “Σχζδια", Ομαδικι ζκκεςθ, Τεχνοχϊροσ το Μιλο, Ακινα, 2009
Ηιϊγασ, Γ., “Μεςονιςι: τόςο μακριά…τόςο κοντά", Γιάννθσ Ηιϊγασ, Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ,
Ατομικι Ζκκεςθ, Φλϊρινα, 2009
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Ατομικι Ζκκεςθ με τίτλο "Θλεκτρικό Σπίτι", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ, Γκαλερί
Ηουμπουλάκθ, 2009
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ "1 Geniului bld, 060116", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ
κ.α., Εκνικό Μουςείο Cotroceni, 2009
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Το όμορφο δεν είναι παρά θ αρχι του
τρομεροφ", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α., Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Κεςςαλονίκθσ,, 2009
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "A pale shade of white. Πψεισ του λευκοφ",
Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α., Μδρυμα Λουκά και Ευάγγελου Μπελλϊνια, 2009
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Καλοκαίρι 2009", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α.,
Γκαλερί Ηουμπουλάκθ, 2009
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Silent dialogues/Σιωπθλοί Διάλογοι",
Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α., Αμερικάνικο Κολζγιο Ελλάδασ, 2009
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Λςτορίεσ τοπίου. Απο τθν παράδοςθ ςτθν
Αειφορία", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α., Βαςιλικι του Αγίου Μάρκου, 2009
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ ""Συμφιλίωςθ μζςα από τθν Τζχνθ: Αντιλιψεισ
για τθ Μουςουλμανικι Μαντιλα", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α., Ρολυχϊροσ Ακθναϊδασ και Άλεκτον,
2009
Ραπαδάκθσ, Ε. "Με αρματοφρα τθ φφςθ", Κατάλογοσ, Ατομικι Ζκκεςθ, Γκαλερί "Καπλανϊν 5",
Ακινα, 2009
Ραπαδάκθσ, Ε. "Art Athina International Contemporary Art Fair of Athens", Κατάλογοσ, Διεκνισ
Συνάντθςθ Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Ακινα, 2009
2010
Αυγθτίδου, Α. “Back to basics/Returning", Αυγθτίδου, Α., ατομικι performance, Ραλιά Ρόλθ,
Λευκωςία, Κφπροσ , 2010
Αυγθτίδου, Α. “Back to basics/Washing", Αυγθτίδου, Α., ατομικι performance, Πχκεσ Σακουλζβα,
Φλϊρινα , 2010
Αυγθτίδου, Α. “Back to basics/Eating", Α. Αυγθτίδου, ατομικι performance, Κιποσ του Θχου,
Κεςςαλονίκθ, 2010
Αυγθτίδου, Α. “Σχζδιο Σωτθρία”, (επιμζλ. Δθμιτρθσ Ραπαδόπουλοσ), Αυγθτίδου, Α., “Σωτθρία”,
performance, Νοςοκομείο Σωτθρία, Ακινα, 2010
Ηιϊγασ, Γ., “Κοιτάςματα Τζχνθσ", Ομαδικι ζκκεςθ,Τεχνολογικό Ρολιτιςτικό Ράρκο Λαυρίου, Λαφριο,
2010
Ηιϊγασ, Γ., “Ιρωεσ", επιμζλεια Μρισ Κριτικοφ (κατάλογοσ), Ομαδικι 'Εκκεςθ, Δθμοτικι Ρινακοκικθ
Καλαμάτασ,, Καλαμάτα, 2010
Ηιϊγασ, Γ., “Κεοφαγία", επιμζλεια Ρθνελόπθ Ρετςίνθ (κατάλογοσ), Ομαδικι Εκκεςθ, Ρνευματικό
Κζντρο Διμου Ακθναίων, Ακινα, 2010
Ηιϊγασ, Γ., “Εν-γραφι", επιμζλεια Μρισ Κριτικοφ (κατάλογοσ), Ομαδικι Εκκεςθ, Ελλθνοαμερικανικι
Ζνωςθ, Ακινα, 2010
Ηιϊγασ, Γ., "Magnus Artisticus", Γιάννθσ Ηιϊγασ, Ατομικι Ζκκεςθ, Κόκκινο Σπίτι, Χαλκίδα, 2010
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Ατομικι Ζκκεςθ με τίτλο "Δφςθ", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ, Διμοσ Ελευςίνασ, 2010
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ "Λατρευτικά αφιερϊματα", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ,
Τςακίρθσ Γεϊργιοσ, Μουςείο Κρεςόφ τθσ Ρολωνίασ, Κζντρο Λαογραφίασ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν,
2010
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Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Ράτερ θμϊν", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α., kalos
& Klio Showroom, 2010
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Spoked", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α., Μδρυμα
Μιχάλθσ Κακογιάννθσ, 2010
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Αντανακλάςεισ"", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α.,
taf (the Art Foundation), 2010
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Του κόςμου τα τάματα", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ
κ.α., Γκαλερί τθσ Ελλθνοαμερικανικισ Ζνωςθσ, 2010
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "ΕΛΑΤΟΜΑ", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α., Ρεδίο
Δράςθσ Κόδρα 10, 2010
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Γλυπτά ςτον κιπο"", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ
κ.α., Βοτανικόσ Κιποσ Κεφαλονιάσ, Μόνιμθ Συλλογι-Μδρυμα Φωκά-Κοςμετάτου, 2010
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Παςισ εν αοάςει", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α.,
Σκιρϊνειο Μουςείο Ρολυχρονόπουλου, 2010
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Ερυςίχκων, ςφγχρονθ ανάγνωςθ του μφκου",
Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α., Νφχτα και Μζρα των Μουςείων, Δίκτυο Μουςείων (Ελλθνοαμερικάνικθ
Ζνωςθ, Ακινα/Ελευςίνα), 2010
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Κοιτάςματα Τζχνθσ", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ
κ.α., Villa Serpieri του Τεχνολογικοφ Ρολιτιςτικοφ Ράρκου Λαυρίου, Gallery "Καπλανϊν 5", 2010
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Black Jack - 21 Artists (+ Balladeers)"",
Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α., Καηίνο όδου, 2010
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Oli-vie-r"", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α., Μεκνζσ
Μαρόκο , 2010
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Art Athina 2010"", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α.,
Γκαλερί Λόλα Νικολάου, 2010
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Ομαδικι Ζκκεςθ"", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α.,
Petalouda Art Gallery, 2010
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Θ χαρά τθσ ηωισ"", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α.,
Λνςτιτοφτο τθσ Δανίασ, 2010
Ραπαδάκθσ, Ε. "Γλυπτικι ςε Μάρμαρο", , Ομαδικι Ζκκεςθ, Γκαλερί "Καπλανϊν 5", Ακθνά, , 2010
Ραπαδάκθσ, Ε. "Art Athina International Contemporary Art Fair of Athens", Κατάλογοσ, Διεκνισ
Συνάντθςθ Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Ακινα, 2010
Ραπαδάκθσ, Ε. "Κοιτάςματα Τζχνθσ", , Ομαδικι Ζκκεςθ, Villa Serpieri, Τεχνολογικό Ρολιτιςτικό
Ράρκο Λαυρίου, 2010
Ραπαδάκθσ, Ε. "Διεκνισ Ζκκεςθ Domicatec", Διεκνισ Ζκκεςθ, Ακινα, , 2010
2011
Ηιϊγασ, Γ., "Εικαςτικζσ Αναγνϊςεισ", Ομαδικι ζκκεςθ, Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Διμου Μεταμόρφωςθσ,
Μεταμόρφωςθ , 2011
Ηιϊγασ, Γ., “Συναντιςεισ: Εκλεκτικζσ ςυγγζνειεσ με τθν τζχνθ του Φαίδωνα Αναςταςιάδθ", επιμζλεια
Ευγενία Αλεξάκθ, Ομαδικι ζκκεςθ, Ρολιτιςτικό Κζντρο του Διμου Ακθναίων «Μελίνα»,, Ακινα, 2011
Ηιϊγασ, Γ., “«περί μαγειρικισ»", επιμζλεια Μπία Ραπαδοποφλου, Τεχνοχϊροσ art gallery,, Ακινα,
2011
Ηιϊγασ, Γ., “Magnus Artisticus", Γιάννθσ Ηιϊγασ, Ατομικι Ζκκεςθ, Αίκουςα Τζχνθσ Καπλανϊν 5,
Ακινα, 2011
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Berliner Liste", Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ κ.α., Artis
Causa Gallery, Κεςςαλονίκθ, 2011
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "ςΕξαρςθ"", Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ κ.α.,
Αίκουςα Εκκζςεων Booze Cooperative, Ακινα, 2011
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Action Field Kodra"-Stalking Horse", Χαρίλαοσ
Κοντοςφφρθσ κ.α., χΩροσ 18, Κεςςαλονίκθ, 2011
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Κακζσ παρζεσ"", Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ κ.α.,
Μδρυμα Μιχάλθσ Κακογιάννθσ, Ακινα, 2011
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Ρερί μαγειρικισ"", Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ κ.α.,
Αίκουςα τζχνθσ Τεχνοχϊροσ, Ακινα, 2011
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ ""Ράτερ θμϊν", Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ κ.α.,
Kalos & Klio Showroom Group, Κεςςαλονίκθ, 2011
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Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Κόςμοσ Νζοσ", Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ κ.α., ροσ
Χϊροσ 18, Κεςςαλονίκθ, 2011
Ραππαδάκθσ, Ε. "Σμιλεφοντασ το Χρόνο: Τινοσ, 30 & κάτι ... χρόνια μετά", Ομαδικι 'Εκκεςθ, Γκαλερί
"Καπλανϊν 5", Ακινα, 2011
Ραπαδάκθσ, Ε. "Art Athina International Contemporary Art Fair of Athens", Κατάλογοσ, Διεκνισ
Συνάντθςθ Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Ακινα, 2011
2012
Αυγθτίδου, Α. “Ρεδίο Δράςθσ Κόδρα, (επιμζλ. Μαρία Κενανίδου κ.ά.)", Αυγθτίδου, Α., Δουρμάηερ, Α.,
Κάκαρςισ, performance, Ρρϊθν Στρατόπεδο Μακεδονομάχου Κόδρα, Καλαμαριά, 2012
Αυγθτίδου, Α. Φεςτιβάλ ΑΝΑΚΑΤΑ (επιμζλ. Ζλλθ Χρυςίδου)", Αυγθτίδου, Α., MyTop10, Στρατόπεδο
Ραφλου Μελά, κεςςαλονίκθ, 2012
Αυγθτίδου, Α. di.p.art festival (επιμζλ. Βάια Ουγιάρου κ.ά.)", Αυγθτίδου, Α., MyTop10, Ρρϊθν
Στρατόπεδο Μακεδονομάχου Κόδρα, 2012
Αυγθτίδου, Α. Performance now v.3.: Ρρακτικζσ εμπλοκισ", Αυγθτίδου, Α., Επιμζλεια δράςεων,
Κζντρο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Κεςςαλονίκθσ, 2012
Αυγθτίδου, Α. 4th International Performance Art Biennial Deformes", Avgitidou, A., Ατομικι
Performance, encuentro factual Ustream, Χιλι, 2012
Ηιϊγασ, Γ., “Εικαςτικι Ρορεία 2007-12", Επιμζλεια Γιάννθσ Ηιϊγασ, Ζκκεςθ για τθν εικαςτικι πορεία
ςτον ΦΣ Αριςτοτζλθ, Φλϊρινα, Κεματικό Κζντρο Ρφλθσ, Ρρζςπεσ., Φλϊρινα, Ρφλθ Ρρεςπων, 2012
Ηιϊγασ, Γ., “Τόποι τθσ Μνιμθσ Ρεδία Οραμάτων", επιμζλεια Συραγϊ Τςιάρα, Ομαδικι Ζκκεςθ,
Κζντρο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, ΚΜΣΤ, Κεςςαλονίκθ, 2012
Ηιϊγασ, Γ., “Συναντιςεισ: Εκλεκτικζσ ςυγγζνειεσ με τθν τζχνθ του Φαίδωνα Αναςταςιάδθ", επιμζλεια
Ευγενία Αλεξάκθ, Ομαδικι Ζκκεςθ, Τελόγλειο Μδρυμα, Κεςςαλονίκθ, 2012
Ηιϊγασ, Γ., “Εκκεςθ κακθγθτϊν Σχολϊν Καλϊν Τεχνϊν", επιμζλεια Νίκθ Βλαςςιϊτου, Ομαδικι
ζκκεςθ, Κζντρο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Φλϊρινασ, Φλϊρινα, 2012
Ηιϊγασ, Γ., “Εκκεςθ κακθγθτϊν Σχολϊν Καλϊν Τεχνϊν", επιμζλεια Νίκθ Βλαςςιϊτου, Ομαδικι
ζκκεςθ, Ρινακοκικθ Λαμίασ, Λαμία, 2012
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συνζκκεςθ με κζμα "Μακρινι αιτία του Φωτόσ"", Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ &
Αλζξανδροσ Μυςτριϊτθσ, Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Κεςςαλονίκθ, 2012
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Χαρακτικι οπωςδιποτε"", Χαρίλαοσ
Κοντοςφφρθσ κ.α., Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Κεςςαλονίκθ, 2012
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Ρερί Ελευκερίασ"", Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ κ.α.,
Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Κεςςαλονίκθ, 2012
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Μεγάλθ Ρόλθ"", Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ κ.α.,
Γκαλερί Ηουμπουλάκθ, Ακινα, 2012
Κοντοςφφρθσ, Χ. "θREMο PROJECT", Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ κ.α., Γκαλερί Λόλα Νικολάου,
Κεςςαλονίκθ, 2012
Κοντοςφφρθσ, Χ. "1+1 ανοίγματα=2 Εικαςτικζσ Εκκζςεισ", Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ κ.α., Μουςείο
Σφγχρονθσ Τζχνθσ Φλϊρινασ, Φλϊρινα, 2012
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Οι κιποι των παιδιϊν-Νθπιαγωγείο Μωραϊτθ", Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ και
φοιτθτζσ του ΤΕΕΤ ΣΚΤ Φλϊρινασ, Γκαλερί Ηουμπουλάκθ, Ακινα, 2012
Κοντοςφφρθσ, Χ. "We art what?", Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ και φοιτθτζσ του ΤΕΕΤ ΣΚΤ Φλϊρινασ,
Δθμοτικό Σχολείο Ξυνοφ Νεροφ Φλϊρινασ, Λαιμόσ Ρρεςπϊν, 2012
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Λογοτεχνία. Εικαςτικά "Ψυχι ςτο Λαιμό"", Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ κ.α., Βυηαντινι
Συλλογι Αγίου Γερμανοφ Ρρεςπϊν, Άγιοσ Γερμανόσ, Ρρζςπεσ, 2012
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Ζχω εςζνα-Ρροςταςία παιδιϊν ςε ανάγκθ και κίνδυνο", Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ
κ.α., Χϊροσ Τεχνϊν Διμου Βζροιασ, Βζροια, 2012
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Κυμάςαι;"", Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ κ.α.,
BETTON 7 GALLERY, ΑΚΙΝΑ, 2012
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Ζχεισ καινοφργια ςχζδια;"", Χαρίλαοσ
Κοντοςφφρθσ κ.α., Is Not Gallery, Κφπροσ, 2012
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Αφροδίτθ 2012: Λεροί και Βζβθλοι Κακαρμοί "",
Χαρίλαοσ Κοντοςφφρθσ κ.α., Μουςείο Ελλθνικισ λαϊκισ Τζχνθσ-Λουτρό των Αζρθδων, Ακινα, 2012
Ραπαδάκθσ, Ε. "Διαδρομζσ Τζχνθσ", , Ομαδικι Ζκκεςθ, Δθμοτικι Ρινακοκικθ Λαμίασ «Αλζκοσ
Κοντόπουλοσ», Λαμία, 2012
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Ραπαδάκθσ, Ε. "Μνιμεσ και Ρραγματικότθτεσ", , Ομαδικι Ζκκεςθ, Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ
Φλϊρινασ, Φλϊρινα, 2012

2013
Αυγθτίδου, Α. “Art, Language, Location", Avgitidou, A., Ομαδικι ζκκεςθ, Cambridge, U.K., , 2013
Αυγθτίδου, Α. “30.044422 Ν, 235696 Ε, Μανιφζςτα", Αυγθτίδου, Α., Ατομικι περφόρμανσ, Κζατρο
Εμπρόσ, Ακινα, 2013
Αυγθτίδου, Α. “La Pocha Nostra performance salon", Αυγθτίδου, Α., Ομαδικι περφόρμανσ, Κζατρο
Α.Σ.Κ.Τ., Ακινα, 2013
Αυγθτίδου, Α. Art, Politics and the Pamphleteer", Avgitidou, A., Ομαδικι ζκκεςθ, People's History
Museum, Manchester, U.K., 2013
Ηιϊγασ, Γ., Αςπίδα του Αχιλλζα το απωκθμζνο μιασ μνιμθσ Φάςισ Α", Γιάννθσ Ηιϊγασ, Ατομικι
Αναδρομικι ζκκεςθ ςτθν Ρινακοκικθ Γρθγοριάδθ, Θράκλειο Αττικισ, , 2013
Ηιϊγασ, Γ., "Αςπίδα του Αχιλλζα το απωκθμζνο μιασ μνιμθσ Φάςισ Β", Γιάννθσ Ηιϊγασ, Ατομικι
Αναδρομικι Ζκκεςθ ςτθν Ρινακοκικθ Γρθγοριάδθ, Θράκλειο Αττικισ, 2013
Ηιϊγασ, Γ.,"Γζφυρεσ", Άγγελοσ Αντωνόπουλοσ, Μιχάλθσ Μανουςάκθσ, Ομαδικι Ζκκεςθ ςτθν Αικουςα
Τζχνθσ Ρρίςμα, Ρειραιάσ, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συνζκκεςθ "Εικαςτικ.α επορτάη Εν Ακιναισ"", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α.,
Αίκουςα Τζχνθσ Τεχνοχϊροσ, Ακινα, , 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Γάμοσ"", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α., Γκαλερί
ERSI, Ακινα, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Αφιζρωμα ςτθν Coco Chanel"", Κοντοςφφρθσ
Χαρίλαοσ κ.α., Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Κεςςαλονίκθ, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Art for Less"", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α.,
Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Κεςςαλονίκθ, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Zoo"", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α.,
Ραλαιοπολείο Μαρτίνοσ, Ακινα, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Δθμοςκζνθσ Κοκκινίδθσ-Ο Δάςκαλοσ"",
Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α., Μζγαρο Ευνάρδου, Ακινα, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Εικαςτικά επορτάη Εν Ακιναισ"", Κοντοςφφρθσ
Χαρίλαοσ κ.α., Γκαλερί 512, Ρτολεμαϊδα, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "1933-Επζτειοσ κανάτου Καβάφθ"",
Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ κ.α., Μδρυμα Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ, Αλεξάνδρεια Αιγφπτου, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Εικαςτικά επορτάη Εν Ακιναισ"", Κοντοςφφρθσ
Χαρίλαοσ κ.α., Art cafe, Κοηάνθ, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Cool Arrangemant"", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ
κ.α., Γκαλερί Τεχνοχϊροσ-Herodion Hotel Athens, Ακινα, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Ζκκεςθ "Τριςδιάςτατεσ Ακουαρζλεσ Ρουλιϊν"", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ, Γκαλερί
Minima, Μφκονοσ, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Εικαςτικά επορτάη Εν Ακιναισ"", Κοντοςφφρθσ
Χαρίλαοσ κ.α., ΚΑΡΘ, Αγ. Σαράντα, Αλβανία, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Ψυχι ςτο λαιμό 2"", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ
κ.α., "Κονςερβοποιείον" Ρρεςπϊν, Ρρζςπεσ Φλϊρινασ, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Rem-Brand Name Project"", Κοντοςφφρθσ
Χαρίλαοσ κ.α., Γκαλερί Τεχνοχϊροσ, Ακινα, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Rem-Brand Name Project"", Κοντοςφφρθσ
Χαρίλαοσ κ.α., Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Γκαλερί Λόλα Νικολάου, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "10 Mediterranean Artists"", Κοντοςφφρθσ
Χαρίλαοσ κ.α., Hotel Elounda Mare, Κριτθ, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συμμετοχι ςτθν Ομαδικι Ζκκεςθ "Κεςςαλονίκθ Ζρθμθ πόλθ"", Κοντοςφφρθσ
Χαρίλαοσ κ.α., Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Κεςςαλονίκθ, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Δράςθ ΣΛΣΥφωσ 2013-Σιςφφεια Διαδρομι", Εικαςτικι Ομάδα Δράςθσ ΕΝ-ΦΛΩ, ArtAthina, Ακινα, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "ΧΑΝΛart-Εικαςτικζσ Διαδρομζσ των ΕΝ-ΦΛΩ", Εικαςτικι Ομάδα Δράςθσ ΕΝ-ΦΛΩ,
Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Χανίων-Ελαιουργείον, Χανιά Κριτθσ, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Ζκκεςθ "Θ Κιβωτόσ του Χωνατηι"", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ και φοιτθτζσ ΤΕΕΤ, ΣΚΤ
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Φλϊρινασ, Ρεδίο Δράςθσ Κόδρα-Εβραϊκό Μουςείο Κεςςαλονίκθσ, Κεςςαλονίκθ, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Ζκκεςθ ζργων Χάρθ Κοντοςφφρθ", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ, The City Hotel,
Κεςςαλονίκθ, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Οι ΕΝ-ΦΛΩ ςτθν τελετι ζναρξθσ των Δθμθτρίων Κεςςαλονίκθσ", Εικαςτικι Ομάδα
Δράςθσ ΕΝ-ΦΛΩ, Λιμάνι Κεςςαλονίκθσ, Κεςςαλονίκθ, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Άτομικι ζκκεςθ "΅Ερείπιο"", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ, Γκαλερί Λόλα Νικολάου,
Κεςςαλονίκθ, 2013
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Άτομικι ζκκεςθ " Νζο ΅Ερείπιο"", Κοντοςφφρθσ Χαρίλαοσ, Γκαλερί Ηουμπουλάκθ,
Ακινα, 2013
Ραπαδάκθσ, Ε. "Art Athina International Contemporary Art Fair of Athens", Κατάλογοσ, Διεκνισ
Συνάντθςθ Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Ακινα, 2013
Ραπαδάκθσ, Ε. "Κ.Ρ. Καβάφθσ - Μζρεσ του 2013", Κατάλογοσ, Ομαδικι Ζκκεςθ, Γκαλερί "Καπλανϊν
5", Ακινα, 2013
Ραπαδάκθσ, Ε. "Το Μεςολόγγι & ο λόρδοσ Βφρων", Κατάλογοσ, Ομαδικι Ζκκεςθ, Ρινακοκικθ
Χριςτου & Σοφίασ Μοςχανδρζου, 2013
Ραπαδάκθσ, Ε. "Στθν αφρα των μορφϊν & των χρωμάτων", Κατάλογοσ, Ομαδικι Ζκκεςθ, Δθμοτικό
Χϊρο Τεχνϊν (Δθμοτικι Ρινακοκικθ) Ράρου, Ραροικιά, 2013
Ραπαδάκθσ, Ε. "Γεϊργιοσ Α'", Κατάλογοσ, Ομαδικι Ζκκεςθ, Γκαλερί "Καπλανϊν 5", Ακινα, 2013

