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Δηζαγσγή
1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο
Η Ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θξηηηθή
αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εζωηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνπ εθαξκόζζεθε ζην Τκήκα,
θαζώο θαη ελδερόκελεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίωζή ηεο.
1.1.


Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε
αμηνιφγεζεο ζην Σκήκα.

ηεο

δηαδηθαζίαο

εζσηεξηθήο

Πνηά ήηαλ ε ζχλζεζε ηεο ΟΜΔΑ;

Ζ ζχλζεζε ηεο Νκάδαο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο ε νπνία νξίζηεθε κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ
Ρκήκαηνο ην Φζηλφπσξν ηνπ 2007 (Αξ. 199 / 18-09 – 2007) απνηειείηαη απφ ηνλ θ. Αλδξένπ
Αλδξέα (Αλαπιεξσηή θαζεγεηή θαη πξφεδξν ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ηελ αξρηθή ζχζηαζε ηεο
ΝΚΔΑ), ηελ θ. Ζιηάδνπ – Ράρνπ Πνθία (Δπίθνπξε θαζεγήηξηα), ηνλ θ. Ξλεπκαηηθφ
Γεκήηξην (Δπίθνπξν θαζεγεηή), ηελ θ. Ππχξηνπ Άλλα (ιέθηνξα) θαη ηνλ θ. Ηνξδαλίδε
Γεψξγην (ιέθηνξα). Δίλαη θαλεξφ φηη ζηε ζχζηαζε ηεο ΝΚΔΑ ζπκκεηέρνπλ θαη κέιε ΓΔΞ
ρακειψλ βαζκίδσλ (επίθνπξνη θαζεγεηέο θαη ιέθηνξεο), παξά ην φηη ηφζν νη ΝΚΔΑ ησλ
Ρκεκάησλ φζν θαη νη ΚΝΓΗΞ, ζε επίπεδν Ξαλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ έπξεπε λα
απνηεινχληαη απφ κέιε ΓΔΞ πςειψλ βαζκίδσλ. Υζηφζν, απφ ην Ρκήκα καο επειέγε απηή ε
ηαθηηθή ιφγσ ηνπ φηη θαηά ηε ζχζηαζε ηεο ΝΚΔΑ δελ ππήξρε ηθαλφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΞ
πςειψλ βαζκίδσλ γηα λα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία.


Με πνηνχο θαη πψο ζπλεξγάζζεθε ε ΟΜΔΑ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο
έθζεζεο;

Κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο ΝΚΔΑ δεκηνπξγήζεθαλ ζην Ρκήκα επηκέξνπο επηηξνπέο νη
νπνίεο αζρνινχληαλ κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη ηε ζπγγξαθή θεθαιαίσλ ζρεηηθψλ κε
επηκέξνπο άμνλεο θαη αμηνινγηθά θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηηο νδεγίεο ηεο ΑΓΗΞ.
Ππλεπψο, ππήξμε αγαζηή ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο ΝΚΔΑ θαη ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ.
Δπίζεο, ππήξμε ζπλεξγαζία θαηά ηελ ηεηξαεηία απηή κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ηνπ
Ρκήκαηνο, θπξίσο, ζε ζρέζε κε ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο.
Θαηά θαηξνχο ππήξμε ζπλεξγαζία κε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Ρκήκαηνο
ηφζν γηα ηε ζπιινγή φζν θαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.
Βέβαηα, ππήξμε ζαθψο θαη ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο
Γξακκαηείαο ηνπ Ρκήκαηνο ζε ζρέζε κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ άπηνληαλ ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπο.


Πνηέο πεγέο θαη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε
πιεξνθνξηψλ;

Νη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά βάζε ήηαλ νη θφξκεο θαη ηα πξνηεηλφκελα
απφ ηελ ΑΓΗΞ εξσηεκαηνιφγηα αλάινγα κε ηνλ πξνο δηεξεχλεζε άμνλα θαη ηα ππφ
αμηνιφγεζε θξηηήξηα. Πε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη θφξκεο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ππέζηεζαλ
θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο, ψζηε λα αλαδεηρζεί ε ηδηαηηεξφηεηα ελφο Ξαηδαγσγηθνχ
Ρκήκαηνο Δθπαίδεπζεο (γεληθφηεξα) ή ζπγθεθξηκέλεο αμηνινγηθέο παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ
ηδηαίηεξα ην Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο (π.ρ.
πξαθηηθή άζθεζε θ.α.).


Πψο θαη ζε πνηά έθηαζε ζπδεηήζεθε ε έθζεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ
Σκήκαηνο;

Θαηαξράο, ζε επίπεδν Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο ππήξρε ζπδήηεζε θάζε
θνξά πνπ έπξεπε λα ζπιιεγνχλ ζηνηρεία γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Δηήζησλ Δθζέζεσλ
Αμηνιφγεζεο θαηά ηελ ηεηξαεηία 2007-2011. Δπίζεο, ππήξραλ εθηεηακέλεο ζπδεηήζεηο γηα
ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθππηαλ απφ ηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο. Δίλαη γεγνλφο φηη ηα
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πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ππήξρε ζρεηηθή απνζηαζηνπνίεζε ή ακεραλία θαη
αξθεηέο ζπδεηήζεηο ζηξέθνληαλ γχξσ απφ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ
αληηθεηκεληθφηεηα ή ηελ αμία ησλ επξεκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπο.
Υζηφζν, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη, θπξίσο πξηλ απφ ηε ζπγγξαθή ηεο Έθζεζεο
Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο γηα ηελ ηεηξαεηία 2007-2011 ηα πεξηζζφηεξα κέιε ΓΔΞ έδεημαλ λα
αλαινγίδνληαη ηε ζεκαζία ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ ηειηθή Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο
ζπδεηήζεθε επηζηακέλα ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2011 (Αξ. 262
/ 14 – 12 - 2011). Αληαιιάρζεθαλ απφςεηο θαη πξνέθπςε δηάινγνο ηφζν γηα ηε δηαδηθαζία
φζν θαη γηα ηα επξήκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα έγηλε ελεκέξσζε απφ ηα κέιε ηεο ΝΚΔΑ γηα ηηο
εμειίμεηο ηφζν ζε επίπεδν αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο φζν θαη ηνπ Ηδξχκαηνο (κέζσ ηεο
δξάζεο ηεο ΚΝΓΗΞ).
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1.2. Αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ
θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο.

Θεηηθά ζηνηρεία:
Α) Ξαξά ην γεγνλφο φηη ηα κέιε ΓΔΞ ησλ Ρκεκάησλ ππφθεηληαη ζε ζπζηεκαηηθή θαη
ζπλερή αμηνιφγεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο (θπξίσο κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ
αλέιημήο ηνπο), δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νιφθιεξσλ Ρκεκάησλ δε γηλφηαλ ζε ζπζηεκαηηθή
βάζε (ηνπιάρηζηνλ ζηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ζε παλειιαδηθφ επίπεδν). Ζ δηαδηθαζία
εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία κίαο αξρηθήο θνπιηνχξαο πξνο απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε (ε νπνία είλαη θαζηεξσκέλε γηα αξθεηά ρξφληα ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα
ηνπ εμσηεξηθνχ).
Β) Άξρηζε, ελδερνκέλσο, λα ζπλεηδεηνπνηείηαη φηη ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ελφο
Ρκήκαηνο δελ έρεη ηηκσξεηηθή ζεκαζία νχηε ζηνρεχεη ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ Ρκήκαηνο ή ηελ
θαηάηαμε ή αλαθαηάηαμε ζε ιίζηεο. Ξξφθεηηαη γηα κία ρξήζηκε δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη
ζηνλ εληνπηζκφ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ πηπρψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο θαη κέζσ απηήο
ηεο δηαδηθαζίαο ζηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη, ησλ επηδηψμεσλ ηνπ
Ρκήκαηνο, ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο απφ ηελ πνιηηεία θαη αληίζηξνθα.
Γ) Ρνλψζεθε ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο (ε νπνία νχησο ή
άιισο ζην Ρκήκα καο βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν). Δπίζεο, βειηηψζεθαλ νη
δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ δξαζηεξηνηήησλ, ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ.
Γ) Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εκπινθή ηνπ θνηηεηηθνχ θφζκνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ
δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ έδεημε φηη φινη φζνη ζπκκεηέρνπλ θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Ρκήκαηνο κπνξνχλ λα θηλεζνχλ γχξσ απφ έλαλ θνηλφ άμνλα αλαθνξάο,
εθφζνλ ζπρλά ηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ηεο ρψξαο θηλνχληαη γχξσ απφ αλεμάξηεηνπο
άμνλεο αλαθνξάο θαη δηαθνξεηηθνχο πφινπο ζπκθεξφλησλ θαη νκάδσλ πίεζεο.
Δ) Ζ ηειηθή Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο έδεημε φηη ππάξρνπλ παξάκεηξνη νη
νπνίεο εκθαλίδνπλ πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα (π.ρ. αμηνιφγεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ, βειηίσζε
πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, εξεπλεηηθφ έξγν, ζχλδεζε κε θνξείο θ.α.) θαηά ηελ παξειζνχζα
ηεηξαεηία, ελψ ζαθψο ππάξρνπλ θαη δείθηεο πνπ ρξήζνπλ πεξαηηέξσ αλάιπζεο θαη
πξνβιεκαηηζκνχ (π.ρ. ζηειέρσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, πξνζιήςεηο κειψλ ΓΔΞ,
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ πνιηηεία, πξνζιήςεηο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, απνζπάζεηο
εθπαηδεπηηθψλ-κεληφξσλ θ.α.).
Πη) Ζ δεκηνπξγία κία πνιχ θαιήο βάζεο δεδνκέλσλ ζηελ νπνία κπνξνχλ λα
ζηεξηρζνχλ νη επφκελεο εθζέζεηο, ψζηε λα πξνθχςνπλ ζπγθξηηηθά κεγέζε γηα ηελ πνξεία ηνπ
Ρκήκαηνο. Ρν Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ηεο
εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ πξψηε ρξνληά πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ ΑΓΗΞ (2007) θαη
εζθεκκέλα επέιεμε λα εμαληιεζεί ε ηεηξαεηία, ψζηε λα ππάξμεη απηή ε βάζε δεδνκέλσλ
δηαζθαιίδνληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη
θαιχπηνληαο φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα αμηνινγηθά θξηηήξηα.
Αξλεηηθά ζηνηρεία:
Α) Ζ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο δελ ήηαλ πνηέ εχθνιε ζην
ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ θαη ζε νπνηαδήπνηε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο. Ξαξά ην φηη ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηα κέιε ΓΔΞ ππφθεηληαη ζε πνιιέο, ζπζηεκαηηθέο θαη απζηεξέο
αμηνινγηθέο θξίζεηο, σζηφζν ε αμηνιφγεζε νιφθιεξεο ηεο νξγαληθήο κνλάδαο δελ
απνηεινχζε παξάδνζε. Πηελ πεξίπησζε απηή νθείιακε λα πξνζπεξάζνπκε θαρππνςίεο,
αδηαθνξία, θαζπζηεξήζεηο αιιά, θπξίσο, λα πείζνπκε σο ΝΚΔΑ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ
εγρεηξήκαηνο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ Ρκήκαηνο.
Β) Ζ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο αιιά, θπξίσο ε έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
δηαδηθαζίαο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απνηέιεζε παξάκεηξν πνπ δεκηνπξγνχζε ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζηελ νινθιήξσζε αθφκα θαη ησλ Δηήζησλ Δθζέζεσλ Αμηνιφγεζεο. Πε
ζπλδπαζκφ κε θάπνηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκπιήξσζε πηλάθσλ θάζε ρξφλν (π.ρ.
Απνγξαθηθφ Γειηίν Καζήκαηνο), ρσξίο λα έρνπλ επέιζεη δηαθνξνπνηήζεηο απφ ρξνληά ζε
ρξνληά επέηεηλαλ ηε δπζθνξία αξθεηψλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία.
Γ) Ρν Ρκήκα δηαζέηεη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κειψλ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη
κηθξφ ζρεηηθά αξηζκφ κειψλ ΓΔΞ. Απηφ ζήκαηλε φηη έπξεπε φινη λα αθηεξψζνπλ κέξνο ηνπ
ρξφλν ηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Υζηφζν, αθφκα θαη φηαλ ζπλέβαηλε απηφ
πξνέθππηαλ δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ή
αθφκα θαη ηε ζπιινγή ηνπο. Ξξνθαλψο, ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο δηαδηθαζίαο
πξνυπνζέηεη ζπλζήθεο θαη παξακέηξνπο νη νπνίεο δελ είραλ δηαζθαιηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ.
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Γ) Δίλαη γεγνλφο φηη ην εγρείξεκα ηεο ΑΓΗΞ γηα ηελ εθαξκνγή αμηνινγηθψλ
δηαδηθαζηψλ ζηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ήηαλ δχζθνιν εμ αξρήο, παξά ην
γεγνλφο φηη κεκνλσκέλα Ρκήκαηα είραλ πξνρσξήζεη ζε αλάινγεο δηαδηθαζίεο. Θεσξεηηθά
αιιά θαη πξαθηηθά θαη ε ίδηα ε ΑΓΗΞ νθείιεη λα αμηνινγήζεη ηελ παξνπζία ηεο ζε ζρέζε κε
ην εγρείξεκα. Πε αξθεηέο πεξηπηψζεηο (δερφκαζηε φηη έγηλε πξνο δηεπθφιπλζε ηεο
εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο) άιιαμαλ νη πίλαθεο ή πξνζηέζεθαλ θη άιινη ή εκθαλίζηεθαλ
λέα θξηηήξηα ή εμεηδηθεχηεθαλ ηα πξνεγνχκελα ή πξνζηέζεθαλ λέα ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο
ηεηξαεηίαο. Ρειηθά, κφιηο ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2011 εκθαλίζηεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΓΗΞ
λέα πξφηππε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο σο ππφδεηγκα. Ξάλησο, νθείινπκε λα
ηνλίζνπκε φηη απφ ηελ αξρή ήηαλ ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ Ρκεκάησλ ε εθαξκνγή ηεο
δηαδηθαζίαο ζηε βάζε θαη φξσλ πνπ εηίζελην απφ απηά ή αλαπξνζαξκνγήο ή πξνζαξκνγήο
ησλ πξνηάζεσλ ηεο ΑΓΗΞ ζηηο ηδηαίηεξεο θπζηνγλσκίεο ησλ Ρκεκάησλ. Δπηπιένλ, ζε θάζε
πεδίν εκθαλίδνληαη θάπνηεο θνηλέο εξσηήζεηο ή εξσηήζεηο κε παξεκθεξέο πεξηερφκελν πνπ
δηαιχνπλ ηε ζπλνρή ηεο έθζεζεο θαη νδεγνχλ ζε άζθνπε θαηαλάισζε ρξφλνπ θαη θφπνπ.

1.3.

Πξνηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.

Α) Ξξφζιεςε θαη απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ εμεηδηθεπκέλνπ ζε ζρέζε κε ηελ
εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο. Κεηά απφ κία
ηεηξαεηία εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπκε ην πξνθίι ησλ
ζηειερψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο ζέζεηο απηέο. Ξξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαίλεηαη φηη
θηλνχληαη ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο κφλν, φκσο, φηαλ ε ιεηηνπξγία ησλ
ΚΝΓΗΞ εληάρζεθε ζην ΔΠΞΑ. Πε έλα κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηη αθξηβψο ζα ζπκβεί ?
Β) Δμνξζνινγηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΡΞΔ ζε ζρέζε κε ηε
ζπιινγή αιιά θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Ηζρχεη ε πξνεγνχκελε παξαηήξεζε.
Ήδε, εηνηκάδνληαη ζην Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο νη πιαηθφξκεο εθείλεο πνπ ζα
δηεπθνιχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο, ελψ ιεηηνπξγνχλ θαη ζε άιια παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα.
Γ) Δμνξζνινγηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ζπκπιήξσζεο δηαθφξσλ θνξκψλ θαη
εξσηεκαηνινγίσλ, φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην.
Γ) Αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ ππεξθείκελε αξρή (ΑΓΗΞ) ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία
πνπ αθνινπζείηαη θαη ζπλεθηίκεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ΑΓΗΞ ησλ ηδηαίηεξσλ
θπζηνγλσκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Ρκεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο
θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο. Ξεξηνξηζκφο ηεο πνζνηηθήο δηάζηαζεο παξακέηξσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ έξεπλα (π.ρ. αο κεηξήζνπκε ηελ επαλάιεςε ηεο ιέμεο
πόζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζην εξεπλεηηθφ έξγν ή ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ΓΔΞ).
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2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο
Η Ελόηεηα απηή παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ην Τκήκα θαη ηηο θύξηεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ.

2.1.

Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Σκήκαηνο (π.ρ. ζηελ πξσηεχνπζα, ζε
κεγάιε πφιε, ζε κηθξή πφιε, ζπγθεληξσκέλν, θαηαλεκεκέλν
ζε κηα πφιε θιπ).

Ρν Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο αλήθεη ζηελ Ξαηδαγσγηθή Πρνιή
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε έδξα ηε Φιψξηλα. Νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Ρκήκαηνο βξίζθνληαη ηξία ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο, επί ηεο εζληθήο νδνχ
Φιψξηλαο - Λίθεο - Ππλφξσλ. Ζ πφιε ζπλδέεηαη κε ηελ Ξαηδαγσγηθή Πρνιή κε
πνδειαηφδξνκν πεξίπνπ 2Θm θαζψο θαη κε αζηηθή ζπγθνηλσλία.

2.2.

Ιζηνξηθφ ηεο εμέιημεο ηνπ Σκήκαηνο.

2.2.1.

Πηειέρσζε ηνπ Ρκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ,
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία). 1 Πρνιηάζηε.
Ζ εμέιημε ηνπ ηκήκαηνο από ην 1941 κέρξη ην 2003: Κηα ηζηνξία 70 εηώλ

Ζ Ξαηδαγσγηθή Αθαδεκία Φιψξηλαο ηδξχεηαη κε ην ΛΓ ηεο 14.9.1941 ελψ ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 1948 ηδξχεηαη εηδηθφ ηκήκα Λεπηαγσγψλ. Πηελ Ξαηδαγσγηθή Αθαδεκία
Φιψξηλαο θνίηεζαλ ζπλνιηθά 4.894 ζπνπδαζηέο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 1291 (ην 26,4%)
θαηάγνληαλ απφ ην λνκφ ηεο Φιψξηλαο. Ν θχθινο δσήο ηεο Ξαηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο
Φιψξηλαο νινθιεξψζεθε ην 1987, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ην αίηεκα γηα αλσηαηνπνίεζε ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, νδήγεζαλ
ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ίδξπζεο ησλ Ξαηδαγσγηθψλ Ρκεκάησλ.
Ρν Ξαηδαγσγηθφ ηκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηδξχζεθε κε ην Ξξνεδξηθφ
Γηάηαγκα 544/1989 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκα ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΞΘ) απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1990-91. Ζ Ξαηδαγσγηθή
Πρνιή Φιψξηλαο ηδξχζεθε κε ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 99/1993. Ρν Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο
Καθεδνλίαο (ΞΓΚ) ηδξχζεθε ην 2003 κε ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 92/2003 (Φ. 83/11-42003) θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηελ ίδηα ρξνληά.










2.2.2.

1
2

Ρν ηκήκα απνηειείηαη απφ 23 κέιε ΓΔΞ. Ρελ ηειεπηαία πεληαεηία έγηλαλ 4 λέεο
εθινγέο ιεθηφξσλ, εθ ησλ νπνίσλ εθθξεκεί ν δηνξηζκφο ηνπ ελφο. Δμειίρηεθαλ 16
κέιε ΓΔΞ ζηηο επφκελεο βαζκίδεο. Ξαξαηεξείηαη ινηπφλ κία θηλεηηθφηεηα ζηνλ
εκπινπηηζκφ ηνπ ηκήκαηνο κε πξνζσπηθφ, ελψ γηα 4 ππνρξεσηηθά γλσζηηθά
αληηθείκελα δελ ππάξρεη αληίζηνηρν κέινο ΓΔΞ.
Ρν ηκήκα έρεη 1 ζέζε ΔΔΓΗΞ ΗΗ (κε ην λέν λφκν ΔΓΗΞ). Κνηξάδεηαη 2 ζέζεηο ΔΔΓΗΞ
κε ην ηκήκα Λεπηαγσγψλ.
Ρν πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη κε ην Ξ.Γ. 407/80 (δηδάζθνληεο κε ζχκβαζε)
κεηψζεθε απφ 20 ζε 12 ζπκβάζεηο (2007-2011). Δπηπιένλ θαηά ην πξνζερέο
αθαδεκατθφ έηνο (2011-2012) ν αξηζκφο ησλ ζπκβάζεσλ δε θαίλεηαη λα μεπεξλά ηηο
4 ζπκβάζεηο.
Έρεη 2 ζέζεηο Δηδηθφ Ρερληθφ Δπηζηεκνληθφ Ξξνζσπηθφ (ΔΡΔΞ) θαη άιιε 1
κνηξάδεηαη κε ηκήκα Λεπηαγσγψλ.
Ρν ηκήκα δελ έρεη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ.
Νη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζην ηκήκα κεηψζεθαλ ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 2
έηε. Ππγθεθξηκέλα, ην έηνο 2009-2010 ζην Ρκήκα είρακε 11/ Αζκηνπο θαη 4/Βζκηνπο,
ελψ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ήηαλ 6/Αζκηνη θαη
2/Βζκηνη.
Ρν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ 3 άηνκα.
Αξηζκφο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνί,
κεηαπηπρηαθνί, δηδαθηνξηθνί) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 2 Πρνιηάζηε.

πκπιεξώζηε, ζηελ Δλόηεηα 11, ηνλ πίλαθα 1.
πκπιεξώζηε, ζηελ Δλόηεηα 11, ηνπο πίλαθεο 2 θαη 3.
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Γηαπηζηψλεηαη φηη:
 Ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ - θαη ησλ ηξηψλ επηπέδσλ ζπνπδψλ - ηα
ηειεπηαία ηξία έηε έρεη απμεζεί ζε ζρέζε κε ηα έηε (2006-2008),
 Ρν έηνο 2009-2010 έρνπκε ην κέγηζην αξηζκφ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (587 άηνκα
ζπλνιηθά) κε αληίζηνηρν αξηζκφ λέν-εηζεξρνκέλσλ 154 άηνκα,
 Ν αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηα ηξία ηειεπηαία έηε είλαη ζρεηηθά
ζηαζεξφο, ιφγσ ηνπ φηη ε εηζξνή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
αληίζηνηρν θαλνληζκφ ζπνπδψλ,
 Ρν έηνο 2010-2011 έρνπκε κηθξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ.
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2.3.

θνπφο θαη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο.

2.3.1.

Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Ρκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΘ ίδξπζήο ηνπ;

Πχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ξ.Γ. 544/1989, ην άξζξν 5 ηνπ Ξ.Γ. 99/1993 θαη ζηα
πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ (άξζξν 1 ηνπ Λ. 1268/1982) ην Ρκήκα έρεη σο
απνζηνιή:
 λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο κε ηελ αθαδεκατθή θαη
ηελ εθαξκνζκέλε δηδαζθαιία θαη έξεπλα,
 λα παξέρεη ζηνπο/ζηηο πηπρηνχρνπο ηελ απαξαίηεηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή
θαηάξηηζε γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη
εμέιημε,
 λα ζπκβάιιεη ζηελ εμχςσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ θάιπςε
ησλ αλαγθψλ ζε δεηήκαηα Ξαηδαγσγηθήο,
 λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε παηδαγσγηθψλ, ελ γέλεη
πξνβιεκάησλ,
 λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη
δηαξθή επηκφξθσζε ηνπ ιανχ,
 λα ρνξεγεί πηπρίν, ην νπνίν παξέρεη ζηνπο/ζηηο θαηφρνπο ηε δπλαηφηεηα λα
δηνξίδνληαη σο εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί ζε ζρνιεία Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο.
Κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ, πξνθεηκέλνπ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα
λα γίλεη δάζθαινο/α επηζηήκνλαο-εξεπλεηήο θαη επαγγεικαηίαο ζα πξέπεη:
 λα είλαη ηθαλφο/ή λα αληηκεησπίδεη θξηηηθά, κε ππεπζπλφηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα, ην παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν ηνπ/ηεο θαη ηελ
εθπαίδεπζε γεληθά, λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, αιιά
θαη λα πξνβαίλεη ν/ε ίδηνο/α ζε απηνηειή έξεπλα κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή λέαο
παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο γλψζεο (δάζθαινο επηζηήκνλαο θαη εξεπλεηήο),
 λα έρεη θαηαλνήζεη βαζηθέο έλλνηεο θαη ζεσξίεο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο θαη λα
έρεη εμνηθεησζεί κε ηε κεζνδνινγία ηνπο (παηδαγσγηθή θαηάξηηζε),
 λα έρεη απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο απφ ηηο επηζηήκεο απφ ηηο
νπνίεο πξνέξρνληαη ηα κνξθσηηθά αγαζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, αιιά θαη λα έρεη εηζαρζεί ζηε κεζνδνινγία ησλ
επηζηεκψλ απηψλ (θαηάξηηζε ζηηο εηδηθέο επηζηήκεο),
 λα έρεη απνθηήζεη γλψζεηο Γηδαθηηθήο ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζην
Γεκνηηθφ ζρνιείν (δηδαθηηθή θαηάξηηζε),
 λα έρεη αλαπηχμεη παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ (πξαθηηθή θαηάξηηζε).
2.3.2.

Ξψο αληηιακβάλεηαη ζήκεξα ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο ηνπο ζηφρνπο
θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Ρκήκαηνο;

Ρα κέιε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ ζπδεηήζεη ζπζηεκαηηθά ηνπο
ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο. Ρελ ηειεπηαία πεληαεηία έρνπλ γίλεη επνπζηψδεηο
αλακνξθψζεηο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Βέβαηα, πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί φηη θαηά ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία ππήξρε άκεζε απνξξφθεζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο κε δηάθνξα εξγαζηαθά θαζεζηψηα (κφληκνη δηνξηζκνί ζην δεκφζην θαη ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα, αλαπιεξσηέο, σξνκίζζηνη). Ζ δπλαηφηεηα απηή θαίλεηαη λα εθιείπεη απφ ην
αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 θαη εμήο ιφγσ ηεο χθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ
πεξηνξηζκνχ ησλ δηνξηζκψλ.
2.3.3.

πάξρεη απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΘ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ
Ρκήκαηνο απφ εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Ρκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη;

Γελ ππάξρεη απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ ζηφρσλ απφ απηνχο πνπ
επηδηψθεη ην Ρκήκα.
1.3.4.

Δπηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ ζήκεξα ην Ρκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Αλ
φρη, πνηνη παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή;
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Νη ζηφρνη επηηπγράλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ. Θαηαξράο νη πηπρηνχρνη ηνπ
Ρκήκαηνο:
 Κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΠΔΞ πνπ
πξνυπνζέηνπλ πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε απφθηεζε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ παηδαγσγηθήο επάξθεηαο ιφγσ ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ ζπνπδψλ πνπ
παξέρεη ην Ρκήκα (Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα).
Κπνξνχλ λα βξνπλ εξγαζία εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο
 Έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο πξνθεξχμεηο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηηο
παηδηθέο βηβιηνζήθεο, ηηο θαηαζθελψζεηο, ηνπο δεκνηηθνχο ζηαζκνχο.
 Ππλερίδνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εηδίθεπζεο ζε ζπλαθή ηκήκαηα. Ζ κεηαπηπρηαθή
εηδίθεπζε πνπ πξνζθέξεηαη ζην Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο παξέρεη ζηνπο
πηπρηνχρνπο καο πξφζζεηα πξνζφληα ζηελ θαηεχζπλζε ησλ Λέσλ Ρερλνινγηψλ, ηεο
Πρνιηθήο Ξαηδαγσγηθήο, ησλ Αλζξσπηζηηθψλ Ππνπδψλ θαη ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ.
 Δίλαη ζε ζέζε λα ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε ζπλαθή ηκήκαηα ηεο επξχηεξεο
θαηεγνξίαο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, ηεο Δθπαηδεπηηθήο Τπρνινγίαο ή ηεο
Δηδηθήο Αγσγήο, ζε ηνκείο Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ή Δθπαηδεπηηθήο Ξνιηηηθήο,
θαζψο θαη ζε πνηθίια Γηαηκεκαηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ παλειιελίσο.
Δμάιινπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 8 ηνπ παξαξηήκαηνο νη πηπρηνχρνη ηνπ Ρκήκαηνο
απαζρνινχληαη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε κε δηάθνξεο ζρέζεηο εξγαζίαο (νη
πεξηζζφηεξνη εξγάδνληαη σο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ή σο αλαπιεξσηέο ζηελ εθπαίδεπζε), κε
εμαίξεζε ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-2011.
Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
ηκήκα (κέληνξεο), ηα ηειεπηαία 2 έηε, δπζρεξαίλεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ (πξαθηηθή θαηάξηηζε) εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ αλαινγεί
ζε θάζε κέληνξα είλαη πνιχ κεγάινο.
2.3.4.

Θεσξείηε φηη ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΘ
ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Ρκήκαηνο;

Γε ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ηκήκαηνο.
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2.4.

Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο.

2.4.1.

Ξνηεο επηηξνπέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Ρκήκα;
Νη επηηξνπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ηκήκα είλαη:
1. Αμηνιφγεζεο (Ξξφγξακκα Ππνπδψλ, Γηδαθηηθφ έξγν, Δξεπλεηηθφ έξγν, Πρέζε κε
παξαγσγηθνχο ηνκείο, Πηξαηεγηθή Αθαδεκατθήο Αλάπηπμεο, Γηνηθεηηθέο
πεξεζίεο θαη πνδνκέο).
2. ERASMUS
3. Κεηεγγξαθψλ (θαηά πεξίπησζε)
4. Θαηαηάμεσλ
5. Ξξφζιεςεο Δηδηθψλ επηζηεκφλσλ Ξ.Γ. 407/80
6. Απνζπάζεσλ εθπ/θψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο

Δπηπιένλ έρνπλ ζπγθξνηεζεί νη αθφινπζεο επηηξνπέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαη
κέιε ηνπ ηκήκαηνο Λεπηαγσγψλ ζηα πιαίζηα ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο Φιψξηλαο:
1. Θαηαζηξνθήο παιαηνχ πιηθνχ
2. Θαζαξηφηεηαο, θχιαμεο, θηηξηαθψλ δεηεκάησλ θαη πεηξειαίνπ
3. Πίηηζεο θαη θπιηθείνπ
2.4.2.

Ξνηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί (π.ρ. εζσηεξηθφο θαλνληζκφο
Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ) ππάξρνπλ ζην Ρκήκα;

ιεηηνπξγίαο

Ρν ηκήκα έρεη θαλνληζκφ ζπνπδψλ κε βάζε ην άξζξν 25 ηνπ Λ.1268/82, ην άξζξν
9 ηνπ Λ. 2083/92, ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 2188/94, ην ΞΓ 544/89 θαη ην ΞΓ 99/93 (δηαζέζηκνο
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο http://www.eled.uowm.gr/). Πηνλ θαλνληζκφ ζπνπδψλ
πεξηγξάθνληαη: (α) ε ρξνληθή δηάξζξσζε ησλ ζπνπδψλ, (β) δηαθνπέο καζεκάησλ θαη αξγίεο,
(γ) ηε δήισζε ησλ καζεκάησλ, (δ) ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, (ε) ηελ παξαθνινχζεζε
ησλ καζεκάησλ, (ζη) ηνλ έιεγρν ησλ γλψζεσλ-εμεηάζεηο, (δ) ηε βαζκνινγία, (ε) ην πηπρίνβαζκφ πηπρίνπ, (ζ) ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ βαζκνχ ηνπ πηπρίνπ θαη (η) ηελ
θαζνκνιφγεζε ηνπ/ηεο πηπρηνχρνπ.
Ρν Ρκήκα έρεη θαλνληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (δηαζέζηκνο θαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ηκήκαηνο http://www.eled.uowm.gr/) φπνπ αλαθέξνληαη νη γεληθέο δηαηάμεηο, ην
αληηθείκελν θαη ν ζθνπφο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, νη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη, ην
πξφγξακκα καζεκάησλ, ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη άιια ζηνηρεία πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε
δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
2.4.3.

Δίλαη δηαξζξσκέλν ην Ρκήκα ζε Ρνκείο; Πε πνηνπο; Αληαπνθξίλεηαη ε δηάξζξσζε
απηή ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ;
Γελ ππάξρνπλ ηνκείο ζην Ρκήκα.
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3. Πξνγξάκκαηα πνπδψλ
Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ (πξνπηπρηαθώλ, κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ), απαληώληαο ζε κηα ζεηξά
εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν
«Αλάιπζε Kξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Ξνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Κνλάδσλ».
Γηα θάζε κία από ηηο εξσηήζεηο πξέπεη λα απαληεζνύλ θαη λα ζρνιηαζζνύλ ηα αθόινπζα ηνπιάρηζηνλ
ζεκεία:
(α) Ξνηά, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Τκήκαηνο
σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην;
(β) Ξνηέο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ θαη πνηνύο ελδερόκελνπο θηλδύλνπο από ηα
αξλεηηθά ζεκεία δηαθξίλεη ην Τκήκα σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην;

3.1. Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ
3.1.1.

Ξψο θξίλεηε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο;

Δηζαγωγηθά:

Ζ δηακφξθσζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ
Ρκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, δειαδή ε επηινγή ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ν
θαζνξηζκφο ηεο αλαινγίαο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ καζεκάησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ε ζέζε ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο βαζίζηεθαλ ζηηο παξαθάησ αξρέο
ψζηε ην Ξξφγξακκα λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο αιιά θαη ζηηο
απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο γηα δαζθάινπο επαγγεικαηίεο, επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο.
Δηδηθφηεξα, ν ζηφρνο γηα δαζθάινπο επαγγεικαηίεο νη νπνίνη ζα είλαη ηθαλνί λα
εθπιεξψλνπλ κε ππεπζπλφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ην παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν
πνπ ηνπο αλαηίζεηαη επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε ζεσξεηηθή - επηζηεκνληθή θαη πξαθηηθή
θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ. Ζ ζεσξεηηθή – επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ζηνρεχεη
ζην λα ηνπο θαηαζηήζεη ηθαλνχο λα αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ην παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ
ηνπο έξγν θαη λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ κηα ζεηξά καζεκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 30% ηνπ
ζπλνιηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ θνηηεηψλ (77/240 ECTS) ζηνρεχνπλ ζηε Βαζηθή
Ξαηδαγσγηθή Θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ, ελψ ην 40% απαξηίδεηαη απφ κηα ζεηξά καζεκάησλ
πνπ ζηνρεχνπλ ηελ θαηάξηηζή ηνπο ζε γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν (98/240 ECTS) θαη ζηε
Γηδαθηηθή ηνπο. Απφ απηά ηα κηζά αθνξνχλ ζηα Καζήκαηα Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ
(49/240 ECTS) θαη ηα άιια κηζά ζε Καζήκαηα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ζηε Γηδαθηηθή ηνπο
(49/240 ECTS). Ζ αλάπηπμε ησλ δηδαθηηθψλ ηθαλνηήησλ ζηελ πξάμε επηδηψθεηαη κε κηα
ζεηξά Καζεκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζεσξεηηθή θαη Ξξαθηηθή Γηδαθηηθή θαηάξηηζε ησλ
θνηηεηψλ πνπ αξρίδεη απφ πνιχ λσξίο (3 ν Δμάκελν Ππνπδψλ) κε ηελ παξαθνινχζεζε
δηδαζθαιηψλ ζηα ζπλεξγαδφκελα Πρνιεία θαη θαηαιήγεη ζηελ αλάιεςε παηδαγσγηθνχ δηδαθηηθνχ έξγνπ κε ζεσξεηηθή πξνεηνηκαζία θαη αλαηξνθνδφηεζε επί δχν εβδνκάδεο
ζπλνιηθά ζε νιηγνζέζηα (κία εβδνκάδα) θαη πνιπζέζηα (κία εβδνκάδα) ζρνιεία. Ζ πξαθηηθή
εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθνκίζεη νη θνηηεηέο αληηζηνηρεί πεξίπνπ
ζην 17% ηνπ ζπλνιηθνχ θφξηνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπο (41/240 ECTS). Ρε δπλακηθή ζρέζε
κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο, παλεπηζηεκίνπ θαη ζρνιείνπ, ζπνπδψλ θαη επαγγέικαηνο πνπ
απερεί ε Ξξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ, απνηειεί δηεζλψο αλαπφζπαζην θαη ζεκαληηθφ
ηκήκα ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ξαξάιιεια δε, ζπκβάιιεη θαη ζηελ
ηεθκεξίσζε, πξναγσγή θαη δηεχξπλζε ηεο ζεσξεηηθήο ηνπο γλψζεο, θαζψο απηή απνθηά
λφεκα θαη πεξηερφκελν δνθηκαδφκελε ζηελ πξάμε. Κε ηνλ ηξφπν απηφλ νη θνηηεηέο
θαζίζηαληαη ηθαλνί λα αλαιάβνπλ ζηε ζπλέρεηα απηφλνκν δηδαθηηθφ έξγν.
Ρέινο, ε επηδίσμε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ γηα
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ψζηε νη ίδηνη λα είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα παξαθνινπζνχλ ηηο
εμειίμεηο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε νη ίδηνη λα πξνβαίλνπλ ζε
παξαγσγή λέαο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο γλψζεο νη θνηηεηέο θαηαξηίδνληαη ζηηο
κεζφδνπο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Ζ δηάξζξσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζεσξείηαη φηη αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ
Ρκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
-

Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ
απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη;
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Ζ παξαθνινχζεζε ησλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη ε εκπεηξηθή απνηχπσζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Ρκήκαηνο
ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ξφιν, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ απεπζείαο επαθή κε
απνθνίηνπο θαη ζρνιηθνχο Ππκβνχινπο, απνηεινχλ ηηο πεγέο αλαηξνθνδφηεζεο ζε ζρέζε κε
ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ. Υζηφζν, ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο δελ ππάξρνπλ.
- Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πνπδψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη;
Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αξκφδηα είλαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε
ηνπ Ρκήκαηνο. Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ην λφκν, είλαη δπλαηφλ λα
αλαζεσξείηαη θάζε Απξίιην. Ρν αθαδεκατθφ έηνο 2010-11 ην Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο ζπκπιήξσζε είθνζη ρξφληα ιεηηνπξγίαο. Π‟ απηφ ην δηάζηεκα ζπζζσξεχηεθε
αξθεηή εκπεηξία, έγηλαλ πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο κε ζηφρν ηελ αλακφξθσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα, ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ είλαη ε εηδηθή επηηξνπή πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ Ρκήκαηνο
θαη ε νπνία αμηνπνηεί γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ηα δεδνκέλα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ
θνηηεηψλ, ηε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ηηο παξαηεξήζεηο
ησλ θνηηεηψλ, ζπγθξηηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί απφ ζπλαδέιθνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη
έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηε Γεληθή ηνπ Ππλέιεπζε. Υο απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο
αλαηξνθνδφηεζεο, ε ηειεπηαία γεληθή δνκηθή αλαζεψξεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
πξαγκαηνπνηήζεθε ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-07 φπνπ θαη έγηλε πξνζαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο κε βάζε ην Δπξσπατθφ ζχζηεκα κέηξεζεο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ (ECTS).
Έθηνηε έγηλαλ θάπνηεο δηνξζσηηθέο αιιαγέο κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ ζε
απηφ ην δηάζηεκα πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ζε κεηαθηλήζεηο καζεκάησλ κεηαμχ ησλ εμακήλσλ
θαη εηζαγσγή – αληηθαηάζηαζε θάπνησλ καζεκάησλ. Ζ εθ λένπ αλαζεψξεζή ηνπ έρεη
πξνγξακκαηηζηεί γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο ζχκθσλα κε ηηο λέεο πξφλνηεο ηνπ λφκνπ.
- Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ;
Ρν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ δηαηίζεηαη ζε έληππε κνξθή θαηά ηελ εγγξαθή ησλ λέσλ
θνηηεηψλ θάζε Πεπηέκβξην θαη είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο
http://www.eled.uowm.gr/.
- Τπάξρεη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο
εμέιημεο ησλ απνθνίησλ; Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο;
Πηνηρεία ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ ζπιιέρζεθαλ ζην παξειζφλ
απφ ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ. Ρα ζηνηρεία απηά γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ
Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ αλαδεηθλχνπλ πσο κε
εμαίξεζε ηνπο απνθνίηνπο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-2011, νη πηπρηνχρνη φισλ ησλ
πξνεγνχκελσλ εηψλ εξγάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε. Ρν λενζχζηαην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο
αλαιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ απνθνίησλ
ησλ ηκεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο.

3.1.2.

Ξψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ;3
- Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ
ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;

Ρν πξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ ΞΡΓΔ δελ πξνβιέπεη θαηεπζχλζεηο ή
εηδηθεχζεηο. Υζηφζν, πξνβιέπεηαη κε ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ρνξήγεζε «Βεβαίσζεο
Δκβάζπλζεο» ζηνπο θνηηεηέο. Ππγθεθξηκέλα ε Βεβαίσζε Δκβάζπλζεο ρνξεγείηαη ζηνπο
θνηηεηέο νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο ην ή ηα Θαη‟ επηινγήλ καζήκαηα πνπ
3

πκπιεξώζηε ηνπο πίλαθεο 12.1 θαη 12.2.
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πξνζθέξεη θάπνην κέινο ΓΔΞ (είηε σο Θαη‟ επηινγήλ πνρξεσηηθά είηε σο Διεχζεξε
Δπηινγή) θαη επηπξφζζεηα εθπφλεζε επηηπρψο Ξηπρηαθή Δξγαζία ζηνλ ίδην θαζεγεηή. Ζ
Βεβαίσζε αλαγξάθεη φηη ν ελ ιφγσ θνηηεηήο έρεη εκβαζχλεη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν φπσο
απηφ αλαγξάθεηαη ζην ΦΔΘ δηνξηζκνχ ηνπ θαζεγεηή θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή
θαη ηνλ πξφεδξν ηνπ Ρκήκαηνο.
- Πφζα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πξνζθέξνληαη ;
Πην πξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ ΞΡΓΔ πξνβιέπεηαη ε αλάιεςε έμη (6)
καζεκάησλ Διεχζεξεο Δπηινγήο. Ρα καζήκαηα απηά κπνξνχλ λα επηιεγνχλ είηε απφ ηνλ
θαηάινγν ησλ Θαη‟ επηινγήλ πνρξεσηηθψλ Καζεκάησλ είηε απφ άιια Ρκήκαηα ηνπ
παλεπηζηεκίνπ, ή άιισλ παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Δπίζεο, νη θνηηεηέο ζα
κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ Ξηπρηαθή Δξγαζία ε νπνία αληηζηνηρεί κε θφξην εξγαζίαο ηξηψλ
(3) καζεκάησλ Διεχζεξεο Δπηινγήο. Νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο επηιέγνπλ καζήκαηα απφ ηνλ
θαηάινγν ησλ Θαη‟ επηινγήλ καζεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο. Απφ άιια Ξαλεπηζηήκηα επηιέγνπλ
θπξίσο νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα Erasmus. Ρέινο, ν αξηζκφο ησλ
θνηηεηψλ πνπ επηιέγνπλ (εξεπλεηηθή θπξίσο) Ξηπρηαθή Δξγαζία νινέλα θαη απμάλεηαη.
Δηδηθφηεξα, ην Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ πξνβιέπεη ζπλνιηθά δεθανθηψ
πηζησηηθέο κνλάδεο (6x3=18ΞΚ) ή είθνζη ηέζζεξηο κνλάδεο ECTS (6Σ4=24 ECTS) γηα
καζήκαηα Διεύζεξεο Δπηινγήο. Ν θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζεη ην
πξφγξακκά ηνπ κε καζήκαηα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηα πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα
πέξα απφ ηηο δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο καζεκάησλ
(πνρξεσηηθά θαη Θαη‟ Δπηινγήλ πνρξεσηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεκάησλ
ηεο Β΄ θάζεο θαη ηεο Γηεπξπκέλεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο). Ρα καζήκαηα απηά κπνξεί λα ηα
επηιέμεη απφ ηα πξνζθεξφκελα Θαη‟ Δπηινγήλ καζήκαηα ηνπ Ρκήκαηνο, ή απφ καζήκαηα
άιινπ Ρκήκαηνο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ή αθφκε θαη άιισλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ. Θαζέλα απφ ηα καζήκαηα απηά δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα έρεη
θφξην εξγαζίαο κηθξφηεξν απφ 4 κνλάδεο ECTS, πξνθεηκέλνπ λα πηζησζεί κε 3 ΞΚ απφ ην
ζχλνιν ησλ 171 κνλάδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Δπίζεο, παξφιν ηνλ
απμαλφκελν αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ επηιέγνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζηελ
αιινδαπή κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ERASMUS ιίγνη είλαη νη θνηηεηέο πνπ ζπκπιεξψλνπλ
ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ ηνπο γηα ιήςε πηπρίνπ κε καζήκαηα απφ πξνγξάκκαηα
παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Πην ζεκείν απηφ ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο.
Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζέζε καζήκαηνο Διεχζεξεο Δπηινγήο επέρεη θαη ε
Ξηπρηαθή εξγαζία, ηελ νπνία ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθπνλήζεη ππφ ηελ
επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο. Ρν ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο
αλαθνηλψλεηαη θαηά ην 6ν ή ζηηο αξρέο ηνπ 7νπ εμακήλνπ απφ ηνλ ππεχζπλν δηδάζθνληα ζηε
Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο, ε νπνία απνθαζίδεη ζρεηηθά θαη νξίδεη δεχηεξν
βαζκνινγεηή. Ζ πηπρηαθή εξγαζία πηζηψλεηαη κε ελλέα πηζησηηθέο κνλάδεο (9 ΞΚ) ή
δψδεθα (12) κνλάδεο ECTS, νη νπνίεο ζπλππνινγίδνληαη ζηα καζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο.
Νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο επηιέγνπλ ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθήο πηπρηαθήο
εξγαζίαο. Ρα καζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο θαη ε Ξηπρηαθή εξγαζία δελ κπνξνχλ λα
μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ηηο δεθανρηψ πηζησηηθέο κνλάδεο (18 ΞΚ) ή ηηο είθνζη ηέζζεξηο
κνλάδεο ECTS (24 ECTS).
- Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ
ππνρξεσηηθήο επηινγήο / καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ
καζεκάησλ;
Ρα καζήκαηα δηαθξίλνληαη κε θξηηήξην ηε δεζκεπηηθόηεηά ηνπο ζε: Yπνρξεσηηθά
(Y), Kαη‟ Δπηινγήλ πνρξεσηηθά (E) θαη Eιεχζεξεο Δπηινγήο (Δ). Κε βάζε ην θφξην
εξγαζίαο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο, ε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ
αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπο ζην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ θαηαλέκεηαη σο εμήο: πνρξεσηηθά
καζήκαηα 75% θαη δπλαηφηεηα επηινγήο απφ Θαη‟ Δπηινγήλ πνρξεσηηθά ή Διεχζεξεο
Δπηινγήο απφ ην Ρκήκα ή άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ εκεδαπήο ή αιινδαπήο θαηά 25%.
- Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ
επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ
αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;
Ρα Υπνρξεσηηθά καζήκαηα είλαη θαηά θχξην ιφγν απηνηειή θαη δελ πξναπαηηνχλ
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άιια καζήκαηα. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη Γηδαθηηθέο ησλ καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ (Β΄ θάζε Γηδαθηηθήο Κεζνδνινγίαο θαη Ξξαθηηθήο Άζθεζεο - ΓηΚεΞΑ), νη νπνίεο
πξναπαηηνχλ ηα αληίζηνηρα πνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο θαηεγνξίαο ησλ Δηδηθψλ
Δπηζηεκψλ. Ρα καζήκαηα απηά πξνζθέξνληαη ζηα δχν πξψηα έηε, θαζψο νη Γηδαθηηθέο ησλ
καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ αξρίδνπλ ζην ηέηαξην εμάκελν. Ρν 30% πεξίπνπ ησλ
Yπνρξεσηηθψλ καζεκάησλ αθνξά ζηηο Eπηζηήκεο ηεο Aγσγήο. Ρα ππφινηπα καζήκαηα
επηκεξίδνληαη ηζφπνζα ζηηο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Γηδαθηηθή ηνπο (20%) θαη ζηηο
Θεηηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Γηδαθηηθή ηνπο (20%). Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ απηψλ
γίλεηαη θπξίσο κε κνξθή δηαιέμεσλ, νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ παξνπζηάζεηο ησλ
δηδαζθφλησλ κε ηε ρξήζε ησλ ΛΡ (power point). Νξηζκέλα απφ απηά, φπσο π.ρ. ε Φπζηθή, ε
Φπζηθή Αγσγή, ε Δηθαζηηθή θαη Θαιιηηερληθή Αγσγή, θαζψο θαη ε Γηδαθηηθή ηεο Κνπζηθήο
ζπλδπάδνληαη κε αζθήζεηο (εξγαζηεξηαθέο, θξνληηζηεξηαθέο, πξαθηηθέο). Ρα πεξηζζφηεξα
πνρξεσηηθά καζήκαηα πξνζθέξνληαη - ζχκθσλα κε ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ - θπξίσο ζηα
πξψηα ηέζζεξα εμάκελα· ν αξηζκφο ηνπο ειαηηψλεηαη βαζκηαία ζηα επφκελα ηέζζεξα. Νη
Γηδαθηηθέο ησλ καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Α΄ & Β΄ θάζε Γηδαθηηθήο
Κεζνδνινγίαο θαη Ξξαθηηθήο Άζθεζεο – ΓηΚεΞΑ θαζψο θαη ε αλάιεςε δηδαθηηθνχ θαη
παηδαγσγηθνχ έξγνπ ζηα ζρνιεία ζην 8ν εμάκελν ζπνπδψλ) απνηεινχλ ην 17% ηνπ
ζπλνιηθνχ θφξηνπ ησλ θνηηεηψλ θαη είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο. Γχν (2)
απφ ηα καζήκαηα ηεο Β΄ θάζεο κπνξνχλ λε επηιεγνχλ απφ έλαλ θαηάινγν πέληε (5)
καζεκάησλ.
Ρα Θαη’ Δπηινγήλ Υπνρξεσηηθά (ΥΔ) καζήκαηα απνβιέπνπλ ζηελ εκβάζπλζε ζε
επηκέξνπο ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα ηεο επηζηήκεο αλαθνξάο ηνπο θαη παξάιιεια ζηε κχεζε
θαη εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ θπξίσο
ζεκηλαξηαθή ή εξγαζηεξηαθή κνξθή. Έηζη, νη θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ λα εθπνλήζνπλ
γξαπηέο εξγαζίεο θαη εηζεγήζεηο ή κηθξέο επηκέξνπο έξεπλεο, αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο, νη
νπνίεο γίλνληαη είηε απηνηειψο είηε ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
δηδαζθφλησλ. Πχκθσλα κε ηνλ Νδεγφ Ππνπδψλ θάζε Θαη‟ Δπηινγήλ πνρξεσηηθφ κάζεκα
κπνξεί λα επηιεγεί απφ 20 θνηηεηέο θαη‟ αλψηαην φξην, ελψ ν αξηζκφο απηφο κπνξεί λα
απμεζεί, εθφζνλ ην κάζεκα επηιεγεί σο κάζεκα Διεχζεξεο Δπηινγήο απφ θνηηεηέο ηνπ
Ρκήκαηνο ή άιισλ Ρκεκάησλ. Υζηφζν, ν κηθξφο αξηζκφο πξνζθεξνκέλσλ Θαη‟ επηινγήλ
πνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ιφγσ έιιεηςεο πηζηψζεσλ γηα λα θαιπθζνχλ κε δηδάζθνληεο ηνπ
ΞΓ407/80 νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ απηά ηα
καζήκαηα έσο θαη 3 θνξέο.
Ζ δπλαηφηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε Θαη‟ Δπηινγήλ πνρξεσηηθά καζήκαηα δίλεηαη γηα
πξψηε θνξά ζην 4ν εμάκελν θαη ζηα επφκελα εμάκελα απμάλεηαη βαζκηαία. Αξθεηά απφ ηα
καζήκαηα απηά πξναπαηηνχλ ηελ επηηπρή εμέηαζε ζε αληίζηνηρα πνρξεσηηθά καζήκαηα. Πε
πεξίπησζε απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο ελφο Θαη‟ Δπηινγήλ πνρξεσηηθνχ καζήκαηνο, ν
θνηηεηήο πνπ ην είρε επηιέμεη ππνρξενχηαη λα ην παξαθνινπζήζεη μαλά ζε επφκελν έηνο ή
εμάκελν, εθφζνλ πξνζθέξεηαη. Κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθέξεηαη ην κάζεκα
απηφ, είλαη δπλαηφ λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιιν Θαη‟ Δπηινγήλ πνρξεσηηθφ κάζεκα ηεο
ίδηαο νκάδαο καζεκάησλ.
- Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ,
εξγαζηεξίσλ, άιισλ δξαζηεξηνηήησλ;
ια ηα καζήκαηα πέξαλ ηεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο πξνβιέπνπλ θαη έλα κέξνο
ηνπ θφξηνπ ηνπο λα απαηηεί άζθεζε, εξγαζηήξηα ή εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Ν θφξηνο απηφο
πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ καζήκαηνο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, θάπνηα καζήκαηα (ηα
πιένλ ζεσξεηηθά) πξνβιέπνπλ πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ θφξηνπ ζε άζθεζε ή ζπγγξαθή
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Θάπνηα άιια καζήκαηα πξνβιέπνπλ εξγαζηήξηα (πρ., εηθαζηηθά,
θπζηθήο, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε θφξην εξγαζίαο
πεξηζζφηεξν ζηα εξγαζηήξηα πνπ θηάλεη κέρξη θαη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο θφξηνπ.
Ρέινο, ηα καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε πξνβιέπνπλ ηα 2/3 ηνπ
ζπλνιηθνχ θφξηνπ λα αληηζηνηρεί ζε άζθεζε ζηα ζρνιεία. Ππλνιηθά, ν θφξηνο εξγαζίαο πνπ
αληηζηνηρεί ζε αζθήζεηο, εξγαζηήξηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ ηεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο
είλαη ιηγφηεξνο ηνπ 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ θφξηνπ ησλ θνηηεηψλ (70-80 / 240 ECTS).
-

Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ;
Παξαηεξείηαη επηθάιπςε χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρνπλ θελά χιεο;
Ιφγσ έιιεηςεο Ρνκέσλ ζην ηκήκα, ε χιε ησλ καζεκάησλ ζπληνλίδεηαη απφ ηνπο
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δηδάζθνληεο νη νπνίνη πξνζθέξνπλ καζήκαηα ηα νπνία είλαη ζπλαθή θαη ζα κπνξνχζαλ λα
έρνπλ επηθαιχςεηο. Ρα θελά χιεο πνπ εληνπίδνληαη ιφγσ ηεο πξνφδνπ ηεο επηζηήκεο
ελζσκαηψλνληαη ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα φπνπ θαη φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ
ηνπο δηδάζθνληεο.
–

Δίλαη νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη δηαδηθαζία
επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ
καζεκάησλ;

Ζ επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν απφ ηνπο
δηδάζθνληεο θαη ε αλαπξνζαξκνγή ζε επίπεδν ζηφρσλ φηαλ αιιάδεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ
έπεηηα απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπ θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
- Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ
είλαη; Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα;
Έλαο ηθαλφο αξηζκφο καζεκάησλ έρεη νξίζεη πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Ρν
πξναπαηηνχκελν θάζε καζήκαηνο πεξηγξάθεηαη ζην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηελ αλαιπηηθή
πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ θάζε καζήκαηνο. Ξξναπαηηνχκελα
καζήκαηα απαηηνχληαη θπξίσο ζηα καζήκαηα ηεο δηδαθηηθήο ηεο Β θαη Γ Φάζεο θαη
αθνξνχλ ζε καζήκαηα πεξηερνκέλνπ πξηλ ηελ δηδαζθαιία. Δπίζεο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηεο θάζε θάζεο ηεο ΓΗΚΔΞΑ απαηηείηαη ε επηηπρήο παξαθνινχζεζε ηεο πξνεγνχκελεο
Φάζεο. Ρέινο, θάπνηα καζήκαηα εκβάζπλζεο απφ ηα Θαη‟ επηινγήλ πνρξεσηηθά απαηηνχλ
ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ πνρξεσηηθνχ καζήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε απηφ.
Αδπλακία, παξαηεξήζεθε ζηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα ηεο Β΄ Φάζεο ηεο
Γηδαθηηθήο ηεο Κνπζηθήο φπνπ νη θνηηεηέο ηνπ Γ΄ εμακήλνπ ζα πξέπεη λα
παξαθνινπζήζνπλ ηαπηφρξνλα ην κάζεκα ηεο Β΄ Φάζεο θαη ην πξναπαηηνχκελφ ηνπ. Ζ
πνζνζηηαία αλαινγία ησλ καζεκάησλ πνπ πξνβιέπνπλ πξναπαηηνχκελν κάζεκα δελ κπνξεί
λα εθηηκεζεί ιφγσ ηνπ φηη πνιιά απφ ηα καζήκαηα πνπ πξνβιέπνπλ πξναπαηηνχκελν
κάζεκα είλαη απφ ηελ θαηεγνξία ησλ Θαη‟ Δπηινγήλ ππνρξεσηηθψλ θαη είλαη πηζαλφλ λα κελ
επηιεγνχλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη λα επηιεγνχλ ζηε ζέζε ηνπο θάπνηα άιια ρσξίο
πξναπαηηνχκελν.
- Πφζα καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ άιια θαη πφζα ζε άιια πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ; Πνηά είλαη απηά;
Ρέζζεξα πνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ πξνζθέξνληαη
απφ δηδάζθνληεο ηνπ Ρκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Ρκήκα Λεπηαγσγψλ. Ξξφθεηηαη
γηα ηα καζήκαηα: «Δηθαζηηθά εξγαζηήξηα», «Δθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε», «Νξγάλσζε θαη
Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο» θαη «Γηδαθηηθή ησλ Δηθαζηηθψλ». Δπηπιένλ, ηα Θαη‟ επηινγήλ
πνρξεσηηθά Καζήκαηα πξνζθέξνληαη ελ δπλάκεη ζε θνηηεηέο άιισλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ είηε ηεο Φιψξηλαο είηε θαη άιισλ Ρκεκάησλ. Φνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο Δηθαζηηθψλ
θαη Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ ελίνηε εγγξάθνληαη ζε καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηφο καο.
- Πνηέο μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη ζην Σκήκα; Δίλαη ππνρξεσηηθά ηα ζρεηηθά
καζήκαηα;
Ρν πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ΞΡΓΔ πξνβιέπεη ηε δηδαζθαιία ηξηψλ
(αγγιηθά, γαιιηθά θαη γεξκαληθά) ζε δχν (2) εμάκελα ηελ θάζε κία. Ζ θνίηεζή ηνπο είλαη
ππνρξεσηηθή θαη νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ επηηπρψο ηα δχν απηά εμάκελα ζε κία
γιψζζα. Ρα καζήκαηα απηά δελ πξνζκεηξψληαη ζηνλ ζπλνιηθφ θφξην ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ θαη ν βαζκφο ηνπο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ηειηθφ κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο.
Υζηφζν, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, ε κφλε μέλε γιψζζα πνπ δηδάζθεηαη ζην Ρκήκα είλαη ε
αγγιηθή. Ρα δχν εμακεληαία καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ απνζπαζκέλε εθπαηδεπηηθφ ζην
Ρκήκα. Ζ θαηάζηαζε κε ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ είλαη δπζρεξήο, θαζψο δελ
ππάξρεη κέινο ΔΔΓΗΞ πνπ λα θαιχπηεη ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα
ε δηάζεζε απνζπαζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε νινέλα θαη
δπζθνιεχεη.
Ρέινο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αξλεηηθφ ζηνηρείν ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ είλαη ν πξννδεπηηθά απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ
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εηζάγνληαη θάζε ρξφλν ζην Ρκήκα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνξηζκέλε θηεξηαθή ππνδνκή.
Απνηέιεζκα είλαη λα απμάλεηαη ε αλαινγία θνηηεηψλ – δηδαζθφλησλ θαη λα κεηψλεηαη ε
δπλακηθή ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο, κε θίλδπλν λα ππνβαζκηζηεί ε πνηφηεηα
δηδαζθαιίαο (ζεσξεηηθήο θαη εξγαζηεξηαθήο) ησλ καζεκάησλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.

3.1.3
Ξψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα;
- Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηά έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη
αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Πνηνί ζπγθεθξηκέλα;
Ρν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηηο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο εμεηάζεηο ζην
ηέινο ησλ εμακήλσλ. Ξεξηιακβάλεη φκσο θαη έλα πιήζνο άιισλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, φπσο
δηεμαγσγή εξεπλψλ, ζχληαμε εξγαζηψλ (εξεπλεηηθψλ ή βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο),
πξνφδνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμακήλσλ, παξνπζίαζε εξγαζηψλ. Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά
ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηηο ηξεηο θάζεηο ηεο Γη.Κε.Ξ.Α. (Γηδαθηηθήο
Κεζνδνινγίαο θαη Ξξαθηηθήο Άζθεζεο), ζηηο νπνίεο ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή,
ιακβάλνληαη ππφςε πνηθίιεο παξάκεηξνη, φπσο: παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ, ζπλεπήο
παξνπζία ζηα ζρνιεία, ζπκπιήξσζε θχιισλ παξαηήξεζεο, ελεξγνπνίεζε ζηηο νκάδεο
εξγαζίαο, ζπλεξγαζία κε ηνπο κέληνξεο (απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο), παξνπζίαζε
δηδαζθαιηψλ επί ράξηνπ θαη «δηά δψζεο», ζχληαμε ππνκλήκαηνο, απηναμηνιφγεζε (σο πξνο
ηελ επάξθεηα γλψζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ πνηφηεηα επηθνηλσλίαο – αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο
καζεηέο, ηελ παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ηνλ έιεγρν ηνπ
ρξφλνπ θ.ιπ.).
- Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ;
Θάζε κάζεκα ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ αλαθέξεη
ξεηψο ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζήο ηνπ κε βάζε ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Νη
δηδάζθνληεο ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ δίλνπλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν
αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ην πνζνζηφ ζπλεθηίκεζεο ησλ εξγαζηψλ, ησλ εξγαζηεξίσλ,
θαη ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ. Δπηπξφζζεηα, νη θνηηεηέο εμεηάδνληαη ζε θνηλά ζέκαηα θαη νη
δηδάζθνληεο φηαλ δίλνπλ ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ δειψλνπλ κε πφζεο κνλάδεο
βαζκνινγείηαη ην θάζε εξψηεκα ψζηε νη θνηηεηέο λα κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηνλ
αλακελφκελν βαζκφ ηνπο θαη λα ηνλ ζπγθξίλνπλ κε ηνλ βαζκφ ηνπ δηδάζθνληα. Δπίζεο,
πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία νη θνηηεηέο λα δεηήζνπλ λα δνπλ ην γξαπηφ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν
πνπ βαζκνινγήζεθαλ.
- Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηά είλαη
απηή;
Νη θνηηεηέο αμηνινγνχλ ηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπο
ρνξεγείηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θάζε καζήκαηνο.
- Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο/
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο;
Νη δηδάζθνληεο επηιέγνπλ ηνπο θνηηεηέο πνπ ζα αλαζέζνπλ πηπρηαθή εξγαζία
έπεηηα απφ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη αλαθνίλσζε ησλ θξηηεξίσλ κε βάζε ηελ νπνία ζα
γίλεη ε επηινγή. Νη ελδηαθεξφκελνη ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε θαη ηελ
αμηνιφγεζή ηνπο. Ζ δηαζθάιηζε ηεο εμέηαζεο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε ηε βαζκνιφγεζή ηνπ
απφ δεχηεξν βαζκνινγεηή ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο θαη ν
νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ν πεξηζζφηεξν ζρεηηθφο κε ην ζέκα πνπ αλαηίζεηαη ζηνλ θνηηεηή.
- Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηελ πηπρηαθή/
δηπισκαηηθή εξγαζία; Πνηεο;
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Ρν ηκήκα δελ έρεη νξίζεη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν
ζπγγξαθήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Υζηφζν, νη θνηηεηέο δηδάζθνληαη πνρξεσηηθφ κάζεκα
Κεζνδνινγίαο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο ζην νπνίν εληάζζεηαη ν ηξφπνο ζπγγξαθήο κηαο
πνηνηηθήο εξγαζίαο θαη ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη σο πξνο
ηε δνκή, ηα ethics, ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ αλαθνξψλ θιπ. Θαηά ηελ πεξίνδν
ζπγγξαθήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απαηηείηαη ζπλεξγαζία ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε
ηελ επφπηξηα/ηνλ επφπηε. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη θαη παξαδίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 15 κέξεο
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία νη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο
πξνγξακκαηίδνπλ λα ιάβνπλ ην πηπρίν ηνπο. Πε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αλαηεζεί ή
λα θαηαηεζεί πηπρηαθή εξγαζία πέξα απφ απηά ηα ρξνληθά φξηα. Θάζε κέινο ΓΔΞ δελ κπνξεί
λα αλαιάβεη πεξηζζφηεξεο απφ πέληε πηπρηαθέο εξγαζίεο. Ζ πηπρηαθή εξγαζία παξαδίλεηαη
δαθηπινγξαθεκέλε ζε ηξία αληίηππα, έλα απφ ηα νπνία θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
θαηαηίζεηαη ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Πρνιήο πξνθεηκέλνπ λα είλαη δηαζέζηκε θαη ειεθηξνληθά γηα
λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν φηαλ ππάξμεη ε ζρεηηθή ππνδνκή ζηε Βηβιηνζήθε. Κε βάζε ηα
παξαπάλσ, ε δηαθάλεηα σο πξνο ηελ αλάζεζε ηεο πηπρηαθήο επηδηψθεηαη κέζα απφ ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ελψ σο πξνο ηελ εμέηαζε θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο
επηδηψθεηαη κέζσ ηεο ζπλχπαξμεο δχν βαζκνινγεηψλ θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο
πηπρηαθήο εξγαζίαο.
3.1.4
Ξψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ;
- Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; ε πνηφ πνζνζηφ;
Πην πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δελ ζπκκεηέρνπλ δηδάζθνληεο απφ ην
εμσηεξηθφ νη νπνίνη λα αλαιακβάλνπλ λα δηδάμνπλ θάπνην κάζεκα νιφθιεξν ην εμάκελν ή
ην έηνο. Υζηφζν, δηδάζθνληεο άιισλ παλεπηζηεκίσλ πνπ επηζθέπηνληαη ην Ρκήκα ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS αλαιακβάλνπλ κέξνο ησλ καζεκάησλ θαηά ηελ
εβδνκαδηαία παξακνλή ηνπο ζην Ρκήκα.
- Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ);
Ρα ηειεπηαία ρξφληα δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ. Έλαο αξηζκφο,
σζηφζν, θνηηεηψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ νκνγέλεηα θαη εηζάγνληαη κέζα απφ ηηο ζρεηηθέο
εμεηάζεηο ηνπ πνπξγείνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε βάζε ζπκθσλίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη
Θχπξνπ θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Θχπξν θνηηνχλ ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο θάζε ρξφλν ζε αξηζκνχο πνπ πξνζδηνξίδνληαη εμαξρήο. Ξαξά ηαχηα
θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 ζην Ρκήκα θνίηεζε θνηηήηξηα (θαηά ην ρεηκεξηλφ
εμάκελν) απφ ην Κφλαρν ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus.
- Πφζα θαη πνηά καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα;
Ρν ηκήκα πξνζθέξεη κηα ζεηξά ελλέα καζεκάησλ ζε μέλε γιψζζα γηα ηνπο θνηηεηέο
πνπ ηπρφλ επηζθεθζνχλ ηνλ Ρκήκα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS. Ρα
καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη είλαη : Current Trends in Curriculum Studies, Developmental
Psychology, Alternative Models of Teaching, Educational Policy, Management and
Administration in Education, Comparative Education, Pedagogical Leisure Studies, Parent
and Pupil Counseling, Mathematics, Statistics Process Using Computers, Science Education,
Environmental Education, New Technologies in Education, Greek Children‟s Literature and
Literature of Young People, Second Foreign Language Teaching to Young Learners, Museum
Education, The Olympics Games before the Abolition.
- ε πφζα (θαη πνηά) πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ.
ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ ζπκκεηέρεη ην Σκήκα;
Πην επίπεδν ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ην Ρκήκα ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα
ERASMUS. Πην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ΔRASMUS γηα ηελ αληαιιαγή
θνηηεηψλ/ξηψλ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην Ρκήκα καο ζπλεξγάδεηαη κε ηα εμήο Α.Δ.Η.
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ηνπ εμσηεξηθνχ: Ludwig-Maximilians-University of Munich (www.uni-muenchen.de),
Institut Universitaire de Formation des Maîtres d‟Orleans-Tours (www.orleanstours.iufm.fr), University of Cyprus (www.ucy.ac.cy), Instituto Polytecnico de Castelo Branco
(www.ipcb.pt), University of Turku (www.utu.fi), University of East Anglia
(www1.uea.ac.uk), Oslo Univerity College (http://home.hio.no/~girh), The Linnaeus
University (http://lnu.se/?l=en), University of Salzburg (http://www.uni-salzburg.at). Γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο ζπλεξγαζίεο, ην Ξξφγξακκα
Ππνπδψλ ζε φιεο ηηο αλά έηνο αλαζεσξεκέλεο εθδφζεηο ηνπ κεηαθξάδεηαη θαη ζηελ Αγγιηθή.
- Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ
εμσηεξηθνχ; Πνηέο;
Κε πξσηνβνπιία ηεο Θνζκεηείαο ηεο Πρνιήο έρνπλ αξρίζεη επαθέο κε ηηο
Ξαηδαγσγηθέο Πρνιέο παλεπηζηεκίσλ φκνξσλ ρσξψλ (FYROM, Albania) πξνθεηκέλνπ λα
αλαπηπρζνχλ θνηλέο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.
- Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Πνηέο;
Λνέκβξηνο 2010 : World Robotics Olympiad 2010 Manila Philippines,
Γηάθξηζε: ηηκεηηθή επηζηνιή πξνέδξνπ νξγαλσηηθήο επηηξνπήο
- Eθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS);
Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη ελαξκνληζκέλν κε ην Δπξσπατθφ Πχζηεκα Κνλάδσλ
Θαηνρχξσζεο Καζεκάησλ (E.C.T.S.) απφ ην 2004. Ρν πξφγξακκα ζπλίζηαηαη ζε 8 εμάκελα
ησλ 30 ECTS (240 ECTS ζπλνιηθά).
- Τπάξρνπλ θαη δηαλέκνληαη ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο
ECTS;
Δλεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ηα ECTS ππάξρεη ζηνλ έληππν Νδεγφ Ππνπδψλ πνπ
δηαλέκεηαη θαηά ηελ εγγξαθή ησλ θνηηεηψλ ζην 1ν Δμάκελν. Δπίζεο, ππάξρεη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο. Ρέινο, θαηά ηελ ελεκέξσζε ησλ πξσηνεηψλ (Νθηψβξηνο θάζε
έηνπο) γίλεηαη εθηελήο ελεκέξσζε ησλ πξσηνεηψλ γηα ην ζχζηεκα ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη
ησλ ECTS.
Ρέινο, κηα άιιε δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο είλαη ε δηνξγάλσζε δηεζλψλ
ζπκπνζίσλ θαη ζπλεδξίσλ απφ ην ΞΡΓΔ, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Ρκήκαηνο ζε
Δπξσπατθά Δθπαηδεπηηθά Ξξνγξάκκαηα, κε ζηφρν ηε δηεχξπλζε ηνπ αθαδεκατθνχ δηαιφγνπ
θαη ην άλνηγκα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο πέξα απφ ην επίπεδν ηεο ηνπηθήο αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο. Ηζηνξηθέο θαη γεσγξαθηθέο ζπγθπξίεο, άιισζηε, επηβάιινπλ ψζηε ην
Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο λα γίλεη επξέσο γλσζηφ ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηεο
Δπξψπεο θαη ησλ Βαιθαλίσλ θαη λα ζπλεξγαζηεί γηα ηελ πξνψζεζε ηεο γλψζεο ζε θάζε
επίπεδν (επηζηεκνληθφ-ζεσξεηηθφ, παηδαγσγηθφ, εξεπλεηηθφ).
3.1.5
Ξψο θξίλεηε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ;
- Τπάξρεη ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ; Δίλαη ππνρξεσηηθή ε
πξαθηηθή άζθεζε γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο;
Ρν Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2
ηνπ Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ίδξπζήο ηνπ (Ξ.Γ. 544/10.10.1989) θαη ζηα πιαίζηα ηνπ
άξζξνπ 1 «γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ» (Λ.
1268/82, άξζξν 1, παξάγξαθνο 2) έρεη σο απνζηνιή αλάκεζα ζηα άιια: «λα παξέρεη ζηνπο
πηπρηνχρνπο ηνπ ηελ απαξαίηεηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ επηζηεκνληθή
θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε».
Ν θνηηεηήο ηνπ Ξ.Ρ.Γ.Δ. Φιψξηλαο, φπσο θαη θάζε άιινπ Ξ.Ρ.Γ.Δ. (Ξ.Γ. 320/83),
ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ εθηφο απφ ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε λα
απνθηήζεη θαη εθείλεο ηηο πξαθηηθέο γλψζεηο θαη λα αλαπηχμεη εθείλεο ηηο πξαθηηθέο
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ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έξγνπ σο εθπαηδεπηηθφο/δάζθαινο.
Ζ πξαθηηθή θαηάξηηζε παξέρεηαη ζην θνηηεηή θπξίσο κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε
ζην ζρνιείν είηε κε ηε κνξθή παξαηήξεζεο, σο παξαηήξεζε (μέλεο) δηδαζθαιίαο είηε σο
πξνζσπηθή δηδαζθαιία. Ζ πξαθηηθή άζθεζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο
θνηηεηέο.
- Πψο

θαιιηεξγείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ε πξαθηηθή
άζθεζε είλαη ππνρξεσηηθή;

Γηα ηελ αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ δελ επαξθεί ε
ζεσξεηηθή παηδαγσγηθή γλψζε θαη θαηάξηηζε. Αλαγθαία είλαη θαη ε πξνζσπηθή άζθεζε
ζηελ πξάμε θαη ε πξνζσπηθή εκπεηξία απφ απηήλ. Ρν δεηνχκελν θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε
ηνπ θνηηεηή ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, φπσο θαη αξγφηεξα θαηά ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο, είλαη πψο ζα εμαζθαιηζηεί κία φζν ην δπλαηφλ πην γφληκε ζχλδεζε ηεο
ζεσξεηηθήο γλψζεο κε ηελ πξάμε, πψο ζα γίλεη δειαδή δπλαηή ε αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ
ηηο νπνίεο απνθηά ν θνηηεηήο απφ ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη
θαιιηέξγεηα πξαθηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ.
Ρν ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλν. Νη
θνηηεηέο ήδε απφ ην 3ν εμάκελν έξρνληαη ζε επαθή σο παξαηεξεηέο ηεο ζρνιηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη «ζηέθνληαη θξηηηθά» ζε δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη
έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ. Ξξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε
ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ησλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ επηινγψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
δεκηνπξγείηαη έηζη ην ελδηαθέξνλ λα αλαδεηήζνπλ θαη λα ζπλδέζνπλ ηηο δηδαθηηθέο
πξαθηηθέο κε ηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε. Ρν θαηαζηαζηαθφ ελδηαθέξνλ έηζη πνπ
δεκηνπξγείηαη ζηελ Α Φάζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κεηαηξέπεηαη πξννδεπηηθά ζε
πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ζηηο επφκελεο Φάζεηο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, θαζψο νη θνηηεηέο
πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ ηα λεψηεξα ζεσξεηηθά δεδνκέλα κε λέεο πξαθηηθέο ζηελ ζρνιηθή
ηάμε. Ζ δηδαζθαιία θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαζίζηαηαη κία πξφθιεζε γηα ηνπο θνηηεηέο.
Έηζη, ε «Γηδαθηηθή Κεζνδνινγία θαη Ξξαθηηθή Άζθεζε» είλαη ην κάζεκα ην νπνίν
εμαζθαιίδεη ηε ζπλερή επηθνηλσλία ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κε ην ζρνιείν, ηνλ ηφπν ηεο
παξαγσγήο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο (παηδαγσγηθήο θαη ησλ άιισλ επηζηεκψλ) κε ηνλ
ηφπν ηεο αγσγήο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, ηηο ζπνπδέο κε ην επάγγεικα. Κέζσ απηήο ηεο
ζπλερνχο επηθνηλσλίαο γίλεηαη πην θαηαλνεηή ε ζεσξία, αθνχ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πξάμεο κε ηε βνήζεηα ηεο ζεσξίαο.
Δπίζεο κέζσ απηήο ηεο επηθνηλσλίαο θαζίζηαηαη δπλαηφο έλαο ακνηβαίνο θξηηηθφο έιεγρνο
θαη θξηηηθή αλάιπζε, αθελφο κελ ηεο ζεσξίαο απφ ηελ πξάμε σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηεο
θαη αθεηέξνπ ηεο πξάμεο απφ ηε ζεσξία γηα ηελ νξζφηεηά ηεο. Θαη απηφο ν ακνηβαίνο
έιεγρνο αλνίγεη πξννπηηθέο βειηίσζεο θαη γηα ηε ζεσξία θαη γηα ηελ πξάμε.
-

Πψο έρεη νξγαλσζεί ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο; Πνηά
είλαη ε δηάξθεηά ηεο; Τπάξρεη ζρεηηθφο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο;

Ρν πξφγξακκα ηεο Γηδαθηηθήο Κεζνδνινγίαο θαη Ξξαθηηθήο Άζθεζεο
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξεηο μερσξηζηέο θάζεηο κε ηδίνπο ζηφρνπο, πεξηερφκελα θαη ηξφπν
νξγάλσζεο. Ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε δηάξθεηά ηεο, θαζψο θαη θάζε
ιεπηνκέξεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαζνξίδεηαη ξεηψο ζηνλ Νδεγφ Ππνπδψλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Α΄ ΦΑΗ: Δηζαγσγή ζηε ζεσξία θαη πξάμε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο δηδαζθαιίαο
ηφρνη ηεο Α΄ θάζεο
Ζ Α΄ θάζε ζπλδπάδνληαο ζεσξεηηθφ κάζεκα ζηε Πρνιή θαη πξαθηηθή άζθεζε σο
παξαηήξεζε δηδαζθαιίαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ζπζρεηίδνληαο δειαδή ηε ζεσξεηηθή γλψζε
κε ηε ζρνιηθή εκπεηξία, απνβιέπεη:
1. ζηελ εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηε ζρνιηθή ηάμε θαη δσή απφ ηε ζέζε-πξννπηηθήζθνπηά ηνπ κειινληηθνχ δαζθάινπ,
2. ζηελ εηζαγσγή ηνπ θνηηεηή ζε ζπζηεκαηηθή (επηζηεκνληθή) παξαηήξεζε θαη
αλάιπζε δηδαζθαιίαο θαη
3. ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηηεηή ζε ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα ηεο παηδαγσγηθήο
θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.
Ζ Α΄ θάζε αληιεί ηα ζέκαηά ηεο ηφζν απφ ηελ ίδηα ηελ ζρνιηθή πξάμε φζν θαη απφ
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ηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη θπξίσο απφ ηε Πρνιηθή
Ξαηδαγσγηθή.
Οξγάλσζε ηεο Α΄ θάζεο
Νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ ελαιιάμ ζεσξεηηθφ κάζεκα ζην παλεπηζηήκην
(αλάπηπμε θαη ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο) θαη δηδαζθαιία ζηηο ηάμεηο ησλ πεηξακαηηθψλ θπξίσο
αιιά θαη άιισλ ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ.
Ζ παξαηήξεζε δηδαζθαιίαο γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο θάζε θνξά ζηφρνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηνπ ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο. Αθνινπζεί ζπδήηεζε-αλάιπζε
δηδαζθαιίαο ζηε Πρνιή κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ θνηηεηψλ, ηηο νπνίεο έρνπλ ήδε
επεμεξγαζηεί θαη θαηαγξάςεη ζε εηδηθφ θχιιν παξαηήξεζεο. Ζ ζπδήηεζε γίλεηαη κε ηελ
θαζνδήγεζε απνζπαζκέλσλ δαζθάισλ ζε κηθξέο νκάδεο (έσο 15 θνηηεηψλ), γηα λα
εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνηηεηψλ-κειψλ
ηεο νκάδαο. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φηαλ π.ρ. είλαη αδχλαηε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ε
παξαηήξεζε ζην ζρνιείν ή φηαλ ελδείθλπηαη πεξηζζφηεξν, γίλεηαη αλάιπζε
καγλεηνζθνπεκέλσλ δηδαζθαιηψλ ζην παλεπηζηήκην (δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ησλ
απνζπαζκέλσλ δαζθάισλ ή δηδαζθαιίεο θνηηεηψλ ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο Γη.Κε.Ξ.Α.).
Έρνληαο ππφςε φηη νιφθιεξε ε Ξξαθηηθή Άζθεζε ππεξεηεί ηε ζχλδεζε ζεσξίαο
πξάμεο, κπνξνχκε ζρεκαηηθά λα παξαζηήζνπκε ηε ζρέζε ζεσξίαο-πξάμεο ζηε θάζε απηή
σο αθνινπζία ηεο εμήο κνξθήο: ζεσξία (πξαγκάηεπζε ελφο ζέκαηνο)-πξάμε (παξαηήξεζε
δηδαζθαιίαο)-ζεσξία αλαηξνθνδνηεκέλε (ζπδήηεζε ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο ππφ ηελ πξννπηηθή
ησλ θαηαγξαθψλ ηεο παξαηήξεζεο δηδαζθαιίαο). Ρν θέληξν βάξνπο ζε απηήλ ηε θάζε
παξακέλεη ζηε ζεσξία, ζε κηα ζεσξία φκσο πνπ ειέγρεηαη θαη δνθηκάδεηαη ζηελ πξάμε. Ζ
ζπδήηεζε-αλάιπζε δηδαζθαιίαο ζηηο νκάδεο θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο
(παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε) ζην παλεπηζηήκην ζηελ νινκέιεηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ δηαξθνχλ ζπλνιηθά ηξεηο ψξεο. Ζ παξαθνινχζεζε δηδαζθαιίαο
ζηα ζρνιεία δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δχν δηδαθηηθέο ψξεο.
Ξξνο ην ηέινο θάζε εμακήλνπ πξαγκαηνπνηείηαη κία ηνπιάρηζηνλ ζπλάληεζεζπδήηεζε ζηε Πρνιή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη νη δάζθαινη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ
ζρνιείσλ, θαζψο επίζεο θαη νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαη ν Γηεπζπληήο Ξξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο.
Τπνρξεψζεηο θαη αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή
Ν θνηηεηήο ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ παξνπζία
είλαη ππνρξεσηηθή. Θάζε εβδνκάδα παξαδίδεη ζπκπιεξσκέλν ην ζρεηηθφ θχιιν
παξαηήξεζεο ζηνλ απνζπαζκέλν δάζθαιν ππεχζπλν ηεο νκάδαο ηνπ. Πην ηέινο ηνπ
εμακήλνπ παξαδίδεη γξαπηή εξγαζία κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ
αλαπηχρζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο
εξγαζίαο αμηνπνηεί θαη ηηο ζρεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηηο επηζθέςεηο ζην ζρνιείν. Γηα ηελ
αμηνιφγεζή ηνπ ζπλεθηηκψληαη ε γξαπηή εξγαζία, ηα θχιια παξαηήξεζεο, ην ελδηαθέξνλ
θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ.
Ρελ επζχλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Α΄ θάζεο έρεη παηδαγσγφο θαζεγεηήο ζε
ζπλεξγαζία κε απνζπαζκέλνπο δαζθάινπο.
Πηελ Α΄ θάζε ν θνηηεηήο δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεσξία κέζα απφ ηελ
εμήο δηαδηθαζία: αθνχεη - παξαηεξεί - πεξηγξάθεη - αλαιχεη - εξκελεχεη - ζπδεηά. Θα πξέπεη
λα ηνληζηεί, φηη ε παξαθνινχζεζε δηδαζθαιίαο δελ έρεη ηνλ ραξαθηήξα καζεηείαο νχηε
απνζθνπεί ζηελ θξηηηθή ηνπ παξαηεξνχκελνπ δαζθάινπ. Κέζσ ηεο παξαηήξεζεο
επηδηψθεηαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηηεηή ζε ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα αγσγήο θαη
δηδαζθαιίαο αλεμάξηεηα απφ ην πξφζσπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δαζθάινπ.
Β΄ ΦΑΗ: Γηδαθηηθή καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ
Ζ Β΄θάζε ηεο Γηδαθηηθήο Κεζνδνινγίαο θαη Ξξαθηηθήο Άζθεζεο νινθιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ - ζε ηέζζεξα εμάκελα. Αξρίδεη ζην ηέηαξην
θαη ηειεηψλεη ζην έβδνκν εμάκελν. Ξεξηιακβάλεη ηε Γηδαθηηθή έμη καζεκάησλ ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.
Ξξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζηε Γηδαθηηθή ελφο καζήκαηνο είλαη λα
έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζην ή ζηα αληίζηνηρα ππνρξεσηηθά καζήκαηα
(πξναπαηηνχκελα).
Γεληθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζηε Β΄ θάζε είλαη λα έρεη
νινθιεξψζεη ηελ Α΄ θάζε ηεο Γηδαθηηθήο Κεζνδνινγίαο θαη Ξξαθηηθήο Άζθεζεο.
ηφρνη ηεο Β' θάζεο
Ζ Β΄ θάζε ηεο Γη.Κε.Ξ.Α. απνβιέπεη πξψηνλ ζηε βαζηθή ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ηνπ
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θνηηεηή ζηε Γηδαθηηθή θάζε καζήκαηνο θαη δεχηεξνλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ
θνηηεηή λα ζρεδηάδεη κε θαληαζία, λα δηεμάγεη κε παηδαγσγηθφ ηαθη θαη λα αμηνινγεί κε
απηνθξηηηθή δηάζεζε ηε δηδαζθαιία ηνπ.
Οξγάλσζε θαη πεξηερφκελα θάζε Γηδαθηηθήο
Θάζε Γηδαθηηθή πεξηιακβάλεη δχν κέξε: έλα ζεσξεηηθφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην
παλεπηζηήκην θαη δηαξθεί ηέζζεξηο εβδνκάδεο (5 εβδνκάδεο x 2 δίσξα ηελ εβδνκάδα = 8
δίσξα ζπλνιηθά) θαη έλα πξαθηηθφ κέξνο κε δηδαζθαιίεο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο
θαη αλάιπζε-αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθαιηψλ ηελ Ρεηάξηε ζην παλεπηζηήκην. Ρν πξαθηηθφ
κέξνο δηαξθεί ηηο ππφινηπεο νθηψ εβδνκάδεο ηνπ εμακήλνπ θαη πεξηιακβάλεη ηε δεηγκαηηθή
δηδαζθαιία ηνπ απνζπαζκέλνπ δαζθάινπ θαη ηηο δηδαζθαιίεο ησλ θνηηεηψλ (7 εβδνκάδεο).
α. Θεσξεηηθφ κέξνο
Ξεξηερφκελα: Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε γηα ηε Γηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο,
αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο, ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ καζήκαηνο, ςπρνινγηθέο
πξνυπνζέζεηο ηνπ καζεηή, αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο, ζηφρνη-πεξηερφκελα,
ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαηά ηάμε, κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο (δηάξζξσζε ηεο
δηδαζθαιίαο, κνξθέο εξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο), κέζα δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο θαη ε
ρξήζε ηνπο ,ηξφπνη αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ - έιεγρνο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ
ηεο δηδαζθαιίαο θαη παξαηήξεζε θαη αλάιπζε καγλεηνζθνπεκέλσλ δηδαζθαιηψλ.
β. Πξαθηηθφ κέξνο (ζρεδηαζκφο, δηεμαγσγή, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε
δηδαζθαιηψλ)
Ρν πξαθηηθφ κέξνο θάζε Γηδαθηηθήο πεξηιακβάλεη:
β.1 Γεηγκαηηθή δηδαζθαιία ηνπ απνζπαζκέλνπ δαζθάινπ
β.1.1 Ξαξνπζίαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο
Ν απνζπαζκέλνο δάζθαινο παξνπζηάδεη ζηνπο θνηηεηέο ζην παλεπηζηήκην ην
ζρεδηαζκφ κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ηνλ νπνίν έρεη εηνηκάζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
ππεχζπλν θαζεγεηή θαη αθνχ έρεη γλσξίζεη ηελ ηάμε ζηελ νπνία ζα δηδάμεη.
β.1.2 Γηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο
Ν απνζπαζκέλνο δάζθαινο δηδάζθεη ηελ ελφηεηα ζην ζρνιείν θαη ηνλ
παξαθνινπζνχλ νη θνηηεηέο θαη ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο. Ζ δηδαζθαιία καγλεηνζθνπείηαη.
Ξξηλ απφ ηε δεηγκαηηθή δηδαζθαιία ν απνζπαζκέλνο δάζθαινο έρεη δηδάμεη ηηο δχν
ηνπιάρηζηνλ πξνεγνχκελεο ελφηεηεο.
β.1.3 Αλάιπζε - αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο
Ζ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο γίλεηαη ζην παλεπηζηήκην απφ ηνλ ίδην
ηνλ δάζθαιν, απφ ηνπο θνηηεηέο θαη απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή (ε βηληενθαζέηα
πξνζθέξεη πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο αλάιπζεο ηεο δηδαζθαιίαο).
β.2 Γηδαζθαιίεο θνηηεηψλ
β.2.1 Πρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο
Ν θνηηεηήο ζρεδηάδεη κφλνο ηνπ κηα δηδαθηηθή ελφηεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ
επηζθέπηεηαη ηελ ηάμε ζηελ νπνία ζα δηδάμεη. Γλσξίδεη καζεηέο θαη δάζθαιν, παξαθνινπζεί
ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο απφ ην δάζθαιν (δχν ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθέο
ψξεο θαη εάλ είλαη δπλαηφλ ηελ ηειεπηαία ελφηεηα πξηλ δηδάμεη ν ίδηνο). Ππγθεληξψλεη
ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ (γλσζηηθφ
επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζην κάζεκα
απηφ, ζηηι κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, κέζα δηδαζθαιίαο ηεο ηάμεο ή θαη ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα θ.α.) θαη παίξλεη ηελ ελφηεηα πνπ ζα δηδάμεη.
Ξξνεηνηκάδεηαη σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο, θάλεη ηηο κεζνδνινγηθέο
επηινγέο ηνπ θαη δηαξζξψλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ.
Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ν θνηηεηήο ρξεζηκνπνηεί ηηο νδεγίεο θαη ην
ππφδεηγκα ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο πνπ δίδεηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Γηδαθηηθήο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Ρν ππφδεηγκα ηνπ ζρεδηαζκνχ απνηειεί έλα γεληθφ βνεζεηηθφ
δηάγξακκα πνπ έρεη ζθνπφ φρη λα πεξηνξίζεη αιιά λα σζήζεη πξνο ηνλ πξνζσπηθφ ηξφπν
νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο εθ κέξνπο ηνπ θνηηεηή.
β.2.2 Ξαξνπζίαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ
Ν θνηηεηήο παξνπζηάδεη ην ζρεδηαζκφ ζηνλ απνζπαζκέλν δάζθαιν θαη ηνλ ζπδεηά
καδί ηνπ, ελδερνκέλσο ηνλ ηξνπνπνηεί θαη ηνλ ζπκπιεξψλεη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε
πξνεηνηκαζία ηνπ γηα ηε δηδαζθαιία. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα έρεη δχν ηνπιάρηζηνλ
ζπλαληήζεηο κε ηνλ απνζπαζκέλν δάζθαιν.
β.2.3 Γηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο
Ν θνηηεηήο δηδάζθεη ηελ ελφηεηα ζην ζρνιείν. ηνλ παξαθνινπζνχλ νη ζπκθνηηεηέο
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ηεο νκάδαο ηνπ, ν ππεχζπλνο απνζπαζκέλνο δάζθαινο (εάλ είλαη δπλαηφλ νιφθιεξε ηελ
ψξα) θαη ν αξκφδηνο θαζεγεηήο. ηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν γίλεηαη θαη καγλεηνζθφπεζε ηεο
δηδαζθαιίαο.
β.2.4 Αλάιπζε - αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο
Ζ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θνηηεηή γίλεηαη ζην παλεπηζηήκην
απφ ηνλ ίδην, ηνπο ζπκθνηηεηέο πνπ ηνλ παξαθνινχζεζαλ, ηνλ απνζπαζκέλν δάζθαιν θαη
ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή. Ζ αλάιπζε γίλεηαη δηαθνξνπνηεκέλα σο πξνο ηνπο ζηφρνπο, ην
πεξηερφκελν, ηε κέζνδν, ηα κέζα θ.η.ι.
Κε αθνξκή πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη θνηηεηέο θαηά ην
ζρεδηαζκφ θαη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο γίλεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή θαη ηνπο
ζπλεξγάηεο ηνπ απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο αλάπηπμε ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ηφζν
ζην πεξηερφκελν φζν θαη ζηε κεζνδνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Έηζη θαιχπηνληαη
θάπνηα θελά θαη ζπκπιεξψλεηαη ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ζηε Γηδαθηηθή ηνπ
καζήκαηνο.
γ. Αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο
Ζ ηειεπηαία ζπλάληεζε ηνπ εμακήλνπ αθηεξψλεηαη ζηελ απνηίκεζε ησλ εξγαζηψλ
ηνπ εμακήλνπ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο (ηεο ζπγθεθξηκέλεο
Γηδαθηηθήο) απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο θνηηεηέο. Δθθξάδνληαη νη
θξηηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηνπο ζηφρνπο, ηα πεξηερφκελα θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ
καζήκαηνο, ζπλάγνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπ.
Τπνρξεψζεηο ηνπ θνηηεηή
Ν θνηηεηήο ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ παξνπζία είλαη ππνρξεσηηθή.
Δάλ ιείςεη ζε πάλσ απφ δχν ζεσξεηηθά καζήκαηα ή απφ ηε δεηγκαηηθή δηδαζθαιία ηνπ
δαζθάινπ (παξνπζίαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, δηεμαγσγή, αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο)
επαλαιακβάλεη ην κάζεκα.
Πρεδηάδεη θαη δηεμάγεη κία ηνπιάρηζηνλ δηδαζθαιία ζε θάζε Γηδαθηηθή. ηαλ είλαη
εθηθηφ απφ νξγαλσηηθήο πιεπξάο (ζπλήζσο ζην εαξηλφ εμάκελν, γηαηί ζπκκεηέρνπλ ζην
κάζεκα νη θνηηεηέο κφλν ελφο εμακήλνπ), ζρεδηάδεη ζε ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο
θαη πξαγκαηνπνηεί θαη κηα δεχηεξε δηδαζθαιία. Κηα δεχηεξε δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηεί
φηαλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο ν ίδηνο ή νη ππεχζπλνη ηνπ καζήκαηνο. Δάλ δελ παξνπζηάζεη
θαη ζπδεηήζεη ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ κε ηνλ ππεχζπλν δάζθαιν ην αξγφηεξν κία
εκέξα πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ, δελ επηηξέπεηαη λα δηδάμεη. Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν
αδπλαηεί λα δηδάμεη, ελεκεξψλεη ην δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη ηνλ ππεχζπλν απνζπαζκέλν
δάζθαιν. Γελ επηηξέπεηαη λα θάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κία δηδαζθαιίεο ηελ ίδηα εκέξα. Κεηά
ηε δηδαζθαιία ηνπ παξαδίδεη γξαπηή εξγαζία κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπ (κε έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε).
Αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή ζπλεθηηκψληαη: ν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ
(θαηνρή ηνπ αληηθεηκέλνπ, δηαηχπσζε ζηφρσλ, κεζνδνινγηθέο επηινγέο, επηινγή κέζσλ
θ.η.ι.), ε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζχκθσλα κε θξηηήξηα εηδηθνχ γηα θάζε κάζεκα
θχιινπ αμηνιφγεζεο, ε γξαπηή εξγαζία, ε γξαπηή ή πξνθνξηθή εμέηαζε ζην ζεσξεηηθφ
κέξνο ηεο Γηδαθηηθήο ηνπ καζήκαηνο θαη ε ππεπζπλφηεηα, ην ελδηαθέξνλ θαη ε ελεξγφο
ζπκκεηνρή ηνπ ζην κάζεκα.
Ζ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο δελ απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε
βαζκνιφγεζε ηνπ θνηηεηή, γηαηί ε δηδαζθαιία πέξα απφ ην ζρεδηαζκφ εμαξηάηαη θαη απφ
πνιινχο άιινπο παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη θαη ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα
ειέγμεη ν θνηηεηήο. Ζ δηδαζθαιία δελ γίλεηαη γηα λα βαζκνινγεζεί ν θνηηεηήο, αιιά γηα λα
δνθηκάζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ, λα ζπγθξίλεη ζρεδηαζκφ θαη δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, λα
πξνβιεκαηηζηεί θαη λα ζπδεηήζεη κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ θαη ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ
καζήκαηνο επηκέξνπο ζέκαηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, λα αλαπηχμεη ηελ θξηηηθή
ηθαλφηεηα, λα δηακνξθψζεη θξηηηθή ζπλείδεζε θαη ζηάζε. Ρελ επζχλε ηεο Γηδαθηηθήο θάζε
καζήκαηνο έρεη ν αξκφδηνο θαζεγεηήο ηεο Γηδαθηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε απνζπαζκέλνπο
εθπαηδεπηηθνχο.
Γ΄ ΦΑΗ: Αλάιεςε παηδαγσγηθνχ-δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε ζρνιηθή ηάμε επί δχν
εβδνκάδεο κε ζεσξεηηθή πξνεηνηκαζία θαη αλαηξνθνδφηεζε
Ζ Γ΄ θάζε ηεο Γη.Κε.Ξ.Α. πξαγκαηνπνηείηαη - ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ
- ζην 8ν εμάκελν. Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη:
1. Θεσξεηηθή ελεκέξσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ ζηε Πρνιή.
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2. Ξξαθηηθή άζθεζε ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο θαη ησλ θνηλνηήησλ ηεο
πεξηνρήο, κία εβδνκάδα ζε πνιπζέζην θαη κία εβδνκάδα ζε νιηγνζέζην ζρνιείν (γλσξηκία κε
ηελ ηάμε, βαζκηαία έληαμε ζην εκεξήζην πξφγξακκα εξγαζίαο, αλάιεςε ηεο επζχλεο ηεο
ηάμεο θαη δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο).
3. Ππλαληήζεηο ζην παλεπηζηήκην γηα ζπδήηεζε ησλ εκπεηξηψλ απφ ηελ πξαθηηθή
άζθεζε θαη αλάιπζε παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηζαλ νη
θνηηεηέο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο.
Ξξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Γ΄ θάζε είλαη ε νινθιήξσζε ηεο Β΄ θάζεο
(Γηδαθηηθή ησλ καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ).
Πηελ Γ΄ θάζε ηεο Γηδαθηηθήο Κεζνδνινγίαο θαη Ξξαθηηθήο Άζθεζεο αληηζηνηρνχλ
ηέζζεξηο δηδαθηηθέο κνλάδεο (4 ΓΚ).
ηφρνη ηεο Γ' θάζεο
Πηφρνη ηεο ηξίηεο θάζεο είλαη:
- Λα απνθηήζεη ν θνηηεηήο άκεζε εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο θαη δσήο ζην
ζρνιείν.
- Λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο θάησ απφ πξαγκαηηθέο
ζπλζήθεο εξγαζίαο αμηνπνηψληαο γλψζεηο απφ ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο ηεο Γη.Κε.Ξ.Α., απφ
ηα ππφινηπα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή θαληαζία.
- Λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο κε
κεζνδηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά θαη επειημία.
- Λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα παηδαγσγηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο.
- Λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο αληηκεηψπηζεο παηδηψλ πνπ
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κάζεζεο ή ζπκπεξηθνξάο.
- Λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα απηναμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ.
- Λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε κεγάιε παηδαγσγηθή επζχλε ηνπ δαζθάινπ απέλαληη ζην
παηδί, ηηο δπζθνιίεο αιιά θαη ηηο επράξηζηεο πιεπξέο ηνπ έξγνπ ηνπ.
- Λα δηεπξχλεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ νξίδνληα θαηαλφεζεο ηεο παηδαγσγηθήοδηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.
Οξγάλσζε ηεο Γ΄ θάζεο
Νη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Γ΄ θάζε ηεο Γη.Κε.Ξ.Α. θαηαλέκνληαη ζε νκάδεο
ησλ 20-25 αηφκσλ. Ρν πξφγξακκα θάζε νκάδαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε δηαθνξεηηθά
ρξνληθά δηαζηήκαηα (γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο θαη δηδαθηηθνχο) θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
α. πλαληήζεηο ζην παλεπηζηήκην
Αξρηθά πξαγκαηνπνηνχληαη δχν ηξίσξεο ζπλαληήζεηο ζηε Πρνιή. Νη ππεχζπλνη
παηδαγσγνί θαη απνζπαζκέλνη δάζθαινη παξνπζηάδνπλ ην πξφγξακκα ηεο Γ΄ θάζεο.
Δλεκεξψλνπλ ηνπο θνηηεηέο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (σξνιφγην
πξφγξακκα, δηεχζπλζε, ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, ππεξεζηαθά θαζήθνληα, ζρέζε κε ην
ζρνιηθφ ζχκβνπιν, κε ηε Γηεχζπλζε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε, κε ηνπο γνλείο, θ.α.). πελζπκίδνπλ ηνπο ηξφπνπο ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηάμε σο νκάδα αιιά θαη γηα θάζε παηδί αηνκηθά (παξαηήξεζε,
ζπλνκηιία κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη κε ην παηδί, έιεγρνο πξνφδνπ θάζε παηδηνχ, παηρλίδηα
κε ηα παηδηά ζην δηάιεηκκα θ.α.). Δλεκεξψλνπλ ηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ζε καθξνεπίπεδν (εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο, ηξηκεληαίνο
πξνγξακκαηηζκφο). Πηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο Γ΄ θάζεο νη θνηηεηέο κπνξνχλ
λα αζθεζνχλ ζηελ θαηάξηηζε κφλν εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο. Ν πξνγξακκαηηζκφο απηφο
κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη πέξα απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηε δηνξγάλσζε
ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ (επίζθεςε ζε έλα κνπζείν, ζε κηα έθζεζε, ζην εξγαζηήξην ελφο
θαιιηηέρλε, ζε κηα βηνηερλία ή ζε έλα εξγνζηάζην θ.α.), κηαο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο, κηαο
ζπλάληεζεο κε ηνπο γνλείο θ.α.
Θαηά ηελ πξψηε ζπλάληεζε γίλεηαη επίζεο θαη ε θιήξσζε ησλ ηάμεσλ ζηηο νπνίεο
ζα δηδάμεη θάζε θνηηεηήο κε δπλαηφηεηα ακνηβαίαο αιιαγήο.
β. Γλσξηκία κε ηελ ηάμε ηνπ πνιπζέζηνπ ζρνιείνπ ζηελ νπνία ζα δηδάμεη ν
θνηηεηήο θαη βαζκηαία έληαμή ηνπ ζην ζρνιηθφ εκεξήζην πξφγξακκα εξγαζίαο:
Ν θνηηεηήο επηζθέπηεηαη ηελ ηάμε ζηελ νπνία ζα δηδάμεη. Ρελ πξψηε κέξα
παξαθνινπζεί ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ απφ ην δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη ζπγθεληξψλεη
ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπ ρξεηαζηνχλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Ρε
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δεχηεξε κέξα δηδάζθεη κία ελφηεηα ελφο καζήκαηνο ηεο επηινγήο ηνπ, παξαθνινπζεί ηα
ππφινηπα καζήκαηα θαη ζε νξηζκέλεο θάζεηο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί, αθνχ έρεη
ζπλελλνεζεί κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο, λα ζπκκεηέρεη ζε απηήλ. ηαλ ηα παηδηά εξγάδνληαη,
κπνξεί λα θαζίζεη δίπια ζε έλαλ αδχλαην καζεηή θαη λα ηνλ βνεζά π.ρ. θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ «ζθέθηνκαη θαη γξάθσ» ή ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. ηαλ ηα παηδηά εξγάδνληαη
ζε νκάδεο, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη δηαθξηηηθά ζηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο σο κέινο ηεο. Ρελ
ηξίηε κέξα δηδάζθεη δχν καζήκαηα ηεο επηινγήο ηνπ θαη ηηο ππφινηπεο ψξεο παξαθνινπζεί
θαη ζπκκεηέρεη φπσο ηελ πξνεγνχκελε κέξα.
γ. Αλάιεςε δηδαθηηθνχ έξγνπ γηα κία εβδνκάδα ζε πνιπζέζην ζρνιείν:
Ν θνηηεηήο θαηαξηίδεη ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα (ελφηεηεο πνπ ζα δηδάμεη ζε θάζε
κάζεκα θαη ινηπέο ζρνιηθέο εθδειψζεηο). Κε βάζε απηφ ζρεδηάδεη, πξαγκαηνπνηεί θαη
αμηνινγεί ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θάζε κέξαο επί πέληε ζπλερφκελεο εκέξεο.
δ. πλαληήζεηο ζην παλεπηζηήκην:
Αθνινπζνχλ δχν ηξίσξεο ζπλαληήζεηο ζην παλεπηζηήκην. Φνηηεηέο, απνζπαζκέλνη
δάζθαινη θαη παηδαγσγνί θαζεγεηέο ζπδεηνχλ ηηο εκπεηξίεο ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ πξαθηηθή
άζθεζε ζην πνιπζέζην ζρνιείν, αλαθνηλψλνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη αλαιχνπλ ηα
παηδαγσγηθά-δηδαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηδαζθαιία. Δπίζεο γίλεηαη ε
ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ
θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε απηά.
ε. Γλσξηκία κε ηηο ηάμεηο ηνπ νιηγνζέζηνπ ζρνιείνπ ζηηο νπνίεο ζα δηδάμεη ν θνηηεηήο θαη
βαζκηαία έληαμή ηνπ ζην εκεξήζην πξφγξακκα εξγαζίαο
Αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία φπσο ζην πνιπζέζην ζρνιείν.
ζη.Αλάιεςε δηδαθηηθνχ έξγνπ επί κία εβδνκάδα ζε νιηγνζέζην ζρνιείν
Αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία φπσο ζην πνιπζέζην ζρνιείν.
δ. πλαληήζεηο ζην παλεπηζηήκην:
Αθνινπζνχλ δχν ηξίσξεο ζπλαληήζεηο ζην παλεπηζηήκην. Ππδεηηνχληαη νη εκπεηξίεο
θαη ηα πξνβιήκαηα απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία. Πηελ ηειεπηαία
ζπλάληεζε θαινχληαη γηα ζπκκεηνρή ζηε ζπδήηεζε θαη νη δάζθαινη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ
ζρνιείσλ.
Ρν πξφγξακκα ηεο Γ΄ θάζεο δηαξθεί γηα θάζε νκάδα θνηηεηψλ ηέζζεξηο εβδνκάδεο.
Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο νη θνηηεηέο απαιιάζζνληαη απφ ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ζηε Πρνιή εθηφο απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Γ΄ θάζεο
ηεο Γη.Κε.Ξ.Α.
Απηνλφεην θαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε
ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ θνηηεηή κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο.
Νη ππεχζπλνη παηδαγσγνί θαζεγεηέο θαη απνζπαζκέλνη δάζθαινη θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ δχν εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο επηζθέπηνληαη ηηο ηάμεηο ζηηο νπνίεο αζθνχληαη νη θνηηεηέο,
παξαθνινπζνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, ζπδεηνχλ ζηα δηαιείκκαηα ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο, ηνπο ζπκβνπιεχνπλ θαη ηνπο ζπκπαξίζηαληαη. Δπίζεο
δηαπηζηψλνπλ ηπρφλ ειιείςεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ κε ζθνπφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε
ηεο «Γηδαθηηθήο Κεζνδνινγίαο θαη Ξξαθηηθήο Άζθεζεο» αιιά θαη άιισλ καζεκάησλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
Ν απνζπαζκέλνο δάζθαινο παξακέλεη ζηελ ηάμε ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή θαη
πξνζθέξεη ηε βνήζεηά ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο. Θάζε
θνηηεηήο παξαθνινπζείηαη κηα κέξα ζην πνιπζέζην θαη κηα κέξα ζην νιηγνζέζην ζρνιείν απφ
άιινλ θάζε θνξά απνζπαζκέλν δάζθαιν.
Τπνρξεψζεηο ηνπ θνηηεηή
Ν θνηηεηήο ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ρεξεί
εκεξνιφγην Γη.Κε.Ξ.Α., ζην νπνίν θξαηά ζεκεηψζεηο απφ ηηο ζπλαληήζεηο ζην παλεπηζηήκην,
γξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηηο εκέξεο παξαθνινχζεζεο θαη
γλσξηκίαο κε ηελ ηάμε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ (ζρεδηαζκφο
δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ κηαο εκέξαο, εβδνκαδηαίνο πξνγξακκαηηζκφο) θαη νηηδήπνηε
έρεη ζρέζε, άκεζε ή έκκεζε, κε ηελ Γ΄ θάζε ηεο Γη.Κε.Ξ.Α.
Αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή γίλεηαη κε βάζε ηε δηδαζθαιία ζηε ζρνιηθή ηάμε (ν
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ζρεδηαζκφο απφ ην εκεξνιφγην πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ε δηεμαγσγή κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ
γηα ηελ Γ΄ θάζε θχιινπ αμηνιφγεζεο δηδαζθαιίαο ηνπ θνηηεηή), ηε γξαπηή εξγαζία θαη ην
ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ζπλαληήζεηο ζην παλεπηζηήκην. Ρελ επζχλε ηεο Γ΄
θάζεο έρνπλ παηδαγσγνί θαζεγεηέο ζε ζπλεξγαζία κε απνζπαζκέλνπο δαζθάινπο.
-

Πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην Σκήκα ζηελ
νξγάλσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ;

Νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην Ρκήκα ζηελ νξγάλσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο
ησλ θνηηεηψλ αθνξνχλ θπξίσο ζηνλ κηθξφ αξηζκφ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη
ιεηηνπξγνχλ σο «κέληνξεο» ζηελ πξαθηηθή άζθεζε. Ν νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ
θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ κείσζε ησλ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ δεκηνπξγεί δπζρέξεηεο
ζηε ιεηηνπξγία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, παξά ην γεγνλφο φηη ζην Ρκήκα ππάξρνπλ κέιε
ΓΔΞ ππεχζπλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο (κε αληηθείκελν ηε Γηδαθηηθή Κεζνδνινγία θαη ηε
Πρνιηθή Ξαηδαγσγηθή) αιιά θαη κέινο ΔΔΓΗΞ.
-

ε πνηέο ηθαλφηεηεο εθαξκνγήο γλψζεσλ ζηνρεχεη ε πξαθηηθή άζθεζε; Πφζν
ηθαλνπνηεηηθά θξίλεηε ηα απνηειέζκαηα; Πφζν επηηπρήο είλαη ε εμνηθείσζε
ησλ αζθνπκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο;

Κέζα απφ ηε δηαξθή ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο κε ηελ εκπεηξία απφ ηελ
πξάμε ζα πξέπεη ν θνηηεηήο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ λα δηακνξθψλεη ζηαδηαθά
κία πξνζσπηθή εληαία ζεσξία αγσγήο θαη δηδαζθαιίαο, ε νπνία ζα ηνλ θαζηζηά φιν θαη πην
ηθαλφ γηα ελζπλείδεηε, απνηειεζκαηηθή, αλαλεσηηθή θαη κε κηα ιέμε ππεχζπλε πξνζσπηθή
πξάμε αγσγήο θαη δηδαζθαιίαο. Απηή ε ζεσξία θαζηζηά ηνλ θνηηεηή ηθαλφ, φπσο
αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, γηα ελζπλείδεηε, απνηειεζκαηηθή, αλαλεσηηθή, άξα ππεχζπλε
πξάμε. Δλζπλείδεηε είλαη ε δηδαζθαιία φηαλ, ν δάζθαινο, θαηέρεη ην αληηθείκελν θαη έρεη
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε κνξθσηηθή αμία απηνχ. ηαλ θαζνξίδεη θαη δηαηππψλεη κε ζαθήλεηα
ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο. ηαλ επηιέγεη ηελ θαηάιιειε γηα ην ζπγθεθξηκέλν
αληηθείκελν κέζνδν. ηαλ ειέγρεη εάλ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο. ηαλ
ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κάζεζεο ησλ καζεηψλ
ηνπ. Απνηειεζκαηηθή είλαη ε δηδαζθαιία φηαλ, ν δάζθαινο δεκηνπξγψληαο επλντθή γηα
κάζεζε αηκφζθαηξα πξαγκαηνπνηεί κε παηδαγσγηθφ ηαθη ηε ζρεδηαζκέλε δηδαζθαιία θαη
επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο έζεζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ. Ζ ζρεδηαζκέλε
δηδαζθαιία δελ ηαπηίδεηαη πνηέ κε ηελ πξαγκαηνπνηνχκελε. Απφ απηήλ ηελ εκπεηξία θαη ηε
δηαπίζησζε πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα ζχγθξηζε θαη αλαινγηζκφ, γηα αμηνιφγεζε ηεο
δηδαζθαιίαο: Ρη δελ πήγε θαιά θαη γηαηί; Ρη ζα έπξεπε λα απνθχγσ νπσζδήπνηε ζην εμήο;
Κήπσο ζα έπξεπε λα ζπκπιεξψζσ ηηο γλψζεηο κνπ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν; Κήπσο
ζα κπνξνχζα λα δνθηκάζσ κία λέα κέζνδν, λα αμηνπνηήζσ νξηζκέλα ζηνηρεία απφ
ελαιιαθηηθά δηδαθηηθά κνληέια; Κήπσο ζα κπνξνχζα λα πξνρσξήζσ αθφκε θαη ζε
επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο ην νπνίν ζπλάληεζα θαηά ηε
δηδαζθαιία; Κηα ηέηνηα ζεσξεηηθή ελαζρφιεζε ε νπνία μεθηλά ράξηλ θαη ζηα πιαίζηα ηεο
αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο νδεγεί ζε κία αλαλέσζε, έλα μαλάλησκα ηνπ δαζθάινπ θαη ζε
αλαλεσηηθή δηδαζθαιία. Ζ δηδαζθαιία είλαη ππεύζπλε φηαλ, είλαη ελζπλείδεηε,
απνηειεζκαηηθή θαη αλαλεσηηθή. Ζ δχλακε θαη επηζπκία γηα ελζπλείδεηε, απνηειεζκαηηθή
θαη αλαλεσηηθή δηδαζθαιία πεγάδεη απφ ηε ζπλαίζζεζε ηεο παηδαγσγηθήο επζχλεο ηνπ
δαζθάινπ απέλαληη ζην παηδί, ζηελ λέα γεληά θαη απέλαληη ζηελ θνηλσλία.
Ν θνηηεηήο εγθαηαιείπνληαο ην παηδαγσγηθφ ηκήκα σο πηπρηνχρνο ζα πξέπεη λα
έρεη απνθηήζεη επαγγεικαηηθή απηνπεπνίζεζε, λα αηζζάλεηαη ηθαλφο λα αλαιάβεη δηδαθηηθφ
θαη παηδαγσγηθφ έξγν, δειαδή λα ζρεδηάδεη κε θαληαζία, λα δηεμάγεη κε κεζνδηθφηεηα,
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη παηδαγσγηθφ ηαθη θαη λα αμηνινγεί κε απηνθξηηηθή δηάζεζε ηε
δηδαζθαιία ηνπ. Ζ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθήο ζεσξίαο αγσγήο θαη δηδαζθαιίαο εθ κέξνπο
ηνπ θνηηεηή ζην Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα πξνυπνζέηεη θαη απαηηεί ηελ απνδφκεζε ηεο
πξνζσπηθήο ζεσξίαο αγσγήο θαη δηδαζθαιίαο εθ κέξνπο ηνπ θνηηεηή ηελ νπνία έρεη
δηακνξθψζεη θπξίσο απφ ηελ εκπεηξία ηνπ σο καζεηή θαη ηελ επαλαδφκεζή ηεο κε βάζε ηηο
ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο παηδαγσγηθήο, ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο δηδαθηηθήο.
Ζ Γη.Κε.Ξ.Α. ζπκβάιιεη θαη ζηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ηνπ θνηηεηή, εθφζνλ ε
ζεσξεηηθή γλψζε παίξλεη λφεκα θα πεξηερφκελν κφλν φηαλ ζρεηίδεηαη κε ηε πξάμε.
Δηδηθφηεξα, ν θνηηεηήο παξαθνινπζεί ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο
(βαζηθήο θπξίσο ζηα πξψηα 4-5 εμάκελα θαη παηδαγσγηθήο εκβάζπλζεο θπξίσο ζηα
αλψηεξα εμάκελα) θαζψο επίζεο θαη ηα καζήκαηα ησλ εηδηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο
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δηδαθηηθήο ηνπο. Κε ηα καζήκαηα παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο δηεπξχλεηαη ν νξίδνληαο
θαηαλφεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αγσγήο θαη δηδαζθαιίαο. Κε ηα καζήκαηα ησλ εηδηθψλ
επηζηεκψλ θαη ηεο δηδαθηηθήο ηνπο ν θνηηεηήο δηεπξχλεη θαη εκβαζχλεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζηα
αληηθείκελα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Βέβαηα ηα καζήκαηα θαη
ησλ δχν θαηεγνξηψλ έρνπλ ηελ ηδηαίηεξε αμία ηνπο γηα ηε γεληθή κφξθσζε αιιά θαη ηελ
εμέιημε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θνηηεηή.
Ξαξάιιεια ν θνηηεηήο ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα ηεο «Γηδαθηηθήο Κεζνδνινγίαο
θαη Ξξαθηηθήο Άζθεζεο». Ρν πξφγξακκα απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξηο μερσξηζηέο θάζεηο
κε ηδίνπο ζηφρνπο, πεξηερφκελν θαη ηξφπν νξγάλσζεο. Θάζε ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο
πεξηιακβάλεη πάληα έλα ζεσξεηηθφ θαη έλα πξαθηηθφ κέξνο. Πην ζεσξεηηθφ κέξνο γίλεηαη
πξνζπάζεηα λα επηιεγνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο γλψζεηο απφ ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη λα
αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δηακφξθσζε κηαο εληαίαο ζεσξίαο αγσγήο θαη δηδαζθαιίαο. Απηή
πξνζθέξεηαη ζηνλ θνηηεηή γηα λα κπνξέζεη λα δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο ηνπ, λα αλαζεσξήζεη
ηηο αληηιήςεηο ηνπ, λα εμεηάζεη θξηηηθά πηζαλέο πξνθαηαιήςεηο ηνπ θαη ελδερνκέλσο λα ηηο
απνξξίςεη. Κε ηε ζπλερή αιιειεπίδξαζε ζεσξίαο θαη πξάμεο θαη κε βαζκηαία αχμεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο απηελέξγεηάο ηνπ ν θνηηεηήο απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξεο
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, ηηο νπνίεο ζπζηεκαηνπνηεί, ζπλελψλεη θαη ηηο αλάγεη ζην ζεσξεηηθφ
επίπεδν, ζρεκαηίδεη δειαδή ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή ζεσξία αγσγήο θαη δηδαζθαιίαο.
Ρν πξφγξακκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θξίλεηαη σο βαζχηαηα θηινζνθεκέλν θαη
ζσζηά δνκεκέλν. Δηζάγεη ηνλ ππνςήθην εθπαηδεπηηθφ ζην δηδαζθαιηθφ θιίκα κε νκαιφ θαη
ζαθή ηξφπν. Γλσξίδεη ζηαδηαθά ην ζρνιείν, θσηνγξαθίδεη ην δάζθαιν θαη ην έξγν ηνπ θαη
ζηε ζπλέρεηα ηνχ δίδεηαη ε επθαηξία λα έξζεη ζε νπζηαζηηθή επαθή κε ηελ πξάμε. Ζ επαθή
απηή μεθηλψληαο απφ ην Γ΄ εμάκελν ζπνπδψλ δίλεη θίλεηξα γηα ελδηαθέξνπζεο θαη
πνηνηηθφηεξεο ζπνπδέο. Θάζε ρξφλν πξαγκαηνπνηείηαη κία ζπλάληεζε ηνπιάρηζηνλ ζηελ
νπνία ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ, νη εκπιεθφκελνη κε ηελ
πξαθηηθή άζθεζε θαζεγεηέο θαη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζηελ νπνία ζπδεηψληαη ηα
απνηειέζκαηά ηεο θαη εληνπίδνληαη ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη
πξνηείλνληαη ηξφπνη γηα λα δηνξζσζνχλ.
- πλδέεηαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ηελ
εθπφλεζε πηπρηαθήο / δηπισκαηηθήο εξγαζίαο;
Νη πηπρηαθέο εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλνληαη δελ ζπλδένληαη κε ηελ πξαθηηθή
άζθεζε ησλ θνηηεηψλ. Υζηφζν, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα ζέκαηα ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ
ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο.
-

Γεκηνπξγνχληαη κε ηελ πξαθηηθή
απαζρφιεζε ησλ πηπρηνχρσλ;

άζθεζε

επθαηξίεο

γηα

κειινληηθή

Ν θχξηνο φγθνο ησλ απνθνίησλ ελφο Ξαηδαγσγηθνχ Ρκήκαηνο Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο απαζρνινχληαη κειινληηθά ζηε Γεκφζηα εθπαίδεπζε. Ν ηξφπνο πνπ γίλνληαη νη
πξνζιήςεηο (κέζσ ΑΠΔΞ ή σο αλαπιεξσηέο κε ηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο) δε θαίλεηαη λα
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ εκπεηξία πνπ απνθηνχλ νη θνηηεηέο θαηά ηελ πξαθηηθή ηνπο
άζθεζε. Υζηφζν, ε εκπεηξία ηνπο απηή ηνπο βνεζά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα αιιά
θαη ηνπο δίλεη έλα πιενλέθηεκα ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ΑΠΔΞ κηα θαη έρνπλ απνθηήζεη
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ζρνιείνπ κέζα απφ απηήλ θαηά ηα ηξία ρξφληα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
πξαθηηθή άζθεζε ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δπίζεο, εθηφο απφ ηε απαζρφιεζε ζηε
Γεκφζηα Δθπαίδεπζε νη ηειεηφθνηηνη ηνπ Ρκήκαηφο καο θαίλεηαη φηη πξνηηκψληαη ζηελ
Ηδησηηθή Δθπαίδεπζε, ελψ θαη ηα ζρφιηα πνπ θηάλνπλ ζην Ρκήκα σο αλαηξνθνδφηεζε απφ
ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο ησλ πηπρηνχρσλ καο (δηεπζπληέο δεκνζίσλ ζρνιείσλ
αιιά θαη ηδησηηθψλ) είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθά ιφγσ ηεο βαξχηεηαο πνπ έρεη δνζεί ζηελ πνηφηεηα
ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
-

Έρεη αλαπηπρζεί δίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ Σκήκαηνο κε θνηλσληθνχο,
πνιηηηζηηθνχο ή παξαγσγηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ
θνηηεηψλ;

Ρν Ρκήκα έρεη ζπλάςεη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε φια ηα ζρεδφλ ηα ζρνιεία ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο ηα νπνία θαη εκπιέθνληαη ζηελ πξαθηηθή άζθεζε δερφκελα ηνπο
θνηηεηέο καο λα θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζε απηά.
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-

Πνηεο πξσηνβνπιίεο αλαιακβάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ
ζέζεηο απαζρφιεζεο θνηηεηψλ (ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν);

Ξέξα απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ην Ρκήκα ζπκκεηέρεη ζε πξφγξακκα
(ΔΠΞΑ) πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζε θνξείο άιινπο απφ ηα ζρνιεία
ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ψζηε νη θνηηεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε άιινπο θνξείο πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα εξγαζηνχλ αιιά θαη νη θνξείο λα γλσξίζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ
καο. Ρελ ηξέρνπζα αθαδεκατθή ρξνληά 34 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο απαζρνιήζεθαλ ζε 14
θνξείο γηα έλαλ πεξίπνπ κήλα κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ησλ γλψζεψλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο
κε άιινπο πεξηνρέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εξγαζηνχλ κειινληηθά.
- Τπάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία θαη επαθή κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ / επνπηψλ
ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο;
πάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζπληή Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε ηνπο
Πρνιηθνχο Ππκβνχινπο, κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
φισλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ, κε ηνλ ηνπηθφ ζχιινγν δαζθάισλ. Απηφ επηηπγράλεηαη
κε ηαθηηθέο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο θαη επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία, θαζψο θαη κε ηαθηηθή
αιιεινγξαθία. Πην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο γίλεηαη ε απνηίκεζε ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ, άξα θαη ησλ δηεπζπληψλ θαη δαζθάισλ ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ.

- Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ
Σκήκαηνο κε ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; Πνηεο;
Ρα ζπλεξγαδφκελα ζρνιεία σο θνξείο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απαηηνχλ
ζπλέπεηα ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ Ρκήκαηνο ζηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, θαιή πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ πνπ
αλαιακβάλνπλ δηδαθηηθφ έξγν ζηα ζρνιεία ηνπο. Δπίζεο, ε ζπλέπεηα απφ κέξνπο ησλ
θνηηεηψλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αιιά θαη ζεβαζκφο ζηηο αξρέο θαη ζην πξφγξακκα ησλ
ζρνιείσλ. Ρα ζπλεξγαδφκελα ζρνιεία επίζεο ζα πξέπεη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο
ζπλεξγαζίαο, θαη παξνπζίαζε θαιψλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πξνο ηνπο θνηηεηέο, θαη
πξνζαξκνγή ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ
ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
- Πψο παξαθνινπζνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη νη αζθνχκελνη θνηηεηέο;
Ρνπο αζθνχκελνπο θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο ηα ππεχζπλα κέιε ΓΔΞ θαη ζε κεγάιν θαη θαζνξηζηηθφ βαζκφ
νη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ Ξξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
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3.2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ4
3.2.1

1

Ρίηινο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ
Δπηζηήκεο ηεο αγσγήο θαη Λέεο Τερλνινγίεο.
Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα ζηηο Δπηζηήκεο ηεο αγσγήο

1ε Θαηεχζπλζε: Πρνιηθή Ξαηδαγσγηθή θαη Λέεο Ρερλνινγίεο
2ε Θαηεχζπλζε: Αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο θαη Λέεο Ρερλνινγίεο
3ε Θαηεχζπλζε: Θεηηθέο επηζηήκεο θαη Λέεο Ρερλνινγίεο
3.2.2

Ρκήκαηα θαη Ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ
Ππνπδψλ.5

Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο,
Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο
3.2.3

Ξψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο;

 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο
απνηειεζκαηηθέο είλαη;

ειέγρνπ

ηεο

αληαπφθξηζεο

απηήο;

Πφζν

Ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ηκήκαηνο είλαη πνιχ κεγάινο γηαηί ην
αληηθείκελν ηνπ ΞΚΠ απνηειεί αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο ησλ απνθνίησλ ηνπ ΞΚΠ νη
νπνίνη ζέινπλ: α) λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζην ζρνιείν, β) λα κεηεμειηρηνχλ ζε
ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη γ) λα απνθηήζνπλ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε. Απηφ
πηζηνπνηείηαη θαη απφ ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα απνθνίησλ πνιιψλ θαη
δηαθνξεηηθψλ ζρνιψλ.
Σσμμετοτή απουοίτων άλλων Τμημάτων
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(α) Πτστιούτοι τοσ Τμήματος

1

(β) Πτστιούτοι άλλων Τμημάτων

 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πνπδψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;
Ρν ΞΚΠ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο αμηνινγείηαη ζην πιαίζην ηεο
εηήζηαο αμηνιφγεζεο κε θξηηήξηα:
4

ηελ πεξίπησζε πνπ ζην Σκήκα ιεηηνπξγνύλ πεξηζζόηεξα από έλα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ
πνπδώλ ε ελόηεηα απηή πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα θαζέλα από ηα ΠΜ.
5
πκπιεξώλεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνύ ή Γηηδξπκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ.
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α) ηνλ αξηζκφ ησλ αηηνχλησλ λα εγγξαθνχλ ζε ζρέζε κε φζνπο ηειηθά εγγξάθνληαη
Γξάθεκα 1
αιτούντες-εγγραυέντες 2004-2011
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β) ηνλ αξηζκφ ησλ απνθνίησλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εγγξαθέλησλ
Γξάθεκα 2
στέση εγγραυέντων-απουοιτησάντων
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11
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20042005

Σσνολικός αριθμός απουοιτησάντων

 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ;
Α) απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο
Β) Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο
Γ) Απφ ηζηνζειίδεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ παλειιαδηθήο εκβέιεηαο
 Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ
απέθηεζαλ ηίηιν Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απφ ην Σκήκα;
Ζ επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ απνθνίησλ ηνπ ΞΚΠ αμηνινγείηαη κέζα απφ ηηο
εηήζηεο εθζέζεηο ησλ Δπηηξνπψλ αμηνιφγεζεο. Δπίζεο, παξαθνινπζείηαη κέζσ ηεο
ηειεθσληθήο επαθήο κε ηνπο απνθνίηνπο. Υζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη απφθνηηνη ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη, ήδε, εξγαδφκελνη φηαλ θνηηνχλ ζην Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ
Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη
πξνζιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδνληαη ζε κηθξφ βαζκφ κε ηελ θαηνρή κεηαπηπρηαθψλ
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ηίηισλ ζπνπδψλ. Υζηφζν, σο επηπιένλ θίλεηξν θνίηεζεο ζην Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ
Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηφο καο ζεσξείηαη ην φηη ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ εμαζθαιίδεη
ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη απφθνηηνη
θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ θαη απαηηείηαη απφ ηε ζρεηηθή εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία (Κάηνο 2010)
γηα ηελ πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα δεκφζηα ζρνιεία.
3.2.4

Ξψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ;6

 Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ
ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;
Ρν ΞΚΠ αξζξψλεηαη κέζα απφ 3 θαηεπζχλζεηο: ηελ θαηεχζπλζε ηεο Πρνιηθήο
Ξαηδαγσγηθήο, ηελ θαηεχζπλζε ησλ Αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ
Θεηηθψλ επηζηεκψλ. πάξρνπλ ζην Α εμάκελν 4 θνηλά ππνρξεσηηθά καζήκαηα γηα ηηο ηξεηο
θαηεπζχλζεηο. Πην Β‟ θαη Γ‟ εμάκελν δηδάζθνληαη έλα θνηλφ κάζεκα θαη δχν καζήκαηα
θαηεχζπλζεο αλά εμάκελν.
 Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ,
εξγαζηεξίσλ, άιισλ δξαζηεξηνηήησλ;
Ζ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ
θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ην κάζεκα. Υζηφζν, ζε φια ηα καζήκαηα
αλαπηχζζνληαη πεξηβάιινληα κάζεζεο ζηα νπνία ζπλδπάδνληαη ε ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, νη
αζθήζεηο, ηα εξγαζηήξηα θαη ε νκαδηθή εξγαζία.
 Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη
επηθάιπςε χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη
νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη δηαδηθαζία
επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ
καζεκάησλ;
Θαηά ην Α‟ εμάκελν Ππνπδψλ ππάξρνπλ θνηλά καζήκαηα γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο
ηα νπνία επηρεηξνχλ λα εηζαγάγνπλ ηνπο θνηηεηέο ζε βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο
εθπαηδεπηηθήο θαη παηδαγσγηθήο έξεπλαο. Πηα εμάκελα Β‟ θαη Γ‟ νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ
καζήκαηα εηδίθεπζεο (αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ζηελ νπνία έρνπλ εηζαρζεί) θαη ζην Γ‟
εμάκελν ζπνπδψλ εθπνλείηαη ε δηπισκαηηθή εξγαζία. Ζ χιε νξγαλψλεηαη κε επζχλε ησλ
δηδαζθφλησλ ππφ ην ζπληνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο.
Γελ εκθαλίδνληαη επηθαιχςεηο ζηελ χιε ησλ καζεκάησλ, αλ θαη κεηαμχ νξηζκέλσλ
εμ απηψλ ππάξρεη ζρεηηθή ζπλάθεηα. Ζ Δπηηξνπή Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο
θάζε ρξφλν κειεηά ζπζηεκαηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζέηεη πξνο ζπδήηεζε
ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε επαλεθηίκεζε ή
αλαπξνζαξκνγή ησλ καζεκάησλ.
 Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ
είλαη;
Γελ ππάξρεη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα ηε θνίηεζε ζηα ηξία
πξψηα εμάκελα ζπνπδψλ. Υζηφζν, ε αλάιεςε ηεο επζχλεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη κφλν εθφζνλ νη θνηηεηέο έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο ζε φια ηα
καζήκαηα ησλ ηξηψλ πξψησλ εμακήλσλ.
3.2.5

Ξψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα;

 Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηά έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη
αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα;

6

πκπιεξώζηε ηνπο Πίλαθεο 13.1 θαη 13.2.
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Αμηνινγνχληαη: α) ε ζπκκεηνρή, β) ε πξνθνξηθή παξνπζίαζε άξζξσλ ή ζχγρξνλσλ
ζεκάησλ, γ) ε γξαπηή θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζηψλ, δ) κηθξή έξεπλα ε) ε ηειηθή
γξαπηή εξγαζία. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξνπζηάζεσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηηο δηδάζθνπζεο αιιά θαη απφ φινπο ηνπο
κεηαπηπρηαθνχο ψζηε λα εμαζθαιίδεη κία αμηφπηζηε θαη έγθπξε δηαδηθαζία.
 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ;
Γηα ηνλ ηειηθφ β α ζ κ φ ηνπ εμακεληαίνπ καζήκαηνο ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα
ζπλππνινγίδεη ηελ επίδνζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζηε γξαπηή εξγαζία ή/θαη ζηελ
πξνθνξηθή εμέηαζή ηνπ (60%)· ηελ επηκέιεηα κε ηελ νπνία ν θνηηεηήο επηηέιεζε ηα
θαζήθνληά ηνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ (20%)· θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ
ζηα ζεκηλάξηα θαζψο θαη ζηηο παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπ (20%).
Ν ηειηθφο βαζκφο επίδνζεο ηνπ θνηηεηή πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ
ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ, πνιιαπιαζηαδφκελσλ επί ηνλ αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ηνπ
θάζε καζήκαηνο, δηαηξνχκελν δηα ηνπ 38, δειαδή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ.
 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηά είλαη
απηή;
Ζ εηήζηα αμηνιφγεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηελεξγείηαη απφ εηδηθή Δπηηξνπή.
Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο αμηνινγνχλ ηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία κεηά ηε ιήμε ηνπ
καζήκαηνο θαη ππάξρεη απφ ηελ πιεπξά ηνπο αλαηξνθνδφηεζε, ε νπνία θαη ιακβάλεηαη
ππφςε απφ ηνπο δηδάζθνληεο.
 Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο
εξγαζίαο;
ηαλ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαηαιήμεη ζην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
ηνπ κεηά απφ ηε ζρεηηθή σξίκαλζε (ζπδεηήζεηο κε ηνπο δηδάζθνληεο), ην ππνβάιιεη
(γξαπηψο θαη κε ηηο αλαγθαίεο επεμεγήζεηο) ζηελ Π.Δ. πξνο ηειηθή έγθξηζε, ε νπνία θαη ην
ππνβάιιεη ζηε ΓΠΔΠ ηνπ ΞΡΓΔ γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ινηπψλ
βαζκνινγεηψλ. Ζ ηειεπηαία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή
πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο (πξνθνξηθέο ή γξαπηέο) ή λα αληηπξνηείλεη ηελ κεξηθή
ηξνπνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ή θαη ηελ αιιαγή ηνπ.
Ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ην δηεπζπληή ζπνπδψλ
ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαη ηελ αιιαγή είηε ηεο επηθνπξηθήο είηε κηαο εμακεληαίαο γξαπηήο
εξγαζίαο πνπ ηνπ αλαηέζεθε κέζα ζε κία εβδνκάδα απφ ηελ αλάιεςή ηεο, εάλ ζεσξήζεη φηη
απηή δελ ζπλάδεη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή κε ηνπο εμ αξρήο δηαηππσκέλνπο
ζηφρνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο ή γεληθψο φηη δελ ζα ηνπ πξνζπνξίζεη ηελ
πξνζδνθψκελε επηζηεκνληθή σθέιεηα· ν δηεπζπληήο ζπνπδψλ ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά απφ
ηνλ κεηαπηπρηαθφ / επηθνπξνχκελν θνηηεηή θαη απφ ηνλ δηδάζθνληα, νπφηε εηζεγείηαη
ζεηηθά ή απνξξηπηηθά ζηελ ΓΠ.ΔΠ. πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ ακεηάθιεηε ηζρχ ή γηα ην
ελδερφκελν ηξνπνπνίεζεο / αιιαγήο ηεο εξγαζίαο. Κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ (εθπφλεζε, παξνπζίαζε θαη βαζκνιφγεζε) ν ππνςήθηνο θαηαζέηεη ζηε
γξακκαηεία ηνπ Ξ.Κ.Π. δχν αληίηππα ηεο εξγαζίαο θαη έλα αθφκε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ρα
δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ
Ξ.Κ.Π. αλήθνπλ ζηνπο ζπληάθηεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζην Ξ.Κ.Π. Γηα ηελ έληππε ή ηελ
ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε ηέηνηαο εξγαζίαο (ή κέξνπο ηεο) απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο
Π.Δ. ηνπ Ξ.Κ.Π.
Κε ηελ εθπφλεζε ηεο γξαπηήο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο (δηπισκαηηθήο) θαη ηελ
παξνπζίαζή ηεο ζε colloquium νινθιεξψλεηαη ν α΄ θχθινο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Ζ
εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη κε ηελ επίβιεςε ελφο κέινπο ΓΔΞ πνπ
δηδάζθεη ζην Ξ.Κ.Π. χζηεξα απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηεο Γ.Π.Δ.Π. Ρν κέινο απηφ θαη δχν αθφκε
κέιε ΓΔΞ, ηα νπνία επίζεο νξίδνληαη απφ ηε Γ.Π.Δ.Π., βαζκνινγνχλ ηε δηπισκαηηθή
εξγαζία. Ν ηειηθφο βαζκφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ηεο
βαζκνινγίαο ησλ ηξηψλ βαζκνινγεηψλ.
 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθή
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εξγαζία;
Α) ε πξσηνηππία ηνπ ζέκαηνο, β) ε ρξήζε ειιεληθήο θαη μέλεο βηβιηνγξαθίαο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα, γ) ε ζαθήλεηα ηεο κεζνδνινγίαο, δ) ε πιεξφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ
ζέκαηνο. Νη γξαπηέο εξγαζίεο (νη εμακεληαίεο θαη νη δηπισκαηηθέο) ησλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ αξρεηνζεηνχληαη θαη είλαη πξνζηηέο ζηελ Π.Δ., ζηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Ξ.Κ.Π. θαη
ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ απνδίδεηαη ζηελ θιίκαθα
απφ ην κεδέλ έσο ηηο 10 κνλάδεο.
3.2.6

Ξψο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ;

 Πνηέο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ;
Ζ αξρηθή θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θάιππηε σο έλα βαζκφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Κεηά ηηο ηειεπηαίεο πεξηθνπέο ε ρξεκαηνδφηεζε θξίλεηαη αλεπαξθήο γηα
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (ην κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα δελ έρεη δίδαθηξα).
 Πψο εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ;
Κε ηε κηθξή θξαηηθή επηρνξήγεζε. Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζπκκεηνρή
ησλ κειψλ ΓΔΞ ζην πξφγξακκα ηφζν ζε επίπεδν δηδαζθαιίαο φζν θαη επίπεδν έξεπλαο θαη
επνπηείαο εξγαζηψλ δελ ακείβεηαη.
 Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;

πφξνη

πνπ

δηαηίζεληαη

ζην

Πξφγξακκα

Α) κεηάθιεζε εηδηθψλ επηζηεκφλσλ,
Β) αγνξά βηβιίσλ θαη πιηθψλ
Γ) έξεπλα κε κεηαθηλήζεηο ζε εηδηθνχο ρψξνπο
Δ) επηζθέςεηο κνπζείσλ, κλεκείσλ

3.2.7

Ξψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 7

 Πνηά είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;
Ζ επηινγή γίλεηαη κε γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο θαη εκεξνκελία ιήμεο
γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο νξίδεηαη ε 31ε
Πεπηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.
Νη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη, θαηά ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Νθησβξίνπ, ζηα
καζήκαηα ηνπ θνξκνχ θαη ηεο θαηεχζπλζεο πνπ νη ίδηνη επηιέγνπλ θαη ζε χιε πνπ
αλαθνηλψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο κήλεο λσξίηεξα, θαζψο θαη ζηελ μέλε γιψζζα (ή
ζηηο μέλεο γιψζζεο) πνπ έρνπλ δειψζεη φηη θαηέρνπλ. Κε ηελ αλαθνίλσζε (ζηνλ εκεξήζην
ηχπν θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ξ.Ρ.Γ.Δ.) ην ΞΚΠ γλσζηνπνηεί ηνλ αξηζκφ ησλ
ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη γηα θάζε θαηεχζπλζε. Ζ αιιαγή απφ ηε κηα θαηεχζπλζε
ζηελ άιιε δελ επηηξέπεηαη, αθφκα θαη αλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε απνθαζίδεηαη
λα κελ θαιπθζνχλ νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ιφγσ ηεο θαθήο επίδνζεο ησλ ππνςεθίσλ.
Νη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
ΞΚΠ. Ζ επηινγή ησλ θνηηεηψλ γηα ηνλ α΄ Θχθιν Ππνπδψλ γίλεηαη απφ ηελ Π.Δ. θαη ηελ
επηθπξψλεη ε Γ.Π.Δ.Π
 Με πνηά ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο;
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Θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο ην «άξηζηα»
πξνζδηνξίδεηαη ζηηο 100 κνλάδεο. Ν θαηακεξηζκφο ησλ κνλάδσλ θαηά θξηηήξην
αμηνιφγεζεο έρεη σο εμήο:
1. MO εμεηάζεσλ ζηα θνηλά καζήκαηα Ξαηδαγσγηθή-Μέλε Γιψζζα : 20 + 20
κνλάδεο
2. Βαζκφο εμεηάζεσλ ζηα ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε καζήκαηα : 10 κνλάδεο
3. Φάθεινο: Γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ, δηπισκαηηθή εξγαζία, δεκνζηεχζεηο,
αλαθνηλψζεηο θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα : 10 κνλάδεο
4. Δμέηαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο: 10 κνλάδεο
5. Γεχηεξε-ηξίηε επξσπατθή μέλε γιψζζα: 5 κνλάδεο γηα ηελ δεχηεξε θαη
10 κνλάδεο αλ ν ππνςήθηνο πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά θαη γηα ηξίηε μέλε γιψζζα
6. Ξξνζσπηθή ζπλέληεπμε: 20 κνλάδεο
Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο επηηπρίαο ε Π.Δ. απνθαζίδεη
θάζε θνξά, αλαιφγσο κε ηηο επηδφζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαη κε ηηο θελέο ζέζεηο, γηα ηελ
εηζαγσγή ή κε θαη ησλ ηζνβαζκνχλησλ ή ησλ επηιαρφλησλ.
Νη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη κε επζχλε ηεο Π.Δ. κεηά απφ ζρεηηθή
εμνπζηνδφηεζε ηεο Γ.Π.Δ.Π. Ρνπο βαζηθνχο φξνπο ησλ εμεηάζεσλ ηνπο πξνζδηνξίδεη ε Π.Δ.
θαη ηνπο πεξηιακβάλεη ζηνπο φξνπο ηεο εηήζηαο πξνθήξπμεο. Κεηά απφ ηελ πεξάησζε ησλ
εμεηάζεσλ νη πίλαθεο ησλ επηηπρφλησλ πξνσζνχληαη απφ ηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ
Ξ.Κ.Π. γηα επηθχξσζε ζηε Γ.Π.Δ.Π. ψζηε λα αλαθνηλσζνχλ πξηλ απφ ηελ 1ε Λνεκβξίνπ.
 Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 8
Ρν πνζνζηφ απνδνρήο ησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο
απμνκεηψλεηαη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη είλαη ζε ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
αηηήζεσλ ησλ θνηηεηψλ, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ γίλνληαη δεθηνί ζην
πξφγξακκα νξίδεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηε λνκνζεζία.
Θαηά ην ηειεπηαίν έηνο 2010-2011 ην πνζνζηφ εηζδνρήο ησλ θνηηεηψλ ζην πξφγξακκα
παξαηεξήζεθε φηη ήηαλ πεξίπνπ ηνπ 25% ησλ αηφκσλ πνπ ππέβαιιαλ αίηεζε θαη είλαη απφ
ηα ρακειφηεξα πνζνζηά εηζδνρήο ζην πξφγξακκα ιφγσ ηνπ πςεινχ αξηζκνχ ησλ αηηήζεσλ.
 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
επηινγήο θνηηεηψλ;
Κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο.
 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο
επηινγήο θνηηεηψλ;
Θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο
Δηδηθήο Πχλζεζεο επηηξνπέο ζεκαηνδφηεζεο, βαζκνινγεηψλ θαη αλαβαζκνινγεηψλ. Ρα κέιε
ΓΔΞ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο ζεκαηνδφηεζεο δε ζπκκεηέρνπλ ζηηο άιιεο δχν
επηηξνπέο. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ηα ζηνηρεία ησλ
ππνςεθίσλ είλαη θαιπκκέλα κε αδηαθαλή ηαηλία θαη δελ κπνξνχλ λα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε
ησλ βαζκνινγεηψλ. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ γίλεηαη απφ δχν βαζκνινγεηέο νη βαζκνί
ησλ νπνίσλ θαιχπηνληαη, ψζηε λα κελ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο είλαη θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρξήζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο
θξηηεξίσλ επηινγήο (π.ρ. εμεηάζεηο, ζπλέληεπμε θηι.), ψζηε λα ζπλδπαζηνχλ θαηά ηελ
επηινγή ηα πιενλεθηήκαηα πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ επηινγήο. ινη νη φξνη, νη
δηαδηθαζίεο θαη νη κέζνδνη είλαη ζε γλψζε ησλ ππνςεθίσλ εθφζνλ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο.
3.2.8

Ξψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ;

 Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ;
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Ζ ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ πθίζηαηαη αιιά είλαη πεξηνξηζκέλε.
Νη δηδάζθνληεο ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ζηε βάζε πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (π.ρ. Erasmus). Νη πεξηνξηζκέλνη πφξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο
απνηεινχλ εκπφδην ζηελ θιήζε δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ.
 Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ ;
Φνηηεηέο πνπ δε γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα δελ κπνξνχλ λα
παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Απηήλ ηε δπλαηφηεηα έρνπλ νη
θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Θχπξν.
 Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ;
Νη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο αθνξνχλ κφλν ζε αηνκηθφ επίπεδν αληαιιαγήο
δηδαζθφλησλ κέζσ πξνγξακκάησλ.
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9

3.2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
3.2.9

Ρίηινο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ
Γηαπαλεπηζηεκηαθό Κεηαπηπρηαθό Ξξόγξακκα Σπνπδώλ
Κνπζεηνινγίαο

Ρν Ξξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΓΞΚΠ Κνπζεηνινγίαο
θαηεπζχλζεηο, θαη παξέρεη πηπρίν εηδηθφηεηαο κνπζεηνιφγνπ.

είλαη

εληαίν,

ρσξίο

3.2.10 Ρκήκαηα θαη Ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ
Ππνπδψλ.10




3.2.11

Ρκήκα Αξρηηεθηφλσλ, Α.ΞΘ.
Ρκήκα Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ, ΑΞ.Θ.
Ρκήκα Δπηζηεκψλ Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, Α.Ξ.Θ.
Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο
Ξψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο;

 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο
απνηειεζκαηηθέο είλαη;

ειέγρνπ

ηεο

αληαπφθξηζεο

απηήο;

Πφζν

Ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ ΓΞΚΠ Κνπζεηνινγίαο ηφζν κε θξηηήξην ηνπο ζηφρνπο
ηεο ίδηαο ηεο ίδξπζήο ηνπ φζν θαη αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ κνπζεηαθψλ ζπνπδψλ θξίλεηαη σο πνιχ κεγάινο.
Ξξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο ζπνπδέο γηα ηελ εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ, νη νπνίνη έρνπλ
πνιιαπιέο αξρηθέο εηδηθφηεηεο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ελφο
θαηεμνρήλ δηε-επηζηεκνληθνχ ζεζκνχ, φπσο είλαη ηα κνπζεία. Δίλαη ην κνλαδηθφ ζην είδνο
κεηαπηπρηαθφ πνπ νξγαλψλεηαη φρη κφλν απφ δηαθνξεηηθά Ρκήκαηα αιιά θαη απφ
δηαθνξεηηθά Ξαλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα.
Ζ αληαπφθξηζε ζην πξφγξακκα ειέγρεηαη: α. απφ ηελ αλαινγία ππνςεθίσλ κε ηνλ
ηειηθφ αξηζκφ πνπ ηειηθά θνηηνχλ β. απφ ηηο πνιχ δηεπξπκέλεο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο
εηδηθφηεηεο ησλ 68 κνπζεηνιφγσλ πνπ απνθνίηεζαλ απφ ηνπ 4 έσο ηψξα θχθινπο ζπνπδψλ
θαη ησλ 18 πνπ απηή ηε ζηηγκή θνηηνχλ (βι. πίλαθα παξαθάησ). Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη νη 38
απφ απηνχο έρνπλ πεξίπνπ 20 δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο (ηζηνξηθνί, αξρεηνλφκνη –
βηβιηνζεθνλφκνη, επηθνηλσληνιφγνη, εηθαζηηθνί, πιαζηηθψλ ηερλψλ, θηιφινγνη, δάζθαινη,
λεπηαγσγνί, παηδαγσγνί, κεραλνιφγνη – κεραληθνί, ειεθηξνιφγνη – κεραληθνί,
ζπληεξεηέο, ηζηνξηθνί ηεο ηέρλεο, εζλνιφγνη, ζεαηξνιφγνη, ζθελνγξάθνη, επξσπατθνχ
πνιηηηζκνχ, δηαρεηξηζηέο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, αλζξσπνιφγνη, νξγάλσζε θαη
δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ) εθηφο απφ ηηο θπξίαξρεο εηδηθφηεηεο ησλ αξραηνιφγσλ θαη ησλ
αξρηηεθηφλσλ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ κεγάιε αληαπφθξηζε ζηηο δηεπηζηεκνληθέο
παξακέηξνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ.