Επιμζλεια εκκζςεων (τελευταία πενταετία)
2010
Γοδόςθ, Η. "Ζκκεςθ "Χρόνοσ - Μνιμθ - Λικθ" με ζργα φοιτθτϊν του Τ.Ε.Ε.Τ. του Ρ.Δ.Μ.,
Αρχαιολογικο Μουςείο Αιανισ. Οργάνωςθ: ΛϋΕφορεία Ρροϊςτορικϊν κλαςικϊν Αρχαιοτιτων&Τ.Ε.Ε.Τ
-Ρ.Δ.Μ.", Ηωι Γοδόςθ, Επιμζλεια Ζκκεςθσ, Αιανι, 2010
Γοδόςθ, Η. "Ζκκεςθ "Μάγοι, ξόρκια και φυλακτά" με ζργα φοιτθτϊν του Τ.Ε.Ε.Τ. του Ρ.Δ.Μ.,
Αρχαιολογικο Μουςείο Φλϊρινασ. Οργάνωςθ: Τ.Ε.Ε.Τ. -Ρ.Δ.Μ. ΚΚϋ ΕΡΚΑ,. Στο πλαίςιο των
εκδθλϊςεων του ΥΡΡΟ "Ευρωπαϊκζσ Θμζρεσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ"", Ηωι Γοδοςθ, Επιμζλεια
Ζκκεςθσ, Φλϊρινα, 2010
2011
Αυγθτίδου, Α. "The Performance Showreel", Αυγθτίδου, Α., Επιμζλεια ζκκεςθσ, Ρεδίο Δράςθσ κόδρα,
Καλαμαριά, 2011
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συνδιοργάνωςθ δράςθσ "Οι ςυλλζκτεσ τθσ τελευταίασ μζρασ", Εικαςτικι Ομάδα
Δράςθσ ΕΝ-ΦΛΩ, Δθμοτικι Ρινακοκικθ Δ. Ακθναίων-Συλλογι Οικονόμου, Ακινα, 2011
Κοντοςφφρθσ, Χ. "3θ Μπιενάλε Ακινασ-Οργάνωςθ δράςθσ "Αδιπλζω", Φοιτθτζσ ΤΕΕΤ, ΣΚΤ
Φλϊρινασ, Τεχνικι Σχολι, Ρλατεία Κεάτρου, Ακινα, 2011
Κοντοςφφρθσ, Χ. "Συνδιοργάνωςθ δράςθσ "Χ-ART-ΟΝΟΜΛΣΜΑΤΑ", Εικαςτικι Ομάδα Δράςθσ ΕΝΦΛΩ, ART-ATHINA, Ακινα, 2011
2012
Αυγθτίδου, Α. Performance now v.3.: Ρρακτικζσ εμπλοκισ", Αυγθτίδου, Α., Επιμζλεια δράςεων,
παράλλθλο πρόγραμμα τθσ ζκκεςθσ “It's the political economy stupid”, Κζντρο Σφγχρονθσ Τζχνθσ
Κεςςαλονίκθσ, 2012
Ηιϊγασ, Λ. "Εικαςτικι Ρορεία 2007-12", Επιμζλεια Γιάννθσ Ηιϊγασ, Ζκκεςθ για τθν εικαςτικι πορεία
ςτον ΦΣ Αριςτοτζλθ, Φλϊρινα, Κεματικό Κζντρο Ρφλθσ, Ρρζςπεσ, Φλϊρινα, Ρφλθ Ρρεςπων, 2012
2013
Γοδόςθ, Η.. Ζκκεςθ "Τα πρόςωπα του χρόνου"με ζργα φοιτθτϊν του Τ.Ε.Ε.Τ. του Ρ.Δ.Μ.,
Αρχαιολογικο Μουςείο Φλϊρινασ. Οργάνωςθ: Τ.Ε.Ε.Τ. -Ρ.Δ.Μ. ΚΚϋ ΕΡΚΑ,. Στο πλαίςιο των
εκδθλϊςεων του ΥΡΡΟ "Ευρωπαϊκζσ Θμζρεσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ 2013"", Ηωι Γοδόςθ,
Επιμζλεια Ζκκεςθσ, Φλϊρινα, 2013
Γοδόςθ, Η. Λ. "Μνιμθ +Δθμιουργικότθτα = Κοινωνικι αλλαγι", ζκκεςθ με ζργα φοιτθτϊν του Τ.Ε.Ε.Τ.
του Ρ.Δ.Μ., Αρχαιολογικο Μουςείο Φλϊρινασ. Οργάνωςθ: Τ.Ε.Ε.Τ. -Ρ.Δ.Μ.& ΚΚϋ ΕΡΚΑ. Στο πλαίςιο
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των εκδθλϊςεων του ΥΡΡΟ "Διεκνισ Θμζρα Μουςείων 2013"", Ηωι Γοδόςθ & χρυςοφλα
Βοςκοποφλου, Επιμζλεια Ζκκεςθσ, Φλϊρινα, 2013

2.2 Δθμοςιεφςεισ Επιςτθμονικοφ ζργου (τελευταία πενταετία)
Βιβλία-μονογραφίεσ
2009
Αυγθτίδου, Α. & Στυλίδθσ Λ. (2009). Μεταφορά Αναμνιςεων. Κεςςαλονίκθ: cannot not design.
Ηιϊγασ, Λ. & Χτοφρθσ Σ.(2009). Οι Δεςποινίδεσ τθσ Αβινιόν Εκατό Χρόνια μετά, το Πολιτιςμικό Πλαίςιο του
Μοντζρνου. Ακινα: Εκδόςεισ τινελλα.
2010
Κοντοςφφρθσ, Χ. (2010). Ζςοπτρο+. Ακινα: futura.
2011
Ηιϊγασ, Λ. & Ρετςίνθ, Ρ., Ραναγιωτόπουλοσ, Ν. (2011). Global Landscapes/Παγκόςμια Σοπία. Ακινα:
Αιγόκερωσ.
Ηιϊγασ, Λ. & Δαικόπουλοσ, Λ. (2011). Φφςθ/όρια/υλικά. Δροςοπθγι, Φλϊρινα: Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ.
2012
Ηιϊγασ, Λ. (2012). Το Θμερολόγιο ενόσ ΡΔ 407/80. Ακινα: Αιγόκερωσ.
2013
Αυγθτίδου Α. & Βαμβακίδου Λ. (Επιμ.) (2013). Performance now: Επιτελεςτικζσ πρακτικζσ ςτθν τζχνθ και
δράςεισ in situ. Ακινα: Μων.
Ηιϊγασ, Λ., Νάνθσ, Α. & Σωτθριάδου, Β. (2013). Ανακυκλϊνοντασ καλλιτεχνικά. Φλϊρινα: ΚΡΕ
Μελίτθσ.
Κοντοςφφρθσ Χ. & Ραππά Η. (Επιμ.) (2013). Trauma Queen. Ακινα: futura.

Δθμοςιεφςεισ ςε περιοδικά χωρίσ κριτζσ
2009
Γοδόςθ, Η. (2009). Ξενισ Σαχίνθσ. Κεςςαλονικζων πόλισ, 5(28), 64-67.

Δθμοςιεφςεισ ςε ςυνζδρια με κριτζσ
2009
Ηιϊγασ, Λ. (2009). Θ γερμανικι ηωγραφικι τθ δεκαετία του '80: προπομπόσ ι προπαγανδιςτισ τθσ πτϊςθσ
του Τείχουσ; Θ ζκκεςθ Zeitgeist. Στο Κυριάκοσ Κεντρωτισ (Επιμ.) Είκοςι χρόνια μετά από τθν πτϊςθ του
Σείχουσ του Βερολίνου: αποτιμιςεισ και προοπτικζσ, 16 ζωσ 18 Οκτωβρίου 2009, (ςς. 150-172). Ακινα:
Εκδόςεισ Λ. Σιδζρθσ.
2011
Αυγθτίδου, Α. (2011). La piazza e mia. Θ πόλθ ωσ διευρυμμζνο πεδίο καλλιτεχνικισ πρακτικισ. Στο Γ.
Αδθλενίδου κ.α. (Επιμ.), Δθμόςιοσ χϊροσ ... αναηθτείται (ςς. 507-510). Κεςςαλονίκθ: Τεχνικό
Επιμελθτιριο Κεςςαλονίκθσ.
2013
Gelos L., Ziogas, Λ., Patias, P. & Sylaiou, S. (2013). Exploring ways less travelled: eye-tracking in art. Στο Renew digital art forum The big picture the confluence of science art and technology 29 Οκτωβρίου ζωσ 1
Νοεμβρίου 2013 (ςς. 48-56). Κοπεγχάγθ: re-New.
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Δθμοςιεφςεισ ςε ςυνζδρια χωρίσ κριτζσ
2009
Ηιϊγασ, Λ. (2009). Καλλιτεχνοςφνθ και εμπειρία. Στο Εικαςτικι Πορεία προσ τισ Πρζςπεσ 2009. 28 Ιουνίου
2009. Λαιμόσ, Ρρζςπεσ.
2010
Ηιϊγασ, Λ. (2010). Ανεπαρκείσ πρακτικζσ. το Εικαςτικι Πορεία προσ τισ Πρζςπεσ 2010. 4 Λουλίου 2010.
Ρφλθ, Ρρζςπεσ.
2011
Ηιϊγασ, Λ. (2011). Οι κϊδικεσ του απαγορευμζνου: το φαινόμενο τθσ λογοκριςίασ ςτισ
παγκοςμιοποιθμζνεσ και τοπικζσ του εκφάνςεισ. Στο K. Ρετράκθσ (Επιμ.) Πολιτιςμόσ Επικοινωνία
Παγκοςμιοποίθςθ, 8 ζωσ 9 Μαΐου 2009 (ςς. 203-214). Κζρκυρα: Economia Publishing.

Δθμοςιεφςεισ ςε ςυλλογικοφσ τόμουσ
2009
Ηιϊγασ Λ. (2009). Οι αβζβαιεσ βεβαιότθτεσ των δεςποινίδων. Στο Λ. Ηιϊγασ, Λ. & Σ. Χτοφρθσ (Επιμ.). Οι
Δεςποινίδεσ τθσ Αβινιόν Εκατό Χρόνια μετά, το Πολιτιςμικό Πλαίςιο του Μοντζρνου. 4 ζωσ 17 Μαΐου
2007 (ςς. 101-117). Ακινα: Εκδόςεισ τινελλα.
Ηιϊγασ Λ. (2009). Θ ςυνάντθςθ ςτθν Avignon, τι γυρεφουν οι δεςποινίδεσ ςτθν Ακινα το 2007. Στο Λ.
Ηιϊγασ, Λ. & Σ. Χτοφρθσ Σ.(Επιμ.). Οι Δεςποινίδεσ τθσ Αβινιόν Εκατό Χρόνια μετά, το Πολιτιςμικό Πλαίςιο
του Μοντζρνου. 4 ζωσ 17 Μαΐου 2007 (ςς. 101-117). Ακινα: Εκδόςεισ τινελλα.
2010
Avgitidou, A (2010). Architectural dystopian projections in the films Metropolis, Brazil and the Island. Στο
Β. Βλαςταράσ (Επιμ.), Ουτοπία (ςς. 146-149). Ακινα: ΑΣΚΤ.
Avgitidou, A (2010). Reversing existing codes and signs: Experimental actions in the urban landscape of
Florina. Στο Β. Βλαςταράσ (Επιμ.), Ουτοπία (ςς. 172-173). Ακινα: ΑΣΚΤ.
2011
Ηιϊγασ, Λ. (2011). Ρρόλογοσ. Στο Global Landscapes/Παγκόςμια Σοπία, Λ. Ηιϊγασ & Ν. Ραναγιωτόπουλοσ
& Ρ. Ρετςίνθ (Επιμ.). 28 Λουνίου 2009 (ςς. 9-12). Ακινα: Αιγόκερωσ.
Ηιϊγασ, Λ. (2011). Καλλιτεχνοςφνθ και εμπειρία (όπου ανακαλφπτουμε το arca του Pessoa ι 25.426
χαρτιά). Στο Global Landscapes/Παγκόςμια Σοπία, Λ. Ηιϊγασ & Ν. Ραναγιωτόπουλοσ & Ρ. Ρετςίνθ (Επιμ.).
28 Λουνίου 2009 (ςς. 24-47). Ακινα: Αιγόκερωσ.
Ηιϊγασ, Λ. (2011). Ρρόλογοσ. Στο: Λ. Δαϊκόπουλοσ & I. Ηιϊγασ (Επιμ.) φφςθ/όρια/υλικά εικαςτικι
διερεφνθςθ των υλικϊν τθσ φφςθσ, 12 ζωσ 14 Μαΐου 2011 (ς. 5), Φλϊρινα: ΚΡΕ Μελίτθσ.
Ηιϊγασ, Λ. (2011). Φφςθ/Πρια/Υλικά. Στο: Λ. Δαϊκόπουλοσ & I. Ηιϊγασ (Επιμ.) φφςθ/όρια/υλικά εικαςτικι
διερεφνθςθ των υλικϊν τθσ φφςθσ, 12 ζωσ 14 Μαΐου 2011 (ςς. 7-14), Φλϊρινα: ΚΡΕ Μελίτθσ.
Ηιϊγασ, Λ. (2012). Το τζλοσ μιασ ουτοπίασ; Θ επιφάνεια τθσ αφθρθμζνθσ ηωγραφικισ το 2008. Στο Β.
Φιοραβάντεσ (Επιμ.) Κριτικι τθσ Σζχνθσ Κριτικι τθσ Κοινωνίασ (ςς. 47-51). Κεςςαλονίκθ: Νθςίδεσ.
2012
Ηιϊγασ, Λ. (2012). Εκτόσ από τθν Αιςκθτικι υπάρχει και Θκικι; Ειςαγωγι ςε ζνα εγχειρίδιο
καλλιτεχνοςφνθσ. Στο: Β. Φιοραβάντεσ (Επιμ.) Προσ τθ Νζα ανκρωπολογία, Κριτικι τθσ Σζχνθσ Κριτικι τθσ
Παγκοςμιοποίθςθσ (μζροσ τζταρτο: Θ Διακαλλιτεχνικότθτα και θ Διαπολιτιςμικότθτα ςτθν Εποχι τθσ
Παγκοςμιοποίθςθσ (ςς. 269-276). Ακινα : Εκδόςεισ Αρμόσ.
2013
Αυγθτίδου, Α. (2013). Ρρόλογοσ. Στο Α. Αυγθτίδου Λ. Βαμβακίδου (Επιμ.), Performance now:
Επιτελεςτικζσ πρακτικζσ ςτθν τζχνθ και δράςεισ in situ (ςς. 7-21). Ακινα: Εκδόςεισ Μων.
Αυγθτίδου, Α. (2013). Ρρακτικζσ των καλλιτεχνϊν τθσ performance art ςτο τοπίο τθσ πόλθσ. Στο Α.
Αυγθτίδου Λ. Βαμβακίδου (Επιμ.), Performance now: Επιτελεςτικζσ πρακτικζσ ςτθν τζχνθ και δράςεισ in
situ. Ακινα: Εκδόςεισ Μων.
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Ziogas, I. (2013). Risk and danger 6 incidents of a nomadic process: The paradigm of Visual March to
Prespes. Στο Θeather Felty (Επιμ.) Life Between Borders: The Nomadic Life of Curators and Artists , (ςς. 7081), Νζα Υόρκθ: Αpexart.
Ηιϊγασ, Λ., Nάνθσ N. (2013). Ρρόλογοσ. Στο: I. Ηιϊγασ & N. Νάνθσ & B. Σωτθριάδου (Επιμ.)
Ανακυκλϊνοντασ Καλλιτεχνικά (ςς. 5-6), Φλϊρινα: ΚΡΕ Μελίτθσ.
Ηιϊγασ, Λ. (2013). Χρθςτικι και Υλικι ανακφκλωςθ-Μια Διαδικαςία Καταςκευισ Καλλιτεχνικϊν Λδεϊν και
Αντικειμζνων. Στο: I. Ηιϊγασ & N. Νάνθσ & B. Σωτθριάδου (Επιμ.) Ανακυκλϊνοντασ Καλλιτεχνικά (ςς. 1017), Φλϊρινα: ΚΡΕ Μελίτθσ.
Ηιϊγασ, Λ., Ρρωτόγεροσ Δ. (2013). Εργαςτιριο: Το Tetrapack και οι μεταςχθματιςμοί του. Στο: I.
Ηιϊγασ & N. Νάνθσ & B. Σωτθριάδου (Επιμ.) Ανακυκλϊνοντασ Καλλιτεχνικά (ςς. 10-17), Φλϊρινα: ΚΡΕ
Μελίτθσ.

Ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια με κριτζσ
2009
Γοδόςθ, Η. (2009). Στον απόθχο του 20ου αιϊνα - Σφγχρονθ τζχνθ ςτα Βαλκάνια. Στο Θ τζχνθ του
20ου αιϊνα, Ιςτορία -Θεωρία - Εμπειρία, Θεςςαλονίκθ, 2-4 Νοεμβρίου 2007 (ςς. 177-186).
Κεςςαλονίκθ: Τομζασ Λςτορίασ τθσ Τζχνθσ, Α.Ρ.Κ.
2011
Ziogas, I. (2011). Creating a Watch for Visual Censorship. Στο International Annual Visual Sociology
Conference. Visual Research as a Collaborative and Participatory Practice. 8 ζωσ 10 Ιουλίου 2011.
University of British Columbia. Βανκοφβερ.
Ziogas, I. (2011). Visual Μarch το Prespes: art and local history. Στο 1st International Conference of
Semiotics and Visual Communication, 25-17 Νοεμβρίου 2011. Ρανεπιςτιμιο Κφπρου, Λεμεςόσ.
2012
Ziogas, I. (2012). North/Northwest of Brooklyn, (parts I and II). International Annual Visual Sociology
Conference. Revisualizing the City., 9 ζωσ 10 Ιουλίου. St Francis College, Νζα Υόρκθ.
2013
Αυγθτίδου, Α. (2013). Art imitating protest imitating art. Στο 10ο Διεκνζσ υνζδριο θμειωτικισ,4-6
Οκτωβρίου 2013. Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ, Βόλοσ.
Ziogas, I. (2013). Art Schools in the years of Crisis: teaching via social experience (the Greek Example). Στο
International Annual Visual Sociology Conference. The Public Image, 8 ζωσ 10 Λουλίου 2013. Goldsmith’s
College. Λονδίνο.

Ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια χωρίσ κριτζσ
2011
Ράνελ “Psr: Performance Studies regional”. Στο Psi Regional Research Cluster, υνευρζςεισ ςε Χρόνο
φγχρονο, 22-24 Νοεμβρίου 2011. Bios, Ακινα.
2012
Ηιϊγασ, Λ. (2012). Θ Ρεριοχι τθσ Φλϊρινασ ωσ ζνασ χϊροσ Σφγχρονθσ Αρχαιολογίασ. Στο Θ Δυτικι
Μακεδονία από τθν ζνταξι τθσ ςτο ελλθνικό κράτοσ ζωσ ςιμερα. 8-11 Νοεμβρίου 2012. Ρανεπιςτιμιο
Δυτικισ Μακεδονίασ, Φλϊρινα.

Άλλεσ εργαςίεσ
2010
Γοδόςθ, Η. (2010). Εικόνεσ Αποκάλυψθσ. Στον κατάλογο τθσ ζκκεςθσ Κϊςτασ Ντιοσ, Εικόνεσ
Αποκάλυψθσ,Γκαλερί Ειρμόσ, Κεςςαλονίκθ, Αίκουςα Τζχνθσ Εικαςτικόσ κφκλοσ, Ακινα, Άνοιξθ 2010
(ς.ς.19-24). Κεςςαλονίκθ: Εκδοτικι Βορείου Ελλάδοσ & Κϊςτασ Ντιόσ.
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Γοδόςθ, Η. (2010). Χρόνοσ - Μνιμθ – Λικθ. Στον κατάλογο τθσ ζκκεςθσ Χρόνοσ - Μνιμθ – Λικθ,
Αρχαιολογικό Μουςείο Αιανισ, 2-16 Λουνίου 2010. Αιανι: Λϋ Εφορεία Ρροϊςτορικϊν Κλαςικϊν
Αρχαιοτιτων & Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ.
2011
Γοδόςθ, Η. (2011). Αλζκοσ Φαςιανόσ, Χαρακτικά 1968-1980. Στον κατάλογο τθσ ζκκεςθσ Αλζκοσ
Φαςιανόσ, Γκαλερί Ειρμόσ, Μάρτιοσ 2011 (ςς.5-9). Κεςςαλονίκθ: Γκαλερί Ειρμόσ.
Γοδόςθ, Η. (2011). Μετρϊντασ τα ςφννεφα. Στον κατάλογο τθσ ζκκεςθσ Το Καλοκαίρι των Νζων
Καλλιτεχνϊν, Γκαλερί Καπλανϊν 5, Λοφνιοσ 2011. Ακινα: Γκαλερί Καπλανϊν 5.
Γοδόςθ, Η. (2011). Οι πρϊτοι απόφοιτοι. Στον κατάλογο τθσ ζκκεςθσ Απόφοιτοι 2011. Μουςείο
Σφγχρονθσ Τζχνθσ Φλϊρινασ, Δεκζμβριοσ-Λανουάριοσ 2011.Φλϊρινα: Στζγθ Φιλοτζχνων Φλϊρινασ &
Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ.
2012
Γοδόςθ, Η. (2012). Νυχτερινζσ περιπλανιςεισ ενόσ ονειροπόλου. Στον κατάλογο τθσ ζκκεςθσ Βαςίλθσ
περάντηασ, Γκαλερί Ειρμόσ, Μάρτιοσ 2012 (ςς.5-7). Κεςςαλονίκθ: Γκαλερί Ειρμόσ.
Γοδόςθ, Η. (2012). Ρανδότειρα Ρανδϊρα. Στον κατάλογο τθσ ζκκεςθσ Transform 2012, Σεπτζμβριοσ
2012 (ς.142). Κεςςαλονίκθ: Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Α.Ρ.Κ.
2013
Γοδόςθ Η. (2013). Κείμενο για τθν ζκκεςθ Διεκνισ Θμζρα Μουςείων 2013: Μνιμθ +Δθμιουργικότθτα
= Κοινωνικι αλλαγι. Αρχαιολογικό Μουςείο Φλϊρινασ, Μάιοσ 2013, Οργάνωςθ: Τμιμα Εικαςτικϊν
και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ & ΚΚϋ ΕΡΚΑ. www.eetf.uowm.gr
Γοδόςθ Η. (2013). Αναηθτϊντασ τα πρόςωπα του χρόνου. Κείμενο για τθν ζκκεςθ Ευρωπαϊκζσ Θμζρεσ
Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ: Σα πρόςωπα του χρόνου, Αρχαιολογικό Μουςείο Φλϊρινασ. ΣεπτζμβριοσΟκτϊβριοσ 2013. Οργάνωςθ: Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ
Μακεδονίασ & ΚΚϋ ΕΡΚΑ. www.eetf.uowm.gr
Γοδόςθ Η. (2013). Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! Κείμενο για τθν ζκκεςθ Home sweet home: Ελζνθ
Θεοφυλάκτου, Νίκοσ Κόκκαλθσ, Κϊςτασ Κουτρουμπισ, ωτιρθσ Λιοφκρασ, Βιργινία Μαςτρογιαννάκθ,
Ιςμινθ Μπονάτςου, Νικόλασ Μπλιάτκα, Αντϊνθσ Παπαδόπουλου, οφία Παπαδοποφλου, Γιϊργοσ
Σςακίρθσ, Γκαλερί Ωχρα-Μπλε, Λιμνοσ, Δεκζμβριοσ 2013. Http://ochrablue.blogspot.gr.
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ΡΑΑΤΘΜΑ 3
Ρλιρθσ

κατάλογοσ των ςθμαντικϊν εκκζςων/διακρίςεων του

Τμιματοσ κατά τθν τελευταία πενταετία.
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2008-2014

ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΦΟΙΤΘΤΙΩΝ/ΩΝ ΣΕ ΜΡΙΕΝΑΛΕ-ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΘ ΣΥΝΕΔΙΑ/ΔΘΜΟΣΙΑ ΕΓΑ
(τα ονόματα όπου αναφζρονται είναι φοιτθτϊν/τριϊν του Τ.Ε.Ε.Τ.)

2008
Art Clash
ο

-Συμμετοχι τθσ Λουλίττασ Καραμαφρου (1 Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επίκουροσ κακθγθτισ Γιάννθσ
Ηιϊγασ) ςε διεκνι ζκκεςθ με ςυμμετοχι Ευρωπαϊκϊν και Αμερικανικϊν Σχολϊν Τζχνθσ, Φλωρεντία,
Λταλία.

2008
Αρχαιολογικό Μουςείο Φλϊρινασ
«Μχνθ 2008». Ραρουςίαςθ εργαςιϊν φοιτθτϊν ςε ςχζςθ με τθν κεματολογία που δόκθκε. Επιμζλεια
επίκουροσ κακθγθτισ Ηωι Γοδόςθ, Φλϊρινα
2009
θ

2 Μπιενάλε Θεςςαλονίκθσ
ο

-ζνα Γρθγοριάδου (1 Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επίκουροσ κακθγθτισ Γιάννθσ Ηιϊγασ): Επιλογι για
ςυμμετοχι ςτα MasterClasses (διδαςκαλία: Λιδα Ραπακωνςταντίνου, BorisNieslony, SeijiShimoda)
του Φεςτιβάλ Ρερφόρμανσ τθσ Μπιενάλε, Κεςςαλονίκθ.
2009
Μπιενάλε Σχολϊν Καλϊν Τεχνϊν Ελλάδασ
ο

-Τάςοσ Λεπτοκαρόπουλοσ (1 Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επίκουροσ κακθγθτισ Γιάννθσ Ηιϊγασ), Ντάνα
ο

οσ

Ραραςκευοποφλου (1 Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επίκουροσ κακθγθτισ Γιάννθσ Ηιϊγασ), ζπαινοι (1 κ
οσ

2 ). Διοργάνωςθ Τα Νζα τθσ Τζχνθσ, Ανωτάτθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Ακινασ, Τμιμα Εικαςτικϊν και
Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Κεςςαλονίκθσ (Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο), Τμιμα Εικαςτικϊν και
Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Φλϊρινασ (Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ), Ακινα.
2009-2010
Ιερά Μονι Αγίου Γεραςίμου του Ιορδανίτου (Ιεριχϊ, Άγιοι Τόποι, Ρατριαρχείο Ιεροςολφμων)
-Ψθφοκζτθςθ ζργου μεγάλων διαςτάςεων για τθν Λερά Μονι Αγίου Γεραςίμου του Λορδανίτου ςτθν
Λεριχϊ (Εργαςτιριο Ψθφιδωτοφ, διδάςκων Δθμοςκζνθσ Αβραμίδθσ), Λεριχϊ, Λςραιλ.
2009
ο

50 Φεςτιβαλ Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ (Why Cinema Now?)
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ο

-Θλζκτρα Μάιπα (1 Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επίκουροσ κακθγθτισ Γιάννθσ Ηιϊγασ), επιλογι ζργου
τθσ για τθν αφίςα του, διοργάνωςθ: Φεςτιβάλ Κινθματογράφου, Μορφωτικό Μδρυμα Εκνικισ
Τραπζηθσ, Κεςςαλονίκθ.
ο

-Θλζκτρα Μάιπα, Ρζνυ Κορρζ (1 Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επίκουροσ κακθγθτισ Γιάννθσ Ηιϊγασ),
ςυμμετοχι ςτθν ζκκεςθ Why Cinema Now? τουΦεςτιβάλ Κινθματογράφου, Μορφωτικό Μδρυμα
Εκνικισ Τραπζηθσ, Κεςςαλονίκθ.

2010
Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ

-Συμμετοχι φοιτθτϊν/τριων ςτθ δράςθ για παιδιά «Το ζργο τζχνθσ; εΛμαι εγϊ!» ςτο πλαίςιο του
φεςτιβάλ «Θ Κεςςαλονίκθ Αλλιϊσ» τθσ «Ραράλλαξθσ». Επιμζλεια επίκουροσ κακθγθτισ Αγγελικι
Αυγθτίδου, Κεςςαλονίκθ.

2010
Αρχαιολογικό Μουςείο Φλϊρινασ
-Ευρωπαϊκζσ Θμζρεσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ 2010, Μάγοι, ξόρκια και φυλαχτά: ι μαγεία ςτον
αρχαίο και χριςτιανικό κόςμο. Ραρουςίαςθ εργαςιϊν φοιτθτϊν ςε ςχζςθ με τθν κεματολογία που
δόκθκε. Επιμζλεια επίκουροσ κακθγθτισ Ηωι Γοδόςθ, Φλϊρινα.
2010
Αρχαιολογικό Μουςείο Αιανισ

-Χρόνοσ, Μνιμθ, Λικθ. Ραρουςίαςθ ατομικϊν και ομαδικζσ εργαςιϊν 110 φοιτθτϊν ςε ςχζςθ με τθν
κεματολογία που δόκθκε. Επιμζλεια επίκουροσ κακθγθτισ Ηωι Γοδόςθ, Αιανι.

2010
ο

12 Διεκνζσ Συνζδριο Σφγχρονου Ψθφιδωτοφ
-Ραρουςίαςθ του ψθφιδωτοφ χάρτθ των Αγίων Τόπων ςτθν Λερά Μονι του Αγίου Γεραςίμου του
Λορδανίτου, Ελλθνορκόδοξου Ρατριαρχείου Λεροςολφμων ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο ςωηόμενο
ςτον Ναό του Αγίου Γεωργίου τθσ Μάδθςισ κακϊσ και τθσ Διδακτικισ του ψθφιδωτοφ ςτο Τμιμα
Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ (Εργαςτιριο
Ψθφιδωτοφ, διδάςκοντεσ Δθμοςκζνθσ Αβραμίδθσ), Ακινα.

2011
Συμμετοχι φοιτθτριϊν και αποφοίτων του Τμιματοσ ςτο workshop “Performancenowv.2:
ςϊμα/χϊροσ” του 2ου Φεςτιβάλ Performance τθσ 3θσ Μπιενάλε Σφγχρονθσ Τζχνθσ Κεςςαλονίκθσ.

2011
Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)
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θ

3 Μπιενάλε Θεςςαλονίκθσ
-Συμμετοχι ςτθν ζκκεςθ: Θ φωτογραφία ωσ μζςο δθμιουργίασ ι ανατροπισ ςτερεοτφπων, ςτο
πλαίςιο των εκδθλϊςεων τθσ Μπιενάλε ( επίκουροσ κακθγθτισ Αγγελικι Αυγθτίδου, διδάςκοντεσ:
Λζνα Ακαναςοποφλου (επιμζλεια ζκκεςθσ, Εργαςτιριο NewMediaArt), Βαςίλθσ Μποφηασ
(Εργαςτιριο Ρολυμζςων), Λνγκο Ντουνεμπίρ (Εργαςτιριο Φωτογραφίασ), Κεςςαλονίκθ.

2011
Μπιενάλε Ακινασ 2011

-Αποπεράτωςθ τθσ Σχεδίασ Α.ΔΛ.Ρ.ΛΕΩ και των Taper-Art, ςυμμετοχι ςτο ζργο του Νίκου
ο

Χαραλαμπίδθ Καρναβαλικι Παφςθ (3 Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επίκουροσ κακθγθτισ
Χάρθσ Κοντοςφφρθσ), Ακινα.

2011
Μπιενάλε Νζων Καλλιτεχνϊν τθσ Μεςογείου , +ταγμα 9: Ρεδίο δράςθσ Κόδρα Δοφρειοσ Κπποσ.

-Διερεφνθςθ τθ ςθμαςιοδότθςθσ τθσ καντίνασ (τοπόςθμο) και τθ διειςδυτικι τθσ χωρικι λειτουργία
ο

ο

(Κεςςαλονίκθ). 1 και 3 Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επίκουροσ κακθγθτισ Γιάννθσ Ηιϊγασ, Χάρθσ
Κοντοςφφρθσ), Κεςςαλονίκθ.

2011
ARTATHINA 2011
ο

-Ενεργοποίθςθ των Εικαςτικϊν Δρϊμενων ΤΥΡΩΚΘΤΩ & Χ_ΑΤ_ΟΝΟΜΛΣΜΑΤΑ (Ομάδα ΕΝ ΦΛΩ, 3

Εργαςτιριο Ηωγραφικισ επίκουροσ κακθγθτισ Χάρθσ Κοντοςφφρθσ και Χαρακτικισ διδάςκουςα
Διμθτρα Σιατερλι), Ακινα.

2011
Ρανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ "Μάκθςθ και Τεχνολογία 2011"
ο

-3 βραβείο ςτθν κατθγορία “Εκπαιδευτικό Ρροϊόν” για τθν ταινία "Ταξίδι τθσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ"
(Συμμετοχι από Τ.Ε.Ε.Τ. Θλίασ Ριεράκοσ, Εργαςτιριο Ρολυμζςων Βαςίλθσ Μποφηασ).

2011-12
Αρχαιολογικό Μουςείο Αιανισ
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ο

-Συμμετοχι πζντε φοιτθτϊν του Τ.Ε.Ε.Τ. ςτο 4

Εργαςτιριο-υμπόςιο Γλυπτικισκαι Αρχαίασ

Ηωγραφικισ, με κζμα «Με αφορμι το παρελκόν- Σφγχρονα εικαςτικά ζργα ςε ιςτορικοφσ χϊρουσ».
Επιμζλεια επίκουροσ κακθγθτισ Ηωι Γοδόςθ, διδάςκων Φίλιπποσ Καλαμάρασ, Αιανι.

2011
Prague Quadrennial of Performance Design and Space

-Φςτερα από

επιλογι ςυμμετοχι φοιτθτϊν/τριων ςτθν διεκνι διοργάνωςθ με ςυμμετοχι ςε

ςεμινάρια, εργαςτιρια, περφόρμανσ, εκκζςεισ. Εργαςτιριο Σκθνογραφίασ Τάςοσ Ρρωτοψάλτου,
Ρράγα, Τςεχία.

2011
Ν 3 International Scenographer’s Festival
-Διάκριςθ των Κϊςτα Γκράτςα, Αλίκθσ Μιχαθλίδου, Γιϊργου Τρικαλιϊτθ και Ελζνθσ Τςιμπλίδου
ςτουσ τελικοφσ του Διεκνοφσ Φοιτθτικοφ Διαγωνιςμοφ Σκθνογραφίασ του ΙΝ 3 International
Scenographers Festival. Εργαςτιριο Σκθνογραφίασ Τάςοσ Ρρωτοψάλτου, Βαςιλεία, Ελβετία.
2011
Ρινακοκικθ Διμου Ακθναίων

-Ραράλλθλθ ζκκεςθ και δράςθ ςτθν ζκκεςθ:

«Συλλογι Οικονόμου» (ομάδα ΕΝ ΦΛΩ,
ο

Εργαςτιριο Χαρακτικισ, διδάςκουςα Διμθτρα Σιατερλι, 3 Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επίκουροσ
κακθγθτισ Χάρθσ Κοντοςφφρθσ), Ακινα.

2011

Στζγθ Φιλοτζχνων, Φλϊρινα

-Ζκκεςθ αποφοίτων 2011 του Τ.Ε.Ε.Τ. ςτθ Στζγθ Φιλοτζχνων ςτθν Φλϊρινα.

2011
st

1 International Conference of Semiotics and Visual Communication

-AνακοίνωςθVisual Μarch το Prespes: arta nd local history για τθν Εικαςτικι Πορεία προσ τισ
ο

Πρζςπεσ (ετιςια Δράςθ του Τ.Ε.Ε.Τ.). 1 Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επίκουροσ κακθγθτισ Γιάννθσ
Ηιϊγασ, Λεμεςόσ, Κφπροσ.

2012
Fashion Institute of Technology, Νζα Υόρκθ
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-Aποδοχι τθσ Μζλανι Ραυλίδθ (Εργαςτιριο Γλυπτικισ, επίκουροσ κακθγθτισ Ζκτωρ Ραπαδάκθσ) ςτο
Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα του Λνςτιτοφτου, Νζα Υόρκθ, ΘΡΑ.

2012
International Conference of Visual Sociology Association

-AνακοίνωςθEXITCITIES/BORDERCITIES για τθν Εικαςτικι Πορεία προσ τισ Πρζςπεσ (ετιςια Δράςθ
ο

του Τ.Ε.Ε.Τ.) ςτο StFrancisCollege. 1 Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επίκουροσ κακθγθτισ Γιάννθσ Ηιϊγασ.
Μπροφκλιν, Νζα Υόρκθ, ΘΡΑ.

2012
Κζντρο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Κρατικοφ Μουςείου Θεςςαλονίκθσ
-υμμετοχι ςτο Performance now v.3: Ρρακτικζσ εμπλοκισ, παράλλθλθ δράςθ τθσ ζκκεςθσ "It’s the
Political Economy, Stupid", επιμ. κακ. Αγγελικι Αυγθτίδου, Θεςςαλονίκθ.

2012
Βαλταδϊρειο Γυμνάςιο

-Ζκκεςθ αποφοίτων 2012 του Τ.Ε.Ε.Τ. ςτο Βαλταδϊρειο Γυμνάςιο ςτθν Κοηάνθ.

2012
Athens Print-Fest

-Ρρόςκλθςθ ςυμμετοχισ τθσ ομάδασ ΕΝ-ΦΛΩ με τθ δράςθ «Ρατατ-art», επιμ. (ομάδα ΕΝ ΦΛΩ,
ο

Εργαςτιριο Χαρακτικισ, διδάςκουςα Διμθτρα Σιατερλι, 3 Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επίκουροσ
κακθγθτισ Χάρθσ Κοντοςφφρθσ, Ακινα.
-Ρρόςκλθςθ ςυμμετοχισ με τθν ζκκεςθ «Μια εικόνα μια λζξθ, μια λζξθ μια εικόνα», Εργαςτιριο
Χαρακτικισ, διδάςκουςα Διμθτρα Σιατερλι, Ακινα.

2012
θ

8 Διεκνισ Ρανεπιςτθμιάδα Θεάτρου
θ

-Συμμετοχι κατόπιν επιλογισ ςτθν 8 Ρανεπιςτθμιάδα με δφο κεατρικζσ περφόρμανσ: «ωμαίοσ και
Λουλιζτα andtimeforus» και τθν «Κυρά τθσ Κάλαςςασ» (Σζρρεσ). Εργαςτιριο Σκθνογραφίασ Τάςοσ
Ρρωτοψάλτου, Σζρρεσ.
2012
ο

30 Συνζδριο του ISME
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-Συμμετοχι ςτο InternationalSocietyforMusicEducation (ISME) με προβολζσ βίντεο (Κεςςαλονίκθ).
Εργαςτιριο Ρολυμζςων, διδάςκων Βαςίλθσ Μποφηασ, Κεςςαλονίκθ.

2012
International Visual Sociology Acossiation, Annual Conference: Revisualising the City
ο

-AνακοίνωςθEXITCITIES/BORDERCITIES, 1 Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επίκουροσ κακθγθτισ Γιάννθσ
Ηιϊγασ, StFrancisCollege, NewYork, USA

2012
Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ
-Συμμετοχι ςτθν ζκκεςθ The world is Not Enough ςτο πλαίςιο του InspireFestival (ςυμμετοχι από 1
Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επίκουροσ κακθγθτισ Γιάννθσ Ηιϊγασ, 2

ο

ο

Εργαςτιριο Ηωγραφικισ,

διδάςκων Γιάννθσ Καςτρίτςθσ), Κεςςαλονίκθ.
2012
ActionFieldKodra 2012

-Συμμετοχι ςτο Κόδρα Fresh 2012. Wha tWe Want του ActionField Kodra 2012 (ςυμμετοχι από 2

ο

Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, διδάςκων Γιάννθσ Καςτρίτςθσ).

2012
Γενικό Επιτελείο Στρατοφ

-Φιλοτζχνθςθ προτομισ του δόκιμου Δθμθτρίου Τςαμκιράνθ, πεςόντοσ ςτθν Κφπρο το 1974
(Μονάδα Αμφιβίων Καταδρομϊν, Κωσ), από τζςςερισ προτάςεισ φοιτθτϊν, επιλζχκθκε θ πρόταςθ
τθσ φοιτιτριασ Ραναγιϊτασ Κεοφιλοποφλου, θ οποία και αποκαλφφκθκε ςε ειδικι πανθγυρικι
τελετι ςτισ 20/7/2012, Εργαςτιριο Γλυπτικισ, επίκουροσ κακθγθτισ Ζκτωρ Ραπαδάκθσ.