9

ηελ πεξίπησζε πνπ ζην Σκήκα ιεηηνπξγνύλ πεξηζζόηεξα από έλα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ
πνπδώλ ε ελόηεηα απηή πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα θαζέλα από ηα ΠΜ.
10
πκπιεξώλεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνύ ή Γηηδξπκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ.
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 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πνπδψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;
Ρν ΓΞΚΠ Κνπζεηνινγίαο αμηνινγείηαη απφ:
α) ηνλ αξηζκφ ησλ αηηνχλησλ λα εγγξαθνχλ ζε ζρέζε κε φζνπο ηειηθά εγγξάθνληαη,
β. απφ ηελ Δ.Γ.Δ. (Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή) ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ,
γ. απφ ηνπο ζπληνληζηέο ησλ 6 Γηδαθηηθψλ Ξεξηνρψλ νη νπνίνη αλαλεψλνπλ ηηο ζεκαηηθέο,
ηηο εηζεγήζεηο θαη ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο εηζεγεηέο,
δ. απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο.
 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ;
Α. Ρν ΓΞΚΠ Κνπζεηνινγίαο δηαζέηεη ηε δηθή ηνπ ηζηνζειίδα
Β. Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Α.Ξ.Θ.
 Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ
απέθηεζαλ ηίηιν Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απφ ην Σκήκα;
Ζ εθπαίδεπζε ζην Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ
"Κνπζεηνινγία" απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή κνπζεηνιφγσλ πνπ είλαη έηνηκνη λα εξγαζηνχλ
ζε κνπζεία, εθνξείεο αξραηνηήησλ θαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη ηνπ
πνπξγείνπ Ξαηδείαο, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Απηφο είλαη θαη ν
ιφγνο πνπ νη απφθνηηνί απνθαζίζηαληαη επαγγεικαηηθά πνιχ γξήγνξα. Ζ επαγγεικαηηθή
πνξεία ησλ απνθνίησλ ηνπ ΓΞΚΠ παξαθνινπζείηαη θπξίσο κε άκεζε επηθνηλσλία καδί ηνπο
θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θνηλνπνηείηαη ζηελ ζειίδα ηνπ ΓΞΚΠ Κνπζεηνινγίαο,
φπνπ ππάξρνπλ θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο. Αθφκα παξαθνινπζείηαη κέζα απφ ηα εηήζηα
ζπλέδξηα ηεο Κνπζεηνινγίαο πνπ νξγαλψλεη ην ΓΞΚΠ θαη ζηα νπνία, αλάκεζα ζε άιια,
παξνπζηάδεηαη ε επαγγεικαηηθή δξάζε φζσλ απφ ηνπο απνθνίηνπο εξγάδνληαη ζε κνπζεία ή
ζπλεξγάδνληαη ζηε δεκηνπξγία πεξηνδηθψλ ή κφληκσλ εθζέζεσλ. Ξνιινί απφ ηνπο
πηπρηνχρνπο ήδε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζπνπδψλ ηνπο εξγάδνληαλ ζε κνπζεία θαη άιινπο
θνξείο ηνπ Ξ.ΞΝ. αιιά θαη ζε ηδησηηθά κνπζεία θαη πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη έηζη
κεηέθεξαλ άκεζα ηελ εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή ηνπο εθπαίδεπζε.
3.2.12 Ξψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ;11
 Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ
11

πκπιεξώζηε ηνπο Πίλαθεο 13.1 θαη 13.2.
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ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;
Ρν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έκθαζε ζηε ζεσξία, ζηελ πξάμε,
ζηελ δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ηελ αιιεινηξνθνδνηνχκελε νιηζηηθή πξνζέγγηζε. Ρν
πξφγξακκα πεξηιακβάλεη: ζπζηεκαηηθά καζήκαηα θνξκνχ, δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα,
ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε κνπζεία ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ,
αλαιπηηθέο αλαθνξέο ησλ επηζθέςεσλ, πξαθηηθή άζθεζε ζε κνπζείν, γξαπηέο εξγαζίεο θαη
εμεηάζεηο γηα θάζε κία απφ ηηο έμη Γηδαθηηθέο Ξεξηνρέο, γξαπηή Γηπισκαηηθή Δξγαζία.
Πηφρνο ηεο δηάξζξσζεο ησλ Γηδαθηηθψλ Ξεξηνρψλ ζην Α' θαη Β' Eμάκελν είλαη ε θαηαλφεζε
βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ θαη ε απφθηεζε πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο. Ν παξαπάλσ ζηφρνο πξνθχπηεη απφ ην δηεπηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηεο
κνπζεηνινγίαο, θαη ηελ αλάγθε νιηζηηθήο πξνζέγγηζήο ηεο κε επαλαηξνθνδνηνχκελεο
δηεξγαζίεο απφ ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ εξκελεία σο ηελ αξρηηεθηνληθή παξνπζίαζε θαη ηελ
αμηνιφγεζε. Νη θνηηεηέο πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ απαηηνχκελε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία
ζηελ πξάμε, έρνληαο θαηαλνήζεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ηελ εξκελεχεη θαη ηε
δηθαηνινγεί.
 Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ,
εξγαζηεξίσλ, άιισλ δξαζηεξηνηήησλ;
Ζ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία θαηαιακβάλεη ηα δχν πξψηα εμάκελα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Ππνπδψλ θαη αλαπηχζζεηαη κέζα απφ έμη Γηδαθηηθέο Ξεξηνρέο. Ζ Ξξαθηηθή Άζθεζε
πινπνηείηαη ζε επηιεγκέλα κνπζεία ηεο Διιάδαο θαη ηεο αιινδαπήο θαη δηαξθεί έλα εμάκελν
(Γ΄εμάκελν). Ρα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα είλαη εληαγκέλα ζηηο έμη Γηδαθηηθέο Ξεξηνρέο πνπ
παξαθνινπζνχλ νη θνηηεηέο ηα δχν πξψηα εμάκελα, ελψ νη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα
παξάδεηγκα νη δχν εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ζηελ Αζήλα θαη ζε πφιε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηα
εηδηθά ζεκηλάξηα, πξαγκαηνπνηνχληαη εκβφιηκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ.
 Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη
επηθάιπςε χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη
νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη δηαδηθαζία
επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ
καζεκάησλ;
Υο ην 2010 ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ είρε δηάξθεηα 4 εμάκελα ελψ ζην λέν θχθιν
(2010-2012) δηαξθεί ηξία εμάκελα, κε δηδαθηηθέο κνλάδεο αληίζηνηρεο κε ηα κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία θαηαιακβάλεη ηα δχν πξψηα
εμάκελα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ θαη αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηεο παξαθάησ έμη
Γηδαθηηθέο Ξεξηνρέο:
Γηδαθηηθή Ξεξηνρή Η: Zεηήκαηα Ξνιηηηζκνχ
Γηδαθηηθή Ξεξηνρή ΗΗ: Zεηήκαηα Θεσξεηηθήο Mνπζεηνινγίαο
Γηδαθηηθή Ξεξηνρή ΗΗΗ: Zεηήκαηα Oξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
Γηδαθηηθή Ξεξηνρή ΗV: Eθαξκνζκέλε Mνπζεηνινγία
Γηδαθηηθή Ξεξηνρή V: Aξρηηεθηνληθφο Ξξνγξακκαηηζκφο θαη Πρεδηαζκφο Eθζέζεσλ,
Mνπζείσλ, θαη Αλάδεημε Aξραηνινγηθψλ Σψξσλ, Mλεκείσλ θαη Ππλφισλ
Γηδαθηηθή Ξεξηνρή VΗ: Mνπζεηνπαηδαγσγηθή
Νξηζκέλεο απφ ηηο Γηδαθηηθέο Ξεξηνρέο έρνπλ ζπλάθεηα αιιά θαζψο είλαη δηαβαζκηζκέλεο
απφ ην γεληθφηεξν ζην εηδηθφηεξν νη αιιειεπηθαιχςεηο είλαη ειάρηζηεο. Αληίζεηα επλνείηαη ε
εκβάζπλζε ζηα επηκέξνπο δεηήκαηα ηεο κνπζεηνινγίαο. Ζ Π.Δ. κειεηά ζπζηεκαηηθά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζέηεη πξνο ζπδήηεζε ζηελ Δ.Γ.Δ. δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ζε επαλεθηίκεζε ή αλαπξνζαξκνγή ησλ καζεκάησλ.
 Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ
είλαη;
Γελ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ αιιά έλα απζηεξφ
ρξνλνδηάγξακκα. Νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ππνρξενχληαη λα νινθιεξψλνπλ φιεο ηνπο
ηηο ππνρξεψζεηο (βιέπε πεξηγξαθή πξνεγνπκέλσο) αλά αθαδεκατθφ εμάκελν θαη Γηδαθηηθή
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Ξεξηνρή ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ εμακήλνπ, ρσξίο θακία ρξνληθή αλαβνιή, ελψ θαη ε
δηπισκαηηθή ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ζην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ (ή παιαηφηεξα
ηεζζάξσλ) εμακήλσλ. Γηαθνξεηηθά δηαθφπηεηαη νξηζηηθά ε θνίηεζή ηνπο. Ρν ζπγθεθξηκέλν
ζχζηεκα, αλ θαη απζηεξφ, είλαη πνιχ ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ σο πξνο ηηο επηδφζεηο
ησλ θνηηεηψλ.
3.2.13 Ξψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα;
 Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηά έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη
αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα;
Αλά εμάκελν ζπνπδψλ θαη αλά Γηδαθηηθή Ξεξηνρή αμηνινγείηαη:
α. ε παξνπζία ζηα καζήκαηα κε απζηεξή ηήξεζε απνπζηψλ, β. ε παξνπζίαζε ειιεληθήο θαη
μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο ζε νκάδεο, 4-5 θνξέο ζε θάζε Γηδαθηηθή Ξεξηνρή, γ. νη αηνκηθέο
εξγαζίεο αλά Γηδαθηηθή Ξεξηνρή, δ. νη δνκεκέλεο αλαθνξέο (reports) γηα ηα πεξίπνπ 20
κνπζεία πνπ επηζθέπηνληαη ζπλνιηθά ζηηο δχν εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο (ζηελ Αζήλα θαη ζε
επηιεγκέλε πφιε ηνπ εμσηεξηθνχ), ε. νη γξαπηέο εμεηάζεηο γηα θάζε Γηδαθηηθή Ξεξηνρή θαη
ζη. ε ηειηθή δηπισκαηηθή γξαπηή εξγαζία.
Πηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα
αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηηο δηδάζθνπζεο αιιά θαη απφ φινπο ηνπο
κεηαπηπρηαθνχο ψζηε λα εμαζθαιίδεη κία αμηφπηζηε θαη έγθπξε δηαδηθαζία. Ηδηαίηεξα γηα
ηελ ηειηθή δηπισκαηηθή εξγαζία νξγαλψλεηαη εηδηθέο ζπλαληήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθπφλεζεο θαη εηδηθή παξνπζίαζε (colloquium) ζην ηέινο.
 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ;
Ζ δηαθάλεηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ εμαζθαιίδεηαη: α. κέζα απφ ηηο
πνιιαπιέο θαη πνιπεπίπεδεο παξακέηξνπο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζήο ηνπο (εμεηάζεηο,
εξγαζίεο, reports, παξνπζηάζεηο βηβιηνγξαθίαο, παξνπζίεο, βιέπε παξαπάλσ) θαη β. απφ ηε
βαζκνιφγεζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απφ δχν ζπληνληζηέο ή θαη δηδάζθνληέο ησλ
Γηδαθηηθψλ Ξεξηνρψλ.
 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηά είλαη
απηή;
Ζ αλά δηεηία αμηνιφγεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηελεξγείηαη απφ εηδηθή Δπηηξνπή.
Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο αμηνινγνχλ ηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία κεηά ηε ιήμε ηνπ
καζήκαηνο θαη ππάξρεη απφ ηελ πιεπξά ηνπο αλαηξνθνδφηεζε, ε νπνία θαη ιακβάλεηαη
ππφςε απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη απφ ηνπο ζπληνληζηέο ησλ δηαθνξεηηθψλ Γηδαθηηθψλ
Ξεξηνρψλ.
 Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο
εξγαζίαο;
Νη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, έθηαζεο πεξίπνπ 15.000-30.000 ιέμεσλ, εθπνλνχληαη
είηε αηνκηθά, είηε νκαδηθά, κε δηαθεθξηκέλε σζηφζν ηε ζπκβνιή ηνπ θαζελφο. Νη εξγαζίεο
κπνξεί λα έρνπλ ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν ή θαη ζρεδηαζηηθφ, ηφζν ζε ππνζεηηθή φζν θαη ζε
πξαγκαηηθή ζπλζήθε. ηαλ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαηαιήμεη ζην ζέκα ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ κεηά απφ ηε ζρεηηθή σξίκαλζε (ζπδεηήζεηο κε ηνπο
δηδάζθνληεο) θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ην ππνβάιιεη (γξαπηψο θαη κε ηηο
αλαγθαίεο επεμεγήζεηο) ζηελ Π.Δ. (Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή) πξνο ηειηθή έγθξηζε, ε νπνία θαη
ην ππνβάιιεη ζηελ Δ.Γ.Δ. (Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή) γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε θαη γηα ηε
ζπκπιήξσζε ησλ ινηπψλ βαζκνινγεηψλ. Ζ ηειεπηαία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ
κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο (πξνθνξηθέο ή γξαπηέο) ή λα
αληηπξνηείλεη ηελ κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ή θαη ηελ αιιαγή ηνπ. Κεηά απφ ηελ
νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ (εθπφλεζε, παξνπζίαζε θαη βαζκνιφγεζε) ν ππνςήθηνο
θαηαζέηεη ζηε γξακκαηεία ηνπ Γ.Ξ.Κ.Π. δχν αληίηππα ηεο εξγαζίαο θαη έλα αθφκε ζε
ειεθηξνληθή κνξθή. Ρα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ πνπ
γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Γ.Ξ.Κ.Π. Κνπζεηνινγίαο αλήθεη ζην Γ.Ξ.Κ.Π. Κε ηελ εθπφλεζε
ηεο γξαπηήο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο (δηπισκαηηθήο) θαη ηελ παξνπζίαζή ηεο ζε colloquium
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ζην ηέινο ηνπ Γ΄ Δμακήλνπ. Ζ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξαθνινπζείηαη απφ
ηξηκειή επηηξνπή δηδαζθφλησλ χζηεξα απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηεο Δ.Γ.Δ. Ν ηειηθφο βαζκφο
ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηξηψλ
βαζκνινγεηψλ.
 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθή
εξγαζία;
Α) ε πξσηνηππία ηνπ ζέκαηνο, β) ε ρξήζε ειιεληθήο θαη μέλεο βηβιηνγξαθίαο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα, γ) ε ζαθήλεηα ηεο κεζνδνινγίαο, δ) ε πιεξφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ
ζέκαηνο. Νη γξαπηέο εξγαζίεο (νη εμακεληαίεο θαη νη δηπισκαηηθέο) ησλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ αξρεηνζεηνχληαη θαη είλαη πξνζηηέο ζηελ Π.Δ., ζηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Γ.Ξ.Κ.Π. θαη
ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ απνδίδεηαη ζηελ θιίκαθα
απφ ην κεδέλ έσο ηηο 10 κνλάδεο.
3.2.14 Ξψο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ;
 Πνηέο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ;
Ρν ΓΞΚΠ "Κνπζεηνινγία" ρξεκαηνδνηήζεθε σο ην 2008 απφ ην ΞΔΞΘ [Γ'
Θνηλνηηθφ Ξιαίζην Πηήξημεο, Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ)], έρνληαο επηηχρεη ηελ αλψηαηε βαζκνινγία
κεηαμχ φισλ ησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ ην 2001. Απφ ην 2008
θαη εμήο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Ξνιπηερληθήο Πρνιήο θαη απφ
ην Δ.Ρ.Α.Α. / ΡΠΚΔΓΔ. Ρέινο, απεπζχλεηαη ζε ρνξεγνχο.
Ζ αξρηθή ρξεκαηνδφηεζε θάιππηε σο έλα βαζκφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Κεηά ηηο ηειεπηαίεο πεξηθνπέο ε ρξεκαηνδφηεζε θξίλεηαη αλεπαξθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Πψο εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ;
Κε ηνπο ππάξρνληεο πφξνπο. Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζπκκεηνρή ησλ
δηδαζθφλησλ ζην πξφγξακκα ηφζν ζε επίπεδν δηδαζθαιίαο φζν θαη επίπεδν έξεπλαο θαη
επνπηείαο εξγαζηψλ δελ ακείβεηαη.
 Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;

πφξνη

πνπ

δηαηίζεληαη

ζην

Πξφγξακκα

Α) κεηάθιεζε πνιιψλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, κειψλ ΓΔΞ θαη επαγγεικαηηψλ
κνπζείσλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ θνξέσλ
Β) αγνξά βηβιίσλ θαη πιηθψλ
Γ) έξεπλα κε κεηαθηλήζεηο ζε εηδηθνχο ρψξνπο
Γ) Νξγάλσζε εηήζηνπ ζπλεδξίνπ
Δ) δχν κεγάιεο εθδξνκέο αλά θχθιν ζπνπδψλ: α. επηζθέςεηο ζε επηιεγκέλα
παξαδεηγκαηηθά κνπζεία ηνπ εμσηεξηθνχ β. επηζθέςεηο ζε κνπζεία ηεο πφιεο
Αζελψλ. Πηηο δχν εθδξνκέο ζπκκεηέρνπλ, εθηφο απφ ηνπο θνηηεηέο, νη ζπληνληζηέο
ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη κεγάινο αξηζκφο δηδαζθφλησλ αιιά θαη επαγγεικαηηψλ
κνπζεηαθνχ ρψξνπ.
3.2.15

ησλ

θαη
ησλ
ησλ
ηνπ

Ξψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 12

 Πνηά είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;

12

πκπιεξώζηε ηνλ Πίλαθα 4.
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Πην ΓΞΚΠ Κνπζεηνινγίαο ε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη
αλά δχν έηε κε γξαπηέο εμεηάζεηο θαη ζπλέληεπμε. Νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ θάζε
δεχηεξν Πεπηέκβξην ηα δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδνληαη απφ ην λφκν θαη ηελ Δ.Γ.Δ. (Δηδηθή
Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή): αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, αληίγξαθν δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ ή
βεβαίσζε ηζνηηκίαο πηπρίνπ γηα φζνπο πξνέξρνληαη απφ παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ηεο
αιινδαπήο, πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο, αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
(ζπνπδέο, εξεπλεηηθή, επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, επηζηεκνληθέο εξγαζίεο θαη
δεκνζηεχζεηο κε αλάιπζή ηνπο, δηαθξίζεηο ηνπ ππνςεθίνπ, δηπισκαηηθή εξγαζία,
απνδεηθηηθά μέλσλ γισζζψλ, δχν θιεηζηέο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, απνδεηθηηθά
επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, άιια ζηνηρεία). Πηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε παξαθάησ
δηαδηθαζία: ζνη απφ ηνπο ππνςεθίνπο πξνθχπηεη απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία φηη δελ
έρνπλ δηδαρζεί ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Ρέρλεο θαη ηνπ Ξνιηηηζκνχ επαξθψο
πξνζέξρνληαη ζε εμεηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηζηνξίαο ηέρλεο θαη πνιηηηζκνχ. Πηε
ζπλέρεηα φινη νη ππνςήθηνη (θαη νη επηηπρφληεο ηεο παξαπάλσ γξαπηήο εμέηαζεο θαη φζνη
δελ ππνρξενχληαη ζ' απηήλ) ζπκκεηέρνπλ ζε γξαπηή δνθηκαζία (ζρνιηαζκφο θεηκέλνπ) ζε
ζέκα γεληθήο θχζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηε
ζρέζε ηνπ κε ηελ θνηλσλία, ηελ αλάπηπμε, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή. Δθφζνλ
επηηχρνπλ πξνβηβάζηκν βαζκφ ηνπιάρηζηνλ 5,5 (πεληέκηζπ) κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα
ζεσξεζνχλ ππνςήθηνη γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδεη ν
λφκνο θαη ε Δ.Γ.Δ.Ν η 30 (ηξηάληα) ππνςήθηνη πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πςειφηεξε
ζπλνιηθή βαζκνινγία, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηελ αμηνιφγεζε/κνξηνδφηεζε ησλ
απαηηνχκελσλ απφ ην λφκν θαη ηελ Δ.Γ.Δ. πξνζφλησλ/δηθαηνινγεηηθψλ, θαινχληαη ζε
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηελ νπνία νινθιεξψλεηαη ε ηειηθή επηινγή. Ζ πηζηνπνηεκέλε
γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο είλαη πξνυπφζεζε.


Με πνηά ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο;

Νη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη κε επζχλε ηεο Π.Δ. (Ππληνληζηηθήο
Δπηηξνπήο) κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο Δ.Γ.Δ. (Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο).
Ρνπο βαζηθνχο φξνπο ησλ εμεηάζεσλ ηνπο πξνζδηνξίδεη ε Π.Δ. θαη ηνπο πεξηιακβάλεη ζηνπο
φξνπο ηεο αλά δηεηίαο πξνθήξπμεο (βιέπε πεξηγξαθή παξαπάλσ). Κεηά απφ ηελ πεξάησζε
ησλ εμεηάζεσλ νη πίλαθεο ησλ επηηπρφλησλ πξνσζνχληαη απφ ηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γ.Ξ.Κ.Π. Κνπζεηνινγίαο γηα επηθχξσζε απφ ηελ Δ.Γ.Δ. ψζηε λα αλαθνηλσζνχλ.
 Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 13
Ρν πνζνζηφ απνδνρήο ησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ ΓΞΚΠ
Κνπζεηνινγίαο κεηψλεηαη ζηαζεξά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαζψο απμάλεηαη δηαξθψο ν
αξηζκφο ησλ αηηνχλησλ θνηηεηψλ. Θαηά ην ηειεπηαία εηζαγσγή γηα ηελ πεξίνδν 2010-2012
απφ ηνπο 138 ππνςήθηνπο θνηηεηέο επηιέρηεθαλ ζπλνιηθά 19, πνζνζηφ 13.7%.
 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
επηινγήο θνηηεηψλ;
Κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ.
 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο
επηινγήο θνηηεηψλ;
Θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο
επηηξνπέο ζεκαηνδφηεζεο, βαζκνινγεηψλ θαη αλαβαζκνινγεηψλ. Ρα κέιε ΓΔΞ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο ζεκαηνδφηεζεο δε ζπκκεηέρνπλ ζηηο άιιεο δχν επηηξνπέο.
Δπηπιένλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ηα ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ είλαη
θαιπκκέλα κε αδηαθαλή ηαηλία θαη δελ κπνξνχλ λα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ησλ
βαζκνινγεηψλ. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ γίλεηαη απφ δχν βαζκνινγεηέο νη βαζκνί ησλ
13

Ζ εξώηεζε απηή κπνξεί λα απαληεζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξώζαηε ζηνλ Πίλαθα 4.
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νπνίσλ θαιχπηνληαη, ψζηε λα κελ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
δηαδηθαζίαο επηινγήο είλαη θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρξήζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο θξηηεξίσλ
επηινγήο (π.ρ. εμεηάζεηο, ζπλέληεπμε θηι.), ψζηε λα ζπλδπαζηνχλ θαηά ηελ επηινγή ηα
πιενλεθηήκαηα πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ επηινγήο. ινη νη φξνη, νη δηαδηθαζίεο
θαη νη κέζνδνη είλαη ζε γλψζε ησλ ππνςεθίσλ εθφζνλ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ θαη ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο.
3.2.16 Ξψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ;
 Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ;
Ζ ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ απνηειεί ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γηδάζθνπλ άλζξσπνη κε ζεκαληηθέο εκπεηξίεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο απφ Ξαλεπηζηήκηα
θαη κνπζεία ηνπ εμσηεξηθνχ, είηε κε εηζεγήζεηο ζηηο ππάξρνπζεο Γηδαθηηθέο Ξεξηνρέο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ, είηε κε εκβφιηκα ζεκηλαξηαθά καζήκαηα. Ζ ζπκκεηνρή μέλσλ
δηδαζθφλησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ζρεηηθά κηθξφηεξε, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ απνηεινχλ εκπφδην ζηελ θιήζε δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ.
 Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ ;
Πην πξφγξακκα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θνηηεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ,
εθφζνλ γλσξίδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηνλ θχθιν ζπνπδψλ πνπ
νινθιεξψζεθε (2008-2010) πξψηεπζε αιινδαπφο θνηηεηήο απφ ηελ Ηζπαλία.
 Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ;
Ξνιινί απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζε
αλαγλσξηζκέλα κνπζεία θαη άιινπο ζρεηηθνχο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ (π.ρ. Κνπζείν ηνπ
Ινχβξνπ).
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3.3. Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ
3.3.1.

Ξψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο;

Ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ελφο Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ ζηηο
απαηηήζεηο ηφζν ηνπ Ρκήκαηνο φζν θαη ηεο θνηλσλίαο είλαη ζπλάξηεζε ηεο θπζηνγλσκίαο
ηνπ Ρκήκαηνο, ηνπ πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη
εμαξρήο. Ζ θπζηνγλσκία ηνπ Ρκήκαηνο αιιά θαη ην πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ
είλαη δηακνξθσκέλα θαη δελ παξαιιάζζνπλ ζεκαληηθά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ρν
Ξξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηφζν ηνπ Ρκήκαηνο φζν
θαη ηεο θνηλσλίαο, γεληθφηεξα, φπσο απηέο ζπλδηακνξθψλνληαη ζηε βάζε ησλ εμειίμεσλ ζην
ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αγσγήο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ θαη
ησλ εξγαζηψλ.
 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο
απνηειεζκαηηθέο είλαη;

ειέγρνπ

ηεο

αληαπφθξηζεο

απηήο;

Πφζν

Θεσξείηαη ζεκαληηθή δηαδηθαζία ν έιεγρνο ηεο αληαπφθξηζεο ελφο Ξξνγξάκκαηνο
Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο. Ν έιεγρνο απηφο
ζπλίζηαηαη ζηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε απφ ηα κέιε ΓΔΞ ησλ εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο αγσγήο θαη ησλ θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ πνπ επέξρνληαη ζην
πξφγξακκα ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο θαη επηινγψλ. Βέβαηα, είλαη γεγνλφο φηη ε αληαπφθξηζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο είλαη θαη ζε ζρέζε κε ην
πξνθίι ησλ κειψλ ΓΔΞ, ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ πεδίσλ πνπ
ζεξαπεχνπλ.
 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;

απηνχ

ηνπ

Ζ αμηνιφγεζε θαη ε ελδερφκελε αλαζεψξεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ γίλεηαη
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηφζν κέζσ ησλ ζπδεηήζεσλ ζηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο Δηδηθήο
Πχλζεζεο ηνπ Ρκήκαηνο φζν θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ.
 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ;
Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ρκήκαηνο
θαη ηεο γλσζηνπνίεζεο θαη θνηλνπνίεζεο ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηνπ.
 Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ
απέθηεζαλ Γηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ ην Σκήκα;
Θεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία δελ πθίζηαηαη. Ζ πιεηνςεθία ησλ ππνςεθίσλ
δηδαθηφξσλ είλαη εξγαδφκελνη εθπαηδεπηηθνί. Ν δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί σο πξνζφλ αλέιημήο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε
δηαδηθαζίεο επηινγήο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο.

3.3.2.

Ξψο θξίλεηε ηε δνκή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ;

 Πξνζθέξνληαη καζήκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ;
Γελ ππάξρνπλ καζήκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ.
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 Πξνζθέξνληαη καζήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο; Πνηα είλαη απηά;
Γελ πξνζθέξνληαη καζήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο. Υζηφζν, νη ππνςήθηνη
δηδάθηνξεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ αληίζηνηρα καζήκαηα ζην πξφγξακκα
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εάλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνπο ίδηνπο ή ηνπο επφπηεο ηνπο.
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3.3.3.

Ξψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα;

 Τπάξρεη ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΙ ή
εξεπλεηηθά Ιδξχκαηα ζηε ζχλζεζε ησλ 7κειψλ θαη 3κειψλ επηηξνπψλ;
Ζ ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΗ ή εξεπλεηηθά
Ηδξχκαηα ζηε ζχλζεζε ησλ 7κειψλ θαη 3κειψλ επηηξνπψλ είλαη επηβεβιεκέλε.
 Πψο παξαθνινπζείηαη δηαρξνληθά ε επίδνζε θαη ε πξφνδνο ησλ ππνςεθίσλ
δηδαθηφξσλ; Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο
ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;
Νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε εαξηλνχ εμακήλνπ ππνβάιινπλ
αλαιπηηθφ ππφκλεκα γηα ηελ πνξεία ηεο δηαηξηβήο ηνπο ζηε Γ.Π.Δ.Π. Ρν ππφκλεκα απηφ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ έθζεζε πξνφδνπ πνπ θαηαζέηεη ν επηβιέπσλ, αμηνινγείηαη ζηε ζπλέρεηα
απφ ηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Ξ.Κ.Π., ε νπνία εθθξάδεη ηελ άπνςή ηεο ζηε Γ.Π.Δ.Π.
ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ Γ.Π.Δ.Π. θξίλεη ηελ πξφνδν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη απνθαζίδεη
ζρεηηθά.
 Δθαξκφδνληαη θνηλέο (κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ) δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο
ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ππνςήθηνπ δηδάθηνξα πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή
εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία ζε φηη αθνξά θξηηήξηα επηινγήο (π.ρ. θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ
ζπνπδψλ) θαη αθνινπζείηαη.
 Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο;
Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππφθεηηαη ζε θξηηηθή ζηε Γεληθή
Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή θνηλνπνίεζε ζηα κέιε ΓΔΞ
απφ ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Πε φηη αθνξά ζηελ εμέηαζε ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο εξγαζίαο ηνπ φπνηε θξηζεί ζθφπηκν απφ ηνλ επφπηε ηνπ. Ξξηλ
απφ ηελ ηειηθή εμέηαζε νξγαλψλεηαη ζρεηηθφ colloquium (αλνηθηή δηαδηθαζία) ζην νπνίν ν
ππνςήθηνο δηδάθηνξαο παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία ηνπ θαη απαληά ζε εξσηήζεηο ησλ
παξηζηάκελσλ κειψλ ΓΔΞ.
 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή; Πνηέο;
Νη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θάζε δηαηξηβήο είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν. Ππλήζσο, απαηηείηαη ε δεκνζίεπζε κέξνπο ηεο εξγαζίαο (π.ρ. αλαζθφπεζε
βηβιηνγξαθίαο, επξήκαηα έξεπλαο θηι) ζε ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.
3.3.4. Ξψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 14
 Πνηά είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;
Γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο
εηδίθεπζεο (Κ.Γ.Δ.) απφ ην νηθείν ή απφ άιιν Ξ.Κ.Π. απνηειεί πξναπαηηνχκελν.
Δπνκέλσο, σο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο κπνξεί λα γίλνπλ απνδεθηνί φζνη νινθιήξσζαλ ηνλ
πξψην θχθιν ηνπ Ξ.Κ.Π. ή δηαζέηνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζρεηηθφ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ
Ξ.Κ.Π.
Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Π.Δ.Π. θαη ζπλνδεχεηαη απφ ππφκλεκα, ζην νπνίν
αλαθέξνληαη:
1. Ρν κέινο ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο κε ην νπνίν επηζπκεί λα ζπλεξγαζηεί ν αηηψλ,
14

πκπιεξώζηε ηνλ Πίλαθα 5.
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2. Ρα θχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηεθκεξίσζε ηεο πξσηνηππίαο ηνπο,
3. Ζ ζεκειίσζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο δηαηξηβήο,
4. Νη ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί κέζα ζην επξχηεξν θαη ζην εμεηδηθεπκέλν
ζεσξεηηθφ ηνπο πιαίζην,
5. Ζ κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο,
6. Ζ ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα
θαηαδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα είλαη δπλαηφλ ν θνηηεηήο λα ηε ρξεζηκνπνηεί (ή
λα ηελ θαζηζηά πξνζβάζηκε) θαη ζην Ρκήκα,
Ζ Γ.Π.Δ.Π. δεηεί ηελ έγγξαθε γλψκε ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ξ.Κ.Π. θαη
απνθαζίδεη αλαιφγσο ζε επφκελε ζπλεδξία.
 Με πνηά ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη;
Γεληθψο ηζρχνπλ γηα ηελ αλάιεςε, ηελ εθπφλεζε θαη ηελ πεξαίσζε ηεο
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο φζα δηαιακβάλνληαη ζην Ηδξπηηθφ ΦΔΘ ηνπ Ξ.Κ.Π. θαζψο θαη νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2083/92.
 Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 15
Θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ην πνζνζηφ απνδνρήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ
ήηαλ 100%. Θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 ην πνζνζηφ απνδνρήο ησλ αηηήζεσλ γηα
ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο ηεο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ήηαλ 70%. Υζηφζν, πξέπεη
λα ζεκεησζεί φηη θαηά ην έηνο απηφ απμήζεθε θαη ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ.

15

Ζ εξώηεζε απηή κπνξεί λα απαληεζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξώζαηε ζηνλ Πίλαθα 5.

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

Έθδνζε 2.0

Οθηώβξηνο 2011

47

3.3.5. Ξψο θξίλεηε ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηψλ;
 Τπάξρεη γεληθφ ζεκηλάξην ζε ηαθηή ρξνληθή βάζε (εβδνκαδηαίν, κεληαίν)
φπνπ θαζεγεηέο θαη εξεπλεηέο ζην Σκήκα παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο γηα
ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, αιιά θαη ησλ θνηηεηψλ;
Πε ηαθηή ρξνληθή βάζε δελ πθίζηαηαη. Υζηφζν, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κέιε ΓΔΞ
ηνπ Ρκήκαηνο ή εξεπλεηέο λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο φπνηε θξίλνπλ ζθφπηκν.
 Τπάξρεη δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο νκηιεηψλ απφ άιια παλ/κηα θαη εξεπλεηηθά
θέληξα γηα λα δψζνπλ νκηιίεο θαη λα ελεκεξψζνπλ γηα ην έξγν ηνπο;
Ζ δπλαηφηεηα πθίζηαηαη. Πην πιαίζην ηνπ δπλαηνχ πξνζθαινχληαη νκηιεηέο απφ
παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα γηα λα ελεκεξψζνπλ γηα ην έξγν ηνπο.
3.3.6.

Ξψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ;

 Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηηο 7κειείο θαη 3κειείο
επηηξνπέο;
Ζ ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΗ ή εξεπλεηηθά
Ηδξχκαηα ζηε ζχλζεζε ησλ 7κειψλ θαη 3κειψλ επηηξνπψλ είλαη επηβεβιεκέλε. Πηελ
παξνχζα θάζε έρνπκε ζε ηξηκειή επηηξνπή ελφο δηδαθηνξηθνχ ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο Ζξάθιεηηνο κηα θαζεγήηξηα απφ ην IIK (Institut fuer Interkulturelle
Kommunikation ) ηνπ Κνλάρνπ.
 Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;
Ζ δπλαηφηεηα πθίζηαηαη. πάξρεη απφθνηηνο αιινδαπφο.
 Παξέρεηαη δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε μέλε
γιψζζα;
Ζ δπλαηφηεηα πθίζηαηαη.
 Παξέρνληαη απφ ην Σκήκα θίλεηξα ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλή «Θεξηλά Πξνγξάκκαηα» (summer schools), δηεζλή
εξεπλεηηθά ζπλέδξηα, ππνβνιή άξζξσλ ζε έγθξηηα πεξηνδηθά, θιπ.;
Ζ θνπιηνχξα ηνπ Ρκήκαηνο ζπκβάιιεη ζηελ παξνρή ηέηνησλ θηλήηξσλ ζηνπο
ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηα νπνία ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζεσξνχληαη σο ελδείμεηο
επηηπρνχο πνξείαο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο.
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4. Γηδαθηηθφ έξγν
Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ηνπ
επηηεινύκελνπ ζ΄απηό δηδαθηηθνύ έξγνπ, ζε όια ηα επίπεδα ζπνπδώλ (πξνπηπρηαθό, κεηαπηπρηαθό θαη
δηδαθηνξηθό), απαληώληαο ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο ζηα θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν «Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Ξνηόηεηαο
Αθαδεκατθώλ Κνλάδσλ». (Βι. www.hqaa.gr).
Γηα θάζε κία από ηηο εξσηήζεηο πξέπεη λα απαληεζνύλ θαη λα ζρνιηαζζνύλ ηα αθόινπζα ηνπιάρηζηνλ
ζεκεία:
(α) Ξνηά, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Τκήκαηνο
σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην;

(β) Πνηέο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ηωλ ζεηηθώλ ζεκείωλ θαη πνηνύο ελδερόκελνπο θηλδύλνπο
από ηα αξλεηηθά ζεκεία δηαθξίλεη ην Τκήκα ωο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην;
4.1. Πψο θξίλεηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ;
 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; Πψο
εθαξκφδεηαη;
Ζ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηεξίδεηαη θαηά
θχξην ιφγν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ, φπσο απηή δηελεξγείηαη θαηά κάζεκα απφ θάζε
δηδάζθνληα θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ πνπ
ζπκπιήξσζαλ νη δηδάζθνληεο γηα θάζε κάζεκά ηνπο. Ππγθεθξηκέλα, ζηνηρεία ζα παξαηεζνχλ
απφ ηελ επεμεξγαζία 1021 εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαηά
ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 (πνζνζηφ 33% ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ
ζπλνιηθά). Δξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ θαη θαηά ηα πξνεγνχκελα αθαδεκατθά έηε.
Απφ φια απηά ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
είλαη απφ θαιή έσο πνιχ θαιή (Βι. Ξαξάξηεκα 4).
 Πψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ
ηνπο θνηηεηέο;
Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηεθκήξηα ε πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο απφ θαιή έσο πνιχ θαιή, επηδέρεηαη
σζηφζν βειηηψζεηο ηφζν φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο, φζν θαη
φζνλ αθνξά ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο (ζξαλία, πίλαθεο, θσηηζκφο/ζπζθφηηζε
αηζνπζψλ, εμαεξηζκφο, εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα θ.ιπ.).
 Πνηφο είλαη ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο;
Ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο είλαη 6 ψξεο δηδαζθαιίαο ζην πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ. Δπηπιένλ, ηα πεξηζζφηεξα κέιε ΓΔΞ έρνπλ θη άιιν θφξην δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε
επίπεδν πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (ρσξίο ακνηβή).
 Πφζα απφ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ
ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Ρν 75% ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο δηδάζθεη θαη ζην Ξξφγξακκα
Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο.
 Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο;
Γελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο ππνηξνθίεο / βξαβεία δηδαζθαιίαο γηα ηα κέιε
ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο.
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 πλεηζθέξνπλ ζην δηδαθηηθφ έξγν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη
δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε ηί πνζνζηφ;
Γελ πξνβιέπεηαη ζεζκηθά ζπκβνιή ζην δηδαθηηθφ έξγν ησλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ θαη ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ ηνπ Ρκήκαηνο απφ ηνλ Θαλνληζκφ ηνπ
Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο. Υζηφζν, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο
ππνςήθηνη δηδάθηνξεο παξέρνπλ δηδαθηηθφ έξγν ππφ ηελ επνπηεία ησλ κειψλ ΓΔΞ.
4.2. Πψο θξίλεηε ηελ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο
δηαδηθαζίαο;16
 Πνηέο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη;
Σξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο κέζνδνη δηδαζθαιίαο. Ρα καζήκαηα
γίλνληαη θπξίσο κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ. Δπηπιένλ ζε πνιιά καζήκαηα δίλνληαη αζθήζεηο,
θαζψο θαη νκαδηθέο ή αηνκηθέο εξγαζίεο θαη γίλνληαη παξνπζηάζεηο απηψλ ησλ εξγαζηψλ
απφ ηνπο θνηηεηέο. Ζ δηδαζθαιία, παξά ηα κεγάια ζπλήζσο αθξναηήξηα, επηδηψθεηαη λα
είλαη επηθνηλσληαθή θαη λα ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο ηφζν δηαηππψλνληαο εξσηήζεηο, φζν θαη
εθθξάδνληαο ηε γλψκε ηνπο ή αλαθέξνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην ππφ
πξαγκάηεπζε ζέκα. Ρα ππνρξεσηηθά καζήκαηα έρνπλ σο αθξναηήξην ην ζχλνιν ησλ
θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπ θάζε έηνπο, ελψ ηα καζήκαηα επηινγήο ηα επηιέγνπλ κε φξην
θνηηεηψλ ηνλ αξηζκφ 25. πάξρνπλ πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ πνπ ρσξίδνληαη
ζε δχν εμάκελα ηνπ έηνπο θαη ην κάζεκα επαλαιακβάλεηαη δχν θνξέο, πξνθεηκέλνπ λα κελ
ππάξρνπλ κεγάια αθξναηήξηα. Απηφ ζπκβαίλεη κε ηηο Γηδαθηηθέο ησλ καζεκάησλ
εηδηθφηεηαο ηεο Β΄ Φάζεο (Γηδαθηηθήο Κεζνδνινγίαο θαη Ξξαθηηθήο Άζθεζεο (Γη.Κε.ΞΑ),
ζηηο νπνίεο νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ ηηο Γηδαθηηθέο (π.ρ. ηεο Γιψζζαο, ησλ
Καζεκαηηθψλ, ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θ.ιπ.) θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδνπλ δηδαζθαιίεο
ζηα ζρνιεία ππφ ηελ θαζνδήγεζε κεληφξσλ (απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ).
 Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη
ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ;
Ρν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θπξίσο, αιιά θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη
επηθαηξνπνηνχληαη ζπλερψο, φπσο θαίλεηαη απφ ηα απνγξαθηθά δειηία ησλ καζεκάησλ πνπ
θαηαζέηνπλ νη δηδάζθνληεο θάζε ρξφλν, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ Νδεγφ
Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο. Απηφ είλαη ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηα καζήκαηα, αιιά θξίλεηαη
αξλεηηθά απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ νθείινπλ καζήκαηα απφ πξνεγνχκελα εμάκελα θαη
θαινχληαη λα εμεηαζηνχλ ζε λέα χιε.
 Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο;
Ρν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο είλαη δηαθνξεηηθφ ζηα
ππνρξεσηηθά καζήκαηα απφ φ,ηη ζηα επηινγήο καζήκαηα. Ξην ζπγθεθξηκέλα ζηα
ππνρξεσηηθά καζήκαηα αλά εμεηαζηηθή πεξίνδν ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θπκαίλεηαη απφ
70% θαη άλσ ελψ ζηα επηινγήο καζήκαηα είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, μεθηλψληαο απφ 94% θαη
θζάλνληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ζην 100% .
 Πνηά είλαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο;
Ρα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζηηο εμεηάζεηο είλαη επίζεο
δηαθνξνπνηεκέλν ζηα ππνρξεσηηθά θαη ζηα επηινγήο καζήκαηα. Πηα ππνρξεσηηθά
καζήκαηα θπκαίλεηαη απφ πεξίπνπ 60% θαη άλσ ελψ ζηα επηινγήο ε επηηπρία είλαη πνιχ
πςειφηεξε θαη θπκαίλεηαη απφ 90% θαη άλσ.
 Πνηφο είλαη ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ;
16

πκπιεξώζηε ηνπο Πίλαθεο 6 θαη 7.
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Ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ είλαη απφ 8 θαη άλσ.
 Πνηά είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ;
Πην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη θνηηεηέο νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηα 4
ρξφληα.
4.3. Πψο θξίλεηε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ;
 Πψο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ
εμακήλνπ;
Ζ χιε ησλ καζεκάησλ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο απφ ηα απνγξαθηθά δειηία
ησλ καζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο.
Αλαθνηλψλνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζπλήζσο ζην πξψην κάζεκα θαη αλαξηάηαη ζηνπο
πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ. Δπίζεο, αλαξηάηαη ζηελ ειεθηξνληθή Ξιαηθφξκα Αζχγρξνλεο
Ρειεθπαίδεπζεο Open eClass <http://eclass.uowm.gr>. Ξξφθεηηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν
Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθψλ Καζεκάησλ ην νπνίν αθνινπζεί ηε θηινζνθία ηνπ
ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα ππνζηεξίδνληαο ηελ ππεξεζία Αζχγρξνλεο Ρειεθπαίδεπζεο
ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη δεζκεχζεηο. Ζ πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία ηφζν απφ ηνπο θαζεγεηέο
φζν θαη απφ ηνπο θνηηεηέο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο απινχ θπιινκεηξεηή (web browser),
ρσξίο ηελ απαίηεζε εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ.
 Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα
απνηειέζκαηα;
Λαη, ηφζν ζην απνγξαθηθφ δειηίν θάζε καζήκαηνο ζην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ,
φζν θαη ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ ζην πξψην κάζεκα. Δπίζεο, ηα ζηνηρεία απηά εκθαλίδνληαη
θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ κειψλ ΓΔΞ. Δηδηθφηεξα, ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ (εξσηήζεηο 1, 2 θαη 3) εκθαλίδνληαη πςεινί νη κέζνη φξνη (means): 4.13 –
4.13 – 4.26.
 Τπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ
καζεκάησλ;
Ζ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ θαηακεηξάηαη ηφζν απφ ηε
ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηηο παξαδφζεηο ησλ καζεκάησλ, ζηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ,
ζηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη φζν θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο
ππνβάιινληαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ.
 ε πνηφ βαζκφ ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ;
Ρν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηεξείηαη απζηεξά. Πε πεξίπησζε πνπ γηα
ιφγνπο αζζέλεηαο θπξίσο ή ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα Έξαζκνο ν δηδάζθσλ απνπζηάζεη, ην
κάζεκα αλαπιεξψλεηαη ρσξίο λα πξνθαινχληαη δπζιεηηνπξγίεο ζην επξχηεξν πξφγξακκα
καζεκάησλ.
 Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο
καζεκάησλ;
Ρν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ είλαη κνηξαζκέλν ζε φιεο ηηο εκέξεο ηηο
εβδνκάδαο. Ρα ππνρξεσηηθά καζήκαηα δηδάζθνληαη θπξίσο ηηο πξσηλέο ψξεο, ελψ ηα
επηινγήο ηηο απνγεπκαηηλέο. Νη παξαθνινπζήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηα ζρνιεία θαη νη
πξαθηηθέο αζθήζεηο ηνπο ζηα ζρνιεία ιακβάλεηαη κέξηκλα λα κε ζπκπίπηνπλ κε ψξεο
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καζεκάησλ.
 Πφζα (θαη πνηά) απφ ηα βαζηθά εηζαγσγηθά Μαζήκαηα δηδάζθνληαη απφ κέιε
ΓΔΠ/ΔΠ ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ;
Βαζηθά εηζαγσγηθά καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο δηδάζθνληαη απφ ηα κέιε ΓΔΞ ησλ
δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ. Ξαξαηίζεηαη θαηάινγνο ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ
αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ κε ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνπλ:
Καζεγεηέο
Αλδξένπ Αλδξέαο: Ηζηνξία: Αξραηφηεηα θαη Βπδάληην
Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο: Γηδαθηηθή Καζεκαηηθψλ, ΓΗΚΔΞΑ Β΄ θάζε: Γηδαθηηθή
ησλ Καζεκαηηθψλ
Μπέζζαο, Γεκήηξηνο: Δηθαζηηθά Δξγαζηήξηα, Ξαηδαγσγηθά ιηθά θαη Κέζα
Φσηηάδεο Κσλ/λνο: Ηζηνξία Η, Πχγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία
Αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο
Αθξηηφπνπινο Αιέμαλδξνο: Διιεληθή Ξαηδηθή θαη Λεαληθή Ινγνηερλία
Ηιηάδνπ νθία: Ηζηνξία ηεο Λενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο, Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή
Παπαδνπνχινπ Βαζηιηθή: Ξαηδαγσγηθή, Γ‟ Φάζε: Αλάιεςε παηδαγσγηθνχ –
δηδαθηηθνχ έξγνπ επί δχν εβδνκάδεο κε ζεσξεηηθή πξνεηνηκαζία θαη αλαηξνθνδφηεζε
Σζαθηξίδνπ Διέλε: Κεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, Πηαηηζηηθή
Φαραληίδεο Νηθφιανο: Ξιεξνθνξηθή θαη Λέεο Ρερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε,
Δθπαηδεπηηθφ Ινγηζκηθφ
 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ
καζήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν;
ια ηα κέιε ΓΔΞ δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηα γλσζηηθά ηνπο πεδία θαη
ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Αθφκε θαη φηαλ έλαο θαζεγεηήο ιείπεη κε εθπαηδεπηηθή άδεηα,
εθείλνο πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη είλαη θαηά ηεθκήξην ζπγγελνχο εηδηθφηεηαο.
4.4. Πψο θξίλεηε ηα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα;
 Δίδε θαη αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο,
θιπ) πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο.
Απφ ηνπο δηδάζθνληεο πξνηείλνληαη θάζε ρξφλν δχν βηβιία πνπ αθνξνχλ ηε
ζεκαηηθή ηνπ θάζε καζήκαηνο, γηα λα επηιέμεη ν θάζε θνηηεηήο ην έλα. Ρα βηβιία απηά
εληάζζνληαη ήδε απφ ηελ άλνημε ζην πξφγξακκα Δχδνμνο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο.
Κε ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγεηαη ε κνλνδηάζηαηε νπηηθή ηνπ ελφο εγρεηξηδίνπ. Ππρλά δίλεηαη
επηπξφζζεην πιηθφ ζηνπο θνηηεηέο ηφζν κε ηε κνξθή θσηνηππηψλ πνπ δηαλέκνληαη κέζα ζην
κάζεκα γηα λα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, φζν θαη κε ηε κνξθή
ζεκεηψζεσλ, νη νπνίεο είηε δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ χιε ηνπ
καζήκαηνο είηε αλαξηψληαη ζηνλ εηδηθφ δηαδηθηπαθφ ρψξν Open eClass.
 Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ; Πψο εθαξκφδεηαη;
πσο αλαγξάθεηαη ακέζσο παξαπάλσ, ηα βηβιία πνπ πξφθεηηαη λα δηαλεκεζνχλ
ζηνπο θνηηεηέο πξνηείλνληαη θάζε ρξόλν απφ ηνπο δηδάζθνληεο, νπφηε ε επηινγή ηνπο
ππφθεηηαη ζε ζπλερή επαλαμηφινγεζε. Ρν επηπιένλ πιηθφ δηδαζθαιίαο θαη κειέηεο ζπλήζσο
επαλαπξνζαξκφδεηαη, αλάινγα κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε καζήκαηνο.
 Πψο θαη πφηε ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη ηα βνεζήκαηα;
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Ρα βνεζήκαηα δηαηίζεληαη αθνχ θαηαηεζνχλ νη ζρεηηθέο δειψζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη
θηάζνπλ ηα βηβιία ζηνπο ρψξνπο δηαλνκήο ηνπο, πνπ είλαη ζπγθεθξηκέλα βηβιηνπσιεία ηεο
Φιψξηλαο κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη ην Ξαλεπηζηήκην. Απηφ γίλεηαη πεξίπνπ έλα κήλα κεηά
ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. Θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία ε δηάζεζε ησλ δηδαθηηθψλ
βνεζεκάησλ γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο εηδηθνχ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΞΓΒΚΘ, πνπ
ιεηηνπξγεί ππφ ηελ αηγίδα θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πνπξγείνπ. Γελ ππάξρεη εκπινθή ησλ
Ρκεκάησλ θαη ησλ κειψλ ΓΔΞ ζηε δηαδηθαζία. Ρα κέιε ΓΔΞ είλαη ππνρξεσκέλα λα
πξνηείλνπλ βηβιηνγξαθία απφ ηελ νπνία νη θνηηεηέο επηιέγνπλ απηφ πνπ ζέινπλ. Δηδηθφηεξα,
πξν ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο «Δχδνμνο» ζε ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
(εξψηεζε 5) γηα ηελ έγθαηξε ρνξήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ βνεζεκάησλ ν κέζνο φξνο
(mean) ησλ απαληήζεσλ εκθαλίδεηαη ζε κεζαίν επίπεδν (3.63) ηεο πεληάβαζκεο θιίκαθαο
Likert.
 Πνηφ πνζνζηφ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα;
Ρα βνεζήκαηα θαιχπηνπλ έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 70% ηεο δηδαζθφκελεο χιεο. Ρν
ππφινηπν θαιχπηεηαη απφ ηηο παξαδφζεηο θαη ην επηπξφζζεην πιηθφ πνπ δίλεηαη ζηνπο
θνηηεηέο ή αλαξηάηαη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα Open eClass.
 Παξέρεηαη
βηβιηνγξαθηθή
ζπγγξακκάησλ;

ππνζηήξημε

πέξαλ

ησλ

δηαλεκφκελσλ

Ξέξαλ ησλ ζπγγξακκάησλ, παξέρεηαη επηπιένλ βηβιηνγξαθία ζηνπο θνηηεηέο, ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ηελ αξρή ησλ παξαδφζεσλ. Ζ βηβιηνγξαθία απηή αλαξηάηαη θαη
ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα Open eClass. Ξξέπεη σζηφζν λα επηζεκαλζνχλ νη ζνβαξέο
ειιείςεηο ηεο βηβιηνζήθεο πνπ ζπρλά δελ επηηξέπεη ζηνπο θνηηεηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε
απηή ηε βηβιηνγξαθία, γηαηί ζπλήζσο ππάξρεη έλα κφλν αληίγξαθν πνπ κπνξεί λα είλαη
δαλεηζκέλν. Νη ςεθηαθέο βάζεηο αξζξνγξαθίαο θαη βηβιίσλ είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν
(αλ θαη είλαη ζπλήζσο μελφγισζζα), αιιά δπζηπρψο δελ θαιχπηνπλ επαξθψο φιεο ηηο
επηζηεκνληθέο πεξηνρέο. πάξρεη πάλησο κία ιίζηα κε ηνπο ηίηινπο ηεο επηζηεκνληθήο
αξζξνγξαθίαο πνπ δηαζέηεη ε βηβιηνζήθε ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο Φιψξηλαο, ε νπνία
δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ βηβιηνζεθνλφκν ηεο ηελ ηειεπηαία 8εηία. Δηδηθφηεξα, ζε ζρεηηθέο
εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (εξσηήζεηο 4, 6 θαη 7) νη κέζνη φξνη (means) είλαη 3,94, 3,72
θαη 3.5 αληίζηνηρα.
4.5.Πψο θξίλεηε ηα δηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο;


Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο:

(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα
10 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ρσξεηηθφηεηαο 46, 100, 147, 87, 42, 68, 40, 46 αηφκσλ,
έλα κηθξφ (150 αηφκσλ) θη έλα κεγάιν ακθηζέαηξν (300 αηφκσλ)
(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα
Νη ππάξρνπζεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζπρλά απνδεηθλχνληαη αλεπαξθείο, θαζψο
ζηνλ ίδην ρψξν ζπζηεγάδνληαη ηα ηκήκαηα ΞΡΓΔ, Λεπηαγσγψλ θαη Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ.
Απηφ θαίλεηαη θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, φπνπ ρξεηάδνληαη
κεγάιεο αίζνπζεο γηα κεγάια αθξναηήξηα θαη απηέο νη αίζνπζεο δελ επαξθνχλ. Ρα
ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ ησλ αηζνπζψλ κε
ηελ ηνπνζέηεζε θαηλνχξγησλ θαζηζκάησλ, θαζψο θαη πηλάθσλ. Πηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ, επίζεο, φπνπ ζπλήζσο γίλνληαη καζήκαηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ, νη παξνπζηάζεηο ησλ colloquia θαη νη ζπλεδξηάζεηο ησλ
θαζεγεηψλ, έρεη ηνπνζεηεζεί δηαδξαζηηθφο πίλαθαο.
(γ) Βαζκφο ρξήζεο
Νη αίζνπζεο ηεο Πρνιήο, εηδηθά νη κεγάιεο, είλαη ζρεδφλ ζπλερψο γεκάηεο. Δηδηθά
ζην κεγάιν Ακθηζέαηξν, πνπ ρσξάεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θνηηεηψλ (αθξναηήξηα άλσ
ησλ 100 αηφκσλ), νη δηδαζθαιίεο ζπρλά παξεκπνδίδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηνλ ρψξν
απηφ αλαγθαζηηθά θηινμελνχληαη φιεο νη εθδειψζεηο ηεο Πρνιήο.
(δ)

Δπάξθεηα,

θαηαιιειφηεηα
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εμνπιηζκνχ
Νη αίζνπζεο έρνπλ εμνπιηζηεί κε βηληενπξνβνιείο θαη κε εηδηθέο νζφλεο πξνβνιήο.
Δπίζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν. Δμάιινπ, νη πεξηζζφηεξεο
αίζνπζεο δηαζέηνπλ αζπξνπίλαθα. Απηφο ν εμνπιηζκφο είλαη πξαγκαηηθά πνιχηηκνο γηα ηηο
δηδαθηηθέο παξαδφζεηο.


Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα:

(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα
πάξρνπλ 2 εξγαζηήξηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 1 Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ
πνινγηζηψλ. ια ηα εξγαζηήξηα είλαη ζε θνηλή ρξήζε κε ην Ρκήκα Λεπηαγσγψλ. Πε θάζε
αίζνπζα εξγαζηεξίνπ Φ.Δ. ρσξνχλ
30 θνηηεηέο, πεξίπνπ, ελψ ζην εξγαζηήξην
Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ ζπλήζσο γίλνληαη καζήκαηα γηα 40 πεξίπνπ θνηηεηέο. Πηελ
αίζνπζα ησλ ππνινγηζηψλ ππάξρνπλ 36 Ζ/ ζηνπο νπνίνπο εξγάδνληαη θάζε θνξά αλά 2
θνηηεηέο.
(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ
(γ) Βαζκφο ρξήζεο
(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ
εμνπιηζκνχ
(ε) Δπάξθεηα απνζεθψλ (εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, αληηδξαζηεξίσλ,
θιπ)
Πηνλ ρψξν ηεο Πρνιήο ιεηηνπξγεί γηα φια ηα ζπζηεγαδφκελα Ρκήκαηα κία
Βηβιηνζήθε κε ζέζεηο κειέηεο, θαζψο θαη ρσξηζηφ αλαγλσζηήξην, φπνπ κπνξνχλ λα
κειεηήζνπλ νη θνηηεηέο. Νη παξαπάλσ εξσηήζεηο απαληψληαη αλαιπηηθά ηφζν ζην ηκήκα
ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (7) φζν θαη ζην ηκήκα πνπ αθνξά ηηο ππνδνκέο θαη ηηο
δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο (8).


Δίλαη δηαζέζηκα ηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ;

εξγαζηήξηα

γηα

ρξήζε

εθηφο

ρη, ιφγσ έιιεηςεο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ.

4.6. Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ;
 Υξεζηκνπνηνχληαη
ΣΠΔ
ζηελ
παξνπζίαζε
Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία; Πψο;

ησλ

καζεκάησλ;

Πψο;

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη αίζνπζεο είλαη εμνπιηζκέλεο κε βηληενπξνβνιέα,
νζφλε πξνβνιήο θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν. Νη δπλαηφηεηεο απηέο
αμηνπνηνχληαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ
καζεκάησλ θαη ηε δηδαζθαιία.
Δμάιινπ, ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα 55 καζήκαηα έρεη αλαξηεζεί ζηελ αζχγρξνλε
πιαηθφξκα εθπαίδεπζεο Open eClass απφ 19 δηδάζθνληεο ηνπ Ρκήκαηφο καο.
 Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πψο;
Πην Ρκήκα καο δηδάζθνληαη καζήκαηα κε αληηθείκελν ηε δηδαζθαιία κε ΡΞΔ (π.ρ.
Πρεδίαζε θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, Θαηαζθεπή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη
δηδαζθαιία κε ΡΞΔ θ.ά.). Δπηπιένλ, ζην εξγαζηήξην ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
ρξεζηκνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη δηαδίθηπν γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθψλ κε ηα θπζηθά θαηλφκελα.
 Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ δηδάζθνληα;
Πψο;
Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ θνηηεηψλ θαη δηδαζθφλησλ ζπρλά πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο
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ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηεο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο
θαζψο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ Skype.
4.7. Πψο θξίλεηε ηελ αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο
ζπλεξγαζία;
 Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα.
Ζ αλαινγία δηδαζθφλησλ/ δηδαζθνκέλσλ ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα είλαη
δπζαλάινγα κεγάιε. Πε θάζε δηδάζθνληα αλαινγνχλ πεξίπνπ 120 θνηηεηέο. Πηα καζήκαηα
επηινγήο ε αλαινγία δηακνξθψλεηαη θαηά κέζν φξν ζην 1/25 θαη θαζηζηά ηε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ κεξψλ επνηθνδνκεηηθή.
Πε φ,ηη αθνξά ηε Γηδαθηηθή Κεζνδνινγία θαη Ξξαθηηθή Άζθεζε (Γη.Κε.ΞΑ), ε νπνία
εθηπιίζζεηαη ζε 4 θάζεηο, νη ζπλεξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ κε ηνπο απνζπαζκέλνπο
εθπαηδεπηηθνχο αξρίδεη απφ ην 2ν έηνο θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ην 4ν. Γηα θάζε πξνεηνηκαζία
δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδνπλ νη θνηηεηέο ζηα ζρνιεία πξνεγείηαη ζπλεξγαζία
ηνπιάρηζηνλ 2 σξψλ κε ηνπο κέληνξεο. Ξξφθεηηαη γηα νπζηαζηηθή ζηήξημή ηνπο ζηελ
νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο (ζρεδηαζκφο καζήκαηνο θαη εξγαζηήξηα), ψζηε λα
πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην επάγγεικα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Ρα
δηδαθηηθά αληηθείκελα είλαη επηά σο πξνο ηνλ αξηζκφ, ελψ νη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί
είλαη κφλν ηέζζεξεηο, κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ην έξγν ηεο επαξθνχο
θαζνδήγεζεο θαη εκςχρσζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ δηδάζθνπλ ζηα ζρνιεία.
 Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα.
Ζ αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα πξνζεγγίδεη ηνλ έλα
δηδάζθνληα πξνο είθνζη πέληε δηδαζθνκέλνπο. Υζηφζν, γηα λα πξνθχςεη απηή ε αλαινγία νη
δηδάζθνληεο πινπνηνχλ ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζε δχν εμάκελα αληί γηα έλα. Ζ
αλαινγία εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θάζε ρξφλν.
 Έρνπλ νη δηδάζθνληεο αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο
θνηηεηέο; Σηο ηεξνχλ; Αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο;
Νη δηδάζθνληεο νξίδνπλ ψξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο πνπ θαηαλέκνληαη
ηνπιάρηζηνλ ζε δχν εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Νη ψξεο απηέο ηεξνχληαη θαη αμηνπνηνχληαη απφ
ηνπο θνηηεηέο, ηφζν γηα απνξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ην κάζεκα φζν θαη γηα ηελ επνπηεία ηεο
πνξείαο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Ζ ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο
θνηηεηέο, σζηφζν, δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο ψξεο γξαθείνπ. Νη πφξηεο ησλ γξαθείσλ ησλ
θαζεγεηψλ είλαη πάληα αλνηρηέο, θάηη ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηα κηθξά παλεπηζηήκηα φπνπ νη
ζρέζεηο θαζεγεηψλ θαη θνηηεηψλ είλαη πξνζσπηθέο θαη νηθείεο. Δηδηθφηεξα, ζε ζρεηηθέο
εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (εξσηήζεηο 26 θαη 27) εκθαλίδνληαη πςεινί κέζνη φξνη
(means) ζε ζρέζε κε ηε ζπλέπεηα ησλ κειψλ ΓΔΞ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο (4.03) θαη ηε
ζπλεξγαζία-επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο (4.29).
4.8. Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα;
 Πψο κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία
(π.ρ. αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο);
πσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ζηνπο θνηηεηέο δίλεηαη επηπιένλ βηβιηνγξαθία, ε
νπνία ζπρλά αλεπξίζθεηαη δχζθνια, ιφγσ ησλ ζνβαξψλ ειιείςεσλ ηεο βηβιηνζήθεο, πνπ
νθείινληαη ζηε κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζή ηεο. Δπίζεο ε δηαδηθηπαθή έξεπλα θαζίζηαηαη
δχζθνιε, θαζψο ην Ξαλεπηζηήκηφ καο είλαη κελ ζπλδεδεκέλν κε ηελ ειεθηξνληθή βάζε
πεξηνδηθψλ Heal Link, αιιά φρη θαη κε Swetswise ε νπνία είλαη πνιχ κεγαιχηεξε θαη
εκπεξηέρεη ηα πεξηνδηθά εθδνηηθψλ νίθσλ - θνινζζψλ φπσο απηνχο ηεο Νμθφξδεο θαη ηνπ
Θέηκπξηηδ. Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη δηδάζθνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαζέηνπλ κέξνο
ηεο δηθήο ηνπο πξνζσπηθήο βηβιηνζήθεο, ψζηε λα βνεζνχληαη νη θνηηεηέο ζηελ εξεπλεηηθή
ηνπο εξγαζία. Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη θνηηεηέο θάλνπλ επίζεο ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ
Α.Ξ.Θ. θαη άιισλ παλεπηζηεκίσλ.
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 Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα;
Ρν Ρκήκα επηδηψθεη ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο ζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο
αγσγήο θαη κάζεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ελζαξξχλεη ηε
ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ
εξγαζηψλ. Νη θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ νκαδηθέο ή αηνκηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, ψζηε λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα
(αλαδήηεζε θαη ρξήζε πεγψλ, νξγάλσζε ηεο δνκήο ηεο εξγαζίαο, εμαγσγή πξσηφηππσλ
ζπκπεξαζκάησλ θ.ά.). Αξθεηνί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κειψλ
ΓΔΞ είηε κε ηε κνξθή επηθνπξίαο είηε κε ηε κνξθή ζπλεξγαζίαο πνπ θαηαιήγνπλ ζε απφ
θνηλνχ δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα.
Υζηφζν ην γεληθφηεξν θιίκα δελ είλαη ηδηαίηεξα επλντθφ γηα ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ
έξγσλ ζην θχξην πεδίν εθαξκνγήο ησλ κειεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο, πνπ είλαη ην δεκνηηθφ
ζρνιείν. Ζ απαγφξεπζε εθπφλεζεο εξεπλψλ ζηα δεκφζηα ζρνιεία, πιελ ησλ πεηξακαηηθψλ,
γηα παξάδεηγκα, εθ κέξνπο ηνπ π.Γ.Β.Κ.Θ. αλέζηεηιε ζρεδφλ φιεο ηηο εξεπλεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ Ξαηδαγσγηθψλ Ρκεκάησλ, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί δπζρέξεηεο ζηελ
εθπφλεζε εξεπλψλ εθ κέξνπο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Ξ., ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαζψο
θαη ζηελ εθπφλεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, αλαζηέιινληαο αθφκα
θαη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Υζηφζν επηδηψθεηαη νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο λα ζπκκεηέρνπλ ζε έξεπλαο ζην
πιαίζην ηεο κεζνδεπκέλεο, πιαηζησκέλεο θαη επξέσο ζεκειησκέλεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο
ζηα ζπλεξγαδφκελα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πεξηνρήο Φιψξηλαο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε βαζηθή
δηδαθηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή. Απηή αξζξψλεηαη ζε ηξεηο μερσξηζηέο
θάζεηο κε αλάινγνπο ζηφρνπο, πεξηερφκελα θαη δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Μεθηλά ζην ηξίην
εμάκελν θαη νινθιεξψλεηαη ζην φγδνν.
▪ Ζ Α΄ θάζε απνβιέπεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ θνηηεηή ζηε ζεσξία θαη πξάμε ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηεο δηδαζθαιίαο, κε ζεσξεηηθά καζήκαηα ζηε Πρνιή θαη ζπζηεκαηηθή
παξαηήξεζε (κε ρξήζε εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ) ζην ζρνιείν.
▪ Ζ Β΄ θάζε απνβιέπεη ζηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ηνπ θνηηεηή ζηε δηδαθηηθή ησλ
καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζρεδηαζκνχ,
δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ απηψλ.
▪ Ζ Γ΄ θάζε απνζθνπεί ζηελ εηζαγσγή ηνπ θνηηεηή ζηνλ θαλνληθφ, θαζεκεξηλφ
ξπζκφ εξγαζίαο θαη δσήο ζην ζρνιείν. Ν θνηηεηήο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηνπ
παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έξγνπ επί κία εβδνκάδα ζε κηα ηάμε πνιπζέζηνπ
ζρνιείνπ θαη άιιε κία εβδνκάδα ζε νιηγνζέζην ζρνιείν.
ιεο νη θάζεηο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο επέρνπλ ζέζε εξγαζηεξίνπ. Γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηνπο ζεκαληηθφ ξφιν επηηεινχλ νη «κέληνξεο» ησλ θνηηεηψλ,
δειαδή νη απνζπαζκέλνη ζην Ρκήκα απφ ηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε δάζθαινη, νη νπνίνη
ππνζηεξίδνπλ ηνπο κειινληηθνχο ζπλαδέιθνπο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην εθπαηδεπηηθφ
έξγν.
Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη απφ ην 2011 197 θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ δπλεηηθά
ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά έξγα, πξνζθέξνληαο εξγαζία ζε θνξείο ζηνπο
νπνίνπο νη ίδηνη απαζρνινχληαη ζην πιαίζην ηεο Γηεπξπκέλεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο. Ξην
ζπγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην απηφ επηδηψθεηαη ε ζχλδεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηνχλ νη
θνηηεηέο καο κε ηηο κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο, κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε
έληαμή ηνπο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Πην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο νη θνηηεηέο
καο απαζρνινχληαη γηα έλα κήλα πεξίπνπ ζε 70 θαη πιένλ θνηλσληθνχο ρψξνπο, νη νπνίνη
πηζαλφλ ζην κέιινλ λα απνηειέζνπλ ρψξνπο αλαδήηεζεο εξγαζίαο απφ κέξνπο ηνπο. Ρα
αληηθείκελα απαζρφιεζεο ζηνπο ρψξνπο απηνχο ρσξίδνληαη ζε 10 ζεκαηηθά πεδία, ηα νπνία
κε ηε ζεηξά ηνπο αληηζηνηρνχλ ζηα καζήκαηα επηινγήο ησλ θνηηεηψλ. Ρα ζεκαηηθά πεδία
είλαη ηα εμήο:
1. Αξρεηαθή έξεπλα, Ηζηνξία θαη Ρνπηθή Ηζηνξία
2. Κνπζεηαθή Δθπαίδεπζε - Γηαρείξηζε Ξνιηηηζκηθήο Θιεξνλνκηάο – Αηζζεηηθή
Αγσγή
3. Βηβιίν, Ινγνηερλία θαη Γιψζζα
4. Ππκβνπιεπηηθή ζηελ παηδηθή ειηθία – Δηδηθή Αγσγή – Αγσγή γείαο
5. Δθπαηδεπηηθή Ρερλνινγία θαη Ππλερηδφκελε Δθπαίδεπζε
6. Δθαξκνγέο ησλ Καζεκαηηθψλ ζηελ Θνηλσλία θαη ην Ξεξηβάιινλ
7. Δθαξκνγέο ηεο Πηαηηζηηθήο ζηελ Δθπαίδεπζε
8. Δθαξκνγέο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ
πεξηβάιινληνο
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9. Δμσζρνιηθή κάζεζε θαη ςπραγσγία: άηππεο θαη κε ηππηθέο κνξθέο
10. Γηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζε Πχγρξνλα Ξεξηβάιινληα Κάζεζεο
4.9.Πψο θξίλεηε ηηο ζπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ θαη κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν;
 Με πνηά εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη
πψο;
Ρν ΞΡΓΔ ζπλεξγάδεηαη κε ηα πεξηζζφηεξα παηδαγσγηθά ηκήκαηα (Γεκνηηθήο θαη
Λεπηαγσγψλ) ηεο ρψξαο καο θαζψο θαη αλάινγα κε ην εξεπλεηηθφ πεδίν ηνπ θάζε κέινπο
ΓΔΞ κε αλάινγα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα πρ Τπρνινγίαο, Φηινζνθίαο θαη Ξαηδαγσγηθήο
ηνπ ΑΞΘ, Δθπαηδεπηηθήο Ξνιηηηθήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο, Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Βφινπ, Ξνιπηερλεία, Φηινινγίεο μέλσλ γισζζψλ, Καζεκαηηθφ, Φπζηθφ θ.ά)
 Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη
πψο;
Πηε βάζε πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο, επηζθέςεσλ πξνζθεθιεκέλσλ εξεπλεηψλ,
θαζψο θαη ελφο εληαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ERASMUS, ην Ρκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ηα εμήο
ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ:
1. University of Turku, Finland;
2. Instituto Politecnico de Castelo Branco, Portugal;
3. University of Cyprus, Cyprus;
4. Ludwig-Maximilians-University of Munich, Germany;
5. Orleans-Tours, France;
6. University of East Aglia, UK;
7. Oslo University College, Norway;
8. University of Nantes, France;
9. University College South, Denmark;
10. Wyzsa Szkola Humanstyczno – Ekonomiczna we Wloclawku, Wloclawku,
11. Universitat Salzburg, Austria;
12. Univerzita Konstantina Filozofa v Nitra, Slovakia;
13. NHL University, The Netherlands;
14. Tallinn University, Estonia; 15. Linnaeus University, Sweden;
16. University of Ljubljani, Slovenia;
17. University of Helsinski, Finland;
18. Open University, Cyprus
19. Institut

fuer Interkulturelle Kommunikation - Fachchochschule
Muenchen

 Αλαπηχζζνληαη ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο,
πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο θνηλσληθνχο θνξείο;
Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο παξέρνπλ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο (Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο) ηεο πεξηνρήο κε ηε
κνξθή εκεξίδσλ, κηθξψλ ζπλεδξίσλ θαη ζεκηλαξίσλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα
γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη. Γίλνπλ επίζεο επραξίζησο δηαιέμεηο πάλσ ζε
ζέκαηα ησλ γλσζηηθψλ ηνπο αληηθεηκέλσλ θαη ελδηαθεξφλησλ, φπνπ θη αλ θιεζνχλ πξνο
ηνχην απφ θνξείο ηεο πεξηνρήο, π.ρ. "Αλνηρηφ" Ξαλεπηζηήκην Γήκσλ ηεο πεξηνρήο, Πρνιή
Γνλέσλ ηεο Ηεξάο Κεηξφπνιεο Φισξίλεο Ξξεζπψλ θαη Δνξδαίαο, ζρνιηθέο επηηξνπέο
γπκλαζίσλ ή ιπθείσλ, ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θ.ιπ.
Δπίζεο, κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε δίλνπλ ηελ επθαηξία γηα ηε ζχλδεζε ηεο
Ρξηηνβάζκηαο κε ηελ Ξξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε επίπεδν επηζηεκνληθφ, εξεπλεηηθφ θαη
θνηλσληθφ. Πεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία απηή παίδνπλ νη κέληνξεο (απνζπαζκέλνη
εθπαηδεπηηθνί). Απφ ηελ παξνπζία ησλ κεληφξσλ ζε φιεο ηεο θάζεηο ηεο ΓΗ.ΚΔ.Ξ.Α. θαη απφ
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ηνπο απαηηεηηθνχο ξφινπο πνπ αλαιακβάλνπλ – νξγάλσζε ησλ επηζθέςεσλ ησλ θνηηεηψλ
ζηα ζρνιεία, επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζή ηνπο, αμηνιόγεζε ησλ δηδαθηηθψλ
αζθήζεσλ, «εηαηξηθή» ππνζηήξημε ησλ δαζθάισλ πνπ αλνίγνπλ ηηο ηάμεηο ηνπο ζηνπο
θνηηεηέο θαη ελ γέλεη ζηήξημε όισλ ησλ δξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηε ζχδεπμε
ζεσξίαο θαη πξάμεο – εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε δηακφξθσζε δχν ζεκαληηθψλ
παξακέηξσλ: (α) ηεο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα ζρνιεία θαη ζην Ρκήκα σο
ίδξπκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη (β) ηεο αλάπηπμεο ζεσξεηηθήο ππνδνκήο γηα ηε
ζεκειίσζε θαη ηελ επηηπρή νξγάλσζε ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο.
Δπηπιένλ, ην Ρκήκα αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο κε θνξείο πνπ έρνπλ ηνπηθφ,
πεξηθεξεηαθφ θαζψο θαη εζληθφ ραξαθηήξα θαη δξάζε (Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, Θέληξν
Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ θαη Κνπζείν Ρερλνινγίαο, ΓΔΖ, Νξπρεία ιηγλίηε, Γήκνη, Ξεξηθέξεηα
θ.ά.). Νη ζπλεξγαζίεο απηέο εθηείλνληαη ζε φιε ηελ Διιάδα, αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, θαζψο
νη θνηηεηέο επηιέγνπλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε θνξείο πνπ δελ είλαη αλαγθαζηηθά ζηελ
πεξηνρή ηνπ ΞΓΚ θαη λα πξνζθέξνπλ εξγαζία ζην πιαίζην ηεο Γηεπξπκέλεο Ξξαθηηθήο
Άζθεζεο. Ξαξαζέηνπκε ελδεηθηηθά κία αλαθνξά (report) απφ θνηηεηέο πνπ αλέπηπμαλ
εθπαηδεπηηθή ζπλεξγαζία κε ην Πχιινγν Φηιίαο θαη Ππλεξγαζίαο Ξειαγνλία ζηα Bitola
(Κνλαζηήξη).
Θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία δηεμάγεηαη δηαγσληζκφο κε ηελ επσλπκία
«Καζεκαηηθά ηεο Φχζεο θαη ηεο Εσήο» κε ζηφρν νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ λα
ελδηαθεξζνχλ πεξηζζφηεξν θαη λα αγαπήζνπλ ηα καζεκαηηθά. Ν δηαγσληζκφο δηεμάγεηαη
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο ππφ ηελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ κειψλ
ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο. Γίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ λα
επηζθεθζνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Πρνιήο κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη
πξνάγεηαη ε πξνβνιή ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ ηνπηθή θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία ηεο Γπηηθήο
Καθεδνλίαο.
Πην ίδην πιαίζην ηελ άλνημε ηνπ 2011 ην Ρκήκα επηζθέθζεθαλ νη καζεηέο θαη νη
καζήηξηεο ηεο Δ‟ θαη ηεο ΠΡ‟ ηάμεο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο ζην πιαίζην
ενξηαζηηθήο εθδήισζεο γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ 20 ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο. Πηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο νη καζεηέο κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηηο δαζθάιεο ηνπο ζπκκεηείραλ ζε
δξάζεηο θαη δηα-δξάζεηο πνπ νξγαλψζεθαλ απφ κέιε Γ.Δ.Ξ. ηνπ Ρκήκαηνο.
πσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ην Ρκήκα δεκηνπξγεί δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε
επηζηεκνληθνχο, θνηλσληθνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
ζχγρξνλεο κνξθέο ηππηθήο ή κε ηππηθήο κάζεζεο· επηπιένλ, πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα
άλνηγκα ηνπ ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ ηεο πεξηθέξεηαο ζηα Βαιθάληα θαη ηελ ππφινηπε
Δπξψπε.
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4.10.

Πψο θξίλεηε ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ
θνηηεηψλ;17

 Τπάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα
ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο; Πφζεο θαη πνηέο ζπκθσλίεο έρνπλ
ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
ή/θαη ησλ θνηηεηψλ;
Ρν Ρκήκα ζηεξίδεη θαη βιέπεη πνιχ ζεηηθά ηελ ζχλαςε δηκεξψλ θαη άιισλ
ζπκθσληψλ κε άιια ηκήκαηα θαη παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ρν Ρκήκα έρεη
αλαπηπζζφκελε πνιηηηθή ζηελ ζχλαςε δηκεξψλ ζπκθσληψλ κε ηα εμήο παλεπηζηήκηα ηνπ
εμσηεξηθνχ:
1. University of Turku, Finland; 2. Instituto Politecnico de Castelo Branco,
Portugal; 3. University of Cyprus, Cyprus; 4. Ludwig-Maximilians-University of Munich,
Germany; 5. Orleans-Tours, France; 5. University of East Aglia, UK; 7. Oslo University
College, Norway; 8. University of Nantes, France; 9. University College South, Denmark; 10.
Wyzsa Szkola Humanstyczno – Ekonomiczna we Wloclawku, Wloclawku, 11. Universitat
Salzburg, Austria; 12. Univerzita Konstantina Filozofa v Nitra, Slovakia; 13. NHL University,
The Netherlands; 14. Tallinn University, Estonia; 15. Linnaeus University, Sweden; 16.
University of Ljubljani, Slovenia; 17. University of Helsinski, Finland; 18. Open University,
Cyprus. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχρζεθε απφ ην Ρκήκα ην
Δληαηηθφ Ξξφγξακκα ERASMUS “People and Space in the Βorderland of Western
Macedonia: tracing historical, social and intercultural features" <P.S.BoWMa> (Άλζξσπνη
θαη Φώξνο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία: αληρλεύνληαο ηζηνξηθά, θνηλσληθά θαη δηαπνιηηηζκηθά
ραξαθηεξηζηηθά) φπνπ ζπκκεηείραλ θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο απφ ηα παλεπηζηήκηα NHL
University, The Netherlands, University of Ljubljani, Slovenia θαη Cyprus University of
Technology, Cyprus.
 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο
άιια Ιδξχκαηα ζην πιαίζην αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά
ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;
Θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 16 κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο πξαγκαηνπνίεζαλ
κεηαθηλήζεηο ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ιδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ
πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά
ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;
55 κέιε ΓΔΞ άιισλ Ξαλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
 Πφζνη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ιδξχκαηα ζην
πιαίζην αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία;
10 θνηηεηέο κεηαθηλήζεθαλ, παξφιν πνπ νη αηηήζεηο θάζε θνξά ήηαλ πνιχ
πεξηζζφηεξεο. Ρα ηειεπηαία ρξφληα ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο
θνηηήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο είλαη απμαλφκελε. Γπζηπρψο ηα θνλδχιηα πνπ δηαηίζεληαη είλαη
ιίγα θαη δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ φινπο ηνπ θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο.
 Πφζνη θνηηεηέο άιισλ Ιδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην
αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;
Κεηαθηλήζεθαλ 23 θνηηεηέο. Υζηφζν, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηελ
17

πκπιεξώζηε ηνλ Πίλαθα 9.
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ηειεπηαία ηεηξαεηία (απφ ην 2008 έσο ην 2011) θάζε ρξφλν επηζθέπηνληαη ην Ρκήκα
θνηηήηξηεο πξνεξρφκελεο απφ ηε Γαιιία ζην πιαίζην ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε ειιελν-γαιιηθφ
κεηαπηπρηαθφ δηαπαλεπηζηεκηαθφ πξφγξακκα κε ηνλ ηίηιν «Γηδαθηηθέο ηεο
πνιπγισζζίαο θαη γισζζηθέο, εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. Γηάδνζε ησλ γισζζψλ
θαη ησλ πνιηηηζκψλ ζε πνιχγισζζα θαη πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα». Πην
πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ ην Ρκήκα Δπηζηεκψλ Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ
Α.Ξ.Θ. θαη ν Ρνκέαο Ρα γαιιηθά σο μέλε γιψζζα ηνπ Ρκήκαηνο Φηινινγίεο, Γιψζζεο θαη
Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηήκην ηνπ Maine. Ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο κέινπο
Γ.Δ.Ξ. ηνπ Ρκήκαηφο καο ζην πξφγξακκα ην Ρκήκα καο θηινμέλεζε 5 θνηηήηξηεο ην 2008, 5
θνηηήηξηεο ην 2009, 5 θνηηήηξηεο ην 2010 θαη 6 θνηηήηξηεο ην 2011. Ρν 2006 θαη 2007
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν εθπαηδεπηηθέο δεθαήκεξεο εθδξνκέο Διιαδνγλσζίαο (Αζήλα,
Κεηέσξα, Θεζζαινλίθε, Ξέιια, Γίνλ, Βεξγίλα, ιπλζν, Ξξέζπεο) απφ δχν δεθαπεληακειείο
νκάδεο ηειεηνθνίησλ δαζθάισλ απφ ηε Γαιιία. Ππληνληζηέο ήηαλ ηέζζεξηο Θαζεγεηέο απφ
ην Ρκήκα καο (Ιεκνλίδεο, Αθξηηφπνπινο, Ληθνιαλησλάθεο, θαη Θακαξνχδεο), ελψ
δηνξγαλψζεθαλ θαη κηθξνκαζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ.

 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν Ίδξπκα;

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ

έξγνπ

πνπ

Ρν εθπαηδεπηηθφ έξγν αλαγλσξίδεηαη απφ ην ηκήκα αθνινπζψληαο ηελ αλαγλψξηζε
ησλ ECTS κνλάδσλ πνπ κεηαθέξνπλ νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο πνπ παξαθνινχζεζαλ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε άιιν ίδξπκα θαη πέξαζε ην κάζεκα/καζήκαηα. Νη θνηηεηέο πνπ
παξαθνινχζεζαλ ην Δληαηηθφ Ξξφγξακκα P.S.BoWMa, γηα παξάδεηγκα, πηζηψζεθαλ κε 6
κνλάδεο ECTS.
 Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ
Γξαθείνπ Γηεζλψλ / Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο;
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ Γηεζλψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
καο κπνξεί λα βειηησζεί αλ απηφ ζηειερσζεί κε ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ κφληκνπ πξνζσπηθνχ.
 Ση ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα
ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ην Σκήκα;
Ρν Ρκήκα ελεκεξψλεη επίζεκα ηα κέιε ΓΔΞ θαη ηνπο θνηηεηέο κέζσ ησλ Γεληθψλ
Ππλειεχζεσλ θαζψο θαη κε αλαθνηλψζεηο ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα. Δλεκέξσζε γίλεηαη
θαη κέζσ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ.
 Οξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια
Ιδξχκαηα;
Νξγαλψλνληαη επηζθέςεηο ζε ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Καθεδνλίαο.
 Πψο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο;
Νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηνπο ππεχζπλνπο
θαηά πεξίπησζε θαζεγεηέο
θαη θαζεγήηξηεο κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο φζνλ αθνξά ηα
καζήκαηά ηνπο θαζψο θαη γηα άιια δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δηακνλή ηνπο ζηελ Φιψξηλα.
 Πφζα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα γηα εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο
ζπνπδαζηέο;
Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus ππάξρεη
αξηζκφο καζεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ηα νπνία αθνινπζνχλ ην
πξφγξακκα ECTS.
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 Τπάξρεη πξφζζεηε (απφ ην Σκήκα ή/θαη ην Ίδξπκα) νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ
θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο
ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο;
ρη, ην Ρκήκα έρεη πεληρξά νηθνλνκηθά κέζα πνπ δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα εληζρχζεη
απηή ηελ θηλεηηθφηεηα.
 Πψο πξνσζείηαη ζην Σκήκα ε ηδέα ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη κειψλ ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο γεληθφηεξα;
Ρν Ρκήκα καο ελζαξξχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα, θαζψο παξνηξχλεη ηνπο θνηηεηέο θαη
ηα κέιε ηνπ λα κεηαβνχλ ζε Ξαλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά δελ κπνξεί λα ηα
ππνζηεξίμεη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά. Δμάιινπ έρεη πιήξε αληηζηνηρία δηδαθηηθψλ κνλάδσλ κε
ηα επξσπατθά παλεπηζηήκηα, αθνινπζψληαο ηε ζπκθσλία ηεο Κπνιφληα.
 Πψο ειέγρεηαη ε πνηφηεηα (θαη φρη κφλνλ ε πνζφηεηα) ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ;
Ρα κέιε πνπ κεηαθηλνχληαη θαηαζέηνπλ ζεκείσκα κε ηελ εξεπλεηηθή/αθαδεκατθή
ηνπο δξαζηεξηφηεηα πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπο. Δπίζεο, ππνβάιινπλ έθζεζε πεπξαγκέλσλ
κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ην Ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηε
Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο.
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5. Δξεπλεηηθφ έξγν
Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ηνπ
επηηεινύκελνπ ζ΄απηό εξεπλεηηθνύ έξγνπ, απαληώληαο ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ
επαθξηβώο ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν «Γηαζθάιηζε Ξνηόηεηαο ζηελ
Αλώηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Ξνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Κνλάδσλ» Έθδνζε
2.0, Ηνύιηνο 2007, ΑΓΗΞ, Αζήλα, (http://www.adip.gr).
Γηα θάζε κία από ηηο εξσηήζεηο πξέπεη λα απαληεζνύλ θαη λα ζρνιηαζζνύλ ηα αθόινπζα ηνπιάρηζηνλ
ζεκεία:
(α) Ξνηά, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Τκήκαηνο
σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην;
(β) Ξνηέο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ θαη πνηνύο ελδερόκελνπο θηλδύλνπο από ηα
αξλεηηθά ζεκεία δηαθξίλεη ην Τκήκα σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην;

5.1. Πψο θξίλεηε ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο;
 Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο; Πνηα είλαη;
Ζ εξεπλεηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζην Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ θαιιηέξγεηα
θαη πξναγσγή ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαη δηελέξγεηα
επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηε ζεκειίσζε πξσηφηππεο
ζεσξίαο πνπ αθνξά ηφζν ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φζν θαη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Δπίζεο ε έξεπλα πνπ πξνάγεηαη απφ ην Ρκήκα έρεη σο ζθνπφ ηελ
ελίζρπζε θαη πξνζαξκνγή φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ παηδαγσγηθή δνκή,
ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηεο επηζηήκεο.
 Παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο; Πνηα είλαη απηά; Πψο ελεκεξψλεηαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ
γηα δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο; Πψο ππνζηεξίδεηαη ε
εξεπλεηηθή δηαδηθαζία;
Ξαξά ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηνπ Ρκήκαηνο,
ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ζπκκεηέρεη ζηηο ηξέρνπζεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, κε ηελ
παξνπζία ηνπ ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη ζπκπφζηα, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε εξεπλεηηθά
έξγα, κε ηηο πξνηάζεηο γηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη θπξίσο κε ηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ
ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ δεκνζηεχνληαη ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζε ζπιινγηθνχο
ηφκνπο, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, θηι. Ρα νηθνλνκηθά θίλεηξα δηεμαγσγήο έξεπλαο πνπ
παξέρνληαη ζην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ειάρηζηα (π.ρ. έκκεζε ελίζρπζε
απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ρκήκαηνο), ελψ γίλεηαη πξνζπάζεηα ππνβνιήο
πξνηάζεσλ γηα πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ, γηα ηηο πξνθεξχμεηο ησλ
νπνίσλ ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ελεκεξψλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη, απφ πιεπξάο
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηφζν απφ ηνλ/ηελ ππεχζπλν/ε ηεο έξεπλαο φζν θαη απφ
πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο.
 Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο;
Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα εθηφο Σκήκαηνο, ζηελ ειιεληθή
θαη δηεζλή αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα; Πψο δηαρένληαη ηα
εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ;
Ρα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δηαρένληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ρκήκαηνο κε
ελεκέξσζε ησλ κειψλ ΓΔΞ, ελψ ζε επίπεδν επηζηεκνληθήο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο,
δηαρένληαη
κέζσ
δεκνζηεχζεσλ
ζε
ειιεληθά
θαη
δηεζλή
επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά/ζπιινγηθνχο ηφκνπο/πξαθηηθά θαη αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα.
Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δηαρένληαη ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ θπξίσο κέζσ εκεξίδσλ θαη δεκνζηεχζεσλ ζηα ΚΚΔ.
5.2. Πψο θξίλεηε ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην
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Σκήκα;
 Πνηά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πινπνηήζεθαλ ή
βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Πνηφ πνζνζηφ κειψλ
ΓΔΠ/ΔΠ
αλαιακβάλεη
εξεπλεηηθέο
πξσηνβνπιίεο;
πκκεηέρνπλ
εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζηα εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα;
πάξρνπλ δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο γηα αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη
πξνγξακκάησλ ζην Ρκήκα πνπ λα θαιχπηνπλ ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή εξεπλψλ πνπ
αθνξνχλ επξχηεξα ηνκείο εθπαίδεπζεο, πνιηηηζκνχ, λέσλ ηερλνινγηψλ, θνηλσληνινγίαο,
ςπρνινγίαο θαη γεληθφηεξα έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ
ζχγρξνλσλ ζεκάησλ εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, φπσο π.ρ. ε ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ κε
ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο. Ρα εξεπλεηηθά έξγα πνπ
βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζην Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη «ΖΟΑΘΙΔΗΡΝΠ ΗΗ:
Δλίζρπζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Δξεπλεηηθνχ Γπλακηθνχ κέζσ ηεο πινπνίεζεο δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο» κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο δεμηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ: Έλα εθπαηδεπηηθφ παθέην γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ δαζθάισλ»,
«Δλζάξξπλζε επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ, θαηλνηνκηθψλ εθαξκνγψλ θαη καζεκάησλ
επηινγήο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο» θαη ε εξεπλεηηθή δξάζε
«Γνκή Απαζρφιεζεο θαη Πηαδηνδξνκίαο (ΓΑΠΡΑ)» ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Κάζεζε ΔΠΞΑ 2007-2013», ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ
θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο. Δπηπιένλ, ζην Ρκήκα εθπνλήζεθε ην πξφγξακκα «Θαηαζθεπή
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ» θαη ζην πιαίζην ηνπ Erasmus ην Intensive Programme, IP, κε ηίηιν:
“People and Space in the Borderland of Western Macedonia: tracing historical, social and
intercultural features" Πηελ πιεηνςεθία ηνπο (65%) ηα κέιε ΓΔΞ έρνπλ αλαιάβεη θαη
αλαιακβάλνπλ εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο, κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε δηεμαγσγή
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε αληηθείκελα πνπ άπηνληαη φινπο ηνπο ηνκείο εθπαηδεπηηθήο
έξεπλαο. To Ρκήκα ζπλεξγάζηεθε κε ην Ρκήκα Λεπηαγσγψλ (Coordinator), θαη κε εμσηεξηθνχο
εξεπλεηέο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζε δχν εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα: (α) «Γηεξεχλεζε
Γηδαθηηθψλ – Καζεζηαθψλ Αθνινπζηψλ: ε πεξίπησζε ησλ Γπλάκεσλ», (2004 - 2006).
Ξπζαγφξαο Η, ΔΞΔΑΘ, ΞΔΞΘ, Διιάδα, (β) «Ππλεξγαζία Ξαλεπηζηεκίνπ – Πρνιείνπ γηα ην
ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή κηαο δηδαθηηθήο ζεηξάο, πξντφλ έξεπλαο, ππνζηεξηδφκελεο απφ
ΡΞΔ», (2007-2009). SAS6-CT-2006-042942-Material Science (042942). Ξαξάιιεια, 4 κέιε
ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα (επξσπατθά θαη ειιεληθά) πνπ
εθπνλνχληαη απφ Ρκήκαηα άιισλ Α.Δ.Η. ηεο Διιάδαο.
5.3. Πψο θξίλεηε ηηο δηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο;
 Αξηζκφο
θαη
ρσξεηηθφηεηα
εξεπλεηηθψλ
εξγαζηεξίσλ.
Δπάξθεηα,
θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Καιχπηνπλ νη
δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο; Πνηά
εξεπλεηηθά αληηθείκελα δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο; Πψο
ρξεκαηνδνηείηαη ε πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ
ππνδνκψλ;
Πην Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ιεηηνπξγεί έλα εξγαζηήξην
Ζ/ ηνπ νπνίνπ ε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ρξεηάδεηαη ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε. Νη
ζέζεηο ησλ Ζ/ ηελ ηειεπηαία δηεηία έρνπλ απμεζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Ξαξφια απηά
νη θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη
δηαζέζηκν γηα ηηο εξεπλεηηθέο αλάγθεο.
Δπίζεο, ζηε Πρνιή ιεηηνπξγνχλ δχν εξγαζηήξηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, (απφ
θνηλνχ κε ην Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Λεπηαγσγψλ), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηδαθηηθνχο
ζθνπνχο θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ (δηδάζθνπλ 4 κέιε ΓΔΞ). Ν
ρψξνο δελ επαξθεί γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ζπζθεπψλ. Ξαξάιιεια, ζην
Ρκήκα ιεηηνπξγνχλ ζεζκνζεηεκέλα, εξγαζηήξηα δηδαθηηθήο καζεκαηηθψλ θαη ηνπηθήο
ηζηνξίαο, γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ εηδηθέο ππνδνκέο, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη αίζνπζεο θαη
ην εξγαζηήξην Ζ/ ηνπ Ρκήκαηνο.
Ρέινο, αλ θαη ν ρψξνο ηεο βηβιηνζήθεο έρεη αλαθαηληζηεί ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία, δελ ππάξρνπλ λεζίδεο/ηξαπέδηα ζε φιν ην θηίξην ηεο Πρνιήο πνπ λα
ππνζηεξίδνπλ ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ πινπνηείηαη απφ Δπξσπατθά θαη
Διιεληθά πξνγξάκκαηα θαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ρκήκαηνο.
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5.4. Πψο θξίλεηε ηηο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 18
Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζρεηηθφ πίλαθα (πίλαθαο 15) νη
επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ Ρκήκαηνο θαιχπηνπλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο.
Ηδηαίηεξε βαξχηεηα απφ πνζνηηθή άπνςε θαίλεηαη φηη δίλεηαη ζηα πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε
θξηηέο, φπνπ θαη εκθαλίδεηαη ν πςειφηεξνο αξηζκφο θαηαρσξήζεσλ (33.4%). Πην ίδην
πιαίζην πνιιέο θαηαρσξήζεηο εκθαλίδνληαη θαη ζηηο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά κε θξηηέο (15.4%) θαη νη ζπκκεηνρέο-αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα κε θξηηέο αιιά
ρσξίο πξαθηηθά (15.4%). Ρν γεγνλφο φηη θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο θαηαρσξήζεσλ ππάξρεη ην
ζχζηεκα ησλ θξηηψλ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ πνπ θαηαηίζεληαη πξνο
θξίζε. Ππλνιηθά, εκθαλίδνληαη 778 θαηαρσξήζεηο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα. Λα
ζεκεησζεί φηη έρεη πξνζηεζεί ε θαηεγνξία Θ πνπ αθνξά αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα ρσξίο
θξηηέο πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά. Αλαινγνχλ, πεξίπνπ, 33 θαηαρσξήζεηο αλά κέινο ΓΔΞ
θαηά ηελ ηειεπηαία εμαεηία. Λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη πξνηηκήζεθε απφ ηελ ΝΚΔΑ ε
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαηαρσξήζεσλ αλά εκεξνινγηαθφ έηνο θαη ζπκπεξηιήθζεθαλ ηα έηε
απφ ην 2006 έσο θαη ην 2011. Βέβαηα, ην γεγνλφο φηη ζε έλα Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο ππεξεηνχλ κέιε ΓΔΞ κε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, εξεπλεηηθά
ελδηαθέξνληα θαη γλσζηαθά ππφβαζξα ζπληειεί λα εκθαλίδνληαη δηάθνξα πνζνζηά
θαηαρσξήζεσλ αλά θαηεγνξία θαη αλά κέινο ΓΔΞ. Δπίζεο, ζε απηφ ζπληεινχλ νη απαηηήζεηο
ησλ δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ, ηα παξάιιεια θαζήθνληα πνπ αζθνχληαη απφ κέιε ΓΔΞ
δηαθφξσλ βαζκίδσλ (π.ρ. δηνηθεηηθά θ.α.) θαζψο θαη ε δηαθχκαλζε ησλ ειηθηψλ ησλ κειψλ
ΓΔΞ ε νπνία εθηείλεηαη ζε κία εηθνζηπεληαεηία πεξίπνπ.

18

πκπιεξώζηε ηνλ Πίλαθα 15.
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5.5. Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αλαγλψξηζεο ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα απφ
ηξίηνπο;19
Απφ ηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα (πίλαθαο 16)
πξνθχπηνπλ 631 θαηαρσξήζεηο ζρεηηθέο κε παξακέηξνπο αλαγλψξηζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ
έξγνπ ηνπ Ρκήκαηνο. Αλαινγηθά, πξνθχπηνπλ 27, πεξίπνπ, θαηαρσξήζεηο αλά κέινο ΓΔΞ
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Υζηφζν, ζεκαληηθή βαξχηεηα (63.7%) ζηα πνζνζηά ησλ
θαηαρσξήζεσλ εκθαλίδνπλ (φπσο είλαη θπζηθφ) νη εηεξναλαθνξέο ζην εξεπλεηηθφ έξγν ησλ
κειψλ ηνπ Ρκήκαηνο. Αλαινγηθά εκθαλίδνληαη, πεξίπνπ, 17 εηεξναλαθνξέο αλά κέινο ΓΔΞ
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Ξξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν αξηζκφο απηφο ζα κπνξνχζε λα
είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξνο αιιά δελ έρεη αθφκα αλαπηπρζεί επαξθψο ε δηαδηθαζία
εληνπηζκνχ θαη θαηαγξαθήο ησλ εηεξναλαθνξψλ ζην εξεπλεηηθφ έξγν ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ
Ρκήκαηνο. Πε φηη αθνξά ζηηο ζηήιεο (εθηφο ησλ εηεξναλαθνξψλ) εκθαλίδνληαη ζηαζεξνί
αξηζκνί θαηαρσξήζεσλ αλά έηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Λα ζεκεησζεί φηη ζηελ
ηειεπηαία ζηήιε ε επηηξνπή έθξηλε ζθφπηκν λα εκθαλίδνληαη θαη νη Γηαθξίζεηο-Βξαβεία πνπ
έρνπλ απνλεκεζεί ζηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηα νπνία ζα ππάξμεη αλαθνξά ζηελ
ελφηεηα 5.7.
5.6. Πψο θξίλεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο;
 Τπάξρνπλ εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη πνηέο
(α) Με άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο;
(β) Με θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ;
(γ) Με θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ;
Α) πάξρεη ζπλεξγαζία ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ Ρκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
κε ηα ηέζζεξα άιια Ρκήκαηα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο, ζε δηδαθηηθφ αιιά
θαη ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν, ηφζν κε ηε ζπλεξγαζία ζε επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη έξεπλεο,
φζν θαη κε ηελ θνηλή ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.
Β) Ξαξάιιεια, ην Ρκήκα ζπλεξγάδεηαη εξεπλεηηθά κε άιια Α.Δ.Η. ηεο Διιάδαο
(Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο, Γεκνθξίηεην
Ξαλεπηζηήκην Θξάθεο, Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Ξαλεπηζηήκην
Θξήηεο, Ξαλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ).
Απφ ηε ζπλεξγαζία κέινπο ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο (θαζεγεηήο Φσηηάδεο) κε ηελ ΔΟΡ
πξνέθπςε ληνθηκαληέξ ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ (12 επεηζνδίσλ).
Δπηπιένλ, 4 κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζε ζπλεξγαζία
κε ην Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζπκκεηείραλ ή ζπληφληδαλ νκάδεο εξγαζίαο γηα ηε ζπγγξαθή
ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηα αληηθείκελα ηεο γιψζζαο, ησλ
καζεκαηηθψλ θαη ησλ εηθαζηηθψλ.
5 κέιε ΓΔΞ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ
εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ Λένπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζην Λέν Πρνιείν (ζε
ζπλεξγαζία θαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ.
Υο απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Ρκήκαηνο κε ην Ρκήκα Αξρηηεθηφλσλ ηνπ
Α.ΞΘ., κε ην Ρκήκα Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ ηνπ ΑΞ.Θ. θαη κε ην Ρκήκα Δπηζηεκψλ
Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Α.Ξ.Θ. έρεη πξνθχςεη Γηαπαλεπηζηεκηαθφ
Γηαηκεκαηηθφ Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηε Κνπζεηνινγία γηα ην νπνίν έρεη γίλεη
αλαθνξά πξνεγνχκελα θαη ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ κέιε Γ.Δ.Ξ. ηνπ Ρκήκαηφο καο.
Γ) Ρν Ρκήκα ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ησλ ρσξψλ: Βέιγην, Γαιιία,
Γεξκαλία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Θχπξνο, Κ. Βξεηαλία, Φηλιαλδία.
5.7.

Πψο θξίλεηε ηηο δηαθξίζεηο θαη ηα βξαβεία εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ έρνπλ
απνλεκεζεί ζε κέιε ηνπ Σκήκαηνο;
Νη δηαθξίζεηο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο αθνξνχλ ζηα αθφινπζα ζεκαηηθά πεδία:



19

Ιζηνξηθή έξεπλα ζηνλ πνληηαθφ ειιεληζκφ (ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν)
Δλδεηθηηθά, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη βξαβεχζεηο κέινπο ΓΔΞ (Θαζεγεηή θ.

πκπιεξώζηε, ζηελ Δλόηεηα 11, ηνλ Πίλαθα 16.
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Φσηηάδε):
α) απφ ην Γήκν Βέξνηαο κε ην «Σξπζφ Θιεηδί» ηεο πφιεο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ
(2006),
β) απφ ην Ππκβνχιην Απφδεκνπ Διιεληζκνχ κε κεηάιιην γηα ηε «ζπκβνιή ζηελ
αλάπηπμε ηνπ Απφδεκνπ Διιεληζκνχ» (2006),
γ) απφ ηελ Έλσζε Ηδηνθηεηψλ Ζκεξεζίσλ Δπαξρηαθψλ Δθεκεξίδσλ γηα ηελ
«ζεκαληηθή πξνζθνξά σο αθεηεξία ηελ Διιεληθή Ξεξηθέξεηα» (2007),
δ) απφ ηελ Ηεξά Κεηξφπνιε Γξάκαο κε Σξπζφ Κεηάιιην «δη‟ φζα ππέξ ηνπ Ξφληηνπ
Διιεληζκνχ νχηνο έπξαμελ» (2008).




Ππγγξαθηθφ έξγν ζηε λεφηεξε ηζηνξία (ζε εζληθφ επίπεδν)
Δθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή (ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν)
Τεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (ζε εζληθφ επίπεδν)

11 απφ ηα 23 κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ δηδάμεη σο επηζθέπηεο θαζεγεηέο ζε
άιια Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ.
5.8.

Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ/ζπνπδαζηψλ ζηελ
έξεπλα;

Πηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο
θνηηεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έξεπλεο, πνπ αθνξνχλ ηνκείο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο. Πηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Ππνπδψλ, πξνζθέξεηαη ην κάζεκα «Κεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο», ζην νπνίν νη
θνηηεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα ζηάδηα κηαο έξεπλαο, αιιά θαη
ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ελψ ζηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ, αιιά θαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ θαη «Δλζάξξπλζε επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ,
θαηλνηνκηθψλ εθαξκνγψλ θαη καζεκάησλ επηινγήο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Καθεδνλίαο», «ΓΑΠΡΑ» πξνζθέξνληαη καζήκαηα, ζηα νπνία νη θνηηεηέο θάλνπλ
πξαθηηθή εθαξκνγή εξεπλψλ ζε δηάθνξα αληηθείκελα (Ξαηδαγσγηθή, Καζεκαηηθά, Ηζηνξία,
Τπρνινγία, Γιψζζα, Λέεο Ρερλνινγίεο, Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Θνηλσληνινγία, Ινγνηερλία,
Ξνιηηηζκφο, θηι). Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλζάξξπλζε επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ,
θαηλνηνκηθψλ εθαξκνγψλ θαη καζεκάησλ επηινγήο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Καθεδνλίαο» νη θνηηεηέο εθπφλεζαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο εξγαζίεο
αλαπηχζζνληαο θαηλνηφκεο ηδέεο ηφζν γηα εθπαηδεπηηθά, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα
επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα. Δπηπιένλ, νκάδα θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο έρεη δηαθξηζεί κε ην
πξψην βξαβείν ζε Ξαλειιήλην θαη ζε δηεζλή δηαγσληζκφ εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ζηνλ
νπνίν ην Ρκήκα ζπκκεηέρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε νκάδεο θνηηεηψλ ηνπ ζην πιαίζην ησλ
καζεκάησλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Λέσλ Ρερλνινγηψλ. Δπηπιένλ, θαηά ην Αθαδεκατθφ έηνο
2010-2011, απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο κε ηε ΓΔΖ, παξήρζε εθπαηδεπηηθφ θηικ γηα
ηελ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην νπνίν δηαθξίζεθε ζε εζληθφ επίπεδν (3 ν
Ξαλειιήλην Βξαβείν, ζην δηαγσληζκφ Κάζεζε θαη Ρερλνινγία). Πε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν,
νη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε έξεπλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, κε ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ησλ δηδαζθφλησλ, θαζψο θαη ζηα
πιαίζηα ησλ δηπισκαηηθψλ ηνπο εξγαζηψλ.
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6. ρέζεηο κε θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο
(ΚΠΠ) θνξείο
Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ησλ
ζρέζεώλ ηνπ κε ΘΞΞ θνξείο, απαληώληαο ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο ζηα
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνλ ηαη ζην έληππν «Γηαζθάιηζε Ξνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε
Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Ξνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Κνλάδσλ» Έθδνζε 2.0,
Ηνύιηνο 2007, ΑΓΗΞ, Αζήλα, (http://www.adip.gr).
Ζ απάληεζε ζε θάζε κία από ηηο εξσηήζεηο πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη:
α) Ξνηα, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Τκήκαηνο
σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην
β) Ξνηεο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ θαη ελδερόκελνπο θηλδύλνπο από ηα αξλεηηθά
ζεκεία δηαθξίλεη ην Τκήκα σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην

6.1. Πψο θξίλεηε ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο;
Πνηα έξγα ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο εθηεινχληαη ή εθηειέζζεθαλ ζην
Σκήκα θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;










Ρν Ρκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο
θνξείο ηεο ηνπηθήο θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο.
Πην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο ηζρχεη ζπλεξγαζία
κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Φιψξηλαο.
Πην πιαίζην ηεο Γηεπξπκέλεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε
ζπλεξγαζίαο κε 70 θνξείο (παξάξηεκα 6). Έρεη, πινπνηεζεί θαηά ην ηέινο ηνπ
αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-2011 ε ζπλεξγαζία κε 14 απφ απηνχο.
Αλαπηχρζεθε ζπλεξγαζία κε ηε Γ.Δ.Ζ. Γπηηθήο Καθεδνλίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ
θνηηεηψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο κε ηππηθήο
εθπαίδεπζεο.
Θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2009-2010 θαη 2010-2011 θαη ζην πιαίζην ηνπ Intensive
Program αλαπηχρζεθε ζπλεξγαζία κε ηνπο αθφινπζνπο θνξείο: Αξραηνινγηθφ
Κνπζείν Φιψξηλαο, Κνπζείν Πχγρξνλεο Ρέρλεο, Γήκνο Ξξεζπψλ, Γήκνο Φιψξηλαο,
Γ.Δ.Ζ., Δηαηξεία Ξξνζηαζίαο Ξξεζπψλ, Θ.Ρ.Δ.Ι., Γήκνο Λπκθαίνπ, Αξθηνχξνο,
Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο. (http://www.eled.uowm.gr/project/ip2011).
Θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 (κε ηε ρνξεγία ηεο Γ.Δ.Ζ.) αλαπηχρζεθε ε
ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο κε ηηο άιιεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (α‟ βάζκηα θαη β‟
βάζκηα) ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Υο πξντφλ απηήο ηεο
ζπλεξγαζίαο πξνέθπςε ε ηζηνζειίδα ηνπ δηθηχνπ: http://ekdidyma.web.uowm.gr/
Θαηά ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία δηεμάγεηαη δηαγσληζκφο κε ηελ επσλπκία
«Καζεκαηηθά ηεο Φχζεο θαη ηεο Εσήο» κε ζηφρν νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ
Πρνιείνπ λα ελδηαθεξζνχλ πεξηζζφηεξν θαη λα αγαπήζνπλ ηα καζεκαηηθά. Ν
δηαγσληζκφο δηεμάγεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο ππφ ηελ
επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο.
Πφζα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηείραλ ζ‟ απηά;








9 κέιε ΓΔΞ θαη έλα κέινο ΔΔΓΗΞ ηνπ Ρκήκαηνο ζπληνλίδνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο.
ια ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ είηε σο ζπληνληζηέο είηε σο επφπηεο
ησλ ππν-έξγσλ πινπνίεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο Γηεπξπκέλεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο.
Έλα κέινο ΓΔΞ ζπληνλίδεη ηε ζπλεξγαζία κε ηε Γ.Δ.Ζ.
15 κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ζπκκεηείραλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ Intensive Program.
Πην Δθπαηδεπηηθφ Γίθηπν Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζπκκεηέρνπλ 4 κέιε ΓΔΞ ηνπ
Ρκήκαηνο.
Πηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ «Καζεκαηηθά ηεο Φχζεο θαη ηεο Εσήο»
ζπκκεηέρνπλ ηξία κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο.
Πφζνη πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί
Σκήκαηνο ζπκκεηείραλ ζε απηά;
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ινη νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο θαη ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
Θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 (πξψην έηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ)
ζπκκεηείραλ 34 ζπλνιηθά πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο
Γηεπξπκέλεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο.
50 θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο ζπκκεηείραλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 ζηελ
πινπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Γ.Δ.Ζ.
25 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη κία κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ Ρκήκαηνο
ζπκκεηείραλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ Intensive Program.
Πην Δθπαηδεπηηθφ Γίθηπν Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζπκκεηέρνπλ 2 κεηαπηπρηαθνί
θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο θαη έλαο πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο ηνπ Ρκήκαηνο
Δθαξκνζκέλσλ θαη Δηθαζηηθψλ Ρερλψλ.

Γεληθφηεξα, ην Ρκήκα ζπλδηνξγαλψλεη ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο κε θνξείο ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο νη νπνίνη ζπρλά απνηεινχλ ρνξεγνχο απηψλ ησλ δξάζεσλ. Ζ
επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο κε ηνπο ΘΞΞ θνξείο αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ ηνπηθή
θνηλσλία θαη ηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο.
Πψο αλαγλσξίδεηαη θαη πξνβάιιεηαη ε επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ
Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο;
Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο κε ηνπο ΘΞΞ θνξείο πξνβάιιεηαη κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ησλ ηνπηθψλ ΚΚΔ. Ρν Ρκήκα ελεκεξψλεη φινπο ηνπο θνξείο
ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο Γξαθείνπ Ρχπνπ (ην νπνίν δηαζέηεη
μερσξηζηή ειεθηξνληθή δηεχζπλζε).

6.2. Πψο θξίλεηε ηε δπλακηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ
θνξείο;
 Τπάξρνπλ κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ; Πφζν
απνηειεζκαηηθνί είλαη θαηά ηελ θξίζε ζαο;
Γελ ππάξρνπλ κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ.
 Πψο αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ
ζπλεξγαζηψλ;
Αλ θαη δελ ππάξρνπλ επίζεκνη κεραληζκνί ηα κέιε ΓΔΞ/ΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο
πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ.
 Πψο αληηκεησπίδνπλ νη ΚΠΠ θνξείο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ;
Νη ΘΞΞ θνξείο αλαγλσξίδνπλ ηε δπλακηθή παξνπζία θαη παξέκβαζε ηνπ
Ρκήκαηνο ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο.
 Αμηνπνηνχληαη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Σκήκαηνο ζηηο ζπλεξγαζίεο κε
ΚΠΠ θνξείο;
ιε ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Ρκήκαηνο αμηνπνηείηαη γηα ηελ πξνψζεζε
ζπλεξγαζηψλ ηνπ κε ηνπο ΘΞΞ θνξείο.
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6.3. Πψο θξίλεηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξείο;
 Αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο ζε εηδηθά
πεξηνδηθά ή ζηνλ ηχπν;
Νη δξάζεηο ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη ζπλήζσο
ζηνλ ηνπηθφ ηχπν ή ζε άιια ΚΚΔ (ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε) ηνπηθήο εκβέιεηαο.
 Οξγαλψλεη ή ζπκκεηέρεη ην Σκήκα ζε εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε
ΚΠΠ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν
έξγν ηνπ Σκήκαηνο;
πάξρεη ζπκκεηνρή ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ ελεκεξσηηθνχ
πεξηερνκέλνπ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
 Τπάξρεη επαθή θαη ζπλεξγαζία κε απνθνίηνπο ηνπ Σκήκαηνο πνπ είλαη
ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ;
Πηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο απφθνηηνη ηνπ Ρκήκαηνο (δάζθαινη)
ζπκκεηέρνπλ ζε ΘΞΞ θνξείο (δεκνηηθέο επηηξνπέο παηδείαο, λνκαξρηαθέο επηηξνπέο
παηδείαο θηι) ππάξρεη ζπλεξγαζία.
6.4.
Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ ζχλδεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο κε ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
 Δληάζζνληαη νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ΚΠΠ ρψξνπο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
Πην πιαίζην ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο νξγαλψλνληαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο
ησλ θνηηεηψλ ζε ΘΞΞ ρψξνπο φπσο ιηγληηνξπρεία, αηκνειεθηξηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο
ελέξγεηαο, ΝΡΔ, Αξθηνχξνο, Ξξέζπεο, κνπζεία. Αθφκα, ζην πιαίζην ηππηθήο εθπαίδεπζεο
θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε πηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ κε ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνξία, ηε ζχγρξνλε παξνπζία θαη ηε ιεηηνπξγία ΘΞΞ θνξέσλ.
 Οξγαλψλνληαη νκηιίεο / δηαιέμεηο ζηειερψλ ΚΠΠ θνξέσλ; Απαζρνινχληαη
ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ σο δηδάζθνληεο;
Πε δηάθνξα ζεκαηηθά πεδία (π.ρ. Αγσγή γείαο, Γηνίθεζε Δθπαίδεπζεο,
Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε) νξγαλψλνληαη νκηιίεο/δηαιέμεηο ζηειερψλ ΘΞΞ θνξέσλ ηα
νπνία, φκσο, δελ απαζρνινχληαη σο δηδάζθνληεο ζην Ρκήκα.
6.5.

Πψο θξίλεηε ηε ζπκβνιή ηνπ Σκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη
εζληθή αλάπηπμε;

 Πφζν ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο είλαη νη ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο;
Νη ζπλεξγαζίεο ηνπ Ρκήκαηνο κε ηνπο ΘΞΞ θνξείο δηαθξίλνληαη γηα ηελ
ζηαζεξφηεηά ηνπο. Ππλερψο εκπεδψλνληαη θαη επνκέλσο ην κέιινλ ζπλεξγαζίαο
πξννησλίδεηαη θαιφ θαη ζπλερψο βειηηνχκελν. Αληίζεηα νη ζπλζήθεο ηεο πεξηξξένπζαο
αηκφζθαηξαο θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ δηεχξπλζε θαη νινέλα βειηίσζε ησλ ζπλεξγαζηψλ.
Απηέο νη ζπλεξγαζίεο θαίλνληαη θαη ζηελ δηνξγάλσζε απφ κέξνπο ηνπ Ρκήκαηνο
εθδειψζεσλ εθπαηδεπηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη νπνίεο ππεξεηνχλ ηελ
εθπαηδεπηηθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.
 πλάπηνληαη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Σκήκαηνο θαη
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ΚΠΠ θνξέσλ;
Θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 ην Ρκήκα ζχλαςε επίζεκε ζπκθσλία
ζπλεξγαζίαο κε θνξείο ηεο πφιεο (ηνπηθή απηνδηνίθεζε, εθθιεζία, ηερληθφ θαη εκπνξηθφ
επηκειεηήξην) κε ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο Φιψξηλαο αιιά θαη ησλ
ππφινηπσλ Ρκεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο.
 Δθπξνζσπείηαη ην Σκήκα ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη
αλαπηπμηαθά φξγαλα;
Έρεη ζπδεηεζεί ε ζεζκνζέηεζε ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ δηαζχλδεζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ δξάζε βξίζθεηαη ζε θάζε πινπνίεζεο.
 Τπάξρεη δηάδξαζε ή/θαη ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ,
ηδίσο κε αληίζηνηρα Σκήκαηα άιισλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο;
Έρεη ζεζκνζεηεζεί ε ζχλνδνο-ζπλάληεζε ησλ θνζκεηφξσλ ησλ Ξαηδαγσγηθψλ
Πρνιψλ θαη ησλ πξνέδξσλ ησλ Ξαηδαγσγηθψλ Ρκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Λεπηαγσγψλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Νη ζπλαληήζεηο δηεμάγνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα θαη ζε απηέο ζπδεηψληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο
ρψξαο κε έκθαζε ζηε ιεηηνπξγία, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ
Ξαηδαγσγηθψλ Ρκεκάησλ. Δπίζεο, ε δηάδξαζε θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Ρκήκαηνο θαη
ησλ άιισλ Ξαηδαγσγηθψλ Ρκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνλψλεηαη θαη απφ ηε
κεκνλσκέλε ζπκκεηνρή κειψλ ηνπ Ρκήκαηνο ζε εθιεθηνξηθά ζψκαηα, εμεηαζηηθέο επηηξνπέο
δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, θνηλά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα.
 Αλαπηχζζεη ην Σκήκα θαη δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή
θνηλσλία, θαζψο θαη κε ηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή ή/θαη εζληθή νηθνλνκηθή
ππνδνκή;
Κέιε ηνπ Ρκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε επηηξνπέο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη
επξχηεξα ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζε εηδηθά πξνβιήκαηα ή θαη
ζέκαηα αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο (π.ρ. ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε Φιψξηλαο-πφινηπεο
Διιάδαο). Ζ ηζηνξία ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ απνηειεί ζεκαληηθφ άμνλα αλαθνξάο
πξνβνιήο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ΘΞΞ θνξείο ζε ηνπηθφ, παλειιαδηθφ αιιά
θαη δηεζλέο επίπεδν κε ηελ νξγάλσζε εθζέζεσλ, νκηιηψλ, ζεκηλαξίσλ (Ακεξηθή, Οσζία) θαη
ηελ παξαγσγή ληνθηκαληέξ ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ απφ ηελ ειιεληθή δεκφζηα ηειεφξαζε.
 Πψο ζπκκεηέρεη ην Σκήκα ζηα κείδνλα πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη δηεζλή
εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά δίθηπα;
Θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 αλαπηχρζεθε ε ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο κε
ηηο άιιεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (α‟ βάζκηα θαη β‟ βάζκηα) ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Υο πξντφλ απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο πξνέθπςε ε ηζηνζειίδα ηνπ δηθηχνπ:
http://ekdidyma.web.uowm.gr/. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα πεξηιακβάλεηαη ζην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ Λένπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο γηα ην
Γεκνηηθφ Πρνιείν. Βξίζθεηαη ζε αλάπηπμε κε απψηεξν ζθνπφ λα ζπλδεζεί κε ηηο θπξηφηεξεο
εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο ηεο ρψξαο καο.
 Σν Σκήκα δηνξγαλψλεη ή/θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ;
Ρν Ρκήκα δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα ηα νπνία απεπζχλνληαη,
θπξίσο, ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν αιιά θαη ζε φιε ηελ ηνπηθή θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία.
Αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία ππάξρεη εθηεηακέλε ή πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλσληθνχ
πεξηβάιινληνο ζε απηέο ηηο δξάζεηο. Δπηπιένλ, ην Ρκήκα ζπκκεηέρεη κε εθπξφζσπν ή
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εθπξνζψπνπο ηνπ ζε θνηλσληθέο-πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ πφιε
ηεο Φιψξηλαο (επεηεηαθνί ενξηαζκνί, νκηιίεο, ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο).
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7. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο
Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο
αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ, απαληώληαο ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο ζηα
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν «Γηαζθάιηζε Ξνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε:
Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Ξνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Κνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ηνύιηνο 2007, ΑΓΗΞ,
Αζήλα, (http://www.adip.gr).
Ζ απάληεζε ζε θάζε κία από ηηο εξσηήζεηο πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη:
α) Ξνηα, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Τκήκαηνο σο
πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην
β) Ξνηεο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ θαη ελδερόκελνπο θηλδύλνπο από ηα αξλεηηθά ζεκεία
δηαθξίλεη ην Τκήκα σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην

7.1 Πψο θξίλεηε ηε ζηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο;
 Ξνηα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ζηε δηακόξθσζε θαη
παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο, θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
αλαπηπμηαθώλ ηνπ ζηξαηεγηθώλ;
Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα (ΓΔΞ, θνηηεηέο, ινηπφ πξνζσπηθφ) κέζα απφ ηε ζχζηαζε
επηηξνπψλ κε ζπγθεθξηκέλν έξγν, ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ην Ρκήκα
γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Ρα ηειεπηαία δχν έηε γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ Ρκήκαηνο κέζα απφ ηελ εκπινθή ηνπ κε
ηνπο ηνπηθνχο θνξείο (Γήκνο, Ξεξηθέξεηα, επηρεηξήζεηο, εθθιεζία). Δπηπιένλ έρεη ζπζηαζεί
γξαθείν ηχπνπ κε ζηφρν ηελ πξνβνιή ησλ δξάζεσλ, ζηα ηνπηθά ΚΚΔ θαη ζην δηαδίθηπν.
 Σπγθεληξώλεη θαη αμηνπνηεί ην Τκήκα ηα απαηηνύκελα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό
ζρεδηαζκό ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρεία θαη δείθηεο;
Ξαξαθνινπζνχκε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηελ πνξεία ησλ θνηηεηψλ
(ηνλ αξηζκφ θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ λέν-εηζεξρφκελσλ θνηηεηψλ, ηα κφξηα εηζαγσγήο ηνπο, ηελ
επίδνζή ηνπο, ηνλ αξηζκφ ησλ πηπρηνχρσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε) θαη ηηο
αληνρέο ηνπο ζην αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ αιιά θαη αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ, ηελ πνξεία ησλ
εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ησλ κειψλ ΓΔΞ, ηελ πνξεία ησλ ηδηαίηεξσλ
επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, θαη αλαιφγσο θάλνπκε ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο (ζε λέα κέιε ΓΔΞ, ζε
λέα καζήκαηα-αληηθείκελα, ππνδνκέο) ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. Πην παξάξηεκα
παξνπζηάδνληαη δηαρξνληθά ν αξηζκφο ησλ λέν-εηζεξρφκελσλ θνηηεηψλ, ηα κφξηα εηζαγσγήο
ηνπο, νη βαζκνινγίεο ησλ απνθνίησλ ηνπ Ρκήκαηνο (πίλαθεο 7.1 & 7.2).
 Τη πξνζπάζεηεο θάλεη ην Τκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζεη κέιε αθαδεκατθνύ
πξνζσπηθνύ πςεινύ επηπέδνπ;
Ζ ειθπζηηθφηεηα ηνπ Ρκήκαηφο καο είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή, αλ ζπγθξηζεί κε άιια
νκνηαγή παηδαγσγηθά ηκήκαηα. Ζ θξεζθάδα ηνπ Ρκήκαηνο θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ κειψλ ηνπ,
θαζψο θαη ηα ζχγρξνλα θαη ειθπζηηθά αληηθείκελα απνηεινχλ πφιν έιμεο. Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα
ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαιεί ηαθηηθά θαη εηεζίσο κέιε απφ ηελ ειιεληθή
θαη δηεζλή αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηα νπνία δίλνπλ δηαιέμεηο, ζπλεξγάδνληαη κε κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηέο θαη ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. Γελ έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν κε ππνβνιήο
ππνςεθηνηήησλ ζε πξνθεξχμεηο κειψλ ΓΔΞ. Κάιηζηα ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο κειψλ ΓΔΞ ησλ
δχν εηψλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθηνηήησλ μεπέξαζε ηηο 8.
 Ξώο ζπλδέεηαη ν πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ θαη εμειίμεσλ κειώλ ηνπ
αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ κε ην ζρέδην αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Τκήκαηνο;
Ξόζνπο θνηηεηέο δεηάεη ηεθκεξησκέλα ην Τκήκα αλά έηνο; Ξόζνη θνηηεηέο ηειηθά
ζπνπδάδνπλ αλά έηνο θαη πνηα είλαη ε πξνέιεπζή ηνπο αλά ηξόπν εηζαγσγήο
(εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, κεηεγγξαθέο, εηδηθέο θαηεγνξίεο, θιπ);
Πην βαζκφ πνπ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο επί πιένλ πξνζσπηθνχ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
νξγαλνγξάκκαηνο πξνθεξχζζνπκε ζέζεηο ζε ζχγρξνλα θαη ειθπζηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα.
Απηφ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ινγηθήο θαη ηεο θηινζνθίαο πνπ δηέπεη θαη ζπκπιεξψλεη
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ηνλ αθαδεκατθφ αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ καο.
Πίλαθαο : Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέν-εηζεξρνκέλσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο
Δηζαρζέληεο κε:

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

Δηζαγσγηθέο εμεηάζεηο

187

192

192

162

150

Μεηεγγξαθέο (εηζξνέο πξνο ην
Σκήκα)

8

2

5

5

3

Μεηεγγξαθέο (εθξνέο πξνο άιια
Σκήκαηα)20

101

95

83

69

68

Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο
(Πηπρηνύρνη ΑΔΗ/ΣΔΗ)

12

16

18

11

12

Δηδηθή θαηεγνξία (5%)

13

10

8

5

6

Αζιεηέο

1

3

2

2

1

Άιιεο θαηεγνξίεο (νκνγελείο θαη
κνπζνπικάλνη)

11

15

14

11

3

ύλνιν

148

158

175

140

120

Αιινδαπνί θνηηεηέο
(εθηόο πξνγξακκάηωλ
αληαιιαγώλ)

17

15

19

13

13

 Τη πξνζπάζεηεο θάλεη ην Τκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζεη θνηηεηέο πςεινύ
επηπέδνπ;
Ρν Ρκήκα πξνβάιιεη ην έξγν ηνπ κε αλνηρηφ θαη δηαπγή ηξφπν κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη ηνπ Ρκήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ζην δηαδίθηπν είλαη αλαξηεκέλα
ηα ελεκεξσκέλα βηνγξαθηθά ησλ πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηνπ Ρκήκαηνο θαζψο θαη ν νδεγφο
ζπνπδψλ κε ζχγρξνλα γλσζηηθά αληηθείκελα. Ζ ίδηα ε ιεηηνπξγία ηνπ, ε ηνπηθή, εγρψξηα θαη
δηεζλήο δξάζε ησλ κειψλ ΓΔΞ, αιιά θαη ησλ θνηηεηψλ, θπξίσο ησλ κεηαπηπρηαθψλ, ε νξγάλσζε
ζπλεδξίσλ/εκεξίδσλ δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε θνηηεηψλ πςεινχ
επηπέδνπ (βι. παξάξηεκα, πίλαθαο 7.3: Νξγάλσζε Ππλεδξίσλ–Ππκπνζίσλ–Ζκεξίδσλ). Κε ηελ
θαζνδήγεζε ησλ θαζεγεηψλ ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλέδξηα, ειιεληθά θαη δηεζλή, δεκνζηεχνπλ
ζε πεξηνδηθά, ειιεληθά θαη μέλα αλαδεηθλχνληαο ην Ρκήκα θαη ην έξγν ηνπ.
7.2. Πώο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία δηακόξθωζεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκαϊθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο;
 Υπάξρεη δηαδηθαζία δηακόξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ βξαρπ-κεζνπξόζεζκνπ (ι.ρ.
5εηνύο) ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Ξόζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε όηη είλαη ε δηαδηθαζία
απηή;
Νη πξννπηηθέο ηνπ Ρκήκαηνο θαζψο θαη νη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ
ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθαίλνληαη ζηνλ ηεηξαεηή αθαδεκατθφ πξνγξακκαηηζκφ (2008-2012), πνπ έρεη
ζπληάμεη ην Ρκήκα θαη ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. Δθεί
απνηππψλνληαη νη βξαρππξφζεζκεο θαη κεζνπξφζεζκεο αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο ζε αλζξψπηλν
δπλακηθφ, νη ππνδνκέο θαη ηα κέζα. Δπίζεο δηαηππψλνληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ. Ζ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο απηνχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ
ππήξμε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή, θαζψο γηα ηε ζχληαμε ηεο ζπκκεηείραλ φια ηα κέιε ηεο
αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ Ρκήκαηνο.
Δπηπξφζζεηα, ην ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο
ηνπ ρψξνπ ηνπ θαη ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Ρκήκαηνο θνληά ζε
παηδαγσγηθέο ζρνιέο δχν φκνξσλ ρσξψλ, ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο FYROM, απφ ηηο νπνίεο απέρεη 60
θαη 30 ρηιηφκεηξα αληίζηνηρα, δεκηνπξγεί επθαηξίεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο. Πην πιαίζην απηφ
γίλνληαη θαη ζα εληαζνχλ ζην κέιινλ πξνζπάζεηεο ζπλεξγαζίαο ζε εξεπλεηηθφ αιιά θαη δηδαθηηθφ
20

Πξνζνρή: ν αξηζκόο ησλ εθξνώλ πξέπεη λα αθαηξεζεί θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πλόινπ.
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επίπεδν κε ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη αληαιιαγή θνηηεηψλ θαη δηδαθηηθνχ-εξεπλεηηθνχ
πξνζσπηθνχ. Ξξνγξακκαηίδεηαη ε ζπλδηνξγάλσζε ζπλεδξίνπ ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο
Φιψξηλαο καδί κε ηηο φκνξεο Ξαηδαγσγηθέο Πρνιέο ηεο Θνξπηζάο θαη ησλ Bitola κέζα ζην 2012.
 Υπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο απηνύ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Ξόζν
απνηειεζκαηηθή θξίλεηε όηη είλαη;
Πην Ρκήκα καο φια ηα ζέκαηα πνπ ην απαζρνινχλ ζπδεηηνχληαη επξχηαηα ζηηο Γεληθέο
Ππλειεχζεηο. Δηδηθή δηαδηθαζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο
δελ έρεη ζεζκνζεηεζεί. Υζηφζν ζπζηήλνληαη επηηξνπέο θαηά πεξίζηαζε, νη νπνίεο ινγνδνηνχλ
ζηα φξγαλα ηνπ Ρκήκαηνο κε θνξπθαίν ηε Γεληθή ηνπ Ππλέιεπζε. Πε γεληθέο γξακκέο, ε
Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο παξαθνινπζεί απνηειεζκαηηθά ηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο.
Αληηπξνζσπεπηηθά παξαζέηνπκε ηνλ πίλαθα 7.4 (βι. Ξαξάξηεκα 7) πινπνίεζεο ησλ
ζηφρσλ ηνπ Ρκήκαηνο κε βάζε ην ηεηξαεηή ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ (2008-2012). Κε βάζε ηνλ
πίλαθα, δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα (ε αξίζκεζε γίλεηαη κε βάζε ην ζρεηηθφ πίλαθα 1 ηεο
έθζεζεο):
1.1.1 Έθηαζε δηαζέζηκσλ ρψξσλ:
Ρν έηνο 2010, θαηαζθεπάζηεθαλ 8 λέεο αίζνπζεο (δηδαζθαιία, εξγαζηήξηα, γξαθεία) ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο, δηαζηάζεσλ (3x5).
1.1.2 Βηβιηνζήθε:
(i) Απέθηεζε ην ινγηζκηθφ ADVANCE κε ηνλ νπνίν είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηνλ θαηάινγν ησλ
ηίηισλ ηεο βηβιηνζήθεο.
(ii) Ρε δηεηία 2009-2011, απμήζεθε ν εηήζηνο αξηζκφο ησλ δαλεηζκψλ πεξίπνπ απφ 4000 ζε 6000.
(iii) Ρε δηεηία 2009-2011 απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ ηίηισλ ηεο βηβιηνζήθεο πεξίπνπ θαηά 2000
απφ δχν δσξεέο.
(iv) Ζ βηβιηνζήθε απέθηεζε αζχξκαην δίθηπν.
1.1.3 Γίθηπν:
Ν ζηφρνο ηεο ηεηξαεηίαο ζρεηηθά κε ηα 5 Mbps θαζψο θαη ε αζχξκαηε δεχμε κε νπηηθή ίλα
πινπνηήζεθε θαηά ην έηνο 2009-2010.
1.1.4 Δμνπιηζκφο ησλ αηζνπζψλ:
ιεο νη αίζνπζεο εμνπιίζηεθαλ κε video-projector θαη είλαη ζε εμέιημε ε ζχλδεζε ζην Internet.
1.1.5 Δμνπιηζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ:
(i) Απμήζεθαλ νη λεζίδεο ησλ Ζ/ απφ 20 ζε 36 θαη απνθηήζακε έλαλ scanner Α4.
(ii) ζνλ αθνξά ην εξγαζηήξην ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζπκπιεξψζεθε κε φξγαλα, ζπζθεπέο
θαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. Ρν εξγαζηήξην ζηεγάδεηαη ζε δχν αίζνπζεο, θαη εμππεξεηεί ηα
καζήκαηα ηεζζάξσλ κειψλ ΓΔΞ ησλ δχν ηκεκάησλ ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο. Ν εμνπιηζκφο ηνπ
εξγαζηήξηνπ θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηε ζηήξημε ησλ πξαθηηθψλ ησλ θνηηεηψλ. Ρν
εξγαζηήξην έρεη αθφκε αλάγθε ηνπιάρηζηνλ 5 Ζ/ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εηθνληθψλ θαη
ζπγρξνληθψλ πεηξακάησλ θαη παξάιιεια έλαο server γηα ην «κνίξαζκα» ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ
έιεγρν ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ.
1.1.6 Δμνπιηζκφο γξαθείσλ δηδαζθφλησλ:
Έγηλε πεξηνξηζκέλε αλαλέσζε ησλ επίπισλ θαη ησλ Ζ/ ησλ κειψλ ΓΔΞ. Γελ ππάξρεη αθφκε
δηαζέζηκνο ρψξνο γξαθείσλ γηα θάζε κέινο ΓΔΞ (ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ηκήκαηνο
κνηξάδνληαη ηνλ ίδην ρψξν κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ηκήκαηνο Λεπηαγσγψλ).
3.2 Υξεκαηνδφηεζε
Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ρκήκαηνο κεηψζεθε ζεκαληηθά ην έηνο 2010 (ην 2009 ήηαλ 75.000€ ελψ
ην 2010 ήηαλ 52.500€).
3.3 Άξζε δπζθνιηψλ πξφζβαζεο ζην θπζηθφ ρψξν έξεπλαο ελφο Παηδαγσγηθνχ
Σκήκαηνο: ην ζρνιείν.
Ρν πξφβιεκα παξακέλεη γηα φιε ηε ρψξα.
3.4 Δπέθηαζε ηεο πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο
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Ρν Ρκήκα έρεη πξφζβαζε ζην ζχλδεζκν Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ Heal-Link. Απφ ην
2011, πξφθεηηαη λα κεησζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ πεξηνδηθψλ γηαηί δελ αλαλεψζεθε ε
ζπλεξγαζία ηνπ Heal-Link κε έλαλ εθδνηηθφ νίθν.
 Υπάξρεη δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο απηνύ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ;

Δηδηθή δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δελ ππάξρεη. Υζηφζν, ην Ρκήκα
κε θάζε επθαηξία θνηλνπνηεί δεκνζίσο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ
ηα ζρέδηα, ηηο απνθάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα.

8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο
Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ησλ δηνηθεηηθώλ
ππεξεζηώλ θαη ησλ ππνδνκώλ ηνπ, απαληώληαο ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο ζηα
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν «Γηαζθάιηζε Ξνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε:
Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Ξνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Κνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ηνύιηνο 2007, ΑΓΗΞ,
Αζήλα, (http://www.adip.gr).
Ζ απάληεζε ζε θάζε κία από ηηο εξσηήζεηο πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη:
α) Ξνηα, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Τκήκαηνο σο
πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην
β) Ξνηεο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ θαη ελδερόκελνπο θηλδύλνπο από ηα αξλεηηθά ζεκεία
δηαθξίλεη ην Τκήκα σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην

8.1. Πψο θξίλεηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ;
 Πψο είλαη ζηειερσκέλε θαη νξγαλσκέλε ε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ
Σνκέσλ;
1.

Κία κφληκε ππάιιεινο Ξ. Δ., Γξακκαηέαο ηνπ Ρκήκαηνο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
 Ξξνεηνηκαζία θαη ζπκκεηνρή ζηηο
Γεληθέο Ππλειεχζεηο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ησλ
Δθιεθηνξηθψλ Πσκάησλ,
 Ρήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ Αξρείνπ ηνπ Ρκήκαηνο,
 Ρήξεζε Ξξσηνθφιινπ θαη δηεθπεξαίσζε Αιιεινγξαθίαο,
 Γηεθπεξαίσζε πάζεο θχζεσο δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ (πξνζιήςεηο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ,
πξνθεξχμεηο ζέζεσλ Γ.Δ.Ξ., Δ.Δ.Ξ., απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθψλ, θιπ),
 Ππλεξγαζία κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Ρκήκαηνο, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ελεκέξσζή ηνπο
γηα ηε λνκνινγία πνπ ηζρχεη. Δπίζεο, ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξηάζεηο ηεο Θνζκεηείαο ηεο
Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο.

2. Έλαο κφληκνο ππάιιεινο Ξ.Δ (απφ κεηάηαμε) κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
 Νηθνλνκηθά (πξνηάζεηο-απνδφζεηο)
 Ξιεθηξνιφγεζε Ξξαθηηθψλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο
 Φνηηεηηθά ζέκαηα (εγγξαθέο, έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, βαζκνινγίεο πηπρία)
 Γηαθίλεζε δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ (πξνηάζεηο-απνδφζεηο)
 Αξρείν ηεο Ξαηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο
3. Κία ππάιιεινο κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ σο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ.
 Ξξνζθέξεη ππεξεζίεο θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ζην ζπξσξείν ηεο Πρνιήο
(θσηνηππίεο εγγξάθσλ, δηαλνκή αιιεινγξαθίαο ζηηο ζπξίδεο ησλ κειψλ Γ. Δ. Ξ,
αζθάιεηα αηζνπζψλ, θιπ).
 Ξξσηφθνιιν
 Πφζν απνηειεζκαηηθέο ζεσξείηε πσο είλαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην
σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ Σνκέσλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ;
πσο είλαη θαλεξφ ε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο πξέπεη λα θαηαβάιιεη κεγάιε πξνζπάζεηα
ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ απξφζθνπηα νη πεληαθφζηνη, πεξίπνπ, θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ
Ρκήκαηνο θαη ην Γηδαθηηθφ θαη Δξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ πξνζπάζεηα ησλ κειψλ ηεο
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Γξακκαηείαο ζπλίζηαηαη ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην νξζνινγηθή θαηαλνκή θαζεθφλησλ θαη
αξκνδηνηήησλ θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ ηνπο.
Ζ Γξακκαηεία εδξάδεηαη ζε γξαθείν πνπ βξίζθεηαη ζε θεληξηθφ ζεκείν ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο. Ρν
σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη 8:00 κε 16:00, ελψ νη ψξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο
11:00 κε 13:00 θαζεκεξηλψο.
Πε γεληθέο γξακκέο, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θξίλνληαη απνηειεζκαηηθέο, θαζψο
ελαξκνλίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο. Πε κεγάιν βαζκφ, ζ‟ απηφ ζπκβάιινπλ
ε κεραλνξγάλσζε, ε νπνία έρεη ζηαδηαθά πξνρσξήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε ζπλέπεηα πνπ
επηδεηθλχνπλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ζην έξγν ηνπο .
 Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
ηκήκαηνο κε εθείλεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Ιδξχκαηνο;
Νη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ηδξχκαηνο εδξεχνπλ ζηελ Θνδάλε (ε νπνία
βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 60, πεξίπνπ, ρηιηνκέηξσλ απφ ηε Φιψξηλα, φπνπ εδξεχεη ην Ρκήκα). Απηφ
ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη δπζιεηηνπξγία ζηε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
Ρκήκαηνο κε απηέο ηνπ Ηδξχκαηνο. Θάηη ηέηνην, σζηφζν, δελ έρεη παξαηεξεζεί. Πε απηφ
ζπκβάιιεη, βέβαηα, ε κεγάιε εκπεηξία ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ρκήκαηνο
θαη ε δηάζεζε θαη ε πξνζπάζεηα ησλ ζηειερψλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο.
 Πφζν ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη
(α) ε νξγάλσζε θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο;
Υο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο, ην σξάξην κπνξεί λα
ζεσξεζεί φηη αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο αλάγθεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ
θνηηεηψλ, θαζψο εθηείλεηαη απφ ηηο 9:00 έσο ηηο 20:00. Πε φηη αθνξά ζηελ νξγάλσζε γίλνληαη,
ζπλερψο, πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο.
(β) ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο;
Νη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρνληαη ζην πξνζσπηθφ θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ
Ρκήκαηνο είλαη νη αθφινπζεο:
 Ξξφζβαζε ζην δίθηπν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κέζσ VPN
 Πχζηεκα πνβνήζεζεο Γηδαζθαιίαο ζηε δηεχζπλζε https://classweb.uowm.gr
 Ζ ιεηηνπξγία πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο UOWM Open eClass ζηε
δηεχζπλζε http://eclass.uowm.gr
 Γίθηπν Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (Heallink)
 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
 Αηηήζεηο πξνο ηε γξακκαηεία (π.ρ. έθδνζε βεβαηψζεσλ - θνηηεηέο)
 Αζχξκαηε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
 Ρν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, ην νπνίν ηδξχζεθε θαη ζηειερψζεθε πξφζθαηα ζε επίπεδν
ηδξχκαηνο θαη ην νπνίν δηαηεξεί παξάξηεκα ζηελ Ξαηδαγσγηθή Πρνιή ηεο Φιψξηλαο, θαη
 Ρν Γξαθείν Γηεζλψλ Πρέζεσλ, ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία είλαη πξνβιεκαηηθή, θαζψο δε
ζηειερψλεηαη απφ κφληκν πξνζσπηθφ. Δπηπξφζζεηα, κέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρεη θάπνηνο
εθπξφζσπνο ηνπ Γξαθείνπ ζηελ Ξαηδαγσγηθή Πρνιή ηεο Φιψξηλαο, γεγνλφο πνπ
πξνθαιεί δπζρέξεηεο ηφζν ζηα κέιε ΓΔΞ φζν θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνηηεηέο.
Θεσξεηηθά νη παξαπάλσ ππεξεζίεο θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ πνπ νθείιεη έλα
παλεπηζηεκηαθφ Ρκήκα λα παξέρεη ζηα κέιε ηνπ (θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαη κέιε ΓΔΞ). Βέβαηα, ην
γεγνλφο φηη θάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο απηέο δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζηειερψζεθαλ πξφζθαηα
δεκηνπξγεί θάπνηεο δπζιεηηνπξγίεο ζε απηά ηα αξρηθά ζηάδηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη
θαλεξέο νη πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο κέζσ ηεο παξνρήο φζν
ην δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ. Δλδεηθηηθά, ε πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο
ρξεζηκνπνηείηαη ζε επξεία θιίκαθα απφ θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαη κέιε ΓΔΞ.
 Πψο είλαη ζηειερσκέλα θαη πψο νξγαλψλνληαη ηα Δξγαζηήξηα ή/θαη ηα
πνπδαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο;
Ζ ζηειέρσζε ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ππνηππψδεο. Απφ ηα ηξία
εξγαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ Ρκήκαηνο (Δξγαζηήξην Ρνπηθήο Ηζηνξίαο,
Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο Φ.Δ., Δξγαζηήξην Ξιεξνθνξηθήο) κφλν ε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ
Ξιεξνθνξηθήο εμππεξεηείηαη απφ έλα κέινο ΔΡΔΞ πνπ είλαη εληαγκέλν ζηελ Ξαηδαγσγηθή
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Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ελψ απηφ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απφ έλαλ απνζπαζκέλην
εθπαηδεπηηθφ (αιιά φρη θάζε ρξφλν - γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 δελ ππάξρεη
απνζπαζκέλνο εθπαηδεπηηθφο).
Ρν ζπνπδαζηήξην - βηβιηνζήθε αλήθεη ζηελ Ξαηδαγσγηθή Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Καθεδνλίαο. Πηειερψλεηαη απφ έλα κέινο ΔΔΓΗΞ ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο θαη εμππεξεηεί ην
θνηλφ θαζεκεξηλά εθηφο Παββάηνπ θαη Θπξηαθήο απφ ηηο 9.00 έσο 18:00.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ιεηηνπξγία αλαγλσζηεξίνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ
θνηηεηξηψλ θαζψο θαη ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ην νπνίν έρεη ηδξπζεί πξφζθαηα θαη
ιεηηνπξγεί κε ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο. Υζηφζν, ε πξνζέιεπζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ
θαη ησλ θνηηεηξηψλ θέξεηαη πεξηνξηζκέλε.
 Πφζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε πσο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο;
Δίλαη θαλεξφ θαη αλακελφκελν φηη νη εγθαηαζηάζεηο θαη νη ππνδνκέο είλαη ιεηηνπξγηθέο
κφλν ζην πιαίζην ηεο ζηειέρσζήο ηνπο κε κφληκν, θπξίσο, πξνζσπηθφ. Ππλεπψο, ε
απνηειεζκαηηθή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ, ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ
αλαγλσζηεξίνπ επαθίεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηάζεζε ηνπ ππάξρνληνο κνλίκνπ πξνζσπηθνχ
θαη ησλ απνζπαζκέλσλ.
 Πψο ππνζηεξίδνληαη νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο
ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Σκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;

θαη

Νη ππνδνκέο θαη νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Ρκήκαηνο
ππνζηεξίδνληαη θαηά βάζε απφ ην κέινο ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο κε εηδηθφηεηα ζηελ Ξιεξνθνξηθή,
έλα κέινο ΔΡΔΞ ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο θαη ην απνζπαζκέλν εθπαηδεπηηθφ (ηνπ νπνίνπ ε
απφζπαζε δηαθπβεχεηαη θάζε ρξφλν θαη ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε είηε ηνπ ΞΓΒΚΘ είηε ηεο
Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Πηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ θαη
ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη νη ζπλζήθεο επηδέρνληαη ζαθνχο
βειηίσζεο, αθνχ ε ππνζηήξημε πνπ απαηηείηαη είλαη ζπλερήο, αδηάιεηπηε θαη εμεηδηθεπκέλε. Υο
απνηέιεζκα ηα πξναλαθεξζέληα άηνκα θαηαλαιψλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ρξφλν πνπ
φθεηιαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηαθηηθψλ ή κε ηαθηηθψλ αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ φπσο βιάβεο
(π.ρ. νζφλεο, εθηππσηέο, θεληξηθέο κνλάδεο), ε πιήξεο επαλεγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ
(ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, επαλαθνξά πξνζσπηθψλ αξρείσλ, θιπ), ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ
πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο (π.ρ. θσδηθνί πξφζβαζεο), ε παξνρή βνήζεηαο (π.ρ. επίδεημε πξφζβαζεο
ζηελ ππεξεζία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζην ζχζηεκα εχδνμνο, ζην ζχζηεκα eClass, παξνρή
εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνπιψλ ρξήζεο ζε γεληθά ινγηζκηθά φπσο ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, θιπ).
8.2. Πψο θξίλεηε ηηο ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο;
 Πψο εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ χκβνπινπ Καζεγεηή;
Ζ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ Ππκβνχινπ Θαζεγεηή ν
νπνίνο/ε νπνία είλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηε ζηήξημε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζε φιε ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Υζηφζν, ε άπνςή καο είλαη φηη ν ζεζκφο ζα κπνξνχζε λα
ιεηηνπξγήζεη πην απνηειεζκαηηθά φρη κέζσ ηεο αλάζεζεο απηψλ ησλ θαζεθφλησλ ζε κέινο ΓΔΞ
εθ πεξηηξνπήο αιιά ζε εμεηδηθεπκέλν ζηέιερνο (π.ρ. ςπρνιφγν). Πε ζρέζε κε ηε ζπκβνπιεπηηθή ζε
επίπεδν ζηαδηνδξνκίαο ιεηηνπξγεί ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ην νπνίν
δηνξγαλψλεη ζρεηηθέο εκεξίδεο αιιά θαη ελεκεξψλεη ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ζε νκάδεο.
 Πφζν απνηειεζκαηηθά ππνζηεξίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ;
Πηνπο θνηηεηέο, δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, κέιε ΓΔΞ θαη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο
παξέρεηαη πξφζβαζε ζε κηα ζεηξά απφ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο: α) Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, β)
ειεθηξνληθνί θαηάινγνη (βηβιηνζήθε - Heallink), γ) ζχζηεκα ππνβνήζεζεο δηδαζθαιίαο, δ)
αηηήζεηο πξνο ηε γξακκαηεία (π.ρ. έθδνζε βεβαηψζεσλ - θνηηεηέο), ε) πιαηθφξκα αζχγρξνλεο
ηειε-εθπαίδεπζεο, ζη) Ξξφζβαζε ζην δίθηπν ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κέζσ VPN, δ) αζχξκαηε
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ε) ρξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα
θηι. Ρν πξνζσπηθφ πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο
απαηηήζεηο φισλ ησλ ρξεζηψλ.
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 Τπάξρεη
ππεξεζία
ππνζηήξημεο
ησλ
απνηειεζκαηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο;

εξγαδφκελσλ

θνηηεηψλ;