2012
Transform 2012: Ετιςια Ζκκεςθ των Ακαδθμιϊν και Σχολϊν Καλϊν Τεχνϊν των Βαλκανικϊν
Κρατϊν.

-Συμμετοχι του Τ.Ε.Ε.Τ. ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ που είχε τθν κεματικι «Το κουτί τθσ Ρανδϊρασ» και
διοργάνωςε το Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν του Α.Ρ.Κ, Κεςςαλονίκθ.

2012
Κζντρο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Κρατικοφ Μουςείου Θεςςαλονίκθσ
-Συμμετοχι του Κζντρου ςτθν ετιςια διαδικαςία Εικαςτικι Πορεία προσ τισ Πρζςπεσ (ετιςια Δράςθ
του Τ.Ε.Ε.Τ.) και ειδικότερα ςτθν ζναρξθ τθσ Ρορείασ ςτο πρϊθν Στρατόπεδο Ραφλου Μελά,
Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)
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ο

Σταυροφπολθ Κεςςαλονίκθσ, 1 Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επίκουροσ κακθγθτισ Γιάννθσ Ηιϊγασ,
Κεςςαλονίκθ.

2012
Κζντρο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Κρατικοφ Μουςείου Θεςςαλονίκθσ
-Συμμετοχι τθσ Εικαςτικισ Πορείασ προσ τισ Πρζςπεσ (ετιςια Δράςθ του Τ.Ε.Ε.Τ.) ςτθν ζκκεςθ του
Κζντρου: Σόποι τθσ μνιμθσ – Πεδία οραμάτων ςτο πλαίςιο του Φεςτιβάλ των Αοράτων Πόλεων – Μια
ο

κοςμογραφία, , 1 Εργαςτιριο Ηωγραφικισ, επίκουροσ κακθγθτισ Γιάννθσ Ηιϊγασ, Κεςςαλονίκθ.

2012
Γενικό Επιτελείο Ναυτικοφ

Ανάκεςθ ςτο Εργαςτιριο Γλυπτικισ, τθσ φιλοτζχνθςθσ των πεςόντων ςτα Μμια (Βλαχάκου, Γιαλοψοφ,
Καρακανάςθ). Θ άςκθςθ εκπονείται ιδθ από τουσ φοιτθτζσ, κα επιλεγεί ζνα πρόπλαςμα από τον
κάκε τιμϊμενο, το οποίο κα φιλοτεχνθκεί ςε μπροφτηο (με δαπάνεσ του Γ.Ε.Ν.) και κα αποκαλυφκεί
ςε πανθγυρικι τελετι τον Μάρτιο 2013. Εργαςτιριο Γλυπτικισ, επίκουροσ κακθγθτισ Ζκτωρ
Ραπαδάκθσ.

2013

Απονζμεται ςτο “People and Space in the Βorderland of Western Macedonia: tracing historical, social
and intercultural features"<P.S.BoWMa>το 1

ο

βραβείο ποιότθτασ

ο

κ το 3 βραβείο διάδοςθσ

αποτελεςμάτων των Ρρογραμμάτων ERASMUSIntensiveProgrammes για τθν περίοδο 2007 2013 που
εφαρμόηεται

το

Ρρόγραμμα

ςτθ

χϊρα

μασ.

Το

P.S.BoWMa

επζλζγθ

από

117

ERASMUSIntensiveProgrammes που είχαν εφαρμοςτεί ςτθ χϊρα μασ αυτι τθν περίοδο.
Επιςτθμονικοί υπεφκυνοι του ιταν οι Κατερίνα Δθμθτριάδθ, αναπλθρϊτρια κακθγιτρια ΡΤΔΕ, για
τθν περίοδο 2009-11 και ο Γιάννθσ Ηιϊγασ, επίκουροσ κακθγθτισ Τ.Ε.Ε.Τ., για τθν περίοδο 2011-12.
Συμμετείχαν ωσ εταίροι ςτο πρόγραμμα Στο Ρρόγραμμα ςυμμετείχαν ωσ εταίροι τα Ρανεπιςτιμια
NHL University (Noordeldijke Hogeschool Leeuwarden) Ολλανδία, University of Ljubljana, Σλοβενία,
Cyprus University of Technology, Lemessos, Κφπροσ, St. Mary’s University College, Belfast, Θνωμζνο
Βαςίλειο.

2013
Συμμετοχι φοιτθτριϊν του Τμιματοσ ςτο workshop “Performance now v.4: Performance &
αρχιτεκτονικι – τόποι αναχϊρθςθσ”, μζροσ των εκδθλϊςεων “Φαντάςου τθν Ρόλθ. Κοηάνθ 2013”.
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ΡΑΑΤΘΜΑ 4
Χρονολόγιο Εκδθλϊςεων του Τμιματοσ κατά τθν τελευταία
πενταετία.
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6 Δεκεμβρίου 2006
Εκπαιδευτικι εκδρομι
ςε Θράκλεια και Μοναςτιρι (Βitola, Fyrom).
Συντονιςμόσ: Σοφλθ Βοςκοποφλου.
Σχεδιαςμόσ φυλλαδίου: Αγγελικι Αυγθτίδου.

2006 ζωσ 2009
Βραδιζσ Κινθματογράφου
Ρροβολι ςε εβδομαδιαία βάςθ ταινιϊν του παγκόςμιου κινθματογράφου. Ρροβλικθκαν ταινίεσ των
Κουροςάβα, Ταρκόφςκι, ενζ, Γουζλσ, Αντονιόνι, Ραρατηάνωφ, Κιςλόφςκι, Αγγελόπουλου,
Μπζργκμαν, Ηβιςγκίντςεφ, Γαβρά, Στόουν, Άλλεν, Βιςκόντι, Κοζν, Αρονόφςκι, Σλζντορφ,
Σπιλπμεργκ, Ρολάνςκι, Κοζν, Κάρπεντερ, Τηάρμουσ κά. Μετά τισ προβολζσ ακολουκοφςε ςυηιτθςθ.
Συντονιςμόσ: Γιάννθσ Ηιϊγασ, Φωτεινι Καριωτάκθ, Σοφία Κυριακοφ.

20 Μαρτίου 2007
Διάλεξθ Ιορδάνθ Στυλίδθ
επικ. κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων, Ρ.Κ. με τίτλο «Comix, Λδεολογία, Χρόνοσ» ςτα πλαίςια του
μακιματοσ «Κεωρίεσ και Λδεολογίεσ για τθν Αρχιτεκτονικι του Μζλλοντοσ». Διδάςκουςα: Αγγελικι
Αυγθτίδου.

Μάρτιοσ 2007
Εκπαιδευτικι εκδρομι
ςε Καςτοριά (επίςκεψθ ςτο

Δθςπιλιό, Λαογραφικό Μουςείο, βυηαντινζσ

και μεταβυηαντινζσ

εκκλθςίεσ, Βυηαντινό Μουςείο)
Συντονιςμόσ Βαςίλθσ Βαςίλθ, Γιάννθσ Ηιϊγασ.

31 Μαΐου 2007
Επίςκεψθ
ςτον Αρχαιολογικό χϊρο του Λόφου του Αγ. Ραντελειμονα και ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ
Φλϊρινασ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Λςτορία τθσ Τζχνθσ ΛΛ: Κλαςικι, ελλθνιςτικι ωμαϊκι τζχνθ.
Διδάςκουςα: Ηωι Γοδόςθ

Μάιοσ 2007
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Μαρακϊνιοσ Σχεδίου
Θμεριςια διαδικαςία πάνω ςτισ τεχνικζσ και ςτισ εκφραςτικζσ δυνατότθτεσ του Σχεδίου.
Συντονιςμόσ: Βαςίλθσ Βαςίλθ.
Ειςθγθτζσ: Γιάννθσ Ηιϊγασ, Φωτεινι Καριωτάκθ, Κϊςτασ Ξανκόπουλοσ.

29 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2007
Εικαςτικι Ρορεία προσ τισ Ρρζςπεσ 2007
http://visualmarch.eetf.uowm.gr
Ρεριοχι μεταξφ Ριςοδερίου, Αγίου Γερμανοφ και Κοφλασ Ρρεςπϊν.
Συντονιςμόσ: Γιάννθσ Ηιϊγασ.
Ειςθγθτζσ: Φωτεινι Καριωτάκθ, Μνγκο Ντοφννεμπιρ.
Εμπλεκόμενοι φορείσ: Διμοσ Ρρεςπϊν, Ρολιτιςτικό Τρίγωνο Ρρεςπϊν.

Νοζμβριοσ 2007
Διάλεξθ Μανϊλθ Σκοφφια
φωτογράφου, διδάκτορα Ρανεπιςτθμίου Westminster, με τίτλο: «Μικρζσ Λςτορίεσ» ςτα πλαίςια του
μακιματοσ «Χϊροσ, Χρόνοσ, Σϊμα».
Διδάςκουςα: Αγγελικι Αυγθτίδου.

16 Δεκεμβρίου 2007
Εκπαιδευτικι εκδρομι
ςτθ Κεςςαλονίκθ. Επίςκεψθ ςτο Μουςείο Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ, ςτο Μακεδονικό Μουςείο
Σφγχρονθσ Τζχνθσ. Συντονιςμόσ: Ηωι Γοδόςθ

Χριςτοφγεννα 2007
Εποχιακι Διακόςμθςθ
ςε βιτρίνεσ πζντε καταςτθμάτων τθσ Φλϊρινασ από ομάδεσ φοιτθτϊν/τριων του Εργαςτθρίου
Διακοςμθτικϊν Τεχνϊν.
Διδάςκουςα: Φωτεινι Καριωτάκθ.
Εμπλεκόμενοι φορείσ: Εμπορικό Επιμελθτιριο Φλϊρινασ.

14 Μαΐου 2008
Θμερίδα «Ουτοπίεσ Ευτοπίεσ Δυςτοπίεσ»
Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, Φλϊρινα. Οργανωτικι Επιτροπι: Αγγελικι Αυγθτίδου,
Ηωι Γοδόςθ.
Ραράλλθλο Ρρόγραμμα Θμερίδασ:
Project και ζκκεςθ «Αόρατεσ Ρόλεισ». Υπεφκυνθ: Αγγελικι Αυγθτίδου.
Ζκκεςθ φωτογραφίασ «UFO». Υπεφκυνοσ: Μνγκο Ντοφννεμπιρ
Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)
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Δράςθ «Βαβζλ». Υπεφκυνοσ: Γιάννθσ Ηιϊγασ.
Φεςτιβάλ Ταινιϊν Επιςτθμονικισ Φανταςίασ. Ειςθγθτζσ: Αγγελικι Αυγθτίδου, Βαςίλθσ Βαςίλθ,
Γιάννθσ Ηιϊγασ.
15-25 Μαΐου 2008
Εκκεςθ «Κχνθ 2008»
Αρχαιολογικό Μουςείο Φλϊρινασ. Ζκκεςθ με ςχζδια φοιτθτϊν του Τμιματοσ που εκπονικθκαν ςτο
πλαίςιο του προκαταρτικοφ κφκλου μακθμάτων. Επιμζλεια ζκκεςθσ: Ηωι Γοδόςθ.
Συνδιοργάνωςθ: ΚΚϋ Εφορεία Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων.

23 Μαΐου 2008
Διάλεξθ Κ. Σουζρεφ
«Το ζργο του Λυςίππου». Ρροβολι βραβευμζνου ντοκιμαντζρ για τον Λφςιππο. Στο πλαίςιο του
μακιματοσ Λςτορία τθσ Τζχνθσ ΛΛ: Κλαςικι, Eλλθνιςτικι ωμαϊκι τζχνθ. Διδάςκουςα: Ηωι Γοδόςθ

24 Μαΐου 2008
Εκπαιδευτικι εκδρομι
Στθ Κεςςαλονίκθ. Επίςκεψθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο, ςτο Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ
Τζχνθσ, ςτο Κζντρο Σφγχρονθσ Τζχνθσ (ζκκεςθ Revolution I love you), ςτο Μουςείο Φωτογραφίασ.
Συντονιςμόσ: Ηωι Γοδόςθ.

10-13 Ιουνίου 2008
FIMRALLY
Γιάλοβα, Μεςςθνία.
Συνεργαςία είκοςι πζντε φοιτθτϊν/τριων για τθν μεταμόρφωςθ του χϊρου των εκδθλϊςεων και
happening κατά τθν διάρκεια των εκδθλϊςεων.
Διοργανωτισ: Ρολιτιςτικό Μδρυμα: «Οι δρόμοι τθσ ελιάσ». Συντονιςμόσ: Ανδρόνικοσ Σαγιάννοσ.
Συνεργαηόμενοι φορείσ: Ορνικολογικι Μεςςθνίασ, Πψθ Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ.

5-13 Ιουνίου 2008
Ζκκεςθ ζργων των εργαςτθρίων ςτισ εγκαταςτάςεισ του Τμιματοσ .

14 Ιουνίου-22 Αυγοφςτου
Οδοιπορικό «Οι Δρόμοι Τθσ Ελιάσ»
www.olivertreeroute.gr
Ρολιτιςτικό οδοιπορικό Ελλάδα, Ρεκίνο, Μόςχα.
Συμμετζχοντεσ: Ανδρόνικοσ Σαγιάννοσ, Φίλιπποσ Καλαμάρασ, Χάικε Κοφμερ.

27-29 Ιουνίου 2008
Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)
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Εικαςτικι Ρορεία προσ τισ Ρρζςπεσ 2008
http://visualmarch.eetf.uowm.gr
Ρεριοχι μεταξφ Βζρνου, Αγίου Αχίλλειου και Κοφλασ Ρρεςπϊν. Ζκδοςθ Ρρακτικϊν. Συντονιςμόσ:
Γιάννθσ Ηιϊγασ. Ειςθγθτζσ: Φίλιπποσ Καλαμάρασ, Φωτεινι Καριωτάκθ, Μνγκο Ντοφννεμπιρ, Σοφία
Κυριακοφ.
Εμπλεκόμενοι φορείσ: Διμοσ Ρρεςπϊν, Νομαρχία Φλϊρινασ, Ρολιτιςτικό Τρίγωνο Ρρεςπϊν.

5 Νοεμβρίου 2008
Διάλεξθ MichelleRosenberg
Εικαςτικι καλλιτζχνθσ out bound resident ςτθν Ελλάδα του apexart, Νζα Υόρκθ. Ραρουςίαςθ του
ζργου τθσ.
Διδάςκουςα: Φωτεινι Καριωτάκθ.

29 Νοεμβρίου 2008
Σάββατο Τζχνθσ, Χειμερινό 2008-09
Εκπαιδευτικι Εξόρμθςθ ςτθν Ακινα
Επίςκεψθ τθσ Εκνικισ Ρινακοκικθσ, Μουςείου Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Μουςείου Κυκλαδικισ Τζχνθσ,
Λδρφματοσ Κεοχαράκθ, ΜΛΕΤ, Αίκουςασ Xippas, Τεχνόπολισ
Συντονιςμόσ: Γιάννθσ Ηιϊγασ, Ρζννυ Γκζκα, Σοφία Κυριακοφ

15 Δεκεμβρίου 2008
Αγόρευςθ Θεόδωρου Αγγελόπουλου ςε επίτιμο διδάκτορα Ρ.Δ.Μ.
Αγόρευςθ του ςκθνοκζτθ Κεόδωρου Αγγελόπουλου ςε επίτιμο διδάκτορα του Ρ.Δ.Μ. και παράλλθλθ
ζκκεςθ ζργων φοιτθτϊν/τριων με τίτλο «Το πορτραίτο του Αγγελόπουλου». Κείμενο -ςχεδιαςμόσ
εντφπου: Γιάννθσ Ηιϊγασ.

23 Δεκεμβρίου 2008
Συμμετοχι ςτισ εκδθλϊςεισ του «εκίμου τθσ Φωτιάσ».
Γειτονιά «το Βαρόςι», Φλϊρινα. Σειρά ζργων εξωτερικοφ χϊρου με κζμα τθ «Φωτιά» από τουσ
φοιτθτζσ/τριεσ του Εργαςτθρίου Διακοςμθτικϊν Τεχνϊν.
Συντονιςμόσ: Φωτεινι Καριωτάκθ.
Εμπλεκόμενοι φορείσ: «Σφλλογοσ Φλϊρινασ για το Ρεριβάλλον και τον Ρολιτιςμό το Βαρόςι»,
Λιγνιτωρυχεία Αχλάδασ Α.Ε. (χορθγόσ).

19 Ιανουαρίου 2009
Διάλεξθ Ράνου Τςολάκθ
αναπλ. κακθγθτι τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Α.Ρ.Κ., ςτα πλαίςια του μακιματοσ «υκμολογία», με
κζμα: «Θ ναοδομία ςτθν Αρχαία Ελλάδα».
Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)
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Διδάςκουςα: Σοφλθ Βοςκοποφλου.

14 Μαΐου 2009
Διάλεξθ Ι. Στυλίδθ
επικ. κακθγθτι Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων, Ρ.Κ. με τίτλο «Διατάξεισ και Διαφοριςμοί» ςτα πλαίςια του
μακιματοσ «Κεωρίεσ και Λδεολογίεσ για τθν Αρχιτεκτονικι του Μζλλοντοσ». Διδάςκουςα: Αγγελικι
Αυγθτίδου.

26 Μαΐου 2009
Διάλεξθ Ρζτρου Χριςτοφλια
Ηωγράφου, εικονογράφου, «Κόμικσ: εικονογράφθςθ ωσ οι μεταμορφϊςεισ τθσ αφιγθςθσ από τθν
αρχικι ιδζα μζχρι τθν επαφι με το κοινό».
Διδάςκων: Γιάννθσ Ηιϊγασ.

25 Μαΐου 2009
Επίςκεψθ
ςτον Αρχαιολογικό χϊρο του Λόφου του Αγ. Ραντελειμονα και ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ
Φλϊρινασ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Λςτορία τθσ Τζχνθσ ΛΛ: Κλαςικι, Ελλθνιςτικι ωμαϊκι τζχνθ.
Διδάςκουςα: Ηωι Γοδόςθ

26 και 27 Μαΐου 2009
θσ

Φεςτιβάλ Ρερφόρμανσ 2 Μπιενάλε Σφγχρονθσ Τζχνθσ Θεςςαλονίκθσ
Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Θεςςαλονίκθσ
Συμμετοχι τθσ φοιτιτριασ ζνασ Γρθγοριάδου ςτα MasterClasses (διδαςκαλία: Λιδα
Ραπακωνςταντίνου, BorisNieslony, SeijiShimoda).

Μάιοσ-Ιοφνιοσ 2009
Ζκκεςθ Φωτογραφίασ
Συμμετοχι ςτθν ζκκεςθ φωτογραφίασ φοιτθτϊν Σχολϊν Καλϊν Τεχνϊν από τθν Ελλάδα και τα
Βαλκάνια. Συντονιςμόσ: Μνγκο Ντοφννεμπιρ. Μουςείο Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ, Λνςτιτοφτο Γκαίτε και
Γενί Τηαμί, Κεςςαλονίκθ.
Εμπλεκόμενοι φορείσ:Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ.

23-28 Ιουνίου 2009
Εικαςτικι Ρορεία προσ τισ Ρρζςπεσ 2009
http://visualmarch.eetf.uowm.gr
Ρεριοχι μεταξφ Δαςερισ, Ψαράδων, Αγίου Γερμανοφ, Κοφλασ.
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Καταςκευι ζργων από φοιτθτζσ/τριεσ και επιςκζπτεσ καλλιτζχνεσ/ιδεσ,. Κεματικι: Ραγκόςμια Τοπία.
Θμερίδα «Ραγκόςμια Τοπία». Ζκδοςθ Ρρακτικϊν. Συντονιςμόσ: Γιάννθσ Ηιϊγασ. Ειςθγθτζσ: Αγγελικι
Αυγθτίδου, Ρζννυ Γκζκα, Φίλιπποσ Καλαμάρασ, Σοφία Κυριακοφ.
Εμπλεκόμενοι φορείσ: Διμοσ Ρρεςπϊν, Λιγνιτωρυχεία Αχλάδασ, Ρολιτιςτικό Τρίγωνο Ρρεςπϊν.

1 Ιουλίου-31 Αυγοφςτου 2009
Εφαρμογι ςτθν αγορά εργαςίασ
Ψθφιδογράφθςθ με τθν ςυμμετοχι φοιτθτϊν/τριων του ΤΕΕΤ του Χάρτθ τθσ Μζςθσ Ανατολισ κατά
τθν Φςτερθ Ελλθνιςτικι Εποχι κακϊσ και Ψθφιδωτά για το δάπεδο του Κακολικοφ.
Συντονιςμόσ: Δθμοςκζνθσ Αβραμίδθσ.
Εμπλεκόμενοι Φορείσ: Λερά Μονι Αγίου Γεραςίμου του εν Λορδάνθ, Ρατριαρχείο Λεροςολφμων

13 Νοεμβρίου-20 Δεκεμβρίου 2009
ο

50 Φεςτιβαλ Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ
WhyCinemaNow?
Εκκεςθ φοιτθτϊν των ςχολϊν Καλϊν Τεχνϊν, ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ. Συμμετοχι των φοιτθτριϊν
Ρζννυσ Κορρζ και Θλζκτρασ Μάιπα. Το ζργο τθσ Θλζκτρασ Μάιπα επελζγθ για τθν αφίςα του
Φεςτιβάλ.
Εμπλεκόμενοι φορείσ: Φεςτιβάλ Κινθματογράφου, Μορφωτικό Μδρυμα Εκνικισ Τραπζηθσ.

20 Νοεμβρίου 2009
Ομιλία Ράνου Τςολάκθ
Αναπλ. κακθγθτι τμιματοσ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν Α.Ρ.Κ., ςτα πλαίςια του μακιματοσ
«υκμολογία», με κζμα: «Οι ρυκμοί τθσ κλαςικισ εποχισ».
Διδάςκουςα: Σοφλθ Βοςκοποφλου.

7 Δεκεμβρίου 2009-9 Ιανουαρίου 2010
Εφαρμογι ςτθν αγορά εργαςίασ
Ψθφιδογράφθςθ με τθν ςυμμετοχι φοιτθτϊν/τριων του ΤΕΕΤ δαπζδου Λεροφ Βιματοσ του
Κακολικοφ.
Συντονιςμόσ: Δθμοςκζνθσ Αβραμίδθσ.
Εμπλεκόμενοι Φορείσ: Λερά Μονι Αγίου Γεραςίμου του εν Λορδάνθ, Ρατριαρχείο Λεροςολφμων

22 Δεκεμβρίου 2009-21 Ιανουαρίου 2010
…θ αρχι
Ομαδικι ζκκεςθ ςτα πλαίςια του μακιματοσ «Δθμοςιοποίθςθ Ζργου Τζχνθσ».
Διδάςκουςα: Αναςταςία Βαλαβανίδου.
Εμπλεκόμενοι Φορείσ: Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Φλϊρινασ, ΦΣΦ «Ο Αριςτοτζλθσ».
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Μάρτιοσ 2010
Επίςκεψθ Γυμναςίων - Λυκείων τθσ Φλϊρινασ, ςτο ΤΕΕΤ, ςτο Εργαςτιριο τθσ Γλυπτικισ (Κφκλοσ).
Διδάςκων: Τςϊτςοσ Χριςτοσ.

14 Μαρτίου 2010
Εκπαιδευτικι εκδρομι
ςτο Μζτςοβο (Ρινακοκικθ Ε. Αβζρωφ, Οινοποιείο) και τθν Αιανι (Αρχαιολογικό Μουςείο) ςτο
πλαίςιο του μακιματοσ «Ελλθνικι τζχνθ του 20ου αι.». Συντονιςμόσ: Ηωι Γοδόςθ.
.
8-17 Απριλίου 2010
θ

1 Φοιτθτικι Εικαςτικι Εκκεςθ του ΤΕΕΤ
Δθμοτικι Αγορά Κυψζλθσ
Ζκκεςθ φοιτθτϊν/τριων του ΤΕΕΤ ςτθν Δθμοτικι Αγορά Κυψζλθσ.
Συντονιςμόσ: Σφλλογοσ Φοιτθτϊν Σχολισ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν.

17 Απριλίου 2010
Σάββατο Τζχνθσ, Εαρινό 2009-2010
Εκπαιδευτικι Εξόρμθςθ ςτθν Ακινα
Επίςκεψθ ςτθν Εκνικι Ρινακοκικθ (Μόνιμθ Συλλογι, «Σχζδια Τςίλλερ»), Δθμόςιου Ζργου του
Γιϊργου Χουλιαρά ςτθν Καιςαριανι (ξενάγθςθ ο καλλιτζχνθσ), και των εκκζςεων: Χρόνθ
Μπότςογλου (ΕΜΣΤ, αναδρομικι), Νίκοσ Αλεξίου(ατομικι), Αλεξάνδρα Ναςιοφλα ( ξενάγθςθ θ
καλλιτζχνθσ, ατομικι), Δθμοςκζνθ Αβραμίδθ (ξενάγθςθ ο καλλιτζχνθσ, ατομικι), Άγγελου
Αντωνόπουλου (ξενάγθςθ ο καλλιτζχνθσ, ατομικι).
Συντονιςμόσ: Γιάννθσ Ηιϊγασ, Ρζννυ Γκζκα, Σοφία Κυριακοφ

7 Μαΐου 2010
Εκπαιδευτικι εκδρομι
ςτθν Οχρίδα (Ohrid, Fyrom), ςτα πλαίςια των μακθμάτων «Λςτορία αρχιτεκτονικισ» και «Χαρακτικι».
Συντονιςμόσ: Σοφλθ Βοςκοποφλου, Ρζννυ Γκζκα.

11 Μαΐου 2010.
Θεατρικι performance
«Ρροςτάτευςζ με από αυτά που επικυμϊ» από τουσ φοιτθτζσ/τριεσ του Εργαςτθρίου Σκθνογραφίασ,
Κζατρο «Αριςτοτζλθσ», Φλϊρινα.
Συντονιςμόσ: Τάςοσ Ρρωτοψάλτου.

13-16 Μαίου 2010
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Εκπαιδευτικι Εξόρμθςθ ςτθν Ακινα
Επίςκεψθ-Ξενάγθςθ των φοιτθτϊν ςτθν διεκνι διοργάνωςθ “Art-Athina2010” (Στάδιο TAE- KWODO, Ραλαιό Φάλθρο).
Συντονιςμόσ: Εκτωρ Ραπαδάκθσ.

14-15 Μαΐου 2010
Σεμινάρια «Performance now: Επιτελεςτικζσ πρακτικζσ ςτθν τζχνθ και δράςεισ in situ».
Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, Φλϊρινα.
Επιςτθμονικι και Οργανωτικι Επιτροπι: Αγγελικι Αυγθτίδου, Λφιγζνεια Βαμβακίδου, Αλεξάνδρα
Ματκαίου, Ξανκι Καπουλίτςα.
Σε ςυνεργαςία με το: Μ.Δ.Ε. Τμιματοσ Νθπιαγωγϊν, Ρ.Δ.Μ., κατεφκυνςθ «Ρολιτιςτικζσ ςπουδζσ,
ςθμειωτικζσ δομζσ και πρακτικζσ».

3 Ιουνίου 2010
Σταγόνα
Υπαίκρια δράςθ φοιτθτϊν ςτθν κεντρικι πλατεία Καςτοριάσ για τθν υποςτιριξθ των δράςεων τθσ
Ελλθνικισ Αιματολογικισ Εταιρίασ.
Συντονιςμόσ: Γιάννθσ Ηιϊγασ.
Εμπλεκόμενοσ φορζασ: Σφλλογοσ Αιμοδοςίασ-Ρολιτιςμοφ-Ρεριβάλλοντοσ Νομοφ Καςτοριάσ.

2-24 Ιουνίου 2010
Ζκκεςθ «Χρόνοσ, Μνιμθ, Λικθ»
Αρχαιολογικό Μουςείο Αιανισ. Ζκκεςθ με ζργα φοιτθτϊν από Εργαςτιρια και μακιματα του
Τμιματοσ. Επιμζλεια ζκκεςθσ: Ηωι Γοδόςθ.
Συνδιοργάνωςθ: Λϋ Εφορεία Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων
Με τθν υποςτιριξθ τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Κοηάνθσ.

28 Ιουνίου ζωσ 2 Ιουλίου 2010
Εκπαιδευτικι εκδρομι
ςτο Άμςτερνταμ, Ολλανδία. Επίςκεψθ ςε Μουςεία (Rijksmuseum, Stedelijk Museum, Van Gogh
Museum), Αίκουςεσ Τζχνθσ.
Συντονιςμόσ: Γιάννθσ Καςτρίτςθσ.
Εμπλεκόμενοσ φορζασ: Λιγνιτωρυχεία Αχλάδασ.

13-16 Μαίου 2010
Εκπαιδευτικι Εξόρμθςθ ςτθν Ακινα
Επίςκεψθ-Ξενάγθςθ των φοιτθτϊν ςτθν Διεκνι διοργάνωςθ “Art-Athina2010”
Συντονιςμόσ: Ζκτωρ Ραπαδάκθσ
Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)
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28 Ιουνίου-9 Ιουλίου 2010
People and Space in the Borderland of Western Macedonia (P.S.BoWMa)
http://www.eled.uowm.gr
Συμμετοχι φοιτθτϊν ςτο P.S.BoWMa ςτα πλαίςια του Intensive Erasmus Program 2010, διοργάνωςθ
Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτιμιου Δυτικισ Μακεδονίασ υπό τον ςυντονιςμό τθσ
Επικ. Κακ. Κατερίνασ Δθμθτριάδου.
Διδάςκοντεσ εκ μζρουσ του ΤΕΕΤ: Αγγελικι Αυγθτίδου, Ανδρονίκθ Γακοφδθ, Γιάννθσ Ηιϊγασ.
Εμπλεκόμενοι φορείσ: ΛΚΥ, University of Applied Sciences (Ολλανδία), Universituu Ljuibljani
(Σλοβενία), Τμιμα Νθπιαγωγϊν ΡΔΜ, Τμιμα Βαλκανικϊν Σπουδϊν ΡΔΜ.

28 Ιουνίου-4 Ιουλίου 2010
Εικαςτικι Ρορεία προσ τισ Ρρζςπεσ 2010
http://visualmarch.eetf.uowm.gr
Ρεριοχι μεταξφ Δαςερισ, Ψαράδων, Αγίου Γερμανοφ, Κοφλασ.
Καταςκευι ζργων από φοιτθτζσ/τριεσ και επιςκζπτεσ καλλιτζχνεσ/ιδεσ. Κεματικι: Διευρυμζνα Ρεδία.
Θμερίδα «Διευρυμζνα Ρεδία».
Συντονιςμόσ: Γιάννθσ Ηιϊγασ.
Ειςθγθτζσ: Αγγελικι Αυγθτίδου, Ρζννυ Γκζκα, Φίλιπποσ Καλαμάρασ.
Εμπλεκόμενοι φορείσ: Διμοσ Ρρεςπϊν, Λιγνιτωρυχεία Αχλάδασ.

16-26 Ιουνίου 2010
PQ 12 PragueQuadrennialofPerformanceDesignandSpace
Διάκριςθ των φοιτθτϊν/τριϊν Α. Κωςτακάκθ, Ε. Μϊρου και Γ. Τρικαλιϊτθ ςτο Διεκνι Φοιτθτικό
Διαγωνιςμό τθσ Διεκνοφσ Εκκζςεωσ Σκθνογραφίασ PQ 12 Prague Quadrennial of Performance Design
and Space.

Ιοφλιοσ 2010
Συμμετοχι ςε Φοιτθτικό Φεςτιβάλ
Συμμετοχι φοιτθτϊν/τριων του Εργαςτθρίου Σκθνογραφίασ ςτθν ζκκεςθ του Φοιτθτικοφ
Καλλιτεχνικοφ Φεςτιβάλ, Εκκεςιακόσ Χϊροσ Α.Σ.Κ.Τ., Ακινα.
Εμπλεκόμενοι φορείσ: Α.Σ.Κ.Τ.

22 Σεπτεμβρίου 2010
Εικαςτικι δράςθ για παιδιά: «Το ζργο τζχνθσ είμαι εγϊ!»
Ρροξζνου Κορομθλά, Κεςςαλονίκθ. Συμμετοχι φοιτθτϊν/τριων του μακιματοσ «Performance» ςτθν
εκδιλωςθ «Θ Κεςςαλονίκθ Αλλιϊσ».
Συντονιςμόσ: Αγγελικι Αυγθτίδου.
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Εμπλεκόμενοι φορείσ: Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Ραράλλαξθ.

24 Σεπτεμβρίου-7 Οκτωβρίου 2010
Ζκκεςθ «Ευρωπαϊκζσ Θμζρεσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ 2010, Μάγοι, ξόρκια και φυλαχτά: ι
μαγεία ςτον αρχαίο και χριςτιανικό κόςμο».
Ζκκεςθ με ζργα φοιτθτϊν του Εργαςτθρίου Διακοςμθτικϊν Τεχνϊν ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο
Φλϊρινασ. Συντονιςμόσ εργαςτθρίου: Φωτεινι Καριωτάκθ. Επιμζλεια ζκκεςθσ: Ηωι Γοδόςθ.
Οργάνωςθ: ΚΚϋ Εφορεία Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων.

20-21 Νοεμβρίου 2010
Σάββατο Τζχνθσ, Χειμερινό 2010-11
Εκπαιδευτικι Εξόρμθςθ ςτθν Ακινα
Επίςκεψθ ςτον Αρχαιολογικό Χϊρο του Κεραμικοφ και των εκκζςεων: Μάκθσ Κεοφυλακτόπουλοσ
(Μπενάκθ, ξενάγθςθ ο καλλιτζχνθσ, αναδρομικι), Γιάννθσ Σπυρόπουλου (Μπενάκθ, αναδρομικι),
Γεωργίασ Γκρεμοφτθ (Μπενάκθ, ξενάγθςθ θ καλλιτζχνθσ, ατομικι), Χάρθ Κοντοςφφρθ (Ρολιτιςτικό
Κζντρο Ελευςίνασ, ατομικι), Βάςωσ Κατράκθ (Μουςείο Κυκλαδικισ Τζχνθσ, αναδρομικι, ξενάγθςθ
Κϊςτασ Σταυρόπουλοσ), Ο χρόνοσ οι άνκρωποι οι ιςτορίεσ τουσ (Μπενάκθ, ξενάγθςθ Μάνοσ
Στεφανίδθσ και Άγγελοσ Αντωνόπουλοσ), Γιϊργου Μαυροΐδθ (Λδρυμα Κεοχαράκθ, αναδρομικι).
Συντονιςμόσ: Γιάννθσ Ηιϊγασ, Σοφία Κυριακοφ.

30 Νοεμβρίου 2010
Διάλεξθ Νάντιασ Καλαρά
εικαςτικοφ, με τίτλο: «Συναντϊντασ τθν ζννοια του τοπίου: μια διαρκισ μετακίνθςθ τθσ
παρατιρθςθσ» ςτα πλαίςια του μακιματοσ «Ρεριβαλλοντικι Τζχνθ».
Διδάςκουςα: Αγγελικι Αυγθτίδου.

2-5 Δεκεμβρίου 2010
ΙΝ 3 International Scenographers Festival
Διάκριςθ των φοιτθτϊν/τρίων Κ. Γκράτςα, Α. Μιχαθλίδου, Γ. Τρικκαλιϊτθ και Ε. Τςιμπλίδου ςτουσ
τελικοφσ του Διεκνοφσ Φοιτθτικοφ Διαγωνιςμοφ Σκθνογραφίασ του ΙΝ 3 International Scenographers
Festival ςτθ Βαςιλεία.

11 Δεκεμβρίου 2010
Ραρουςίαςθ ςε θμερίδα
του Εργαςτθρίου Σκθνογραφίασ με τίτλο «Σκθνογραφϊντασ το αφριο»
από τον διδάςκοντα Τάςο Ρρωτοψάλτου και ομάδα φοιτθτϊν ςτα πλαίςια τθσ θμερίδασ «Τζχνθ και
Εκπαίδευςθ».
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Εμπλεκόμενοι φορείσ: Υπουργείο Ρολιτιςμοφ-Δίκτυο Εικαςτικϊν Εργαςτθρίων, Εικαςτικά Εργαςτιρια
Διμου Νάουςασ, Σφλλογοσ για τθ διάδοςθ των Εικαςτικϊν Τεχνϊν.

18-30 Δεκεμβρίου 2010
Εικαςτικι Εκκεςθ
Εικαςτικόσ Διαγωνιςμόσ για τεταρτοετείσ και πεμπτοετείσ φοιτθτζσ του ΤΕΕΤ.
Εμπλεκόμενοι φορείσ: ΦΣΦ Αριςτοτζλθσ, ΑΝΦΛΩ, Νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ Φλϊρινασ, Σφλλογοσ
Φοιτθτϊν Σχολισ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν.

22-23 Δεκεμβρίου 2010
Συμμετοχι ςτο WinterFestival
Φωτιζσ και ανοικτά καλλιτεχνικά εργαςτιρια. Φλϊρινα.
Συντονιςμόσ: Χάρθσ Κοντοςφφρθσ, Φίλιπποσ Καλαμαράσ, Άρθσ Κατςιλάκθσ, Ρροεδρείο Συλλόγοφ
Φοιτθτϊν ΤΕΕΤ Φλϊρινασ.
Εμπλεκόμενοι φορείσ: ΜΚΟ Υγεία και Ανάπτυξθ, Πμιλοσ Ενεργϊν Νζων Φλϊρινασ, Σφλλογοσ
Φοιτθτϊν Σχολισ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν.

23 Δεκεμβρίου 2010 - 8 Ιανουαρίου 2011
Χριςτουγεννιάτικθ Διακόςμθςθ του "Ξφλινου Χωριοφ" και
Δθμιουργία δφο γλυπτϊν-εγκαταςτάςεων.
Φλϊρινα. Φοιτθτζσ/τριεσ του Εργαςτθρίου «Τριςδιάςτατεσ Εφαρμογζσ - Αντικείμενο και Χϊροσ».
Συντονιςμόσ: Φωτεινι Καριωτάκθ.
Εμπλεκόμενοι φορείσ:Διμοσ Φλϊρινασ.

13 Ιανουαρίου 2011
Διάλεξθ Αναςτάςιου Τάντςθ
Δρ. αρχιτζκτονα – αρχαιολόγου, ςτα πλαίςια του μακιματοσ «υκμολογία», με κζμα:
«Υςτερορωμαικι και βυηαντινι αρχιτεκτονικι».
Διδάςκουςα: Σοφλθ Βοςκοποφλου.

20 Ιανουαρίου 2011
Διάλεξθ Κϊςτα Βαφειάδθ
ηωγράφου, με τίτλο: «Σφγχρονθ Μνθμειακι Ηωγραφικι».
Διδάςκων: Χάρθσ Κοντοςφφρθσ.

Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2011
Διαγωνιςμόσ ετικζτασ
Αμφνταιο.
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Συντονιςμόσ: Εταιρία Οικοτουριςμοφ Βιτςίου, Χάρθσ Κοντοςφφρθσ.
Εμπλεκόμενοι φορείσ: Φοιτθτζσ Σχολισ Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Φλϊρινασ

7 Φεβρουαρίου 2011
Εκπαιδευτικι εκδρομι
Επίςκεψθ ςτο Μουςείο Αβζρωφ (Μζτςοβο) και

ςτο Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Κόδωροσ

Ραπαγιαννθσ (Ελλθνικό Λωαννίνων) και ξενάγθςθ από τον γλφπτθ-Ομότιμο Κακθγθτι ΑΣΚΤ Κόδωρο
Ραπαγιάννθ ).
Συντονιςμόσ: Εκτωρ Ραπαδάκθσ, Άρθσ Κατςιλάκθσ.

Μάρτιοσ 2011

Επίςκεψθ Γυμναςίων - Λυκείων τθσ Φλϊρινασ, ςτο ΤΕΕΤ, ςτο Εργαςτιριο τθσ Γλυπτικισ (Κφκλοσ).
Διδάςκοντεσ: Εκτωρ Ραπαδάκθσ, Χριςτοσ Τςϊτςοσ.
2011
Ρροβολζσ του Κινθματογραφικοφ Ξενϊνα των φοιτθτϊν/τριων του Τμιματοσ
Μoviehostel. http://moviehostel.blogspot.com
Στα πλαίςια των μακθμάτων του 2

ου

εργαςτθρίου Ηωγραφικισ, Εικαςτικοφ Εργαςτθρίου (Διδάςκων:

Χάρθσ Κοντοςφφρθσ) ςτο Εμπορικό Επιμελθτιριο τθσ Φλϊρινασ.
Συντονιςμόσ: Βαρβάρα Μ., ζνα Ναρζ, Νικόλασ Αντωνίου.
Εμπλεκόμενοι φορείσ: Εμπορικό Επιμελθτιριο Φλϊρινασ.
Ανοιξθ 2011
Ρρόγραμμα διαλζξεων 2011
Ρρόγραμμα διαλζξεων και επιςκζψεων ςτα εργαςτιρια καλλιτεχνϊν, κεωρθτικϊν και επιςτθμόνων
μετά από προτάςεισ των διδαςκόντων.
17 -18 Μαρτίου: Κεόδωροσ Ραπαγιάννθσ (πρόταςθ Εκτωρα Ραπαδάκθ)
22 -23 Μαρτίου: Μάρκοσ Καμπάνθσ (πρόταςθ Δθμοςκζνθ Αβραμίδθ).
29 - 31 Μαρτίου: Λιδα Ραπακωνςταντίνου (πρόταςθ Αγγελικισ Αυγθτίδου).
6 Μαΐου 2011: Μάριοσ Σπθλιόπουλοσ (πρόταςθ Γιάννθ Ηιϊγα).
10-13 Μαΐου 2011: Άννα Χατηθγιαννάκθ (πρόταςθ Βαςίλθ Μποφηα).
17 - 19 Μαΐου 2011: Βαγγζλθσ Δθμθτρζασ (πρόταςθ Γιάννθ Καςτρίτςθ).
Συντονιςμόσ: Σοφία Κυριακοφ.