Πφζν

Πην Ρκήκα δελ ππάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ.
 Τπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη εθείλσλ
πνπ δελ νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη
ε ιεηηνπξγία ηεο;
Γελ ππάξρεη εμεηδηθεπκέλε θαη ζηειερσκέλε ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ αδχλακσλ
θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ή ππεξεζία ππνζηήξημεο θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ πνπ δελ
νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο. Απηέο νη πεξηπηψζεηο είλαη ζηαηηζηηθά ζπάληεο ζην
Ρκήκα. Νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν
ιφγσ ηεο ζρεδφλ άκεζεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απνθαηάζηαζεο κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ
ηνπο. Δπίζεο, ιφγσ απηήο ηεο ζπλζήθεο νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο πνπ θνηηνχλ ζην Ρκήκα
έρνπλ επηηχρεη αξθεηά πςειέο βαζκνινγίεο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα λα εηζαρζνχλ ζην
Ρκήκα. Ξάλησο, νη ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ αληηκεησπίδνληαη
θαηά πεξίζηαζε απφ ηα κέιε ΓΔΞ. Απηφ ηζρχεη θαη ιφγσ ηνπ φηη ζην Ρκήκα επηθξαηνχλ πνιχ
θαιέο ζρέζεηο θαη ζρεηηθά νηθνγελεηαθφ θιίκα κεηαμχ ησλ κειψλ ΓΔΞ θαη ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ
θνηηεηξηψλ.
 Παξέρνληαη ππνηξνθίεο ζηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο ή ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο
θνηηεηψλ (πέξαλ ησλ ππνηξνθηψλ ηνπ ΙΚΤ);
Ζ ππνηξνθία πνπ ηζρχεη ζε επίπεδν Ρκήκαηνο αθνξά ζην θνηηεηή ή ηε θνηηήηξηα πνπ
ζα πξσηεχζεη ζην βαζκφ πηπρίνπ. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε εηζάγεηαη ρσξίο εμεηάζεηο ζην
Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο.
 Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ
λενεηζεξρφκελσλ ζην Σκήκα θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη;
Ππλήζσο, νξγαλψλεηαη απφ ην Ρκήκα θάπνηα ηειεηή ππνδνρήο ησλ λενεηζεξρφκελσλ
θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ φπνπ έρνπλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ
θαη λα γλσξίζνπλ ηνπο δηδάζθνληεο. Θαηά ηηο πξψηεο εκέξεο παξνπζίαο ηνπο ζηνπο ρψξνπο ηεο
Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο νη λενεηζεξρφκελνη ελεκεξψλνληαη απφ εθπξνζψπνπο θνηηεηηθψλ
ζπιιφγσλ ελψ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ δειψζεσλ ελεκεξψλνληαη απφ ηα κέιε ΓΔΞ πνπ
παξίζηαληαη θαζψο θαη απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ επνπηεχνπλ ηε δηαδηθαζία.
Δπίζεο, νη δηδάζθνληεο πνπ δηδάζθνπλ καζήκαηα ζην Α‟ εμάκελν θξνληίδνπλ γηα ηελ νκαιή
θνηλσληθνπνίεζε ησλ λενεηζεξρφκελσλ κέζσ ηεο δηεμαγσγήο ζρεηηθψλ ζπδεηήζεσλ.
 Πψο ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο ζηε δσή ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Ιδξχκαηνο
γεληθφηεξα;
Ρν γεγνλφο φηη ην Ρκήκα εδξεχεη ζε κηθξή επαξρηαθή πφιε ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία
ελφο θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ
Ρκήκαηνο. Θαηαξράο ππάξρεη ε ζεζκηθή ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ ζηηο Γεληθέο
Ππλειεχζεηο ηνπ Ρκήκαηνο. Δπηπιένλ, ζπκκεηέρνπλ ζπλήζσο ζε νξγαλσηηθέο επηηξνπέο
ζπλεδξίσλ θαη εκεξίδσλ. Θάπνηεο ρξνληέο δηνξγαλψλνληαη γηνξηέο ζην πιαίζην ησλ
Σξηζηνπγέλλσλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θνηηεηξηψλ. Ππρλά νη ίδηνη νη θνηηεηέο
κέζσ ησλ ζπιιφγσλ ηνπο νξγαλψλνπλ εζεινληηθέο αηκνδνζίεο ή εκεξίδεο ζρεηηθέο κε ηελ παξνρή
πξψησλ βνεζεηψλ (ππφ ηελ επνπηεία κέινπο ΔΔΓΗΞ). Ππκκεηέρνπλ ή νξγαλψλνπλ ζεαηξηθέο
παξαζηάζεηο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, θάζε ρξφλν δηνξγαλψλνπλ αξθεηά πάξηπ
ζηνπο ρψξνπο ηεο Πρνιήο. Ρφζν ε παξνπζία ηνπο φζν θαη ε ζπκκεηνρή θαη ε εκπινθή ηνπο ζηα
δξψκελα ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο, γεληθφηεξα, κπνξεί λα εθηηκεζεί σο
ελεξγή.
 Πψο ππνζηεξίδνληαη εηδηθά νη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην
Σκήκα;
Ν αξηζκφο αιινδαπψλ θνηηεηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη ζην Ρκήκα είλαη εμαηξεηηθά κηθξφο.
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Πηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ δεηήκαηα εγθαηάζηαζεο, ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο ξπζκίδνληαη
απφ ηελ πεξεζία Φνηηεηηθήο Κέξηκλαο. Πε φηη αθνξά ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θνίηεζεο
ξπζκίδνληαη απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο. Δπίζεο, πξνο
δηεπθφιπλζε ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη κε ην πξφγξακκα Erasmus ελεξγνπνηνχληαη ηα
κέιε ΓΔΞ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ην πξφγξακκα.
8.3. Πψο θξίλεηε ηηο ππνδνκέο πάζεο θχζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα;
 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο.
Ρφζν ε επάξθεηα φζν θαη ε πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο ρξήζνπλ
βειηίσζεο. Ρα ηειεπηαία ρξφληα, βέβαηα, έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ζηνπο ηίηινπο πνπ δηαζέηεη ε
βηβιηνζήθε, ελψ εθζπγρξνλίδεηαη ζπλερψο θαη ην ζχζηεκα πξφζβαζεο ζηνπο ηίηινπο. Δλδεηθηηθά
κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία :
(i) Απνθηήζεθε ην ινγηζκηθφ ADVANCE κε ην νπνίν είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηνλ θαηάινγν
ησλ ηίηισλ ηεο βηβιηνζήθεο.
(ii) Ρε δηεηία 2009-2011, απμήζεθε ν εηήζηνο αξηζκφο ησλ δαλεηζκψλ πεξίπνπ απφ 4000 ζε 6000.
(iii) Ρε δηεηία 2009-2011 απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ ηίηισλ ηεο βηβιηνζήθεο πεξίπνπ θαηά 2000
απφ δχν δσξεέο.
(iv) Ζ βηβιηνζήθε απέθηεζε αζχξκαην δίθηπν.
 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα θνηλφρξεζηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ.
Ν θνηλφρξεζηνο ηερληθφο εμνπιηζκφο θαζίζηαηαη αλεπαξθήο. Ζ ζπλερήο ρξήζε ηνπ ησλ
δχν θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ απφ ηα κέιε ΓΔΞ θαη ηνπο θνηηεηέο νδεγεί ζπρλά ζε βιάβεο. Ρν
ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθψλ θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ.
Παθέζηαηα, κπνξνχλ λα γίλνπλ θηλήζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ αιιά, θπξίσο, πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Ρκεκάησλ γηα ηελ αλαλέσζή ηνπ. Απηφ
ζπκβαίλεη ζε ζρέζε κε ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο πνπ αλαλεψζεθε πξφζθαηα κε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο.
 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ ζπνπδαζηεξίσλ.
Νη εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε βηβιηνζήθε (έθηαζεο πεξίπνπ 200
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ) θαη ην αλαγλσζηήξην (έθηαζεο, πεξίπνπ, 90 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ)
βξίζθνληαη ζε ρψξν πνπ ζπλδέεη ην θηίξην δηνίθεζεο κε ην θηίξην φπνπ βξίζθνληαη νη αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο. Ρν αλαγλσζηήξην είλαη θαηλνχξγην θαη ζχγρξνλν. Νη δπλαηφηεηεο θαη ησλ δχν
ρψξσλ ζε φηη αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα θξηζνχλ σο πεξηνξηζκέλεο αλαινγηθά
κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ. Υζηφζν, δε θαίλεηαη φηη
δεκηνπξγνχληαη ζπλσζηηζκνί ή αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Ρν ζπνπδαζηήξην
δηαζέηεη θσηνηππηθφ κεράλεκα θαη ππνινγηζηέο.
 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα γξαθείσλ δηδαζθφλησλ.
Πηελ πιεηνςεθία ηνπο νη δηδάζθνληεο κνηξάδνληαη αλά δχν ηνπο ρψξνπο γξαθείσλ πνπ
δηαηίζεληαη. Απηφ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα. Υζηφζν, ζπάληα εκθαλίδνληαη
αιιά απηφ νθείιεηαη ζηελ θαιή δηάζεζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέιε
ΓΔΞ. Ξάλησο, ε ζπγθαηνίθεζε κειψλ ΓΔΞ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δξάζεη σο
παξάγνληαο πξφθιεζεο πίεζεο ή άγρνπο θαη απηφ κπνξεί λα απνβεί ζε βάξνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ
έξγνπ ηνπο. Ξαξά ηαχηα ζηνπο ρψξνπο απηνχο φια ηα κέιε ΓΔΞ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξνζσπηθφ
ηνπο γξαθείν θαη ηε βηβιηνζήθε ηνπο. Πηε δηάζεζή ηνπο ππάξρνπλ ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο,
ηειεθσληθή γξακκή θαη ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν.
 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ Γξακκαηείαο Σκήκαηνο θαη Σνκέσλ.
Ζ γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο ζηεγάδεηαη ζε ρψξν 30 ηκ θαη βξίζθεηαη ζην θηίξην
δηνίθεζεο ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο. Ζ πξφζβαζε φισλ ζηε γξακκαηεία είλαη εχθνιε. Ν ρψξνο
επηηξέπεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γίλεηαη ρσξίο
πξνβιήκαηα.
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 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ ζπλεδξηάζεσλ.
Ζ Ξαηδαγσγηθή Πρνιή Φιψξηλαο δηαζέηεη ζχγρξνλε αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ε νπνία
δηαζέηεη κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε θαη ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Δπίζεο,
πξφζθαηα εμνπιίζηεθε θαη κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ιφγσ ηνπ φηη ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο αίζνπζα
δηδαζθαιίαο καζεκάησλ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ αιιά θαη δηεμαγσγήο colloquium θαη
ππνζηήξημεο κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. Ρελ αίζνπζα κνηξάδνληαη ηα
Ρκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Λεπηαγσγψλ.
 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα άιισλ ρψξσλ (δηδαζθαιεία, πεηξακαηηθά ζρνιεία,
κνπζεία, αξρεία, αγξνθηήκαηα, εθζεζηαθνί ρψξνη θιπ).
Ρν Ρκήκα πξνζπαζεί λα αμηνπνηήζεη φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ ζηα
νπνία εδξεχεη. πάξρνπλ δχν πεηξακαηηθά ζρνιεία ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο ησλ νπνίσλ ε
ιεηηνπξγία ζεζκηθά επνπηεχεηαη απφ ην Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο
θξίλνληαη σο ηθαλνπνηεηηθέο. Ρν έλα εθ ησλ δχν πεηξακαηηθψλ ζηεγάδεηαη ζε λέν θηίξην θαη
εληάρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2011-2012 ζηα πξφηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία ηεο
ρψξαο. Υο εθζεζηαθνί ρψξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηεο Πρνιήο.
 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ππνδνκψλ ΑΜΔΑ.
Νη ππνδνκέο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεο Πρνιήο, γεληθφηεξα, θξίλνληαη σο κέηξηεο.
πάξρνπλ αλειθπζηήξεο ηφζν ζην θηίξην δηνίθεζεο φζν θαη ζην θηίξην πνπ ζηεγάδεη ηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο. Πε φηη αθνξά ζηελ πξφζβαζε απφ ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν πξνο ην εζσηεξηθφ ησλ
θηηξίσλ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο πξνο ην θηίξην ησλ αηζνπζψλ θαη φρη ζην θηίξην
δηνίθεζεο. Βέβαηα, ηα δχν θηίξην επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ε πξφζβαζε ζην θηίξην δηνίθεζεο
κπνξεί λα γίλεη εζσηεξηθά. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο ζε θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο (π.ρ. ηνπαιέηεο). Παθέζηαηα κπνξνχλ λα ππάξμνπλ αξθεηέο βειηηψζεηο ζε ζρέζε κε απηφ
ην αμηνινγηθφ θξηηήξην.
 Πψο εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζε
ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο;
Ζ πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηηο ππνδνκέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ
ηνπ ηδξχκαηνο γίλεηαη κε ζρεηηθή επθνιία αιιά είλαη απαξαίηεηε ε πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε
κεηαμχ ησλ δχν ηκεκάησλ (Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Ρκήκα Λεπηαγσγψλ). Ν
Θνζκήηνξαο ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ
έηνπο γηα λα ζπληνληζηεί ε δηαδηθαζία θαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζηηο ππνδνκέο
θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο Πρνιήο.
8.4. Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο δηάθνξεο
ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο (πιελ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ);
 Πνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ ΣΠΔ;
Νη ΡΞΔ αμηνπνηνχληαη απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Ρκήκαηνο ζε αξθεηά
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Υζηφζν, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξνχλ λα γίλνπλ θη άιια βήκαηα
πξνφδνπ, φπσο ε ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε βαζκνινγίαο απφ ηνπο δηδάζθνληεο θηι.
 Πνηεο απφ απηέο θαη πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ηνπο
θνηηεηέο θαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο;
ιεο νη παξαπάλσ ππνδνκέο αμηνπνηνχληαη ηθαλνπνηεηηθά ηφζν απφ ηνπο θνηηεηέο θαη
ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο φζν θαη ην πξνζσπηθφ ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ.
 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα
ζην δηαδίθηπν;
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Ρέζζεξα κειε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο δηαζέηνπλ πξνζσπηθή ηζηνζειίδα.
 Πφζν ζπρλά αλαλεψλεηαη ν ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο ζην δηαδίθηπν;
Ν ηζηφηνπνο ηνπ Ρκήκαηνο αλαλεψλεηαη ζπλερψο. Ζ αλαλέσζή ηνπ αθνξά, θπξίσο,
ζηελ αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ, παξνρή νδεγηψλ, ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ.
8.5. Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε
ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ;
 Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ηνπ Σκήκαηνο; Πψο
δηαζθαιίδεηαη;
Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ππνδνκψλ ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο Φιψξηλαο δε ζα
ήηαλ εθηθηή ρσξίο νξζνινγηζκφ. Νη εγθαηαζηάζεηο είλαη θνηλέο αλάκεζα ζηα Ρκήκα Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Λεπηαγσγψλ. Νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο είλαη θνηλέο θαη φινη νη θνηλφρξεζηνη
ρψξνη θαη νη εγθαηαζηάζεηο επίζεο. Ζ ρξήζε ηνπο γίλεηαη κεηά απφ ζπλελλφεζε ππφ ηελ επνπηεία
ηνπ Θνζκήηνξα ηεο Πρνιήο. Υζηφζν, απηφ δε ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. Πηελ αξρή
θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ηα ππεχζπλα άηνκα γηα ηε ζχληαμε ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο
θαηαβάιινπλ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα γηα ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ αηζνπζψλ θαη ησλ
εξγαζηεξίσλ. Βέβαηα, πξέπεη λα αλαθεξζεί σο ζεηηθή παξάκεηξνο φηη ην Ρκήκα θαη ε
Ξαηδαγσγηθή Πρνιή, γεληθφηεξα, δηαζέηνπλ δηθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο ζε εληαίν ρψξν. Γε
ρξεηάδεηαη λα ελνηθηαζηνχλ εγθαηαζηάζεηο ή λα δηαζθνξπηζηνχλ νη θνηηεηέο ζε δηαθνξεηηθά
ζεκεία ηεο πφιεο γηα λα θάλνπλ καζήκαηα.
 Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο; Πψο
δηαζθαιίδεηαη;
Νη πεξηνξηζκέλεο πηζηψζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε φηη
αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Ρκήκαηνο. Ρα πξνβιήκαηα αθνξνχλ, θπξίσο, ζηε ζπληήξεζε ηνπ
εμνπιηζκνχ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλερψο. Ζ πξνζπάζεηα ησλ κειψλ ΓΔΞ, ησλ θνηηεηψλ θαη
ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζπλίζηαηαη ζηελ νξζνινγηθή θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ
ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα πξνθαιείηαη ε ιηγφηεξε δπλαηή θζνξά ηνπ.
8.6. Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε
νηθνλνκηθψλ πφξσλ;
 Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο;
Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη;
Ζ δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ρκήκαηνο εθαξκφζηεθε
πξφζθαηα θαη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ή κε εθαξκνγή ηεο. Υζηφζν,
θαίλεηαη φηη θηλείηαη πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ εμφδσλ ηνπ Ρκήκαηνο.
 Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη;
Ζ δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ είλαη ζπγθεθξηκέλε. Ξαξέρνληαη ζπγθεθξηκέλνπ χςνπο
πηζηψζεηο ζηα κέιε ΓΔΞ γηα ηελ πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ θαη βηβιίσλ (φρη ζε ηαθηηθή βάζε).
Πεκαληηθά πξνβιήκαηα έρνπλ πξνθχςεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο κε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ΓΔΞ ζε δηεζλή ζπλέδξηα. Βέβαηα, νη πξνυπνινγηζκνί ηνπ Ρκήκαηνο ηα
ηειεπηαία ρξφληα ζπξξηθλψλνληαη ζπλερψο σο απνηέιεζκα ηεο χθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
θαη ηεο πεξηθνπήο ζεκαληηθψλ πνζψλ απφ ηηο πηζηψζεηο πξνο ηα ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο.
 Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία απνινγηζκνχ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη;
Γηαδηθαζία απνινγηζκνχ πξνβιέπεηαη κε ηε ιήμε ηνπ έηνπο. Ν απνινγηζκφο ηίζεηαη ζε
γλψζε ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο θαη εγθξίλεηαη.
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9. πκπεξάζκαηα
Σηελ Ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα εληνπίζεη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηνπ ζεκεία, όπωο απηά
ζπλάγνληαη από ηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο θαη λα αλαγλωξίζεη επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ηωλ ζεηηθώλ ηνπ ζεκείωλ
θαη ελδερόκελνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα αξλεηηθά ηνπ ζεκεία.
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9.1. Πνηα, θαηά ηελ γλψκε ζαο, είλαη ηα θπξηφηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία
ηνπ Σκήκαηνο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ Έθζεζε Δζσηεξηθήο
Αμηνιόγεζεο;
Υο ζεηηθά ζεκεία ηνπ Ρκήκαηνο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ:














Ζ ηζηνξία ηνπ θαη ε δπλακηθή πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί απφ ηελ αχμεζε ησλ κειψλ ΓΔΞ
ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Ππγθεθξηκέλα, ην Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε
Φιψξηλα έρεη «δσή» 70 εηψλ (αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ ίδξπζε ηεο Αθαδεκίαο) θαη σο
εθ ηνχηνπ είλαη βαζηά «ξηδσκέλν» ζηε ζπλείδεζε φρη κφλν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο
αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο Δπηθξάηεηαο. Δπηπιένλ ε εθινγή λέσλ κειψλ ΓΔΞ θαζψο
θαη ε εμέιημή ηνπο δεκηνπξγεί δπλακηθή αλάπηπμεο θαη πξννπηηθέο εμέιημεο ηνπ
Ρκήκαηνο.
Ρν ηδηαίηεξα ζεηηθφ θιίκα πνπ ηζρχεη κεηαμχ ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο θαη
αλαδεηθλχεηαη κεηαμχ άιισλ κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ θαη αθαδεκατθψλ ζπλεξγαζηψλ
πνπ δεκηνπξγνχληαη.
Ν εθζπγρξνληζκφο κε ΡΞΔ ησλ εξγαζηεξίσλ, ησλ αηζνπζψλ θαη ηεο βηβιηνζήθεο.
πνζηεξίδνληαη πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, ζηα νπνία εληζρχνληαη ε
αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν, ε ζπλεξγαζία γηα ηελ εθπφλεζε
εξγαζηψλ θ.ιπ. θαη θαηά ζπλέπεηα πξνσζείηαη ε δεκηνπξγία θαηλνηνκηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνηάζεσλ. Νη δχν δηαθξίζεηο ηνπ Ρκήκαηνο, ζηελ εθπαηδεπηηθή
ξνκπνηηθή θαη ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ θηικ, απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθά
παξαδείγκαηα ηεο παξαγφκελεο θαηλνηνκίαο ζην Ρκήκα. Βέβαηα, ε παξαγσγή ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ θηικ είλαη πξντφλ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην Ρκήκα Δηθαζηηθψλ θαη
Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο.
Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ βηβιίσλ ηεο βηβιηνζήθεο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν
γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην Ρκήκα.
Ρν ζπλεθηηθφ θαη ζθαηξηθφ πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
(π.ρ. πςειφ επίπεδν ηεο πξαθηηθήο θαη εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ), ελψ
ε κηθξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ην ηειεπηαίν έηνο (20102011) αλαδεηθλχεη ηε ζηαζεξή αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο ζην ρψξν ηεο έξεπλαο.
Ζ ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Λεπηαγσγψλ ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο ηεο
Φιψξηλαο, ζε εξεπλεηηθφ, δηδαθηηθφ θαη γεληθφηεξα αθαδεκατθφ επίπεδν. Νη
πνηθίιεο ζπλδηνξγαλψζεηο ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ πνπ αθνξνχλ ηφζν
γεληθφηεξα Αθαδεκατθά ζέκαηα φζν θαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ηεο θνηλσλίαο ηεο
Γπηηθήο Καθεδνλίαο αλαδεηθλχνπλ ηελ Ξαηδαγσγηθή Πρνιή Φιψξηλαο σο έλαλ
ηζρπξφ αθαδεκατθφ πφιν ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.
Ζ ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχζζεη ην Ρκήκα κε ηα ζρνιεία ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη
ηδηαίηεξα ηεο Φιψξηλαο.
Ζ αλαπηπζζφκελε ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο κε ηνπο θνξείο ηεο Γπηηθήο
Καθεδνλίαο.
Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο έδξαο ηνπ Ρκήκαηνο θνληά ζε δχν βαιθαληθά θξάηε
(Αιβαλία, FYROM) κε Ξαηδαγσγηθέο Πρνιέο ησλ νπνίσλ (Θνξπηζά, Κνλαζηήξη) έρεη
μεθηλήζεη ζπλεξγαζία.

Υο αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ Ρκήκαηνο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ:
 Ζ ζπξξίθλσζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ Ρκήκαηνο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ
πηζηψζεσλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ πνιηηεία ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
 Ζ πνιχκελε θαζπζηέξεζε ζην δηνξηζκφ αθφκα θαη εθιεγκέλσλ κειψλ ΓΔΞ.
 Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ.
 Ζ κείσζε ησλ δηδαζθφλησλ κε ην Ξ.Γ. 407/80 (δηδάζθνληεο κε ζχκβαζε).
 Ν κηθξφο αξηζκφο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
 Ζ έιιεηςε εξγαζηεξηαθνχ πξνζσπηθνχ.
 Δηδηθά ηερληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο
(ζεξκηθή κφλσζε, αλεπάξθεηα ρψξσλ πγηεηλήο, αλεπάξθεηα ρψξνπ γηα ηε
βηβιηνζήθε, έιιεηςε ππνδνκψλ πξφζβαζεο γηα ΑΚΔΑ, αλεπάξθεηα αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ). Ξεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο εμππεξέηεζεο ησλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε
κε ηε ζίηηζή (θνηηεηηθή ιέζρε) θαη ηε ζηέγαζή ηνπο (θνηηεηηθή εζηία).
 Ζ έιιεηςε γξαθείσλ γηα ηα κέιε ΓΔΞ.
 Ζ κείσζε ησλ πεξηνδηθψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ Heal-Link.
Ρέινο, εθηηκνχκε φηη έλα αξλεηηθφ ζηνηρείν πνπ αθνξά έκκεζα ηελ ειθπζηηθφηεηα
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ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ε δηαθνπή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο (Γελάξεο 2011), ΦιψξηλαΈδεζζα-Βέξνηα-Θεζζαινλίθε.
9.2. Γηαθξίλεηε επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ θαη ελδερφκελνπο
θηλδχλνπο απφ ηα αξλεηηθά ζεκεία;
Ν λένο λφκνο γηα ηα Αλψηαηα Ηδξχκαηα πξνσζεί δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζηε
ιεηηνπξγία ησλ Ρκεκάησλ. Υο εθ ηνχηνπ ην Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Φιψξηλαο
«πξνθαιείηαη» αθελφο λα επηθεληξσζεί ζηα ζεηηθά ηνπ ζεκεία γηα λα ζπλερίζεη ηελ
καθξφρξνλε πνξεία ηνπ θαη αθεηέξνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πνπ
πξφθεηηαη λα ηζρχζνπλ απφ ην Αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013.
Ζ ηζηνξία ηνπ Ρκήκαηνο, ηα λέα κέιε ΓΔΞ, ε ζέζε ηνπ ζηα ζχλνξα ηεο ρψξαο, ε
είζνδνο ησλ ΡΞΔ, ε βειηίσζε ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο βηβιηνζήθεο, ε
ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Λεπηαγσγψλ, ην Ρκήκα Δηθαζηηθψλ θαη
Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ, κε ηα ζρνιεία θαη ηνπο θνξείο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο απνηεινχλ
ηνλ ππξήλα πάλσ ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα «μεδηπισζνχλ» νη αθφινπζνη άμνλεο αλάπηπμεο:
 έμνδνο ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία (π.ρ. πξνγξάκκαηα δηα βίνπ
εθπαίδεπζεο, εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε)
 έμνδνο ηνπ Ρκήκαηνο ζην Βαιθαληθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε
νκνεηδή Ρκήκαηα γεηηνληθψλ ρσξψλ)
 έμνδνο ηνπ Ρκήκαηνο ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ (π.ρ. δεκηνπξγία θνηλψλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ κε Ρκήκαηα Ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ)
Κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο θίλδπλνη:
Ζ ελδερφκελε ππνβάζκηζε ηεο πξαθηηθήο θαη ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ησλ
θνηηεηψλ ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ απνζπαζκέλσλ θαη ηεο έιιεηςεο
εξγαζηεξηαθνχ πξνζσπηθνχ.
 Ρν πςειφ θφζηνο γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ Ρκήκαηνο ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο ζεξκηθήο
κφλσζεο θαη ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε αχμεζε ηνπ
θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
 Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ θάησ απφ ηνλ επηζπκεηφ αξηζκφ, ιφγσ ησλ
δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο (π.ρ. δηαθνπή
ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο ηεο Φιψξηλαο κε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα).
 Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ιφγσ ησλ δπζκελψλ πξννπηηθψλ
απνξξφθεζήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη ησλ ηδηαίηεξα ρακειψλ κηζζψλ
πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα ιακβάλνπλ.
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10. ρέδηα βειηίσζεο
Σηελ Ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα θαηαξηίζεη ζρέδην δξάζεο γηα ηελ άξζε ηωλ αξλεηηθώλ ζεκείωλ θαη ηελ
ελίζρπζε ηωλ ζεηηθώλ ηνπ, θαζνξίδνληαο πξνηεξαηόηεηεο κε βάζε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ.

10.1. Πεξηγξάςηε ην βξαρππξφζεζκν-κεζνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην
Σκήκα γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ.










Δμνξζνινγηζκφο-πξνζαξκνγή ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηηο λέεο
ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο ςήθηζεο-εθαξκνγήο λένπ λφκνπ ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο ρψξαο θαη ησλ δπζκελψλ ζπγθπξηψλ πνπ πιήηηνπλ ηελ
ειιεληθή νηθνλνκία.
Πχληαμε ζηνρεπκέλσλ θαη εζηηαζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ Ρκήκαηνο.
Ξξφβιεςε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο επηθνπξίαο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
θαη ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ.
Πχληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ πξνγξακκάησλ αηρκήο ή
ηε κεηεμέιημε ηνπ ηζρχνληνο Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζηε βάζε
νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ θαη δηεξεχλεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ αλαγθψλ.
Πχληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία επέιηθησλ πξνγξακκάησλ δηα
βίνπ εθπαίδεπζεο, εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη εμ απνζηάζεσλ πξνγξακκάησλ.
Αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπλεξγαζίαο κε νκνεηδή Ρκήκαηα ησλ γεηηνληθψλ
βαιθαληθψλ ρσξψλ.
Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΘΞΞ θνξείο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη αμηνπνίεζε
επθαηξηψλ.
Ξξνβνιή-πξνψζεζε ησλ ηζηνξηθψλ θαη θαηλνηφκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Ρκήκαηνο
ζηα ιχθεηα ηεο επηθξάηεηαο γηα ηελ πξνζέιθπζε πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.

10.2. Γηαηππψζηε πξνηάζεηο πξνο δξάζε απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Ιδξχκαηνο.






Πχληαμε ζρεδίνπ βηψζηκεο θαη ξεαιηζηηθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο.
Ξξνψζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πφινπ ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο Φιψξηλαο.
Δλίζρπζε δη-ηδξπκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ.
Ξξνηεξαηφηεηα ζηελ ελίζρπζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ.
Δθζπγρξνληζκφο παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο κέιε ΓΔΞ θαη θνηηεηέο (π.ρ.
ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο θαη παξνρέο).

10.4. Γηαηππψζηε πξνηάζεηο πξνο δξάζε απφ ηελ Πνιηηεία.







Πρέδην ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε βηψζηκνπ Α.Δ.Η. ζηε Γπηηθή
Καθεδνλία.
Ξαξνρή θηλήηξσλ εγθαηάζηαζεο θαη κφληκεο δηακνλήο ζηε Φιψξηλα ζε κέιε ΓΔΞ.
Δμνξζνινγηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο δηνξηζκνχ ησλ εθιεγκέλσλ κειψλ ΓΔΞ.
Δλίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο κέζσ
ηεο ζηειέρσζήο ηνπ κε απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο-κέληνξεο ζηνπο νπνίνπο ζα
παξέρνληαη εηδηθά θίλεηξα (π.ρ. κεηθηφ σξάξην εξγαζίαο ζε δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο
εθπαίδεπζεο).
Ξξφζιεςε κειψλ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη εμνξζνινγηζκφο ηεο αλαινγίαο
κεηαμχ κειψλ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη εμππεξεηνχκελσλ θνηηεηψλ θαη κειψλ
ΓΔΞ.
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11. Πίλαθεο
Νη πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ παξαηίζεληαη ζε νξηδόληηα δηάηαμε ζειίδαο.
(Τν ππόινηπν ηεο ζειίδαο είλαη εζθεκκέλα θελό)
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ΔΠΗΣΟΜΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ
ΣΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΗΓΡΤΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΣΜΖΜΑ : ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ θαηεπζύλζεσλ: 1
Αξηζκόο κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ: 2
Σχεηικός
πίνακας

Ακαδημαϊκό έηος

#1

πλνιηθόο αξηζκόο κειώλ ΓΔΠ

#1

Λνηπό πξνζσπηθό

#2

2010 2011

23

2009 2010

2008 2009

2007
2008

2006 2007

2005 2006

22

20

20

19

16

5

5

5

5

3

4

πλνιηθόο αξηζκόο πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ
ζε θαλνληθά έηε θνίηεζεο (λ Υ 2)

486

587

548

433

410

453

#3

Πξνζθεξόκελεο από ην Σκήκα ζέζεηο ζηηο
παλειιαδηθέο

187

192

192

162

150

131

#3

πλνιηθόο αξηζκόο λενεηζεξρνκέλσλ
θνηηεηώλ

165

173

194

153

133

115

#7

Αξηζκόο απνθνίησλ

122

109

96

90

81

68

#6

Μ.Ο. βαζκνύ πηπρίνπ

8.24

8.17

8.33

8.16

8.5

8.4

#4

Πξνζθεξόκελεο από ην Σκήκα Θέζεηο ΠΜ

18

18

18

18

18

18

#4

Αξηζκόο αηηήζεσλ γηα ΠΜ

121

101

49

81

34

73

# 12.1 πλνιηθόο αξηζκόο καζεκάησλ γηα ηελ
απόθηεζε πηπρίνπ

55

55

55

55

55

55

# 12.1 ύλνιν ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ (Τ)

43

43

43

43

43

43

# 12.1 πλνιηθόο αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ
καζεκάησλ επηινγήο

38

45

34

48

57

45

116

144

129

142

146

101

2011

2010

2009

2008

2007

2006

186

143

106

106

90

8

9

8

8

# 15 πλνιηθόο αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ ΓΔΠ
# 16

Αλαγλώξηζε εξεπλεηηθνύ έξγνπ (ζύλνιν)

# 17

Γηεζλείο ζπκκεηνρέο

1

* Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε
Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.
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Πίλαθαο 1. Δμέιημε ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο

Καζεγεηέο

Αλαπιεξωηέο Καζεγεηέο

Δπίθνπξνη Καζεγεηέο

Λέθηνξεο

Μέιε ΔΔΓΗΠ
Γηδάζθνληεο επί
ζπκβάζεη**
Σερληθό πξνζωπηθό
εξγαζηεξίωλ
Γηνηθεηηθό πξνζωπηθό

ύλνιν
Από εμέιημε
Νέεο πξνζιήςεηο
πληαμηνδνηήζεηο
Παξαηηήζεηο
ύλνιν
Από εμέιημε
Νέεο πξνζιήςεηο
πληαμηνδνηήζεηο
Παξαηηήζεηο
ύλνιν
Από εμέιημε
Νέεο πξνζιήςεηο
πληαμηνδνηήζεηο
Παξαηηήζεηο
ύλνιν
Νέεο πξνζιήςεηο
πληαμηνδνηήζεηο
Παξαηηήζεηο
ύλνιν
ύλνιν

2010-2011
Α
Θ
4

2009-2010
Α
Θ
4
1

2008-2009
Α
Θ
3

2007-2008
Α
Θ
3

2006-2007
Α
Θ
3

1

1

1

2005-2006
Α
Θ
3

1
1

3
3

9

2

10

5

7
7

4
4

6

3

4

3

3

2

2
1

2

2
2

1
1

3
3

2
2

5
5

2
2

7
7

3
3

5

4

3

1
3

2

1
5

3

1
5

3

6

7

10

7

4

1

3

1

3

1

3

1

3

2

1

2

2

ύλνιν
ύλνιν

* Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.
** Αλαθέξεηαη ζε αξηζκό ζπκβάζεσλ – όρη δηδαζθόλησλ (π.ρ. αλ έλαο δηδάζθσλ έρεη δύν ζπκβάζεηο, ρεηκεξηλή θαη εαξηλή, ηόηε κεηξώληαη δύν ζπκβάζεηο).
Α: Άξξελεο, Θ: Θήιεηο
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Πίλαθαο 2. Δμέιημε ηνπ ζπλόινπ ηωλ εγγεγξακκέλωλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο ζε όια ηα έηε ζπνπδώλ
2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

Πξνπηπρηαθνί

486

587

548

433

410

453

Μεηαπηπρηαθνί (ΜΓΔ)

27

26

107

81

61

40

Γηδαθηνξηθνί

7

5

29

23

21

15

Πίλαθαο 3. Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ηωλ λέν-εηζεξρνκέλωλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο

*

Δηζαρζέληεο κε:

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

Δηζαγσγηθέο εμεηάζεηο

187

192

192

162

150

131

Μεηεγγξαθέο (εηζξνέο πξνο ην Σκήκα)

8

2

5

5

3

6

Μεηεγγξαθέο (εθξνέο πξνο άιια
Σκήκαηα)**

101

95

83

69

68

57

Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο
(Πηπρηνύρνη ΑΔΗ/ΣΔΗ)

12

16

18

11

12

11

Άιιεο θαηεγνξίεο

25

28

24

18

9

14

ύλνιν**

148

158

175

140

120

109

Αιινδαπνί θνηηεηέο
(εθηόο πξνγξακκάηωλ αληαιιαγώλ)

17

15

19

13

13

6

Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.
– ** Πξνζνρή: ν αξηζκόο ησλ εθξνώλ πξέπεη λα αθαηξεζεί θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πλόινπ.
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Πίλαθαο 4. Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ηωλ ζέζεωλ θαη ηωλ απνθνίηωλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (ΠΜ)*
Σίηινο ΠΜ: «Δθπαίδεπζε θαη Νέεο Σερλνινγίεο»

2010-2011

Καλνληθή δηάξθεηα ζπνπδώλ (κήλεο): 24 κήλεο

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

πλνιηθόο αξηζκόο Αηηήζεσλ
(α+β)

121

101

49

81

34

(α) Πηπρηνύρνη ηνπ
Σκήκαηνο

9

9

5

8

1

112

92

44

73

33

56

πλνιηθόο αξηζκόο
πξνζθεξόκελσλ ζέζεσλ

18

18

18

18

18

18

πλνιηθόο αξηζκόο εγγξαθέλησλ

27

26

21

25

24

37

πλνιηθόο αξηζκόο
απνθνηηεζάλησλ

30

22

14

12

19

11

(β) Πηπρηνύρνη άιισλ
Σκεκάησλ

73
17

Αιινδαπνί θνηηεηέο
(εθηόο πξνγξακκάηωλ
αληαιιαγώλ)
* ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ΠΜ ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο γηα θάζε ΠΜ.
** Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.
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Πίλαθαο 5. Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ηωλ ζέζεωλ θαη ηωλ απνθνίηωλ* ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ
2010-2011
πλνιηθόο αξηζκόο Αηηήζεσλ (α+β)

10

2009-2010

2008-2009

5

2007-2008

6

2

(α) Πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο
(β) Πηπρηνύρνη άιισλ
Σκεκάησλ

2006-2007
6

2005-2006
1

2
10

5

6

2

4

1

πλνιηθόο αξηζκόο εγγξαθέλησλ
ππνςεθίσλ

7

5

6

2

6

2

Απόθνηηνη

1

4

1

2

2

4

πλνιηθόο αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ
ζέζεσλ

Μέζε δηάξθεηα ζπνπδώλ απνθνίησλ

* Απόθνηηνη = Αξηζκόο Γηδαθηόξσλ πνπ αλαθεξύρζεθαλ ζην έηνο πνπ αθνξά ε ζηήιε.
** Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.
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Πίλαθαο 6. Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκόο πηπρίνπ ηωλ απνθνίηωλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ
Καηαλνκή Βαζκώλ (αξηζκόο θνηηεηώλ θαη %
επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ απνθνηηεζάληωλ)
Έηνο
Απνθνίηεζεο

πλνιηθόο αξηζκόο
απνθνηηεζάληωλ

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέζος όρος Βαθμολογίας
(ζηο ζύνολο ηων
αποθοίηων)

2005-2006

68

36(52.9%)

32(47%)

8.40

2006-2007

81

38(46.9%)

43(53%)

8.50

2007-2008

90

1(1.11%)

60(66.6%)

29(32.2%)

8.16

2008-2009

96

1(1.04%)

54(56.2%)

41(42.75%)

8.33

2009-2010

109

7(6.42%)

62(56.8%)

40(36.6%)

8.17

2010-2011

122

2(1.6%)

62(50.8%)

56(45.9%)

8.24

Σύλνιν

566

11(1.9%)

314(55.4%)

241(42.5%)

8.31

* Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.
Δπεμεγήζε: εκεηώζηε ζε θάζε ζηήιε ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ έιαβαλ ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία θαη ην πνζνζηό πνπ απηνί
εθπξνζσπνύλ επί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ απνθνηηεζάλησλ ην ζπγθεθξηκέλν έηνο [π.ρ. 26 (=15%)].
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Πίλαθαο 7. Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ηωλ απνθνίηωλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ θαη δηάξθεηα ζπνπδώλ
Σηνλ πίλαθα απηόλ ζα απνηππωζνύλ ηα εμειηθηηθά ζηνηρεία 7 ζπλνιηθά εηώλ: ηνπ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο θαη ηωλ 6
πξνεγνύκελωλ εηώλ. Πξνζαξκόζηε ηηο ρξνλνινγίεο αλάινγα.
Απνθνηηήζαληεο
Γηάξθεηα πνπδώλ (ζε έηε)
Δελ έρνπλ
απνθνηηήζεη

Έηνο εηζαγσγήο

Κ21

Κ+1

Κ+2

Κ+3

Κ+4

Κ+5

Κ+6

K+6 θαη πιένλ

2004-2005

78

5

1

-

-

1

-

-

85

2005-2006

65

3

-

-

-

-

-

-

68

2006-2007

78

1

-

1

-

-

1

-

81

2007-2008

81

7

-

1

1

-

-

-

90

2008-2009

90

3

-

3

-

-

-

-

96

2009-2010

97

8

2

1

-

-

1

-

109

2010-2011

112

6

1

-

1

-

1

1

122

Σύλνιν

*Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.

21

Όπνπ Κ = Καλνληθή δηάξθεηα ζπνπδώλ (ζε έηε) ζην Σκήκα (π.ρ. αλ ε θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδώλ είλαη 4 έηε, ηόηε Κ=4 έηε, Κ+1=5 έηε,
Κ+2=6 έηε,..., Κ+6=10 έηε).
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Πίλαθαο 8. Δπαγγεικαηηθή έληαμε ηωλ απνθνίηωλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ
Δξγαζία
πλνιηθόο αξηζκόο
απνθνηηεζάληωλ

ΝΑΗ

2007

84

59

2008

89

61

2009

97

75

2010

109

61

2011

131

Σύλνιν

510

Έηνο Απνθνίηεζεο

ΟΥΗ

Δξγαζία ζηελ
εθπαίδεπζε
ΝΑΗ

ΟΥΗ

59
1

61

Υξνληθό δηάζηεκα επαγγεικαηηθήο έληαμεο κεηά ηελ απνθνίηεζε
(κήλεο)22
6

12

48

11

24

Με εληαρζέληεο –
ζπλέρεηα ζπνπδώλ

Γε βξέζεθαλ
Γελ απάληεζαλ
25

53

6

2

27

74

1

60

7

7

22

14

59

16

60

1

12

87

4

8

2

258

102

257

27

223

25

9

4

30

3

29

7

133

* Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.
** Οη ζηήιεο ζπκπιεξώλνληαη κε ην πιήζνο ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, ησλ νπνίσλ ε επαγγεικαηηθή έληαμε
πξαγκαηνπνηήζεθε εληόο ηνπ αληίζηνηρνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο.

22

Οη ζηήιεο ζπκπιεξώλνληαη κε ην πιήζνο ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, ησλ νπνίσλ ε επαγγεικαηηθή έληαμε πξαγκαηνπνηήζεθε εληόο ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο.
Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)
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Πίλαθαο 9. πκκεηνρή ζε Γηαπαλεπηζηεκηαθά ή Γηαηκεκαηηθά Πξνγξάκκαηα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ
2010-2011
Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ θνίηεζαλ ζε
άιιν Α.Δ.Η. ή ζε άιιν Σκήκα

2008-2009

2007-2008

2006-2007

Σύνολο

2005-2006

Δζση.
Δμση.

Δπηζθέπηεο θνηηεηέο άιισλ Α.Δ.Η. ή
Σκεκάησλ ζην Σκήκα (κέζσ
πξνγξακκάησλ αληαιιαγώλ)

Δζση.

Μέιε αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ
Σκήκαηνο πνπ δίδαμαλ ζε άιιν Α.Δ.Η. ή ζε
άιιν Σκήκα

Δζση.

Δμση.

Μέιε αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ άιισλ
Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ πνπ δίδαμαλ ζην Σκήκα

2009-2010

Δμση.
Δζση.
Δμση.

ύλνιν

3

6
9
6
4
4
32

4

0

2

0

1

5

5

7

0

0

8

7

7

7

5

6

7

4

4

4

3

3

4

3

2

2

30

25

28

16

10

23
38

6

34
18
15

7

138

* Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.
** Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγώλ.
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Πίλαθαο 10. Δπαγγεικαηηθή έληαμε ηωλ απνθνίηωλ ηωλ Πξνγξακκάηωλ Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ
Υξνληθό δηάζηεκα επαγγεικαηηθήο έληαμεο κεηά ηελ απνθνίηεζε (κήλεο)23
Δξγαζηήθαηε κεηά
ηελ απνθνίηεζή ζαο
από ην ΠΜ ?

Δάλ ΝΑΗ, ζηελ
εθπαίδεπζε ?

Έηνο
Απνθνίηεζεο

πλνιηθόο
αξηζκόο
απνθνηηεζά
ληωλ ΠΜ

2006

12

3

3

2007

22

11

10

ΝΑΗ

ΟΥΗ

<6
ΝΑΗ

6- 12

13 - 24

ΟΥΗ

1

Δξγαδόκνπλ
θαη πξηλ
ηελ
απνθνίηεζή
κνπ από ην
ΠΜ

Με
εληαρζέληεο
– ζπλέρεηα
ζπνπδώλ

3

9

9
1

2008

11

7

7

3
1

2009

12

6

1

11

2

1

6

4
5

1
2010

25

20

1

18

5

2

20
2

2011

30

17

41

4

17

20
1

Σύλνιν

112

64

6

61

3

9

5

2

2

60

42

* Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.
** Οη ζηήιεο ζπκπιεξώλνληαη κε ην πιήζνο ησλ απνθνίησλ ΠΜ, ησλ νπνίσλ ε επαγγεικαηηθή έληαμε πξαγκαηνπνηήζεθε εληόο ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο.

23

Οη ζηήιεο ζπκπιεξώλνληαη κε ην πιήζνο ησλ απνθνίησλ ΠΜ, ησλ νπνίσλ ε επαγγεικαηηθή έληαμε πξαγκαηνπνηήζεθε εληόο ηνπ αληίζηνηρνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηά
ηελ απνθνίηεζή ηνπο.
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Πίλαθαο 11. πκκεηνρή ζε Γηαπαλεπηζηεκηαθά ή Γηαηκεκαηηθά Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ
2010-2011
Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ θνίηεζαλ ζε
άιιν Α.Δ.Η. ή ζε άιιν Σκήκα

2008-2009

2007-2008

2006-2007

Σύνολο

2005-2006

Δζση.
Δμση.

Δπηζθέπηεο θνηηεηέο άιισλ Α.Δ.Η. ή
Σκεκάησλ ζην Σκήκα (κέζσ
πξνγξακκάησλ αληαιιαγώλ)

Δζση.

Μέιε αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ
Σκήκαηνο πνπ δίδαμαλ ζε άιιν Α.Δ.Η. ή ζε
άιιν Σκήκα

Δζση.
Δμση.
Δζση.
Δμση.

ύλνιν

1

1

Δμση.

Μέιε αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ άιισλ
Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ πνπ δίδαμαλ ζην Σκήκα

2009-2010

1
4
4
3
4
15

3

4

4

2

3

4

3

4

3

3

2

2

1

3

2

2

2

1

2

1

11

11

11

10

9

20
21
13
12
67

* Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.
** Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγώλ.
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Πίλαθαο 12.1 Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ (Αθαδεκ. έηνο 2010-2011)1

Κωδικόρ
Μαθήμαηορ

Ωπερ
διδαζκα
λίαρ ανά
εβδομάδ
α

Πεπιλαμβάνο
νηαι ώπερ
επγαζηηπίος
ή άζκηζηρ;
(2)

Γιδακη.
Μονάδερ
ECTS

Καηηγοπία
μαθήμαηορ
(3)

Πολλαπλή
Βιβλιογπαθία
(ΝΑΙ/ΟΦΙ)

Σε ποιο
εξάμηνο ηων
ζποςδών
ανηιζηοισεί;
(1ο, 2ο,3ο,4ο,
5ο, 6ο, 7ο, 8ο)

Παηδαγσγηθή
Οη έλλνηεο ηεο Φπζηθήο θαη
νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο

Τ113
Τ303

3
3

ΟΥΗ
24

4
5

Τ
Τ

ΝΑΗ
ΝΑΗ

1ν
1ν

3

Οξζνδνμία θαη Πνιηηηζκόο
ζηελ εθπαίδεπζε

Τ209

3

ΟΥΗ

4

Τ

ΝΑΗ

1ν

4
5

Δηθαζηηθά Δξγαζηήξηα
Διιεληθή Γιώζζα θαη ε
Γξακκαηηθή ηεο

Τ210
Τ203

3
3

45
ΟΥΗ

4
4

Τ
Τ

ΝΑΗ
ΝΑΗ

1ν
1ν

6

ηαηηζηηθή

Τ307

3

40

5

Τ

ΝΑΗ

1ν

7

ηνηρεία Αξηζκεηηθήο θαη
ζεσξίαο αξηζκώλ γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο

Τ308

3

ΟΥΗ

5

Τ

ΝΑΗ

1ν

8

Δηζαγσγή ζηελ μελόγισζζε
νξνινγία (Αγγιηθά)

ΞΑΓ Η

0

20

0

Τ

ΝΑΗ

1ν

ΝΑΗ

ν

α.α
1
2

9

10
11

Μάθημα (1)

Παηδαγσγηθή
Αιιειεπίδξαζε θαη
Κνηλσληθέο ζρέζεηο ζηε
ζρνιηθή ηάμε
Δμειηθηηθή Φπρνινγία
Ηζηνξία: Αξραηόηεηα θαη
Βπδάληην

Τ114

Τ105
Τ208

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

3

3
3

ΟΥΗ

ΟΥΗ
ΟΥΗ

4

4
4
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ΝΑΗ
ΝΑΗ

Τςσόν
πποαπαιηούμενα
μαθήμαηα
(4)

Φπήζη
εκπαιδ.
μέζων
(Ναι /
Όσι)

Δπάπκεια
Δκπαιδεςηικών
Μέζων
(Ναι /
Όσι) (5)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

2

ν

2

ν

2

98

12

Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο
Έξεπλαο

Τ306

3

ΟΥΗ

5

Τ

ΝΑΗ

2ν

13

Παηδαγσγηθά πιηθά θαη κέζα

Τ108

3

40

4

Τ

ΝΑΗ

2ν

14

Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία
ηνηρεία Γεσκεηξίαο θαη
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ

Τ101
Τ309

3
3

ΟΥΗ
ΟΥΗ

4
5

Τ
Τ

ΝΑΗ
ΝΑΗ

2
2ν

16

Δπεμεξγαζία μελόγισζζσλ
θεηκέλσλ ησλ Δπηζηεκώλ
ηεο Αγσγήο (Αγγιηθά)

ΞΑΓΗΗ

0

24

0

Τ

ΝΑΗ

2ν

17

Παηδαγσγηθή Φπρνινγία

Τ115

3

ΟΥΗ

4

Τ

ΝΑΗ

3ν

18

Νέα Διιεληθή Ηζηνξία

Τ204

3

ΟΥΗ

4

Τ

ΝΑΗ

3ν

19

Γηδαθηηθή ηεο Διιεληθήο
Γιώζζαο

Τ201

3

ΟΥΗ

4

Τ

ΝΑΗ

3ν

ΝΑΗ

ν

15

Διιεληθή Παηδηθή θαη
Νεαληθή Λνγνηερλία

Τ207

21

Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο
Δθπαίδεπζεο

Τ107

3

ΟΥΗ

4

Τ

ΝΑΗ

3ν

22

Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο
Σερλνινγίεο ζηελ
Δθπαίδεπζε

Τ305

3

39

5

Τ

ΝΑΗ

3ν

Α΄ Φάζε ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.:
Δηζαγσγή ζηε ζεσξία θαη
πξάμε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο
δηδαζθαιίαο

Τ401

24

Θεσξίεο Μάζεζεο θαη
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Τ106

3

ΟΥΗ

4

Τ

ΝΑΗ

4ν

25

ύγρξνλε Διιεληθή Ηζηνξία

Τ205

3

ΟΥΗ

5

Τ

ΝΑΗ

4ν

20

23

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

3

3

ΟΥΗ

ΟΥΗ

4

5

Έθδνζε 2.0

Τ

Τ

Οθηώβξηνο 2011

ΝΑΗ

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

ΞΑΓ Η

3

3ν

99

26

Γηδαθηηθή ησλ
Μαζεκαηηθώλ

Τ301

3

ΟΥΗ

4

Τ

ΝΑΗ

4ν

27

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε

Τ304

3

ΟΥΗ

4

Τ

ΝΑΗ

4ν

28

Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε
Β΄ Φάζε ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.:
Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο

Τ103
Τ403

3
3

ΟΥΗ
14

4
5

Τ
Τ

ΝΑΗ
ΝΑΗ

4ν
ν
4 , 7ν

29

ν,

30

Β΄ Φάζε ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.:
Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο

Τ405

3

14

5

Τ

ΝΑΗ

4 7ν

31

ρνιηθή Φπρνινγία θαη
πκβνπιεπηηθή

Τ117

3

ΟΥΗ

4

Τ

ΝΑΗ

5ν

32

Δηδηθή Αγσγή

Τ102

3

ΟΥΗ

4

Τ

ΝΑΗ

5ν

33

Β΄ Φάζε
ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.:Γηδαθηηθή ηεο
Γιώζζαο

Τ402

Τ

ΝΑΗ

5ν, 6ν

Β΄ Φάζε
ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.:Γηδαθηηθή ησλ
Μαζεκαηηθώλ

Τ404

35

Β΄ Φάζε ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.:
Γηδαθηηθή ηεο Μειέηεο
Πεξηβάιινληνο

Τ431

3

22

5

ΤΔ

ΝΑΗ

4ν,5ν,
6ν,7ν,8ν

36

Β΄ Φάζε
ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.:Γηδαθηηθή ησλ
Θξεζθεπηηθώλ

Τ432

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5ν, 6ν

37

Β΄ Φάζε ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.:
Γηδαθηηθή ησλ Δηθαζηηθώλ

ΤΔ433

3

14

5

ΤΔ

ΝΑΗ

4ν, 7ν

34

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

14

3

ΟΥΗ

5

Έθδνζε 2.0

Τ

Οθηώβξηνο 2011

ΝΑΗ

5ν, 6ν

Τ308,
Τ309

2 από
Τ208,
Τ204,
Τ205

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Τ303

Τ203,
Τ201
Τ308,
Τ309,
Τ301

100

Β΄ Φάζε
ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.:Γηδαθηηθή ηεο
Μνπζηθήο

Τ434

39

Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο
Αγσγήο

Τ435

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5ν, 6ν

40

Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό

Τ302

3

39

4

Τ

ΝΑΗ

6ν

41

Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή

Τ104

3

ΟΥΗ

4

Τ

ΝΑΗ

6ν

ΝΑΗ

ν

38

3

30

5

ΤΔ

5ν, 6ν,7ν,8ν

Γηδαζθαιία μέλεο γιώζζαο
(Αγγιηθά)

Τ202

43

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο
Δθπαίδεπζεο

Τ112

3

ΟΥΗ

4

Τ

ΝΑΗ

7ν

44

Κνηλσληθή Φπρνινγία ζηελ
Δθπαηδεπηηθή Πξάμε

Τ109

3

ΟΥΗ

4

Τ

ΝΑΗ

7ν

45

Κνηλσληθνπαηδαγσγηθέο
Πξνζεγγίζεηο ζην Γεκνηηθό
ρνιείν

Τ110

3

ΟΥΗ

5

Τ

ΝΑΗ

7ν

πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή
Διιεληθή Λανγξαθία
Κνηλσληνινγία ηεο
Δθπαίδεπζεο

Τ116
Τ206
Τ111

42

46
47
48

49

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα

ΤΔ131

3

3
3
3
3

20

ΟΥΗ
ΟΥΗ
ΟΥΗ
ΟΥΗ

4

4
4
4
5

Τ

ΝΑΗ

Τ
Τ
Τ
ΤΔ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

8ν
8ν
8ν

ΝΑΗ

ν

5 , 7ν
ν

Παηδαγσγηθή ηνπ ειεύζεξνπ
ρξόλνπ

ΤΔ133

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5 , 7ν

51

Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο

ΤΔ134

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5ν, 7ν

53

Ηζηνξία ηεο Αγσγήο
Δλλνηνινγηθή Αλάπηπμε

ΤΔ135
ΤΔ136

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

3
3

ΟΥΗ
ΟΥΗ

5
5
Έθδνζε 2.0

ΤΔ
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ΝΑΗ
ΝΑΗ

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

ΤΔ248

6

50

52

ΤΔ249

ν

5 , 7ν
ν

5 , 7ν

Τ113

101

54

55

56

57

Αμηνιόγεζε θαη
Αληηκεηώπηζε Μαζεζηαθώλ
Γπζθνιηώλ θαη
Πξνβιεκάησλ
πκπεξηθνξάο
Ο Διιεληζκόο ηεο Ρσζίαο
θαη ηεο πξώελ νβηεηηθήο
Έλσζεο

ΤΔ137

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5ν, 7ν

ΤΔ152

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5ν, 7ν

Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά

ΤΔ154

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

6ν, 8ν

Μέηξεζε θαη Αμηνιόγεζε
αληηιεπηηθν-θηλεηηθώλ
Ηθαλνηήησλ θαη Γεμηνηήησλ

ΤΔ240

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

ν

ν

Μνπζηθή Θεσξία θαη Πξάμε

ΤΔ249

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5 , 7ν

59

ηξαηεγηθέο γισζζηθήο
εθκάζεζεο θαη επηθνηλσλίαο

ΤΔ256

3

24

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5ν, 7ν

60

Δλαιιαθηηθέο κνξθέο
Αμηνιόγεζεο ησλ
Γισζζηθώλ Γεμηνηήησλ

ΤΔ258

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5ν, 7ν

62

Δπηζηεκνινγία
Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή

ΤΔ332
ΤΔ333

3
3

ΟΥΗ
25

5
5

ΤΔ
ΤΔ

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ν

5 , 7ν
ν

5 , 7ν

Αγσγή Τγείαο

ΤΔ334

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5 , 7ν

64

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε

ΤΔ140

3

6

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5ν, 7ν

65

Ζζηθή θαη πλαηζζεκαηηθή
αλάπηπμε

ΤΔ145

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5ν, 7ν

66

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη
αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο

ΤΔ146

3

9

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5ν, 7ν

Έθδνζε 2.0
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Τ306

ν

63

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

5 , 7ν

58

61

Ναι

Τ105

102

67

Μηθξαζηαηηθόο Διιεληζκόο

ΤΔ242

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5ν, 7ν

Παηδαγσγηθέο Κηλεηηθέο
Δθαξκνγέο

ΤΔ248

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5 , 7ν

69

Δηζαγσγή ζηε Γηγισζζία:
Γηγισζζία θαη Δθπαίδεπζε

ΤΔ257

3

24

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5ν, 7ν

70

ηνηρεία Ηζηνξίαο ησλ
Μαζεκαηηθώλ θαη
Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε

ΤΔ337

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5ν, 7ν

71

Παηδαγσγηθή Γλώζε
Πεξηερνκέλνπ ζηηο Φπζηθέο
Δπηζηήκεο

72

Δθαξκνγέο Δθπαηδεπηηθήο
Έξεπλαο

73

Γ΄ Φάζε: Αλάιεςε
παηδαγσγηθνύ-δηδαθηηθνύ
έξγνπ επί δύν εβδνκάδεο κε
ζεσξεηηθή πξνεηνηκαζία θαη
αλαηξνθνδόηεζε

74

Σν ιεμηιόγην: πεξηγξαθή θαη
δηδαζθαιία ηνπ

75

Δηδηθά Θέκαηα Γηδαθηηθήο
ηεο Ηζηνξίαο

ΤΔ338

3

36

5

ΤΔ

ΝΑΗ

Ναι

ν

68

ν

5 , 7ν

ν

Ναη
Ναι

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5 , 7ν

Τ306,
Τ307

Τ406

6

90

6

Τ

ΝΑΗ

8ν

Τ401,
Τ402,
Τ403,
Τ404,
Τ405 θαη
2 από ηα
Τ431,
Τ432,
Τ433,
Τ434,
Τ435

3

ΟΥΗ

4

ΤΔ

ΝΑΗ

4ν, 6ν, 8ν

ΤΔ261

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

5ν, 7ν

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

Έθδνζε 2.0
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Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Τ303

ΤΔ342

ΤΔ265

Ναι

103

ΤΔ262

76

3

ΟΥΗ

5

ΤΔ

ΝΑΗ

4ν, 6ν, 8ν

ρεδηαζκόο Δθπαηδεπηηθώλ
Πξνγξακκάησλ Πνιηηηζκνύ
Ναι

1 Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.
2 Καηαγξάςηε ηα καζήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζην Πξόγξακκα πνπδώλ (δει. 1νπ, 2νπ, 3νπ θ.ν.θ. εμακήλνπ)
3 Υξεζηκνπνηείζηε ηηο αθόινπζεο ζπληνκνγξαθίεο :
Τ = Τπνρξεσηηθό
Δ = θαη’ επηινγήλ από πίλαθα καζεκάησλ
ΔΔ = Μάζεκα ειεύζεξεο επηινγήο
Π = Πξναηξεηηθό
Αλ ην Σκήκα θαηεγνξηνπνηεί ηα καζήκαηα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, εμεγήζηε.
4 εκεηώζηε ηνλ/ηνπο θσδηθνύο αξηζκνύο ηνπ/ησλ πξναπαηηνύκελσλ καζεκάησλ, αλ ππάξρνπλ.
5 εκεηώζηε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ καζήκαηνο, αλ ππάξρεη.
6 εκεηώζηε ηε ζειίδα ηνπ Οδεγνύ Σπνπδώλ (αλ ππάξρεη), όπνπ πεξηγξάθνληαη νη ζηόρνη, ε ύιε θαη ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο θαη εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο.
7 πκπιεξώζηε όια ηα καζήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ.
Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

Έθδνζε 2.0

Οθηώβξηνο 2011

Ναι

104

Πίλαθαο 12.2. Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ (Αθαδεκ. έηνο 2010-2011)1

α.α

Μάζεκα (1)

Ηζηόηνπνο (2)

ειίδα
Οδεγνύ
πνπδώλ
(3)

Τπεύζπλνο
Γηδάζθωλ
θαη πλεξγάηεο
(νλνκαηεπώλπκν θαη
βαζκίδα)

Γηαιέμεηο
(Γ),
Φξνληηζηήξη
ν (Φ)
Δξγαζηεξην
(Δ)

ε πνην
εμάκελν
δηδάρζεθε
; (4)
(Δαξ.Υεηκ.)