31 Μαρτίου 2011
Επίςκεψθ
Μελζτθ-ςχολιαςμόσ των γλυπτϊν τθσ πόλθσ τθσ Φλϊρινασ από τουσ φοιτθτζσ/τριεσ του Εργαςτθρίου
Γλυπτικισ (Κφκλοσ-Κατεφκυνςθ) και ςτθ ςυνζχεια εκπόνθςθ ςχετικισ άςκθςθσ ςτα εργαςτιρια.
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Συντονιςμόσ: Ζκτωρ Ραπαδάκθσ.
11 ζωσ 15 Μαΐου 2011
Φφςθ/Πρια/Υλικά
Τετραιμερα ςεμινάρια εκπαίδευςθσ φοιτθτϊν/τριων πάνω ςτθν χριςθ υλικϊν από τθν φφςθ ςτθν
περιοχι Δροςοπθγισ, ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Ρεριβαλλοντολογικισ Εκπαίδευςθσ Μελίτθσ.
Συντονιςμόσ: Γιάννθσ Δαϊκόπουλοσ (ΚΡΕ), Γιάννθσ Ηιϊγασ (ΤΕΕΤ).
12-15 Μαίου 2011
Εκπαιδευτικι Εξόρμθςθ ςτθν Ακινα
Επίςκεψθ-Ξενάγθςθ των φοιτθτϊν ςτθν διεκνι διοργάνωςθ “Art-Athina2010” (Στάδιο TAE- KWODO, Ραλαιό Φάλθρο).
Συντονιςμόσ: Εκτωρ Ραπαδάκθσ.
9 Ιουνίου ζωσ 9 Ιουλίου 2011
θ

6 Μπιενάλε των Φοιτθτϊν των Ανωτάτων Σχολϊν Ελλάδοσ
Mορφωτικό Ιδρυμα Εκνικισ Τραπζηθσ
Συμμετοχι 20 φοιτθτϊν/τριων του ΤΕΕΤ. Οι παρακάτω φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ απζςπαςαν
επαίνουσ: Τάςοσ Λεπτοκαρόπουλοσ, Αναςτάςιοσ Λεόνογλου, Λορδάνα Ραραςκευοποφλου.
Διοργάνωςθ: ΤΑ ΝΕΑ ΤΘΣ ΤΕΧΝΘΣ. Εμπλεκόμενοι φορείσ: Γραφείο Διαςφνδεςθσ τθσ Ανωτάτθσ Σχολισ
Καλϊν Τεχνϊν. Χορθγοί: Ελλθνικά Ρετρζλαια, EurobankEFG.
28 Ιουνίου-3 Ιουλίου 2011
Εικαςτικι Ρορεία προσ τισ Ρρζςπεσ 2011
http://visualmarch.eetf.uowm.gr
Ρεριοχι μεταξφ Φλϊρινασ και Δαςερισ.
Καταςκευι ζργων από φοιτθτζσ/τριεσ και επιςκζπτεσ καλλιτζχνεσ/ιδεσ. Κεματικι: Ρολιτικά Τοπία.
Θμερίδα «Διευρυμζνα Ρεδία».
Συντονιςμόσ: Γιάννθσ Ηιϊγασ. Ειςθγθτζσ: Φίλιπποσ Καλαμάρασ, Σοφία Κυριακοφ.
Εμπλεκόμενοι φορείσ: Διμοσ Ρρεςπϊν, Λιγνιτωρυχεία Αχλάδασ.
27 Ιουνίου-8 Ιουλίου 2011
People and Space in the Borderland of Western Macedonia (P.S.BoWMa)
http://www.eled.uowm.gr
Συμμετοχι φοιτθτϊν ςτο P.S.BoWMa ςτα πλαίςια του Intensive Erasmus Program 2011, διοργάνωςθ
Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτιμιου Δυτικισ Μακεδονίασ υπό τον ςυντονιςμό τθσ
Επικ. Κακ. Κατερίνασ Δθμθτριάδου.
Διδάςκοντεσ εκ μζρουσ του ΤΕΕΤ: Αγγελικι Αυγθτίδου, Γιάννθσ Ηιϊγασ.
Εμπλεκόμενοι φορείσ: ΛΚΥ, University of Applied Sciences (Ολλανδία), Τεχνολογικό Ρανεπιςτιμιο
Κφπρου (Κφπροσ), Τμιμα Νθπιαγωγϊν ΡΔΜ, Τμιμα Βαλκανικϊν Σπουδϊν ΡΔΜ .
Ιοφνιοσ –Ιοφλιοσ 2011
Ομαδικι Εκκεςθ
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Ραρουςίαςθ του Εργαςτθρίου Γλυπτικισ (Κατεφκυνςθ) ςτθν gallery «ΚΑΡΛΑΝΩΝ 5” ςτα πλαίςια τθσ
ενότθτασ “ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΛΛ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΛΤΕΧΝΩΝ ”
Συντονιςμόσ: Ζκτωρ Ραπαδάκθσ.
Εμπλεκόμενοσ φορζασ: Αίκουςα Τζχνθσ «Καπλανϊν 5», Ακινα.
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ΡΑΑΤΘΜΑ 5
Ρλιρθσ

κατάλογοσ των επιςκεπτϊν καλλιτεχνϊν/κεωρθτικϊν ςτο

Τμιμα από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του.
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ΕΡΙΣΚΕΡΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ/ΘΕΩΘΤΙΚΟΙ 2006-2014

Στυλίδθσ Λορδάνθσ, αρχιτζκτων, Νοζμβριοσ 2006
Μανϊλθσ Σκοφφιασ, φωτογράφοσ, Νοζμβριοσ 2007
Σοφρβαλθσ Δθμιτριοσ, κακθγ. Καλλιτεχνικισ Ανατομίασ, Δεκζμβριοσ 2007
Μαρία Αγγελι, κριτικόσ, Λοφνιοσ 2007 και 2008
Στυλίδθσ Λορδάνθσ, αρχιτζκτων, Δεκζμβριοσ 2008
Γιϊργοσ Ταξιαρχόπουλοσ, εικαςτικόσ, Λοφνιοσ 2008
Esther Fabregat, εικαςτικόσ, 2008
Κϊςτασ Σουζρεφ Αρχαιολόγοσ, 2008
Ρζτροσ Χριςτοφλιασ, εικονογράφοσ, Γενάρθσ 2009
MarkDurdeen, κριτικόσ, Λοφνιοσ 2009
RusselRoberts, κριτικόσ, Λοφνιοσ 2009
Ράνοσ Ραναγιωτόπουλοσ, φωτογράφοσ, Λοφνιοσ 2009
Ρθνελόπθ Ρετςίνθ, κριτικόσ, φωτογράφοσ, Λοφνιοσ 2009
Γιωργισ Γερόλυμποσ, φωτογράφοσ, Λοφνιοσ 2009
Ράνοσ Κοκκινιάσ, φωτογράφοσ, Λοφνιοσ 2009
Διμθτρα Ερμείδου, εικαςτικόσ, Λοφνιοσ 2009
Λίνα Κεοδϊρου, εικαςτικόσ, Λοφνιοσ 2009
Στυλίδθσ Λορδάνθσ, αρχιτζκτων, Μάιοσ & Νοζμβριοσ 2009
Thomas Hestvold, ηωγράφοσ, Λοφνιοσ 2010
Βαςίλθσ Φιοραβάντεσ, φιλόςοφοσ, Λοφνιοσ 2010
Theresa Chong, ηωγράφοσ, ηωγράφοσ, Λοφνιοσ 2010
Mάκθσ Κεοφυλακτόπουλοσ, ηωγράφοσ, 20 Νοεμβρίου 2010
Γιϊργοσ Χουλιαράσ, γλφπτθσ,
Γεωργία Γκρεμοφτθ, εικαςτικόσ, 20 Νοεμβρίου 2010
Κϊςτασ Σταυρόπουλοσ, κριτικόσ, 20 Νοεμβρίου 2010
Βαγγζλθσ Δθμθτρζασ, ηωγράφοσ, Δεκζμβριοσ 2010
Νάντια Καλαρά, Εικαςτικόσ, Νοζμβριοσ 2010
Κάλεια, Κωνςταντινίδου κοινωνιολόγοσ, 2010
Απόςτολοσ, Καλφόπουλοσ Αρχιτζκτονασ, 2010
Φανι Μουμτηίδου, Λςτορικόσ Τζχνθσ, 2010
Μάνοσ Στεφανίδθσ, κριτικόσ/ιςτορικόσ τζχνθσ, 2010
Λορδάνθσ Στυλίδθσ , αρχιτζκτονασ, 2010
Τεντοκάλθ Βάνα αρχιτζκτονασ, 2010
Βαςίλθσ Ηωγράφοσ, ηωγράφοσ, Λανουάριοσ 2011
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Τριαντάφυλλοσ Τρανόσ, ηωγράφοσ, Λανουάριοσ 2011
Κϊςτασ Βαφειάδθσ, Λανουαριοσ 2011
Κόδωροσ Ραπαγιάννθσ, γλφπτθσ, Φεβρουάριοσ, 2011
Μάριοσ Σπθλιόπουλοσ, ηωγράφοσ, Μάρτιοσ 2011
Ευκφμιοσ Λαηόγκασ, αρχιτζκτων, κεωρθτικόσ, Μάρτιοσ 2011
Μάρκοσ Καμπάνθσ, ηωγράφοσ, Μάτριοσ 2011
Ευκυμία Γεωργιάδου Κοφντουρα, Λςτορικόσ Τζχνθσ, 2011
Γιϊργοσ Μάκκασ, φωτογράφοσ, Λοφνιοσ 2008, Λοφνιοσ 2009, Μάρτιοσ 2011
Λιδα Ραπακωνςταντίνου, Μάιοσ 2011
Nina Felshin, κριτικόσ, Μάιοσ2011
Αγγζλα Γεωργαντά, αρχιτζκτων, Μάιοσ 2011
Γιάννθσ Ραπαδόπουλοσ, εικαςτικόσ, Μάιοσ 2011
Άκθσ Γκοφμασ, εικαςτικόσ, Μάιοσ 2011
Γεωργία Γκρεμοφτθ, εικαςτικόσ, Μάιοσ 2011
Μαρία Γρθγορίου, εικαςτικόσ, Μάιοσ 2011
Σπφροσ Ηαμπζλθσ, εικαςτικόσ, Μάιοσ 2011
Δζςποινα Ρανταηοποφλου, εικαςτικόσ, Μάιοσ 2011
Στζφανοσ Τςιόδουλοσ, εικαςτικόσ, λαογράφοσ, Μάιοσ 2011
Κυριάκοσ Κατηουράκθσ, ηωγράφοσ, Μάιοσ 2011
Κάτια Γζρου, θκοποιόσ, Μάιοσ 2011
Nina Felshin, κριτικόσ, Λοφνιοσ 2011
Ευκυμία Γεωργιάδου Κοφντουρα Λςτορικόσ Τζχνθσ, 2011
Νικοσ Δαςκαλοκανάςθσ, Νοζμβριοσ 2011
Heinz Nigg, κοινωνιολόγοσ, Δεκζμβριοσ 2011
Νίκοσ Μυκωνιάτθσ, ιςτορικόσ τζχνθσ, Δεκζμβριοσ 2011
Γρθγοριάδου Κάλεια, αρχιτζκτων, Δεκζμβριοσ 2011
Κάνοσ Ηακόπουλοσ, Εικαςτικόσ Σχεδιαςτισ, Δεκζμβριοσ 2011
Χοφλιο Μπρόκα (Julio Broca), καλλιτζχνθσ ακτιβιςτισ, Λανουάριοσ 2012
Καναςθσ Μπεροφτςοσ, Λανουάριοσ 2012
Νίκοσ Μάρκου, φωτογράφοσ, Μάρτιοσ 2012
Κϊςτασ Μίχαλοσ, εικαςτικόσ, Μάρτιοσ 2012
Βαςίλθσ Τςοφπρασ, Μάρτιοσ, 2012
Pino Pandolfini, εικαςτικόσ, Mάρτιοσ 2012
Andrea Valdinocci, θκοποιόσ, Μάρτιοσ 2012
Δθμιτρθσ Τανοφδθσ, ςυγγραφζασ, ποιθτισ και κοινωνικόσ ανκρωπολόγοσ, Μάρτιοσ 2012
Florence Christakis, εικαςτικόσ, γραμματζασ Ε.Ε.Χ., Μάιοσ 2012
Μιχάλθσ Αρφαράσ, εικαςτικόσ, χαράκτθσ Α.Σ.Κ.Τ.,Μάιοσ 2012
Γαβριζλα Σιμιγδαλά , χαράκτρια, Μάιοσ 2012
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Ανδρόνικόσ Σαγιάννοσ, καλλιτζχνθσ κοςμιματοσ, Λοφνιοσ 2012
Halilou Dawood, καλλιτζχνθσ κοςμιματοσ, Λοφνιοσ 2012
Γιϊργοσ Τςακίρθσ, Οκτϊβριοσ 2012
Ακθνά Σχινά, ιςτορικόσ τζχνθσ, Νοζμβριοσ 2012
Νίκοσ Ευαγγελόπουλοσ, Εικαςτικόσ, Δεκζμβριοσ, 2012
Αλεξάνδρα Αντωνιάδου, Λςτορικόσ Τζχνθσ, Δεκζμβριοσ 2012
Μπάμπθσ Ρυλαρινόσ, ηωγράφοσ, Λανουάριοσ 2013
Χριςτοσ Γουςίδθσ. εικονογράφοσ, Λανουάριοσ 2013
Κατερίνα Κοςκινά, πρόεδροσ ΚΜΣΤ, Μουςειολόγοσ, Απρίλιοσ 2013
Θλίασ Ραπαθλιάκθσ, ηωγράφοσ, Απρίλιοσ 2013
Ελπινίκθ Ναοφμ Αρχαιολόγοσ , 2013
Γιϊργοσ Σταμάτθσ,Σφμβουλοσ Ανάπτυξθσ Επιχειριςεων, Συγγραφζασ, Απρίλιοσ 2013
Vincent van der Post, ηωγράφοσ, Απρίλιοσ 2013
Γιάννθσ Μπόλθσ, ιςτορικόσ τζχνθσ, 2013
Τηίμθσ Ευκυμίου, Εικαςτικόσ και Μουςικόσ, 2013
Δθμιτρθσ Μιχάλαροσ, ChiefDirector Ρεδίο Δράςθσ Κόδρα, 2013
Κοδωρισ Φάτςθσ, ορειβάτθσ, 2007 ζωσ τϊρα
Γιάννθσ Δαϊκόπουλοσ, περιπατθτισ τθσ φφςθσ, 2011 ζωσ τϊρα

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)

Έκδοζη 2.0

Οκηώβπιορ 2011

149

ΡΑΑΤΘΜΑ 6
Κατάλογοσ των δθμοςιευμάτων για το Τμιμα κατά τθν τελευταία
πενταετία
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ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΘΧΩ

Α/Α

Τεφχοσ

2014

Σελ.

«θχϊ»: Τίτλοσ άρκρου

Ρεριεχόμενο άρκρου

1

255

01-01-14

8

Συμμετοχι των φοιτθτϊν του Τμιματοσ...

Δράςεισ λόγω εορτϊν

2

259

29-01-14

13

Ραρουςίαςθ των δράςεων τθσ εικαςτικ...

Ομάδα ΕΝ-ΦΛΩ

3

260

05-02-14

18

Θ ζκκεςθ φωτογραφίασ «Ραρατθρϊ» …

Επιμζλεια ζκκεςθσ

Α/Α

Τεφχοσ

2013

Σελ.

«θχϊ»: Τίτλοσ άρκρου

Ρεριεχόμενο άρκρου

1

209

30-01-13

8

Ζνασ χρόνοσ χωρίσ τον ςκθνοκζτθ Κεόδ...

Ανακοίνωςθ ζκκεςθσ

2

210

06-02-13

3

Αγϊνασ δρόμου για τα χαμζνα τμιματα

Συνάντθςθ φορζων

3

210

06-02-13

4

Σχζδιο «Ακθνά» και Ρανεπιςτιμιο ςτθ..

Άρκρο Νομάρχθ

4

210

06-02-13

10

Εγκαινιάςτθκε θ ζκκεςθ για τον Κ. Αγγ...

Ζκκεςθ-Αγγελόπουλοσ

5

210

06-02-13

21

Διαμαρτυρία του Ρανεπιςτθμίου Δ.Μακ..

Επιςτολι Ρροζδρου

6

211

13-02-12

5

Γιατί καταργείται το Ρανεπιςτιμιο Δ.Μα

Επιςτολι Ρροζδρων

7

211

13-02-12

4

Θ Επιτροπι Ρεριοχισ Δυτ. Μακεδονίασ

Ανακοίνωςθ ΚΚΕ

8

211

13-02-12

4

Το Σχζδιο «Ακθνά» και οι επιπτϊςεισ …

ΑνακοίνωςθΣΥΛΗΑ

9

212

20-02-13

7

Με τα μάτια των φοιτθτϊν

Συνζντευξθ φοιτθτϊν

10

212

20-02-12

17

Συνεχίηεται θ ςυλλογι υπογραφϊν για…

Συλλογι υπογραφϊν

11

213

27-02-13

5

«Απόφαςθ τθσ ΡΕΔ Δυτικισ Μακεδον…

Ψιφιςμα - «Ακθνά»

12

213

27-02-13

11

Ο ςφλλογοσ Διοικθτικϊν Υπαλλιλων…

Ανακοίνωςθ

13

213

27-02-13

21

Επιςτολι ςτον υπουργό του Ρανεπιςτθ…

Επιςτολι

14

214

06-03-13

3

Ϊρα Μθδζν-Σχζδιο «Ακθνά»-Δυτικι Μ...

ΑνακοίνωςθΚΦΡΔΜ

15

214

06-03-13

10

Μικροκομματικά παιχνίδια πολιτικισ επ..

Αποφάςεισ ΕΣΔΕΡ

16

215

13-03-13

3

Αιςκιματα βακφτατθσ πικρίασ μασ προκ..

Επιςτολι Κεόκλθτου

17

215

13-03-13

5

Κατάλθψθ και κλείςιμο όλων των Δομ…

Ανακοίνωςθ Σ.Δοι.Υπ

18

216

20-03-13

6

Ραλεφουμε για ζνα αυτοδφναμο Ρανεπ…

Δράςεισ Τ.Ε.Ε.Τ.

19

218

03-04-13

3

Ραραμζνει το Ρανεπιςτιμιο ςτθ Δυτικι..

Επιςτολι βουλευτϊν

20

219

10-04-13

18

Ραρουςίαςθ του βιβλίου του εικαςτικοφ..

Ρρόςκλθςθ/εκδιλωςθ

21

220

17-04-13

6

Ραρουςίαςθ του βιβλίου του εικαςτικοφ..

Εκδιλωςθ/παρουςίαςθ

22

225

22-05-13

19

Εικαςτικι Ρορεία προσ τισ Ρρζςπεσ

Ραρουςίαςθ δράςεων

23

227

05-06-13

9

Ομαδικι εικαςτικι ζκκεςθ «Αβγά Μάτ…

Δελτίο Τφπου ζκκεςθσ

24

228

12-06-13

8

Εγκαίνια τθσ ομαδικισ εικαςτικισ ζκκε…

Ζκκεςθ ςτθ Μελίτθ

25

230

26-06-13

20

Σχολι Καλϊν Τεχνϊν, Τμιμα Εικαςτικ..

Ρρόςκλθςθ/Ρτυχιακζσ

26

231

03-07-13

12

Φλϊρινα θ Τζχνθ ςτθν πόλθ (διςζλιδο)

επορτάη/ Ρτυχιακζσ

27

233

17-07-13

6

Τριανταεπτά πτυχιοφχοι του Τμιματοσ …

Απονομι Ρτυχίων
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28

235

31-07-13

9

Εγκαινιάςτθκε θ ζκκεςθ εκελοντικισ ο…

Ζκκεςθ/Μους.Συγ.Τεχ

29

242

02-10-13

8

Αντίγραφο του «Μθχανιςμοφ των Αντι…

Μουςείο/ΤΕΕΤ/ζκκεςθ

30

244

16-10-13

8

Φκινοπωρινζσ εικαςτικζσ εκκζςεισ φοιτ…

επορτάη/ Ρτυχιακζσ

31

244

16-10-13

8

Ομαδικι ζκκεςθ από το 1 Εργαςτιρι Η...

Ζκκεςθ ςτθ Μελίτθ

32

247

06-11-13

8

Σεμινάριο με κζμα Visual Arts and Edu…

Εκπαιδτικό ςεμινάριο

33

249

20-11-13

8

Από τα εγκαίνια τθσ ζκκεςθσ των φοιτθ…

Ζκκεςθ ςτθ Μελίτθ

34

250

27-11-13

5

Βραδιά Λόγου και Τζχνθσ, Ροίθςθσ και...

Εκδιλωςθ ςτθ Μελίτθ

35

253

18-12-13

8

Καλλιτεχνικά δρϊμενα του Τμιματοσ ει...

Δράςεισ τθσ Σχολισ

Α/Α

Τεφχοσ

2012

Σελ.

ο

«θχϊ»: Τίτλοσ άρκρου

Ρεριεχόμενο άρκρου

1

186

22-08-12

21

Ζργα αποφοίτων του Τμιματοσ Εικαςτ…

Ζκκεςθ ςτθν Κοηάνθ

2

190

19-09-12

15

Εργαςτιρια Διά Βίου Εκπαίδευςθσ Εικ…

Ανακοίνωςθ ζναρξθσ

3

192

03-10-12

4

Διαμαρτυρία του Συλλόγου Φοιτθτϊν Τ...

Ανακοίνωςθ Συλλόγου

4

192

03-10-12

9

Φοιτθτζσ του Τμιματοσ Εικαςτικϊν και...

Ζκκεςθ Trans-Form

5

192

03-10-12

12

Ζκκεςθ των φοιτθτϊν τθσ Σχολισ Καλ…

Ζκκεςθ-Βίλα Στζλλα

6

197

07-11-12

8

Εγκαινιάςτθκε θ anadromiki ζκκεςθ του..

Ζκκεςθ-φωτογραφίεσ

7

202

12-12-12

4

Θ πνευματικι καρδιά τθσ Δ.Μακεδονίασ..

Ψιφιςμα διατιρθςθσ

8

202

12-12-12

11

Θ δυναμικι επανεμφάνιςθ του Τάκθ Μπ..

Ζκκεςθ Τ. Μπζςςα

9

204

26-12-12

4

Αναβάκμιςθ και όχι κατάργθςθ του Ραν..

Συνζντευξθ Τφπου

2011

Σελ.

Α/Α

Τεφχοσ

1

103

12-01-11

17

2

111

09-03-11

3

116

4

«θχϊ»: Τίτλοσ άρκρου

Ρεριεχόμενο άρκρου

Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Φλϊρινασ

Ζκκεςθ κακ.Καςτρίτςθ

5

Ανδρζασ Ανδρζου: «Για μζνα θ ζννοια…

Συνζντευξθ κακθγθτι

13-04-11

3

Στισ πλατείεσ και τα πάρκα τα μακιματα..

Δράςεισ-ςτεγαςτικό

117

20-04-11

7

Συνάντθςθ ςτο Δθμαρχείο Φλϊρινασ …

Συνάντθςθ-ςτεγαςτικό

5

118

27-04-11

9

«Φφςθ/Πρια/Υλικά» Εικαςτικι διερεφν...

Σεμινάριο-Δροςοπθγι

6

121

18-05-11

9

Δράςεισ τθσ «Καλϊν Τεχνϊν» Φλϊρινασ

Αναφορά ςε δράςεισ

7

122

25-05-11

6

Ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία θ ζκκεςθ …

Αμφνταιο/Κραςί/Τζχνθ

8

124

08-06-11

14

Οι Αγανακτιςμζνοι πολίτεσ ςτθν Κεντρ…

Performance φοιτθτι

9

125

15-06-11

10

Από τθν εικαςτικι παρζμβαςθ των φοι…

Δράςεισ «ΔΛΚΤΥΟ»

10

126

22-06-11

10

Ρτυχιακι εργαςία των πρϊτων αποφοί…

Ρτυχιακζσ - Μεςονιςι

11

128

06-07-11

7

Τθ δικι του ςτζγθ ςτθν Τοπικι Κοινότ…

Στακμόσ - Ψαράδεσ

12

130

20-07-11

11

Από τθν Ορκωμοςία των πρϊτων αποφ…

Τελετι αποφοίτθςθσ

13

141

05-10-11

10

Ραρουςίαςθ πτυχιακϊν εργαςιϊν φοιτ…

‘Ζκκεςθ Ρτυχιακϊν

14

142

12-10-11

7

Συνάντθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Φλω..

Καλλωπιςμόσ κτιρίων

15

147

16-11-11

7

Συνεργαςία του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ..

Συνεργαςία-Ν.Μεξικό

16

148

23-11-11

6

Χ_ΑΤ_ΟΝΟΜΛΣΜΑΤΑ με ουρά από…

Δράςθ / ΕΝ-ΦΛΩ

17

149

30-11-11

4

Συνεδρίαςε θ Επιτροπι ςτιριξθσ των Ρ...

Δελτίο Τφπου Διμου
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18

150

07-12-11

10

Ραρουςιάςτθκε και φζτοσ με επιτυχία …

2 winterFestival-balkan

19

151

14-12-11

6

Ρρϊτθ Ζκκεςθ Αποφοίτων του Τμιματ...

Ζκκεςθ Μους/Συγ/Τεχ

20

151

14-12-11

20

«Ο πάγκοσ των Εν Φλω»

Δράςθ/Αγορά/Φλϊρινα

21

152

21-12-11

7

Το πρόγραμμα του Winter Festival-Balk..

Δράςθ Εν Φλω-Φωτιά

22

153

28-12-11

8

Εγκαινιάςτθκε θ 1 Ζκκεςθ Αποφοίτων...
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ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΡΟΛΙΤΘΣ

Α/Α
1

Τεφχοσ

Σελ.

«πολίτθσ» : Τίτλοσ άρκρου

Ρεριεχόμενο άρκρου

14-03-13

1

Διαμαρτυρία και μάκθμα ςτισ πλατείεσ αν...

Δράςεισ για «Ακθνά»

2

15-03-13

6

Εικαςτικι διαμαρτυρία για τθν αυτοδυν…

Δράςεισ για «Ακθνά»

3

**-03-13

Ο Σπάρτακοσ ςυγχαίρει το Ρανεπιςτιμιο…

Εκπαιδευτικό video

4

15-05-13

Το Μουςείο Φλϊρινασ γιορτάηει τθ Διεκν...

Ανακοίνωςθ εκδιλωςθ

5

18-05-13

3

Διεκνισ Θμζρα Μουςείων, Μάιοσ 2013-…

επορτάη εκδιλωςθσ

6

04-06-13

4

Ενθμζρωςθ φοιτθτϊν- Συνεργαςία του Τ..

Ανακοίνωςθ

7

07-06-13

1

Συνεργαςία του Τ.Ε.Ε.Τ με το Αρχαιολο…

επορτάη ξενάγθςθσ

8

26-06-13

2

Φλϊρινα, θ Τζχνθ ςτθν πόλθ

Δελτ. Tφπου-Ρτυχιακζσ

9

28-06-13

1/7

Εκκζςεισ Ρτυχιακϊν εργαςιϊν τελειοφοί…

επορτάη Ρτυχιακϊν

10

10-10-13

5

Επτά απόφοιτοι του ΤΕΕΤ παρουςιάηουν…

Ρρόςκλθςθ-Ρτυχιακζσ

11

12-10-13

5

Φωτογραφίεσ από τισ Ρτυχιακζσ Οκτωβρί...

Φωτορεπορτάη

12

12-10-13

5

Ζκκεςθ «Το πρόβατο» ςτον Ελλθνικό κό…

Συμμετοχι ςε ζκκεςθ

13

16-10-13

Συμμετοχι του Τ.Ε.Ε.Τ του Ρ.Δ.Μ. με ζκ...

Ζκκεςθ ςτο Μουςείο

14

26-10-13

Ομαδικι ζκκεςθ ςτθ Μελίτθ, Συναιςκθςία

Δελτίο Tφπου ζκκεςθσ

15

05-12-13

4

«Χωροχρόνοσ» από το 1 Εργαςτιριο Ηω...

Δελτίο Tφπου ζκκεςθσ

16

16-12-13

1/3

Ομαδικι ζκκεςθ «Χωροχρόνοσ»

επορτάη ζκκεςθσ

2012

Σελ.

«πολίτθσ» : Τίτλοσ άρκρου

1

20-01-12

2

2

09-03-12

1/4

3

17-03-12

5

2011

Σελ.

1

09-02-11

1/3

Θ ΑΝ.ΦΛΩ. τίμθςε φοιτθτζσ του Τμιματ..

Ζπαινοι ςε φοιτθτζσ

2

12-04-11

10

Σε δυναμικζσ κινθτοποιιςεισ κα προχωρι...

Αίτθμα το κτιριακό

3

19-04-11

1/7

Με κακθγθτζσ και φοιτθτζσ τθσ Σχολισ Κ...

Συνάντθςθ - Διμαρχοσ

4

19-05-11

5

Στθν Δροςοπθγι Φλϊρινασ τριιμερο ςεμ...

Σεμιν: όρια/φφςθ/υλικά

5

20-05-11

5

Κραςί και Τζχνθ -Ζκκεςθ φοιτθτϊν του …

Ζκκεςθ ςτο Αμφνταιο

6

10-06-11

1/5

Τριιμερεσ εικαςτικζσ δράςεισ ςτθν πόλθ…

επορτάη δράςεων

7

17-06-11

5

Ραρουςίαςθ πτυχιακϊν εργαςιϊν των τελ..

επορτάη 1 πτυχιακϊν

8

21-07-11

3

Τθν Ραραςκευι 22 Λουλίου ςτισ 8:00μμ…

Εργαςτιριο-Συμπόςιο

Α/Α

Α/Α

5099

2013

Τεφχοσ

Τεφχοσ

ο

Ρεριεχόμενο άρκρου

Σφγχρονεσ Ραραςτατικζσ Τζχνεσ και Εκπ…

Θμερίδα, workshop

Εγκαίνια τθσ δεφτερθσ περιόδου αποφοίτ…

Ζκκεςθ-Μους.Συγ.Τεχ

Εικαςτικι πορεία προσ τισ Ρρζςπεσ 2012

Ραρουςίαςθ κεματικισ

«πολίτθσ» : Τίτλοσ άρκρου
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9

05-10-11

1

Ρρωτοβουλία για τον καλλωπιςμό τοίχων..

Συνάντθςθ-Αντιπ/άρχθ

10

16-12-11

1/3

Ρρϊτθ ζκκεςθ αποφοίτων του Τμιματοσ…

Ζκκεςθ-Μους.Συγ.Τεχ

11

22-12-11

10

Οι ΕΝ-ΦΛΩ μοίραςαν X-ART-ΟΝΟΜΛΣ...

Δράςθ-Λαϊκι Αγορά

Α/Α

2010

Σελ.

1

**-05-10

1/8

2

**-06-10

3

06-07-10

4
5
Α/Α

Τεφχοσ

Τεφχοσ

1
Α/Α
1

Ρεριεχόμενο άρκρου

Χφτευςθ με τθν τεχνικι του χαμζνου κερ…

Συνζντευξθ κακθγθτϊν

Το ΚΡΕ ΜΕΛΛΤΘΣ και το ΤΜΘΜΑ ΕΛΚ..

Εξόρμθςθ-Δροςοπθγι

1/5

Εικαςτικι Ρορεία προσ τισ Ρρζςπεσ

Ραρουςίαςθ δράςεων

14-12-10

1/6

Αντιδροφν ςτθν κατάργθςθ δρομολογίων...

Διαμαρτυρία για ΟΣΕ

20-12-10

6

Ζκκεςθ-Διαγωνιςμόσ τθσ Σχολισ Καλϊν ...

4ο-5ο ζτ./Αριςτοτζλθσ

2009

Σελ.

27-05-09
Τεφχοσ

«πολίτθσ» : Τίτλοσ άρκρου

2008

10
Σελ.

«πολίτθσ» : Τίτλοσ άρκρου
Εικαςτικι πορεία ςτισ Ρρζςπεσ-3θ χρονιά
«πολίτθσ» : Τίτλοσ άρκρου

Ρεριεχόμενο άρκρου
Δελτίο Τφπου
Ρεριεχόμενο άρκρου

07-11-08

10

Στουσ δρόμουσ οι φοιτθτζσ τθσ Σχολισ Κ…

Αίτθμα - κτιριακό

2

4083

16-12-08

1/3

Γράμμα του Γ. Λιάνθ για τθν αναγόρευςθ..

Για Κ. Αγγελόπουλο

3

4084

17-12-08

1/3

Ο Κεόδωροσ Αγγελόπουλοσ, Επίτιμοσ Διδ...

επορτάη τελετισ
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ΡΑΑΤΘΜΑ 7
Ρλιρθσ κατάλογοσ των ςυνεργαηόμενων φορζων κατά τθν τελευταία
πενταετία.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΦΟΕΩΝ

1. Εταιρία Ρροςταςίασ Ρρεςπϊν/
Ρεριβαλλοντικόσ Ρολιτιςτικόσ
& Ακλθτικόσ ςφλλογοσ «Άγιοσ Γερμανόσ»/Δθμοτικό Σχολείο Αγίου Γερμανοφ

ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Ρρζςπεσ
Ωρεσ απαςχόλθςθσ: Δευτζρα: 8 ϊρεσ (9 πμ ζωσ 5 μμ)
Τετάρτθ: 6 ϊρεσ (9 πμ ζωσ 3 μμ)

1.

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1α. Μακιματα ελεφκερου ςχεδίου
ςε μακθτζσ του Δθμοτικοφ Σχολείου Αγ. Γερμανοφ και του Γυμναςίου & Λυκείου Λαιμοφ
Ρρεςπϊν.

1β. Μακιματα χρϊματοσ
ςε παιδιά του Δθμοτικοφ Σχολείου Αγ. Γερμανοφ και του Γυμναςίου & Λυκείου Λαιμοφ
Ρρεςπϊν.

1γ. Δθμιουργία εφθμερίδασ ι άλλθ δθμιουργικι δραςτθριότθτα
με παιδιά του Δθμοτικοφ Σχολείου Αγ. Γερμανοφ

2.

ΑΡΟΤΥΡΩΣΕΙΣ/ ΚΑΤΑΓΑΦΕΣ
(φωτογραφία, video/ πολυμζςα, ςκίτςο, προπλάςματα κλπ)
Ρρόκειται για αποτυπϊςεισ/ καταγραφζσ που αφοροφν ςτο ςφνολο τθσ Ρρζςπασ και ςτα τρία
κράτθ:

-

Τοπίο ςε διάφορεσ εποχζσ /ϊρεσ,

-

αρχιτεκτονικζσ λεπτομζρειεσ παραδοςιακϊν κτιρίων (μορφζσ, υλικά, εργαλεία κλπ.),

-

φυςικό περιβάλλον χλωρίδα - πανίδα,

-

ανκρϊπινεσ παραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ,

-

περιβαλλοντικζσ δράςεισ όπωσ διαχείριςθ υγρϊν λιβαδιϊν, δακτυλίωςθ πουλιϊν,
επαναειςαγωγι τοπικισ φυλισ νάνων αγελάδων κλπ.,
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-

υλικό περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ που αφορά και ςτισ τρεισ χϊρεσ,

-

καταγραφι ςτοχευμζνων δράςεων που αναδεικνφουν τθ ςχζςθ ανκρϊπινων
δραςτθριοτιτων με το φυςικό περιβάλλον (πχ. ανακαταςκευι παραδοςιακισ βάρκασ των
Ρρεςπϊν κλπ.)

Το τελικό υλικό κα ςυγκεντρωκεί ςε μια οργανωμζνο αρχείο με ελεφκερθ πρόςβαςθ και κα
μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για:

-

Διοργάνωςθ εκκζςεων και ςτισ τρεισ χϊρεσ.

-

Δθμιουργία θμερολογίου.

-

Δθμιουργία ενθμερωτικϊν πινακίδων.

-

Ζκδοςθ ενθμερωτικοφ ζντυπου υλικοφ.

-

Εμπλουτιςμό ιςτοςελίδων.

-

Διοργάνωςθ και παρουςία ςε εκδθλϊςεισ του διαςυνοριακοφ Ράρκου Ρρεςπϊν.

-

Δθμιουργία μικροφ ντοκιμαντζρ με βάςθ το υλικό που ζχει θ ΕΡΡ από διάφορα ντοκιμαντζρ
για τθν περιοχι, από το 1965 μζχρι ςιμερα.

-

Καταςκευι προπλάςματοσ όλθσ τθσ λεκάνθσ απορροισ των Ρρεςπϊν για εκπαιδευτικοφσ
ςκοποφσ και ςκοποφσ ξενάγθςθσ.

-

Δθμιουργία καλλιτεχνικϊν οπτικοακουςτικϊν ι άλλου τφπου παρουςιάςεων για τθν
Ρρζςπα.

3.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΙΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ
του ΝΕΟΜΥΛΟΥ του ΑΓ. ΓΕΜΑΝΟΥ
Θ ΕΡΡ οργανϊνει τθν επιςκευι και αποκατάςταςθ του παλιοφ νερόμυλου του Αγ. Γερμανοφ. Οι
φοιτθτζσ κα ςυμμετάςχουν ςτισ εργαςίεσ τθσ εςωτερικισ διαμόρφωςθσ για τθν προβολι και
ανάδειξι του (φωτογραφικό υλικό, ςχζδια, εκκζματα κλπ).

4.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΙΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑΣ "ΣΡΙΤΙΟΥ" για τισ ΝΥΧΤΕΙΔΕΣ
Οι νυχτερίδεσ ςυχνά διαβιϊνουν ςε παλιά ερειπωμζνα ςπίτια τθσ περιοχισ. Τα ςπίτια αυτά
χάνονται ςταδιακά μζςα ςτο χρόνο (καταρρεφςεισ, ανοικοδομιςεισ, οχλιςεισ κλπ.).
Θ ΕΡΡ οργανϊνει τθ δθμιουργία ενόσ «ςπιτιοφ» μικροφ μεγζκουσ από πλικιά που να
εξαςφαλίηει κατάλλθλεσ, για τισ νυχτερίδεσ, ςυνκικεσ. Θ δράςθ αυτι κα μποροφςε να γίνει κατά
τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ (φοιτθτζσ 4-8).
ο

2. 2 Ρειραματικό Δθμ. Σχολείο Φλϊρινασ
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Φλϊρινα
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, ϊρεσ 08:30 ζωσ 14:00
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1.

Βοθκοί ςε ςχολικι βιβλιοκικθ, όπου κα αςχολθκοφν με τθν θλεκτρονικι καταχϊρθςθ
βιβλίων ςτο ςφςτθμα κακϊσ και τον δανειςμό τουσ ςε μακθτζσ.

2.

Γραμματειακι υποςτιριξθ ςχολικισ μονάδασ.

ο

3. 1 Δθμ. Σχολείο Φλϊρινασ
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Φλϊρινα
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, μόνο πρωινζσ ϊρεσ

1.

ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ ΕΛΚΑΣΤΛΚΩΝ ( ΜΑΗΛ ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΘΣ ΤΑΞΘΣ )

2.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΣΚΘΝΛΚΩΝ ΚΕΑΤΟΥ, ΔΛΟΓΑΝΩΣΘ ΣΧΟΛΛΚΩΝ ΕΚΔΘΛΩΣΕΩΝ

3.

ΕΛΚΑΣΤΛΚΘ ΡΑΕΜΒΑΣΘ ΣΤΟ ΧΩΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΘΛΟΥ

4.

Δθμ. Σχ. Μελίτθσ

ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Μελίτθ
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, μόνο πρωινζσ ϊρεσ

1.

Εκπαιδευτικι διαδικαςία (Τεχνικά-Εικαςτικά)

2.

Διακεματικά προγράμματα ςτα πλαίςια τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ (Εκκζςεισ, Ραρουςιάςεισ,
Δράςεισ Σχολείου, υλοποίθςθ διάφορων Project).

3.

Απαςχόλθςθ ςε διοικθτικά κζματα υπό τθν επίβλεψθ του Διευκυντι.

5.

2 Δθμ. Σχολείο Φλϊρινα

ο

ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Φλϊρινα
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Δευτζρα – Τρίτθ – Τετάρτθ 8:00μ.μ. - 4:00μ.μ.

Καταςκευι ςκθνικϊν, κουςτουμιϊν για μουςικοκεατρικι παράςταςθ του ςχολείου, κακϊσ και
εργαςία ςε εικαςτικά ζργα με ανακυκλϊςιμα υλικά.

6.

ο

5 Δθμ. Σχολείο Φλϊρινασ
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Φλϊρινα
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Δευτζρα – Ραραςκευι 9:00μ.μ. - 4:00μ.μ.
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-

εικαςτικζσ παρεμβάςεισ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ

-

γκράφιτι ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ

-

εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ με τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ που ςυμμετζχουν ςτο
πρόγραμμα Comenius

-

ςκθνικά για κεατρικι παράςταςθ

-

καταςκευζσ (π.χ. πιόνια από χαρτοπολτό για τθν υπαίκρια ςκακιζρα)

7.

ΕΑ ΦΛΩΙΝΑΣ
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Φλϊρινα
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Ελεφκερο κατά περίπτωςθ

Το αντικείμενο εργαςίασ κα είναι γραμματειακι υποςτιριξθ, τιρθςθ πρωτοκόλλου
ειςερχομζνων- εξερχόμενων εγγράφων, αρχειοκζτθςθ εγγράφων ςτουσ φακζλουσ κατά κζμα,
πλθρωμι λογαριαςμϊν ςε ΔΕΘ - ΟΤΕ - ΔΕΥΑΦ-ΤΑΡΕΗΕΣ, παραγωγι και προγραμματιςμόσ
διαφθμίςεων, Ραραγωγι μουςικϊν εκπομπϊν (ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ του φοιτθτι-τριασ).

8.

Στζγθ Φιλοτζχνων
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Φλϊρινα

Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: κατά το χειμερινό ωράριο: Δευτζρα - Σάββατο
απογευματινζσ ϊρεσ 5 ζωσ 8 και Κυριακι πρωινζσ ϊρεσ 10 – 1. Θερινό ωράριο: Δευτζρα
- Σάββατο απογευματινζσ ϊρεσ 6 ζωσ 9 και Κυριακι πρωινζσ ϊρεσ 10 – 1.

1.

υμμετοχι ςτθν οργάνωςθ και υποςτιριξθ των εικαςτικϊν εκδθλϊςεων του μουςείου
(Εκκζςεισ – θμερίδεσ – ςυμπόςια).

2.

Καταγραφι – ψθφιοποίθςθ – καταχϊρθςθ - αρχειοκζτθςθ των ζργων του Μουςείου.

3.

Ξενάγθςθ επιςκεπτϊν – υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςχετικϊν με τισ εκάςτοτε
εικαςτικζσ δράςεισ του Μουςείου τθν περίοδο που κακορίηετε από το πρόγραμμα
(Νοζμβριοσ 2011 – Αφγουςτοσ 2013).

4.

Τποςτιριξθ των εργαςιϊν τθσ εικαςτικισ βιβλιοκικθσ ςχετικζσ με καταγραφι –
ψθφιοποίθςθ – καταχϊρθςθ – αρχειοκζτθςθ του υλικοφ τθσ.

5.

Ανοιχτζσ

εικαςτικζσ δράςεισ – διάλογοι των φοιτθτϊν-τριων ςχετικζσ με τα εκάςτοτε

κζματα των εικαςτικϊν εκδθλϊςεων του Μουςείου.

9.

Ρεριβαλλοντικό Κζντρο Μελίτθσ
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Βεφθ
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Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: ςε εβδομαδιαία βάςθ με πρωινό ωράριο με εξαίρεςθ τισ θμζρεσ
υλοποίθςθσ θμερίδων και ςεμιναρίων, οπότε θ παρουςία τουσ κα είναι χριςιμθ και
απογεφματα και κατά τθ διάρκεια Σαββατοκφριακων.

Οι φοιτθτζσ/τριεσ τθσ ςχολισ Καλϊν Τεχνϊν κα μποροφςαν να μασ προςφζρουν πολφτιμθ
βοικεια για:
-τθ δθμιουργία αφιςϊν για τα προγράμματα του Κζντρου μασ ςυνολικά , αλλά και για το κακζνα από
αυτά ειδικότερα
-τθν εικαςτικι επιμζλεια των τετραδίων εργαςίασ για τουσ μακθτζσ που μασ επιςκζπτονται
-τθ δθμιουργία τοιχογραφίασ-αναπαράςταςθσ τθσ τροφικισ αλυςίδασ και του κφκλου ηωισ μζςα ςε
αίκουςα του Κζντρου
-τθν υλοποίθςθ εργαςτθρίου με καταςκευζσ από ανακυκλϊςιμα υλικά
- γραμματειακι υποςτιριξθ του Κζντρου
Είμαςτε πρόκυμοι να αξιολογιςουμε κάκε άλλθ πρόταςθ για ςυμμετοχι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ
του ΚΡΕ.
Νομίηουμε ότι με τισ παραπάνω δράςεισ το ΚΡΕ κα κερδίςει κάτι από τθ φρζςκια ματιά των νζων
καλλιτεχνϊν και οι φοιτθτζσ/τριεσ κα γνωρίςουν από μζςα τουσ ςτόχουσ και τισ μεκόδουσ τθσ
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ

10.

Ρολιτιςτικό Τρίγωνο
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Ρρζςπεσ
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Ραραςκευι, το Σάββατο και τθν Κυριακι.

Λ. 1.

Διακόςμθςθ και installations (πορτατίφ, καναπζσ, κτλ) για το Χϊρο Ρολιτιςμοφ (δανειςτικι
βιβλιοκικθ με υπολογιςτζσ και WIFI, χϊροσ εργαςτθρίων, εκδθλϊςεων, δράςεων
ενθμζρωςθσ και μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ για τθν τοπικι κοινωνία, επιςκζπτεσ και εκελοντζσ

Λ.2.

Ηωγραφικι ςε εςωτερικό και εξωτερικό τοίχο του Χϊρου Ρολιτιςμοφ

ΛΛ.1.

Μακιματα για παιδιά
Εκπαίδευςθ των εκελοντϊν για εργαςτιρια

ΛΛΛ.1.

Οργάνωςθ εκδθλϊςεων, εργαςτθρίων
Οργάνωςθ βιβλιοκικθσ

11. Θχϊ Φλϊρινασ
Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)
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ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Φλϊρινα
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Ελεφκερο κατά περίπτωςθ

- Δακτυλογραφιςεισ κειμζνων
- Απομαγνθτοφωνιςεισ θχογραφθμζνων ςυνεντεφξεων.
- Ρραγματοποίθςθ ςυνεντεφξεων
- Εκμάκθςθ θλεκτρονικισ Σελιδοποίθςθσ
- Εςωτερικά – Εξωτερικά ρεπορτάη.

12.Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Φλϊρινασ
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Φλϊρινα
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Δευτζρα – Ραραςκευι 9:00 ζωσ 15:00

- Βιβλιοκθκονομικζσ εργαςίεσ.

- Καλλιτεχνικζσ Δραςτθριότθτεσ.

13.ΚΕΝΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΡΘΙΕΣ
ΦΛΩΙΝΑΣ
(Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.με.Α Φλϊρινασ )

ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Φλϊρινα
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Δευτζρα 10:00π.μ – 11:00π.μ
Τετάρτθ 10:00π.μ – 11:00π.μ
Ραραςκευι 10:00π.μ – 11:00π.μ

Σαν ομάδα οι φοιτθτζσ μποροφν να παρζμβουν εικαςτικά ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου.
Ρρόκειται για ζνα καινοφργιο κτίριο διϊροφο με ευρφχωρουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (διαδρόμουσ,
ςκάλεσ, μεγάλθ αίκουςα εκδθλϊςεων, τραπεηαρία κα). Μποροφν τουσ χϊρουσ αυτοφσ να τουσ
κάνουν «πιο χαροφμενουσ» για τα παιδιά με άφκονο χρϊμα και ςχζδια.
Μποροφν να απαςχολιςουν δθμιουργικά -ανά δυο φοιτθτζσ- τα παιδιά μζςα ςτα Τμιματατάξεισ που φοιτοφν: πχ να τουσ διδάξουν να χρθςιμοποιοφν απλά υλικά, να τουσ μάκουν απλζσ
τεχνικζσ, να πειραματίηονται, ϊςτε να εκφράηονται εικαςτικά, ςυναιςκθματικά και με αυτόν τον
τρόπο να επικοινωνοφν, λόγω των δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν εξαιτίασ τθσ αναπθρίασ τουσ.
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Ραράλλθλα εξυπθρετοφμε και τουσ ςτόχουσ μιασ Δράςθσ μασ «Βελτίωςθ των ςχζςεων του
Σχολείου με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ», που υλοποιοφμε το ςχολικι Χρονιά
2011-2012 ςτα Ρλαίςια τθσ ΑΕΕ.

14.4/Θ Ειδικό Ρειραματικό Σχολείο
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Φλϊρινα
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Δευτζρα Τετάρτθ Ραραςκευι 10:00 ζωσ 14:00

Δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ κα απαςχολθκοφν οι φοιτθτζσ –τριεσ είναι :Ομαδικά Ρρογράμματα
Ραρζμβαςθσ Εργαςτιριο –Κυκλοφοριακι Αγωγι –Αξιοποίθςθ ελεφκερου χρόνου –ηωγραφικι
Εκδρομζσ . Ο ςτόχοσ όλων αυτϊν των δραςτθριοτιτων είναι να αποκτιςουν τα ΑμεΑ δεξιότθτεσ
αυτοεξυπθρζτθςθσ που κα τουσ οδθγιςουν ςτθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ αυτονόμθςι τουσ

15.Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Θεςςαλονίκθ
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Δευτζρα –Ραραςκευι 10:00π.μ – 18:00μ.μ

Τμιμα Συντιρθςθσ, Ψθφιακζσ καταχωριςεισ, Διατιρθςθ αρχείου Ελλινων Καλλιτεχνϊν,
Διοικθτικι Υποςτιριξθ

16.Τελόγλειο Κδρυμα
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Θεςςαλονίκθ
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Δευτζρα, Τρίτθ, Ρζμπτθ, Ραραςκευι 09.00-14.00
Τετάρτθ 09.00-14.00 & 17.00-21.00
Σάββατο & Κυριακι 10.00-18.00

Το Τελλόγλειο Μδρυμα, τθν τελευταία δεκαετία ζχει αναπτφξει πολφπλευρθ δραςτθριότθτα και παίηει
ςθμαντικό ρόλο ςτο πολιτιςτικό γίγνεςκαι τθσ Κεςςαλονίκθσ, τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, αλλά και ςε
εκνικό επίπεδο. Ο προγραμματιςμόσ των εκκζςεων, των επιλογϊν και δράςεων του Τελλογλείου
ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ και αξιοποίθςθ όχι μόνον των ςυλλογϊν του, αλλά κυρίωσ ςτθ ςυνφπαρξθ
διαφόρων μορφϊν τζχνθσ, τθν καλλιτεχνικι δθμιουργία, ςτθν αρμονικι ςυνεργαςία και ςυνφπαρξθ
με άλλουσ πολιτιςτικοφσ φορείσ (ΔΕΚ, Μζγαρο Μουςικισ, Μουςεία και πολιτιςτικοφσ οργανιςμοφσ
τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ).
Σε ετιςια βάςθ ςχεδιάηονταν ςυνικωσ δφο ζωσ τρεισ μεγάλεσ κεματικζσ εκκζςεισ, που αποτελοφν
τον κορμό γφρω από τον οποίο αναπτφςςονται μια πλθκϊρα δράςεων, όπωσ μικρότερεσ εκκζςεισ,
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εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδθλϊςεισ που καλφπτουν διάφορουσ τομείσ. Τα εκπαιδευτικά
προγράμματα που απευκφνονται ςε παιδιά, νζουσ και ςπουδαςτζσ, ςχεδιάηονταν εξαρχισ μαηί με
τθν κάκε ζκκεςθ και παίηουν ςυχνά κακοριςτικό ρόλο ςτθν επιλογι του κζματοσ. Οι παράλλθλεσ
εκδθλϊςεισ είναι ςχετικζσ με το κζμα τθσ κφριασ ζκκεςθσ και καλφπτουν μουςικι, κζατρο, χορό,
λογοτεχνία, ζρευνα αλλά και άλλουσ τομείσ κατά περίπτωςθ.
Θ πρακτικι άςκθςθ των φοιτθτϊν περιλαμβάνει τθν περιοδικι απαςχόλθςθ τουσ ςτουσ παρακάτω
τομείσ δραςτθριότθτασ του Λδρφματοσ:
1.

Εποπτεία του εκκεςιακοφ χϊρου κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του και εξυπθρζτθςθ των
επιςκεπτϊν (υποδοχι)

2.

Συμμετοχι

ςτα

εκπαιδευτικά

προγράμματα

(προετοιμαςία

περιιγθςθσ

μακθτϊν

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ)
3.

Συμμετοχι ςτα τακτικά εκπαιδευτικά εργαςτιρια του Σαββατοκφριακου, για παιδιά
προςχολικισ και ςχολικισ θλικίασ

4.

Συμμετοχι ςτθν προετοιμαςία και υποςτιριξθ των παράλλθλων εκδθλϊςεων (τμιμα
διοργάνωςθσ παράλλθλων εκδθλϊςεων).

5.

Συμμετοχι ςτθν οργάνωςθ και τακτοποίθςθ αρχειακοφ πολιτιςμικοφ υλικοφ (τμιμα αρχείου
και βιβλιοκικθσ)

17. Ινςτιτοφτο Σφγχρονθσ Ελλθνικισ Τζχνθσ
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Ακινα
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Τρίτθ ζωσ Ραραςκευι 10..00 – 16.00
Σάββατο 10.00 – 15.00
Κατά τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ ςτο Λνςτιτοφτο Σφγχρονθσ Ελλθνικισ Τζχνθσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα
αναλάβουν εργαςίεσ ταξινόμθςθσ, ψθφιοποίθςθσ και επεξεργαςίασ αρχειακϊν τεκμθρίων που
αφοροφν ςτθν τζχνθ ςτθν Ελλάδα από το 1950 ζωσ ςιμερα. Οι φοιτθτζσ κα αςκοφνται ςτθν ζδρα του
α

Λνςτιτοφτου, Βαλαωρίτου 9 , με τθν κακοδιγθςθ τθσ κ. Ζλενασ Κεχαγιά (Λςτορικόσ Τζχνθσ - Υπεφκυνθ
Αρχείου iset) και τθσ Δρ. Ευγενίασ Αλεξάκθ (Λςτορικόσ Τζχνθσ – Επιςτθμονικι Σφμβουλοσ iset).

18. ΜΚΟ Υγεία κ Ανάπτυξθ
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Φλϊρινα
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Ελεφκερο κατά περίπτωςθ

Οι φοιτθτζσ/τριεσ κα ςυμμετάςχουν ςτθν ολοκλιρωςθ του ντοκιμαντζρ «Τεχνϊν Άςτυ» που
διαπραγματεφεται τθν καλλιτεχνικι δθμιουργία ςτθ Φλϊρινα τα τελευταία εκατό (100) χρόνια.

19. Μουςείο Θρακλειδϊν
Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)
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ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Ακινα
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: 9:00 ζωσ 13:00 Δευτζρα Τετάρτθ Ραραςκευι (Νοζμβριο 2012 κ Λανουάριο
2013)
Ζρευνα ςε τοπικό και διεκνζσ επίπεδο ςε ςχζςθ με τισ δράςεισ του Μουςείου, πικανζσ ςυνεργαςίεσ
και προοπτικζσ.
o

20. 1 Γυμνάςιο Κοηάνθσ (Βαλταδϊρειο)
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Κοηάνθ
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Ρρωινζσ ϊρεσ, Τρίτθ, Τετάρτθ

Απαςχόλθςθ για κεωρθτικι κατάρτιςθ των μακθτϊν αλλά και εικαςτικζσ δθμιουργίεσ (graffiti
ςτθν αυλι του Σχολείου)

21. Ράρκο Εκνικισ Συμφιλίωςθσ
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Νεςτόριο Καςτοριά
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Απαςχόλθςθ δφο φοιτθτϊν/τριων για διάςτθμα μιασ εβδομάδασ, με ςυνεχι
παρουςία τουσ ςτο Ράρκο Εκνικισ Συμφιλίωςθσ

Οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθν υποχρζωςθ να δθμιουργιςουν ζνα ζργο τζχνθσ (ηωγραφικό
πίνακα, γλυπτό ι άλλο) το οποίο μετά κα εκτίκεται ςτουσ χϊρουσ του Ράρκου Εκνικισ Συμφιλίωςθσ.
Ο χϊροσ που βρίςκεται το ΡΕΣ τόςο από ιςτορικι άποψθ (ςτο κζντρο του ευρφτερου ορεινοφ όγκου
του Γράμμου, όπου ζγιναν και οι μεγαλφτερεσ μάχεσ του εμφυλίου πολζμου) όςο και από
περιβαλλοντικι (ςτα 1450 μζτρα, ςτθ μζςθ ενόσ ςπάνιασ ομορφιάσ δάςουσ μαφρθσ πεφκθσ)
πιςτεφουμε ότι κα εμπνεφςουν τουσ φοιτθτζσ/τριεσ για να δθμιουργιςουν ζνα ςθμαντικό ζργο
τζχνθσ.
Επίςθσ κα ςυμβάλουν ςτθν οργάνωςθ τθσ βιβλιοκικθσ του Ράρκου και ενδεχομζνωσ κα ςυνοδεφουν
επιςκζπτεσ που κα κζλουν να δουν τθν ζκκεςθ τθσ Λςτορίασ και του Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ που
ςτεγάηεται ςτουσ χϊρουσ του Ράρκου Εκνικισ Συμφιλίωςθσ.

22. ΦΣ Αριςτοτζλθσ
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Φλϊρινα
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ:
Τμιμα Κεάτρου
Ραιδικό Κεατρικό Εργαςτιρι
Αντικείμενο πρακτικισ: καταςκευζσ και εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ για τα παιδιά του εργαςτθρίου –
επικουρία εργαςτθρίου
Σφνολο ωρϊν: 4 εβδομαδιαίωσ:
Τρίτθ: 18.00 – 20:00
Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ππόηςπο ζσήμα)
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Τετάρτθ: 19:00 – 20:00
Ρζμπτθ: 19:00 – 20:00

Εικαςτικό Τμιμα
Εργαςτιρι Αγιογραφίασ «Εικονίηοντεσ»
Αντικείμενο πρακτικισ: επικουρία ςτα τμιματα αρχαρίων –
Σφνολο ωρϊν: 4 εβδομαδιαίωσ
Δευτζρα: 20:00 – 22:00
Τρίτθ: 18:00 - 20:00

Τμιμα Φωτογραφίασ / Λςτορικό Αρχείο
Αντικείμενο πρακτικισ: Ψθφιοποίθςθ φωτογραφικοφ και ιςτορικοφ αρχείου του ςυλλόγου
Σφνολο ωρϊν: 360 (για το διάςτθμα των τριϊν μθνϊν) – Συνολικόσ Αρικμόσ φοιτθτϊν/τριϊν: 2 Χ 180

Εικαςτικό Εργαςτιρι (Ραιδικό Τμιμα)

Αντικείμενο πρακτικισ: επικουρία
Σφνολο ωρϊν: 3 εβδομαδιαίωσ
Σάββατο: 16:30 – 19:30

Ϊρεσ πρακτικισ: κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ υπευκφνουσ των τμθμάτων – δίνεται θ δυνατότθτα
διαμόρφωςθσ ευζλικτου ωραρίου για τουσ φοιτθτζσ
-διαςφάλιςθ τθσ πορείασ των ζργων ςτο χρόνο αναδεικνφοντασ τθν καλλιτεχνικι, ιςτορικι
πολιτιςμικι και οικονομικι τουσ αξία χωρίσ να αλλοιϊνεται θ μοναδικι τουσ ταυτότθτα.

23. Διμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Ζδεςςασ
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Ζδεςςα
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: Θ επιχείρθςθ μπορεί να απαςχολιςει φοιτθτζσ/τριεσ κακόλθ τθν διάρκεια
τθσ θμζρασ ςε διάφορεσ δομζσ που λειτουργεί όπωσ το Κζντρο Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν
«Μπατάνι», το Κζντρο Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν με Ειδικζσ Ανάγκεσ «Ορίηοντασ», το
Λαογραφικό Μουςείο κακϊσ και άλλεσ δομζσ. Κατά τθν επικοινωνία που είχαμε με τθν φοιτιτρια
ςασ μασ εκδιλωςε τθν επικυμία τθσ για απαςχόλθςθ ςτο Κζντρο Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ
Ραιδιϊν «Μπατάνι». Στθν Δομι αυτι, οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ είναι από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι
από 14:30 ζωσ 21:00
Σκοπόσ του ΚΔΑΡ «Μπατάνι» είναι:
- Θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα τθσ θμζρασ, εκτόσ
ςχολικοφ ωραρίου, και θ ςωςτι αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου με ατομικζσ και ομαδικζσ
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δραςτθριότθτεσ ϊςτε να αναπτφξουν τθν κοινωνικότθτά τουσ, να ψυχαγωγθκοφν, να καλλιεργιςουν
τισ αιςκθτικζσ και καλλιτεχνικζσ τουσ δεξιότθτεσ και να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν πολιτιςτικι ηωι
τθσ πόλθσ.
- Θ εξαςφάλιςθ ελεφκερου χρόνου ςτουσ γονείσ ϊςτε αυτοί να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ
εργαςιακζσ και άλλεσ οικογενειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ, παράλλθλα με τθν απαςχόλθςθ των παιδιϊν
τουσ ςε περιβάλλον αςφαλζσ και δθμιουργικό
Οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ:


Εικαςτικά



Μουςικι - Παιδικι Χορωδία



Θζατρο



Κινθτικά παιχνίδια- Παραδοςιακοί χοροί

24. Ναυτικόσ Στακμόσ ΚΩ
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Κωσ

Οι φοιτθτζσ πρόκειται απαςχολθκοφν Δευτζρα -Τρίτθ -Ρζμπτθ από 10:00- 13:00
Θ απαςχόλθςθ των φοιτθτϊν/τριϊν πανεπιςτθμίου ςασ ςτθν ζδρα του Ναυτικοφ Στακμοφ
ΚΩ πρόκειται να είναι θ εξισ :

α.

Ενθμζρωςθ/επεξιγθςθ τθσ ςθμαντικότθτασ του ζργου που ανατίκεται και

εξοικείωςθ με τον περιβάλλοντα χϊρο .
β.

Καταςκευι τριϊν (3) προπλαςμάτων προτομϊν των αντιςτοίχων πεςόντων

Αξιωματικϊν ( ΚΑΑΚΑΝΑΣΘ-ΒΛΑΧΑΚΟΥ-ΓΛΑΛΟΨΟΥ) .
γ. Μελζτθ καταςκευισ βάςθσ προτομϊν και καλλιτεχνικι παρουςίαςθ αυτισ .
δ. Τοποκζτθςθ προτομϊν /χάραξθ ονομάτων

Θ τοποκζτθςθ των τριϊν προτομϊν ςτο χϊρο του Ναυτικοφ Στακμοφ Κω αποτελεί πρϊτθ
προτεραιότθτα για τθ Διοίκθςθ του Στακμοφ και θ ανάκεςθ του ζργου ςε νζα παιδιά ςε νζουσ
/εκκολαπτόμενουσ καλλιτζχνεσ κα δϊςει τθν ευκαιρία ςϋολουσ μασ να ξανακυμθκοφμε τα γεγονότα .
Αποτελεί δε ςθμαντικό γεγονόσ τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ ιςτορίασ και λίγο πολφ όλοι μασ το ηιςαμε .

25. Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Ρρεςπϊν
ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ: Κωσ

Θμζρεσ απαςχόλθςθσ: 2 θμζρεσ τθν εβδομάδα – ελεφκερεσ κατά περίπτωςθ (Δευτζρα ζωσ
Κυριακι).
Ϊρεσ απαςχόλθςθσ: 9:00π.μ. - 17:00μ.μ.
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