Αξηζκόο
θνηηεηώλ πνπ
ελεγξάθεζαλ
ζην κάζεκα

Αξηζκόο Φνηηεηώλ
πνπ ζπκκεηείραλ
ζηηο εμεηάζεηο

Φ

Η

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
πέξαζε επηηπρώο
ζηελ θαλνληθή ή
επαλαιεπηηθή
εμέηαζε



Φ

Η

Αμηνι
νγήζε
θε από
ηνπο
Φνηηε
ηέο;
(5)



1

Παηδαγσγηθή

eclass.uowm.gr

49

Παπαδνπνύινπ
Βαζηιηθή,
Αλαπιεξώηξηα
θαζεγήηξηα

2

Οη έλλνηεο ηεο Φπζηθήο
θαη νη αλαπαξαζηάζεηο
ηνπο

eclass.uowm.gr

60

πύξηνπ Άλλα,
Δπίθνπξε θαζεγήηξηα

Γ,Δ

ρεηκεξηλό

164

138

61

87

43

ΝΑΗ
(110)

3

Οξζνδνμία θαη
Πνιηηηζκόο ζηελ
εθπαίδεπζε

eclass.uowm.gr

57

π. Δηξελαίνο
Υαηδεεθξαηκίδεο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

ρεηκεξηλό

148

146

8

132

3

ΝΑΗ
(107)

4

Δηθαζηηθά Δξγαζηήξηα

eclass.uowm.gr

58

Μπέζζαο Γεκήηξηνο,
Καζεγεηήο

Γ,Δ

ρεηκεξηλό

161

128

11

128

9

ΟΥΗ

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

Γ

ρεηκεξηλό

169

132

42

96

44

ΝΑΗ
(89)

Έθδνζε 2.0
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105

5

Διιεληθή Γιώζζα θαη ε
Γξακκαηηθή ηεο

eclass.uowm.gr

54

αθειιαξίνπ
Αγγειηθή, Λέθηνξαο

Γ

ρεηκεξηλό

163

128

42

89

22

ΝΑΗ
(102)

6

ηαηηζηηθή

eclass.uowm.gr

63

Σζαθηξίδνπ Διέλε,
Αλαπιεξώηξηα
θαζεγήηξηα

Γ,Δ

ρεηκεξηλό

169

135

33

108

22

ΝΑΗ
(134)

7

ηνηρεία Αξηζκεηηθήο
θαη ζεσξίαο αξηζκώλ γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο

eclass.uowm.gr

63

Νηθνιαλησλάθεο
Κσλ/λνο,
Δπίθνπξνο ιέθηνξαο

Γ

ρεηκεξηλό

151

114

53

73

39

ΝΑΗ
(108)

8

Δηζαγσγή ζηελ
μελόγισζζε νξνινγία
(Αγγιηθά)

eclass.uowm.gr

80

Γξίβα Διέλε,
Δπίθνπξε θαζεγήηξηα

Γ,Δ

ρεηκεξηλό

145

115

1

112

1

ΝΑΗ
(92)

9

Παηδαγσγηθή
Αιιειεπίδξαζε θαη
Κνηλσληθέο ζρέζεηο ζηε
ζρνιηθή ηάμε

eclass.uowm.gr

50

Θσίδεο Ησάλλεο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

Δαξηλό

157

137

14

128

14

ΝΑΗ
(77)

10

Δμειηθηηθή Φπρνινγία

eclass.uowm.gr

44

Πλεπκαηηθόο
Γεκήηξεο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

εαξηλό

177

146

22

133

15

ΝΑΗ
(102)

11

Ηζηνξία: Αξραηόηεηα θαη
Βπδάληην

eclass.uowm.gr

57

Αλδξένπ Αλδξέαο,
Καζεγεηήο

Γ

εαξηλό

150

121

29

102

22

ΝΑΗ
(99)

12

Μεζνδνινγία
Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο

eclass.uowm.gr

62

Σζαθηξίδνπ Διέλε,
Αλαπιεξώηξηα
θαζεγήηξηα

Γ

εαξηλό

141

129

28

101

20

ΝΑΗ
(102)

13

Παηδαγσγηθά πιηθά θαη
κέζα

eclass.uowm.gr

45

Μπέζζαο Γεκήηξηνο,
Καζεγεηήο

Γ,Δ

εαξηλό

140

106

15

106

15

ΟΥΗ
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106

14

Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία

eclass.uowm.gr

41

Γεκεηξηάδνπ
Καηεξίλα,
Δπίθνπξε θαζεγήηξηα

Γ

Δαξηλό

179

154

75

89

44

ΝΑΗ
(99)

15

ηνηρεία Γεσκεηξίαο θαη
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ

eclass.uowm.gr

64

Νηθνιαλησλάθεο
Κσλ/λνο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

Δαξηλό

150

123

39

100

34

ΝΑΗ
(101)

16

Δπεμεξγαζία
μελόγισζζσλ θεηκέλσλ
ησλ Δπηζηεκώλ ηεο
Αγσγήο (Αγγιηθά)

eclass.uowm.gr

80

Γξίβα Διέλε,
Δπίθνπξε θαζεγήηξηα

Γ,Δ

Δαξηλό

147

133

2

125

2

ΝΑΗ
(89)

17

Παηδαγσγηθή Φπρνινγία

eclass.uowm.gr

51

Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο

Γ

ρεηκεξηλό

166

128

19

120

18

ΟΥΗ

18

Νέα Διιεληθή Ηζηνξία

eclass.uowm.gr

54

Φσηηάδεο Κσλ/λνο,
Καζεγεηήο

Γ

Υεηκεξηλό

170

135

35

108

29

ΝΑΗ
(75)

19

Γηδαθηηθή ηεο Διιεληθήο
Γιώζζαο

eclass.uowm.gr

53

Κακαξνύδεο ηαύξνο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

Υεηκεξηλό

152

125

4

125

4

ΟΥΗ

20

Διιεληθή Παηδηθή θαη
Νεαληθή Λνγνηερλία

eclass.uowm.gr

56

Αθξηηόπνπινο
Αιέμαλδξνο,
Αλαπεξσηήο
θαζεγεηήο

Γ

Υεηκεξηλό

150

121

12

121

12

ΝΑΗ
(67)

21

Ηζηνξία ηεο
Νενειιεληθήο
Δθπαίδεπζεο

eclass.uowm.gr

45

Ζιηάδνπ- Σάρνπ
νθία, Αλαπιεξώηξηα
θαζεγήηξηα

Γ

ρεηκεξηλό

161

131

24

116

22

ΝΑΗ
(78)
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107

62

Φαραληίδεο
Νηθόιανο,
Αλαπιεξσηήο
θαζεγεηήο

Γ,Δ

ρεηκεξηλό

155

131

7

126

7

ΝΑΗ
(120)

eclass.uowm.gr

66

Γεκεηξηάδνπ
Καηεξίλα,
Δπίθνπξε θαζεγήηξηα

Γ

Υεηκεξηλό

158

135

0

135

0

ΝΑΗ
(150)

Θεσξίεο Μάζεζεο θαη
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

eclass.uowm.gr

44

Αλαζηαζίνπ
Γεκήηξηνο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

εαξηλό

153

131

23

111

22

ΝΑΗ
(78)

25

ύγρξνλε Διιεληθή
Ηζηνξία

eclass.uowm.gr

55

Φσηηάδεο Κσλ/λνο,
Καζεγεηήο

Γ

εαξηλό

160

134

25

120

12

ΝΑΗ
(68)

26

Γηδαθηηθή ησλ
Μαζεκαηηθώλ

eclass.uowm.gr

59

Λεκνλίδεο
Υαξάιακπνο,
Καζεγεηήο

Γ

εαξηλό

151

130

55

88

43

ΝΑΗ
(111)

27

Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε

eclass.uowm.gr

61

Μαιαλδξάθεο
Γεώξγηνο, Λέθηνξαο

Γ

εαξηλό

146

132

5

129

5

ΝΑΗ
(75)

28

Δθπαηδεπηηθή
Αμηνιόγεζε

eclass.uowm.gr

42

Ηνξδαλίδεο Γεώξγηνο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

εαξηλό

146

132

5

131

5

ΝΑΗ
(63)

29

Β΄ Φάζε ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.:
Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο

eclass.uowm.gr

70

Αλδξένπ Αλδξέαο,
Καζεγεηήο

Γ,E

Υεηκεξηλό
& εαξηλό

62

67

38

58

3

62

58

3

ΝΑΗ
(99)

30

Β΄ Φάζε ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.:
Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο

eclass.uowm.gr

71

πύξηνπ Άλλα,
Δπίθνπξε θαζεγήηξηα

Γ,E

Δαξηλό &
ρεηκεξηλό

52

83

50

79

1

50

79

1

ΝΑΗ
(112)

22

Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο
Σερλνινγίεο ζηελ
Δθπαίδεπζε

eclass.uowm.gr

23

Α΄ Φάζε ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.:
Δηζαγσγή ζηε ζεσξία
θαη πξάμε ηνπ ζρνιείνπ
θαη ηεο δηδαζθαιίαο

24
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108

31

ρνιηθή Φπρνινγία θαη
πκβνπιεπηηθή

eclass.uowm.gr

52

Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο

Γ

Υεηκεξηλό

159

133

21

117

21

ΟΥΗ

32

Δηδηθή Αγσγή

eclass.uowm.gr

42

Αλαζηαζίνπ
Γεκήηξηνο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

ρεηκεξηλό

162

135

9

134

3

ΝΑΗ
(65)

33

Β΄ Φάζε
ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.:Γηδαθηηθή
ηεο Γιώζζαο

eclass.uowm.gr

70

Κακαξνύδεο ηαύξνο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ,E

Υεηκεξηλό
& εαξηλό

84

82

59

0

82

59

0

ΟΥΗ

34

Β΄ Φάζε
ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.:Γηδαθηηθή
ησλ Μαζεκαηηθώλ

eclass.uowm.gr

71

Λεκνλίδεο
Υαξάιακπνο,
Καζεγεηήο

Γ

Υεηκεξηλό
& εαξηλό

79

71

67

0

71

67

0

ΝΑΗ
(123)

35

Β΄ Φάζε ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.:
Γηδαθηηθή ηεο Μειέηεο
Πεξηβάιινληνο

eclass.uowm.gr

72

Μαιαλδξάθεο
Γεώξγηνο, Λέθηνξαο

Γ,E

Υεηκεξηλό
& εαξηλό

46

19

1

46

19

1

ΝΑΗ
(40)

36

Β΄ Φάζε
ΓΗ.ΜΔ.Π.Α:Γηδαθηηθή
ησλ Θξεζθεπηηθώλ

eclass.uowm.gr

73

π. Δηξελαίνο
Υαηδεεθξαηκίδεο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

Υεηκεξηλό
& εαξηλό

36

0

0

36

0

0

ΝΑΗ
(51)

37

Β΄ Φάζε
ΓΗ.ΜΔ.Π.Α:Γηδαθηηθή
ησλ Δηθαζηηθώλ

eclass.uowm.gr

73

Μπέζζαο Γεκήηξηνο,
Καζεγεηήο

Γ,Δ

Υεηκεξηλό
& εαξηλό

32

39

31

38

1

31

38

1

ΟΥΗ

38

Β΄ Φάζε ΓΗ.ΜΔ.Π.Α.:
Γηδαθηηθή ηεο Μνπζηθήο

eclass.uowm.gr

74

Θενδσξίδεο Νίθνο,
Δ.Δ.ΓΗ.Π. θαη Δηδηθόο
Δπηζηήκνλαο

Γ,Δ

Υεηκεξηλό
& εαξηλό

23

36

22

36

0

22

36

0

ΌΥΗ

39

Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο
Αγσγήο

eclass.uowm.gr

75

έκνγινπ Κιενλίθε,
Δ.Δ.ΓΗ.Π.

Γ,Δ

Υεηκεξηλό
& εαξηλό

31

41

30

41

0

30

41

0

ΌΥΗ
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51

19

37

109

40

Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό

eclass.uowm.gr

60

Φαραληίδεο
Νηθόιανο,
Αλαπιεξσηήο
θαζεγεηήο

Γ,Δ

εαξηλό

140

135

1

135

1

ΝΑΗ
(53)

Γ

εαξηλό

144

120

36

104

33

ΝΑΗ
(52)

135

10

130

9

ΝΑΗ
(69)

41

Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή

eclass.uowm.gr

43

Ζιηάδνπ-Σάρνπ
νθία,
Αλαπιεξώηξηα
θαζεγήηξηα

42

Γηδαζθαιία Γεύηεξεο /
μέλεο γιώζζαο

eclass.uowm.gr

53

Γξίβα Διέλε,
Δπίθνπξε θαζεγήηξηα

Γ,Δ

Δαξηλό

146

43

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε
ηεο Δθπαίδεπζεο

eclass.uowm.gr

48

Ηνξδαλίδεο Γεώξγηνο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

ρεηκεξηλό

119

117

0

117

0

ΝΑΗ
(52)

44

Κνηλσληθή Φπρνινγία
ζηελ Δθπαηδεπηηθή
Πξάμε

eclass.uowm.gr

46

Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο

Γ

ρεηκεξηλό

121

117

1

117

1

ΟΥΗ

45

Κνηλσληθνπαηδαγσγηθέο
Πξνζεγγίζεηο ζην
Γεκνηηθό ρνιείν

eclass.uowm.gr

47

Θσίδεο Ησάλλεο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

ρεηκεξηλό

121

119

0

118

0

ΝΑΗ
(51)

46

πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή

eclass.uowm.gr

51

Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο

Γ

εαξηλό

121

118

2

114

1

ΟΥΗ

47

Διιεληθή Λανγξαθία

eclass.uowm.gr

55

Κνληαμήο Κσλ/λνο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

εαξηλό

122

118

0

118

0

ΟΥΗ

48

Κνηλσληνινγία ηεο
Δθπαίδεπζεο

eclass.uowm.gr

48

Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο

Γ

εαξηλό

122

117

0

117

0

ΌΥΗ
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110

82

Παπαδνπνύινπ
Βαζηιηθή,
Αλαπιεξώηξηα
θαζεγήηξηα

Γ

Υεηκεξηλό

eclass.uowm.gr

84

Θσίδεο Ησάλλεο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

Υεηκεξηλό

28

14

26

eclass.uowm.gr

85

Ηνξδαλίδεο Γεώξγηνο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

Υεηκεξηλό

14

32

42

Γ

Υεηκεξηλό

49

Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα

eclass.uowm.gr

50

Παηδαγσγηθή ηνπ
ειεύζεξνπ ρξόλνπ

51

Οξγάλσζε θαη
Λεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο

38

35

14

1

35

0

16

0

42

14

1

ΌΥΗ

0

ΌΥΗ

0

ΌΥΗ

52

Ηζηνξία ηεο Αγσγήο

eclass.uowm.gr

86

Ζιηάδνπ-Σάρνπ
νθία,
Αλαπιεξώηξηα
θαζεγήηξηα

53

Δλλνηνινγηθή Αλάπηπμε

eclass.uowm.gr

86

Πλεπκαηηθόο
Γεκήηξηνο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

Υεηκεξηλό

20

21

35

0

35

0

ΌΥΗ

54

Αμηνιόγεζε θαη
Αληηκεηώπηζε
Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ
θαη Πξνβιεκάησλ
πκπεξηθνξάο

eclass.uowm.gr

87

Αλαζηαζίνπ
Γεκήηξηνο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

Υεηκεξηλό

22

17

37

0

37

0

ΌΥΗ

55

Ο Διιεληζκόο ηεο
Ρσζίαο θαη ηεο πξώελ
νβηεηηθήο Έλσζεο

eclass.uowm.gr

90

Φσηηάδεο Κσλ/λνο,
Καζεγεηήο

Γ

Υεηκεξηλό

18

1

18

1

ΌΥΗ
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41

26

40

ΌΥΗ

40

111

56

Οξγαλσζηαθή
πκπεξηθνξά

eclass.uowm.gr

Ηνξδαλίδεο Γεώξγηνο
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

Δαξηλό

57

Μέηξεζε θαη
Αμηνιόγεζε
αληηιεπηηθν-θηλεηηθώλ
Ηθαλνηήησλ θαη
Γεμηνηήησλ

eclass.uowm.gr

95

έκνγινπ Κιεηώ,
Δ.Δ.ΓΗ.Π.

Γ

ρεηκεξηλό

13

19

32

0

58

Μνπζηθή Θεσξία θαη
Πξάμε

eclass.uowm.gr

114

Θενδσξίδεο Νίθνο,
Δ.Δ.ΓΗ.Π.

Γ,Δ

ρεηκεξηλό

32

20

50

59

ηξαηεγηθέο γισζζηθήο
εθκάζεζεο θαη
επηθνηλσλίαο

eclass.uowm.gr

97

Γξίβα Διέλε,
Δπίθνπξε θαζεγήηξηα

Γ,Δ

ρεηκεξηλό

4

22

60

Δλαιιαθηηθέο κνξθέο
Αμηνιόγεζεο ησλ
Γισζζηθώλ Γεμηνηήησλ

eclass.uowm.gr

97

Γξίβα Διέλε,
Δπίθνπξε θαζεγήηξηα

Γ

ρεηκεξηλό

14

61

Δπηζηεκνινγία

eclass.uowm.gr

100

Νηθνιαλησλάθεο
Κσλ/λνο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

ρεηκεξηλό

62

Δθαξκνζκέλε
ηαηηζηηθή

eclass.uowm.gr

100

Σζαθηξίδνπ Διέλε,
Αλαπιεξώηξηα
θαζεγήηξηα

Γ,Δ

ρεηκεξηλό
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1

ΟΥΗ

32

0

ΌΥΗ

0

50

0

ΌΥΗ

26

0

26

0

ΌΥΗ

17

30

0

30

0

ΌΥΗ

4

46

41

4

37

4

ΌΥΗ

44

15

43

0

43

0

ΌΥΗ

45

44

15

1

44

15

112

63

Αγσγή Τγείαο

101

Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο

Γ

ρεηκεξηλό

64

Γηαπνιηηηζκηθή
Δθπαίδεπζε

eclass.uowm.gr

103

Παπαδνπνύινπ
Βαζηιηθή,
Αλαπιεξώηξηα
θαζεγήηξηα

Γ,Δ

εαξηλό

2

21

14

1

14

1

ΌΥΗ

65

Ζζηθή θαη
πλαηζζεκαηηθή
αλάπηπμε

eclass.uowm.gr

107

Πλεπκαηηθόο
Γεκήηξηνο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

Δαξηλό

14

15

26

1

26

1

ΌΥΗ

66

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε
θαη αλαπηπμηαθέο
αλαπεξίεο

eclass.uowm.gr

108

Αλαζηαζίνπ
Γεκήηξηνο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ,Δ

εαξηλό

10

23

32

0

32

0

ΌΥΗ

67

Μηθξαζηαηηθόο
Διιεληζκόο

eclass.uowm.gr

111

Φσηηάδεο Κσλ/λνο,
Καζεγεηήο

Γ

εαξηλό

1

31

26

3

26

3

ΌΥΗ

68

Παηδαγσγηθέο Κηλεηηθέο
Δθαξκνγέο

eclass.uowm.gr

114

έκνγινπ Κιεηώ,
Δ.Δ.ΓΗ.Π.

Γ

εαξηλό

24

5

27

69

Δηζαγσγή ζηε
Γηγισζζία: Γηγισζζία
θαη Δθπαίδεπζε

eclass.uowm.gr

97

Γξίβα Διέλε,
Δπίθνπξε θαζεγήηξηα

Γ,Δ

εαξηλό

11

27

34

4

34

4

ΌΥΗ

70

ηνηρεία Ηζηνξίαο ησλ
Μαζεκαηηθώλ θαη
Μαζεκαηηθή
Δθπαίδεπζε

eclass.uowm.gr

118

Νηθνιαλησλάθεο
Κσλ/λνο,
Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

Γ

εαξηλό

17

17

3

17

3

ΌΥΗ

71

Παηδαγσγηθή Γλώζε
Πεξηερνκέλνπ ζηηο
Φπζηθέο Δπηζηήκεο

eclass.uowm.gr

118

πύξηνπ Άλλα,
Δπίθνπξε θαζεγήηξηα

Γ,Δ

εαξηλό

33

32

1

32

1

ΌΥΗ

eclass.uowm.gr

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)
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ΌΥΗ

27

113

120

Σζαθηξίδνπ Διέλε,
Αλαπιεξώηξηα
θαζεγήηξηα

Γ

εαξηλό

78

Βαζηιηθή
Παπαδνπνύινπ,
Αλαπιεξώηξηα
θαζεγήηξηα θαη
Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο

Γ,Δ

Δαξηλό

117

eclass.uowm.gr

αθειιαξίνπ
Αγγειηθή,
Λέθηνξαο

Γ

Υεηκεξηλό

13

12

1

12

1

ΟΥΗ

Δηδηθά ζέκαηα
δηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο

eclass.uowm.gr

Καζβίθεο Κώζηαο,
Λέθηνξαο

Γ

Υεηκεξηλό

24

23

1

23

1

ΟΥΗ

ρεδηαζκόο
εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάησλ
πνιηηηζκνύ

eclass.uowm.gr

Καζβίθεο Κώζηαο,
Λέθηνξαο

Γ

Δαξηλό

31

30

1

30

1

ΟΥΗ

72

Δθαξκνγέο
Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο

73

Γ΄ Φάζε: Αλάιεςε
παηδαγσγηθνύδηδαθηηθνύ έξγνπ επί δύν
εβδνκάδεο κε ζεσξεηηθή
πξνεηνηκαζία θαη
αλαηξνθνδόηεζε

eclass.uowm.gr

74

Σν ιεμηιόγην: πεξηγξαθή
θαη δηδαζθαιία ηνπ

75

76

eclass.uowm.gr

21

17

31

3

31

114

3

ΌΥΗ

144

1 Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.
2 Καηαγξάςηε ηα καζήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ (δει. 1νπ, 2νπ, 3νπ θ.ν.θ. εμακήλνπ), όπσο αθξηβώο ζηνλ Πίλαθα 12.1.
3 Τπάξρνπλ επαξθή εθπαηδεπηηθά κέζα, όπσο ρώξνη δηδαζθαιίαο, ζπζηήκαηα πξνβνιήο, ππνινγηζηέο, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά; Αλ ε απάληεζε είλαη
αξλεηηθή, δώζηε ζύληνκε αλαθνξά ησλ ειιείςεσλ.
4 Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, ζεκεηώζηε ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα γη’απηό ην κάζεκα. Δπίζεο, επηζπλάςηε έλα δείγκα
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πεξηγξάςηε ζηελ Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ηα θξηηήξηα θαη ηνπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο ηεο
δηδαζθαιίαο, πξνζζέζηε ζηνηρεία ηεο απόδνζεο ησλ θνηηεηώλ, ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηώλ, κε βάζε π.ρ. ην εξσηεκαηνιόγην
θαηά ηελ απνθνίηεζε ή ηα απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο καζεκάησλ από ηνπο θνηηεηέο ή άιια δεδνκέλα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ επηηπρία ηνπ καζήκαηνο, θαζώο
θαη ηπρόλ δπζθνιίεο.
Αλ ην κάζεκα ΓΔΝ αμηνινγήζεθε, αθήζηε ην πεδίν θελό.
Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)
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Πίλαθαο 13.1 Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Αθαδεκ. έηνο 2010-2011)24
Σίηινο ΠΜ: «Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο»
α.α.

ΜΑΘΗΜΑ2

Ιζηόηοπορ3

Σελίδα
Οδηγού
Σποςδών4

Υπεφθυνοσ
Διδάςκων και
Συνεργάτεσ

Υποσπεωηικό (Υ)

Γιαλέξειρ (Γ),
Φπονιηζηηπιο
(Φ)
Δπγαζηηπιο
(Δ)

Σε ποιο
εξάμηνο
διδάσθηκε;
5
(Δαπ.-Φειμ.)

Απιθμόρ
θοιηηηών
πος
ενεγπάθηζαν
ζηο μάθημα

Απιθμόρ
Φοιηηηών
πος
ζςμμεηείσαν
ζηιρ εξεηάζειρ

Απιθμόρ
Φοιηηηών
πος
πέπαζε
επιηςσώρ
ζηην
κανονική
επαναληπηική
εξέηαζη

Αξιολογή
θηκε από
ηοςρ
θοιηηηέρ

Υποχρεωτικό (Υ)

Διαλζξεισ (Δ),

Χειμερινό

27

27

21

ΟΥΗ

Υποχρεωτικό (Υ)

Διαλζξεισ(Δ)

Χειμερινό

27

27

21

ΟΥΗ

Υποχρεωτικό (Υ)

Εργαςτιριο(Ε)

Χειμερινό

27

27

21

ΟΥΗ

Υποχρεωτικό (Υ)

Διαλζξεισ(Δ)

Χειμερινό

27

27

21

ΟΥΗ

Υποχρεωτικό (Υ)

Εργαςτιριο(Ε)

Εαρινό

27

27

21

ΟΥΗ

Υποχρεωτικό (Υ)

Εργαςτιριο(Ε)

Χειμερινό

26

26

26

ΟΥΗ

Καη'επιλογήν (Δ)
Δλεύθεπηρ Δπιλογήρ
(ΔΔ)

1

2
3
4
5

6

Μεκοδολογία και
Τεχνικζσ των
Κοινωνικών Ερευνών
Σφγχρονεσ Διδακτικζσ
Μζκοδοι
Εφαρμοςμζνθ
Στατιςτικι
Ψυχολογία τθσ
Παιδικισ Ηλικίασ
Πλθροφορικι και
Νζεσ Τεχνολογίεσ
ςτθν Εκπαίδευςθ
Αρχζσ Διαμόρφωςθσ
και Αξιολόγθςθ
Εκπαιδευτικοφ
Λογιςμικοφ

24

www.eled.
uowm.gr

253

"

253

"

253

"

253

"

"

253

253

Κυρίδθσ Α.- Κακθγθτισ
Δθμθτριάδου Α.Επίκουρθ κακθγιτρια
Τςακιρίδου Ε.Επίκουρθ κακθγιτρια
Πνευματικόσ Δ.Επίκουροσ κακθγθτισ
Φαχαντίδθσ Ν.Επικουροσ κακθγθτισ

Φαχαντίδθσ Ν.Επίκουροσ κακθγθτισ

ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ΠΜ ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο γηα θάζε ΠΜ.
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7

Γνωςτικι Ψυχολογία

"

253

Πνευματικόσ Δ.Επίκουροσ κακθγθτισ /
Αναςταςίου Δ.Λζκτορασ

8

Εκπαίδευςθ
Εκπαιδευτικών

"

253

9

Θζματα Λογοτεχνίασ
και Πολιτιςμοφ

"

253

Παπαδοποφλου Β. Επίκουρθ κακθγιτρια
Ακριτόπουλοσ Α. Επίκουροσ κακθγθτισ,
Χατηθεφραιμίδθσ Ε. Επίκουροσ κακθγθτισ

10

Ιςτορία
253

Υποχρεωτικό (Υ)
Μάκθμα κατεφκυνςθσ

Διαλζξεισ(Δ)

Εαρινό

9

9

9

ΟΥΗ

Υποχρεωτικό (Υ)
Μάκθμα κατεφκυνςθσ

Διαλζξεισ(Δ)

Εαρινό

9

9

9

ΟΥΗ

Υποχρεωτικό(Υ)
Μάκθμα κατεφκυνςθσ

Διαλζξεισ(Δ)

Εαρινό

9

9

9

ΟΥΗ

Υποχρεωτικό (Υ)
Μάκθμα κατεφκυνςθσ

Διαλζξεισ(Δ)

Εαρινό

9

9

9

ΟΥΗ

Υποχρεωτικό (Υ)
Μάκθμα κατεφκυνςθσ

Διαλζξεισ(Δ)

Εαρινό

9

9

9

ΟΥΗ

Υποχρεωτικό (Υ)
Μάκθμα κατεφκυνςθσ

Διαλζξεισ(Δ)

Εαρινό

9

9

9

ΟΥΗ

Υποχρεωτικό (Υ)
Μάκθμα κατεφκυνςθσ

Διαλζξεισ(Δ)

Χειμερινό

9

9

9

ΟΥΗ

Υποχρεωτικό (Υ)
Μάκθμα κατεφκυνςθσ

Διαλζξεισ(Δ)

Χειμερινό

9

9

9

ΟΥΗ

Υποχρεωτικό (Υ)
Μάκθμα κατεφκυνςθσ

Διαλζξεισ(Δ)

Χειμερινό

9

9

9

ΟΥΗ

Φωτιάδθσ Κ.Κακθγθτισ, Ανδρζου
Α.- Αναπλθρωτισ
κακθγθτισ, ΗλιάδουΤάχου Σ. - Επίκουρθ
κακθγιτρια

"
11

12

Διδαςκαλία και
Μάκθςθ των
Μακθματικών
Διδαςκαλία και
Μάκθςθ Φυςικών
Επιςτθμών

"

"

253

253

13

Εκπαιδευτικι
Πολιτικι / Διοίκθςθ
τθσ Εκπαίδευςθσ

"

254

Λεμονίδθσ Χ. Κακθγθτισ
Καριώτογλου Π. Κακθγθτισ, Σπφρτου Ά.
- Επίκουρθ κακθγιτρια
Ηλιάδου- Τάχου Σ. Επίκουρθ κακθγιτρια,
Ιορδανίδθσ Γ. Λζκτορασ, Γρίβα Ε. Λζκτορασ

14

Καινοτόμοι Θεςμοί
ςτθν Εκπαίδευςθ

"

254

Θωίδθσ Ι.- Επίκουροσ
κακθγθτισ

15

Γλωςςικζσ δεξιότθτεσ
και μακθςιακζσ
δυςκολίεσ

"

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

254

Καμαροφδθσ Σ.Επίκουροσ κακθγθτισ,
Γρίβα Ε. - Λζκτορασ,
Αναςταςίου Δ. Λζκτορασ
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16

Ζθτιματα ζρευνασ
και διδαςκαλίασ τθσ
Ιςτορίασ και του
πολιτιςμοφ
17

18

Ιςτορία και
επιςτθμολογία των
κετικών επιςτθμών
Διδαςκαλία των
Μακθματικών με
χριςθ ΤΠΕ

"

"

"

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

254

254

254

Υποχρεωτικό (Υ)
Μάκθμα κατεφκυνςθσ

Διαλζξεισ(Δ)

Χειμερινό

9

9

9

ΟΥΗ

Υποχρεωτικό (Υ)
Μάκθμα κατεφκυνςθσ

Διαλζξεισ(Δ)

Χειμερινό

8

8

8

ΟΥΗ

Υποχρεωτικό (Υ)
Μάκθμα κατεφκυνςθσ

Διαλζξεισ(Δ)

Χειμερινό

8

8

8

ΟΥΗ

Ανδρζου Α. Αναπλθρωτισ
κακθγθτισ, ΗλιάδουΤάχου Σ. - Επίκουρθ
κακθγιτρια, Μπζτςασ Ι.
- Λζκτορασ
Κ. Νικολαντωνάκθσ Λζκτορασ
Λεμονίδθσ Χ. Κακθγθτισ
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Πίλαθαο 13.2 Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Αθαδεκ. Έηνο 2010-2011)
Σίηινο ΠΜ:

«Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο»

Ώρεσ
διδ/λίασ

Περιλαμβάνονται
ώρεσ εργαςτηρίου ή
άςκηςησ

Διδακτικζσ
μονάδεσ /
ECTS

Πολλαπλή
βιβλιογραφία
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Σε ποιο εξάμηνο
των ςπουδών
αντιςτοιχεί
(1ο, 2ο…);

2

ΌΧΙ

7.5

ΝΑΙ

2

ΝΑΙ

7.5

Εφαρμοςμζνθ Στατιςτικι
Ψυχολογία τθσ Παιδικισ
Ηλικίασ
Πλθροφορικι και Νζεσ
Τεχνολογίεσ ςτθν
Εκπαίδευςθ

2

ΌΧΙ

2

6
7

Κωδ.
Μαθ.

α/α
1
2
3
4
5

8
9
10
11
12
13
14

Τυχόν
προαπαιτοφμενα
μαθήματα

Χρήςη
εκπαιδ.
μζςων
(Ναι/Όχι)

1ν

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1ν

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7.5

ΝΑΙ

1ν

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7.5

ΝΑΙ

1o

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

ΝΑΙ

7.5

ΝΑΙ

2o

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Γνωςτικι Ψυχολογία

2

ΌΧΙ

7.5

ΝΑΙ

2ν

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτικών
Θζματα Λογοτεχνίασ και
Πολιτιςμοφ

2

ΌΧΙ

7.5

ΝΑΙ

2ν

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

ΌΧΙ

7.5

ΝΑΙ

2ν

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ιςτορία
Διδαςκαλία και Μάκθςθ των
Μακθματικών
Διδαςκαλία και Μάκθςθ
Φυςικών Επιςτθμών
Εκπαιδευτικι Πολιτικι /
Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ
Καινοτόμοι Θεςμοί ςτθν
Εκπαίδευςθ
Γλωςςικζσ δεξιότθτεσ και
μακθςιακζσ δυςκολίεσ

2

ΌΧΙ

7.5

ΝΑΙ

2ν

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

ΌΧΙ

7.5

ΝΑΙ

2ν

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

ΌΧΙ

7.5

ΝΑΙ

2o

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

ΌΧΙ

7.5

ΝΑΙ

3ν

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

ΌΧΙ

7.5

ΝΑΙ

3ν

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

ΌΧΙ

7.5

ΝΑΙ

3ν

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μαθήματα
Μεκοδολογία και Τεχνικζσ
των Κοινωνικών Ερευνών
Σφγχρονεσ Διδακτικζσ
Μζκοδοι

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

Επάρκεια
Εκπαιδευτικών Μζςων
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)
ΝΑΙ
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15

16
17
18

Ζθτιματα ζρευνασ και
διδαςκαλίασ τθσ Ιςτορίασ και
του πολιτιςιμοφ
Ιςτορία και επιςτθμολογία
των κετικών επιςτθμών
Διδαςκαλία των
Μακθματικών με χριςθ ΤΠΕ
Αρχζσ Διαμόρφωςθσ και
Αξιολόγθςθ Εκπαιδευτικοφ
Λογιςμικοφ

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

2

ΌΧΙ

7.5

ΝΑΙ

3ν

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

ΌΧΙ

7.5

ΝΑΙ

3ν

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

OXI

7.5

NAI

3ν

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

ΌΧΙ

7.5

ΝΑΙ

3o

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Πίλαθαο 14. Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκόο πηπρίνπ ηωλ απνθνίηωλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (ΜΓΔ)
Σίηινο ΠΜ:

«Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο»

Έηνο Απνθνίηεζεο

πλνιηθόο αξηζκόο
απνθνηηεζάληωλ

Καηαλνκή Βαζκώλ (αξηζκόο θνηηεηώλ θαη %
επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ απνθνηηεζάληωλ)
5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέζος όρος Βαθμολογίας
(ζηο ζύνολο ηων απόθοιηων)

2006-2007

19

19(100%)

9

2007-2008

12

12(100%)

9

2008-2009

14

14(100%)

9

2009-2010

22

2(9%)

20(90.9%)

9

2010-2011

30

4(13.4%)

26(86.6%)

9

Σύλνιν

97

6(6.2%)

91(93.8%)

9

* Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.

Δπεμεγήζεηο:
εκεηώζηε ζε θάζε ζηήιε ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ έιαβαλ ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία θαη ην πνζνζηό πνπ
απηνί εθπξνζσπνύλ επί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ απνθνηηεζάλησλ ην ζπγθεθξηκέλν έηνο [π.ρ. 6 (=5%)].
Πξνζνρή! Σν άζξνηζκα θάζε έηνπο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην άζξνηζκα ησλ απνθνηηεζάλησλ πνπ δώζαηε γηα ην αληίζηνηρν έηνο ζηνλ Πίλαθα 4.

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)
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Πίλαθαο 15. Αξηζκόο Δπηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεωλ ηωλ κειώλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο

Α

Β

2006

19

2007

Γ

Δ

Σ

24

35

1

3

20

54

2008

3

19

2

2009

2

23

2010

3

2011

ύλνιν

30

Γ

Ε

Ζ

Θ

Η

Κ

5

7

5

1

4

2

17

6

21

23

43

1

21

2

2

26

23

1

53

1

9

1

15

4

46

1

25

5

19

5

29

120

12

260

17
6

94

8

25

1

13

12

16

17

4

27

15

31

120

2

95

* Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.

Δπεμεγήζεηο:
Α = Βηβιία/κνλνγξαθίεο
Β=
Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο
Γ=
Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο
Γ=
Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο
Δ=
Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο
Σ = Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο
Ε=
πιινγηθνί ηόκνη ζηνπο νπνίνπο επηζηεκνληθόο εθδόηεο είλαη κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο
Ζ = Άιιεο εξγαζίεο / Δθπαηδεπηηθό Τιηθό / Ηζηνξηθά αξρεία
Θ = Αλαθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά
Η=
Βηβιηνθξηζίεο πνπ ζπληάρζεθαλ από κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο
Κ= Αλαθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (ρσξίο θξηηέο) πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)
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Πίλαθαο 16. Αλαγλώξηζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο
Α

Β

Γ

Γ

Δ

Σ

Ε

2006-2007

42

3

4

12

10

15

4

2007-2008

60

2

3

15

9

13

4

2008-2009

59

3

2

18

9

11

4

2009-2010

101

3

1

14

14

8

2

2010-2011

140

3

2

10

18

9

4

ύλνιν

402

14

12

69

60

56

18

* Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.

Δπεμεγήζεηο:
Α = Δηεξναλαθνξέο
Β = Αλαθνξέο ηνπ εηδηθνύ/επηζηεκνληθνύ ηύπνπ
Γ = Βηβιηνθξηζίεο ηξίησλ γηα δεκνζηεύζεηο κειώλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο
Γ = πκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ
Δ = πκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ
Σ = Πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο
Ε = Γηπιώκαηα επξεζηηερλίαο / Γηαθξίζεηο-Βξαβεία

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)
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Πίλαθαο 17. Γηεζλήο Δξεπλεηηθή/Αθαδεκαϊθή Παξνπζία Σκήκαηνο
2010-2011

2009-2010

Χο
ζπληνληζηέο

1

1

Χο
ζπλεξγάηεο
(partners)

2

1

2

3

Αξηζκόο κειώλ ΓΔΠ κε ρξεκαηνδόηεζε
από δηεζλείο θνξείο ή δηεζλή πξνγξάκκαηα
έξεπλαο

3

5

5

5

Αξηζκόο κειώλ ΓΔΠ κε δηνηθεηηθέο ζέζεηο
ζε δηεζλείο αθαδεκατθνύο/εξεπλεηηθνύο
νξγαληζκνύο ή επηζηεκνληθέο εηαηξείεο

2

2

1

Αξηζκόο ζπκκεηνρώλ ζε δηεζλή
αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα

2008-2009

2007-2008

2006-2007

Σύλνιν
2

εκείωζε: Σα ζθηαζκέλα πεδία δελ ζπκπιεξώλνληαη.
* Πξόθεηηαη γηα ην αθαδεκατθό έηνο (δύν ζπλερόκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

2005-2006
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1

18

5
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12. Παξαξηήκαηα
Σηελ Δλόηεηα απηή ην Τκήκα κπνξεί, αλ ην επηζπκεί, λα παξαζέζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ζεσξεί όηη ζα είλαη ρξήζηκα ζηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο
θαη ηα νπνία ελδερνκέλσο δελ θαιύπηνληαη επαξθώο ζην θπξίσο ζώκα ηεο Έθζεζεο.
Σε θάζε πεξίπησζε, ζηα Ξαξαξηήκαηα αλακέλεηαη νπσζδήπνηε λα πεξηιεθζεί ν Νδεγόο Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο θαη πιήξεο θαηάινγνο ησλ επηζηεκνληθώλ
δεκνζηεύζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Τκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)
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4. Αθαδεκατθφ έξγν
Α. Σν κάζεκα:
1. Οη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ζαθείο;

3. Η χιε πνπ δηδάρζεθε ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε;

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

2. Η χιε πνπ θαιχθζεθε αληαπνθξηλφηαλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ
καζήκαηνο;

4. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο;

Έθδνζε 2.0
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5. Σα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα («ζχγγξακκα», ζεκεηψζεηο,
πξφζζεηε βηβιηνγξαθία) ρνξεγήζεθαλ εγθαίξσο;

6. Πφζν ηθαλνπνηεηηθφ βξίζθεηε ην θχξην βηβιίν(α) ή ηηο
ζεκεηψζεηο;

7. Πφζν εχθνια δηαζέζηκε είλαη ε βηβιηνγξαθία ζηελ
Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε;

8. Πφζν απαξαίηεηα θξίλεηε ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ καζήκαηνο;

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)
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9. Υξήζε γλψζεσλ απφ / ζχλδεζε κε άιια καζήκαηα.

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

10. Πψο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα ην έηνο
ηνπ;
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11. Υξεζηκφηεηα χπαξμεο θξνληηζηεξίσλ.

12. Αμηνιφγεζε πνηφηεηαο θξνληηζηεξίσλ.

13. Πψο θξίλεηε ηνλ αξηζκφ Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ ζε ζρέζε κε ηνλ
θφξην εξγαζίαο;

14. Γηαθάλεηα ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο.

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππήξραλ γξαπηέο ή/θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο
Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)
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15. Σν ζέκα δφζεθε εγθαίξσο;

16. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ππνβνιή ή παξνπζίαζε ησλ
εξγαζηψλ ήηαλ ινγηθή;

17. Τπήξρε ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ πιηθφ ζηε βηβιηνζήθε;

18. Τπήξρε θαζνδήγεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα;

19. Σα ζρφιηα ηνπ δηδάζθνληνο ήηαλ επνηθνδνκεηηθά θαη αλαιπηηθά;

20. Γφζεθε ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο εξγαζίαο;

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)
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21. Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζαο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα;

Β. Ο/Η δηδάζθσλ/νπζα:
Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)
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22. Οξγαλψλεη θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο ζηα καζήκαηα;

23. Δπηηπγράλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ
καζήκαηνο;

24. Αλαιχεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξφπν απιφ θαη
ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηα

25. Δλζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππψλνπλ απνξίεο θαη
εξσηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;

26. Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα
καζήκαηα, έγθαηξε δηφξζσζε εξγαζηψλ ή εξγαζηεξηαθψλ

27. Δίλαη γεληθά πξνζηηφο ζηνπο θνηηεηέο;

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)
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αλαθνξψλ, ψξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο);

Γ. Σν επηθνπξηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ:
28. Πψο θξίλεηε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο
χιεο;

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

Έθδνζε 2.0

Οθηώβξηνο 2011

132

Γ. Σν Δξγαζηήξην:
29. Πψο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ην έηνο
ηνπ;

30. Δίλαη επαξθείο νη ζεκεηψζεηο σο πξνο ηηο εξγαζηεξηαθέο
αζθήζεηο;

31. Δμεγνχληαη θαιά νη βαζηθέο αξρέο ησλ πεηξακάησλ / αζθήζεσλ;

32. Δίλαη επαξθήο ν εμνπιηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)
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Δ. Δγψ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα:
33. Παξαθνινπζψ ηαθηηθά ηηο δηαιέμεηο.

34. Παξαθνινπζψ ηαθηηθά ηα εξγαζηήξηα.

35. Αληαπνθξίλνκαη ζπζηεκαηηθά ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο / αζθήζεηο

36. Μειεηψ ζπζηεκαηηθά ηελ χιε.

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)
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37. Αθηεξψλσ εβδνκαδηαία γηα κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
καζήκαηνο:
1= <2 Ώξεο, 2=2-4 Ώξεο, 3=4-6 Ώξεο, 4=6-8 Ώξεο, 5= >8 Ώξεο

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)
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6. πλεξγαζία κε θνξείο ζην πιαίζην ηεο Γηεπξπκέλεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο
1

ΓΟΝΓΔΗΝΠ Α.Α. & Α.Δ.

2

ΛΝΖΠΗΠ - Θέληξν Γηάδνζεο επηζηεκώλ & Κνπζείν Ρερλνινγίαο

3

Ρερλνινγηθό Ξάξθν Θεζζαινλίθεο

41
42

Δθδόζεηο Θέδξνο
Δθδόζεηο Παββάιαο
Δθδόζεηο ΕΖΡΖ

43
4

Θέληξν Ρερλνινγηθήο Έξεπλαο (ΘΡΔ) ηνπ ΡΔΗ Γπη. Καθεδνλίαο

44

Θξαηηθό Κνπζείν Πύγρξνλεο Ρέρλεο

Δθδόζεηο ΓΟΖΓΝΟΖΠ
Δθδόζεηο ΚΔΡΑΗΣΚΗΝ

5

45

6

Καθεδνληθό Κνπζείν Πύγρξνλεο Ρέρλεο

7

Γεκόζηα Βηβιηνζήθε Φιώξηλαο – Ξαηδηθό παξάξηεκα

8

Βηβιηνζήθε «Αξηζηνηέιεο» Φιώξηλαο

46
47

Δθδνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Γ.Γαξδαλόο θαη Θ.Γαξδαλόο Ν.Δ.
Δθδόζεηο· ΞΑΞΑΕΖΠΖ
ΞΑΗΓΗΘΝ ΚΝΠΔΗΝ

48
9

Γεληθά Αξρεία ηνπ Θξάηνπο (ΓΑΘ) - Ξαξάξηεκα Φιώξηλαο

Κνπζείν Γνπιαλδξή
Ξεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο ΓΑΗΑ

10
11

Αξραηνινγηθό Κνπζείν Φιώξηλαο
Κνπζείν Πύγρξνλεο Ρέρλεο

12

Ξηλαθνζήθε Φισξηλησηώλ Θαιιηηερλώλ

52

ΘΔΑΡΟΝ ΑΚΑΙΗΑ

13

Ιέζρε Ξνιηηηζκνύ Φιώξηλαο

53

Θέληξα Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

14

54

ΓΗΑΓΚΑ, Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Καθεδνλίαο Α.Δ.

15

"Φ.Π.Φ. Ν ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΖΠ"
Κεηξόπνιε Φιώξηλαο

16

Αξθηνύξνο, Ξεξηβαιινληηθό Θέληξν ΑΟΘΡΝΟΝ

17

Δηαηξία Ξξνζηαζίαο Ξξεζπώλ

49
50
51

55
56

Θεαηξηθό Δηθαζηηθό Θαιιηηερληθό Θέληξν Ξνύπνπιν
ΘΔΑΡΟΝ ΠΡΖΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ

Θαιιηζηώ - Ξεξηβαιινληηθή νξγάλσζε γηα ηελ άγξηα δσήο θαη ηε θύζε
Greenpeace
World Wild Fund for natureWWF Διιάο

57
18

Διιάδα Θαζαξή (Ξεξηβαιινληηθή Νξγάλσζε)

Δζληθό Θέληξν ζαιαζζίσλ Δξεπλώλ ΔΙΘΔΘΔ

58
19

Πρνιή Ρπθιώλ Θεζζαινλίθεο

20

Πρνιή Θσθώλ Θεζζαινλίθεο

59

Διιεληθή Νξληζνινγηθή Δηαηξεία
Διιεληθό Θέληξν Ξεξίζαιςεο Άγξησλ Εώσλ (ΔΘΞΑΕ)

60
21

Θέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο «Πβνύξα»

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

61
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22

Ξαηδηθό Θέαηξν
Κηθξή πόξηα - Μέληαο Θαινγεξνπνύινπ
Θέαηξν Πνθνύιε

Αλέιημε

62
Αλαθύθισζε Φνξεηώλ Ζιεθηξηθώλ Πηειώλ (ΑΦΖΠ ΑΔ)

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

63
Θέληξα Γηάγλσζεο Αμηνιόγεζεο θαη πνζηήξημεο ηεο εθπαίδεπζεο
Α' ΘΓΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ

Νκηινο Φίισλ ηνπ Γάζνπο (OM.ΦΗ.ΓΑΠ)

64
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7.

ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο

Πίλαθαο 7.1 Μφξηα ησλ εηζαρζέλησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο
Δηζαρζέληεο κε:

2010-2011

2009-2010

2008-2009

17.000-17.999

110

15

79

18.000-18.999

65

185

119

19.000 θαη άλσ

4

21

22

Πίλαθαο 7.2 Βαζκνινγία ησλ Πηπρηνχρσλ θαηά ηα έηε 2006-2011

Γξάθεκα 3. Πηπρηνχρνη ηνπ 2008-2009

Γξάθεκα 1. Πηπρηνχρνη ηνπ 2006-7
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Γξάθεκα 4. Πηπρηνχρνη ηνπ 2009-2010

Γξάθεκα 2. Πηπρηνχρνη ηνπ 2007-2008

Γξάθεκα 5. Πηπρηνχρνη ηνπ 2010-2011
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Πίλαθαο 7.3 Οξγάλωζε πλεδξίωλ – πκπνζίωλ – Ζκεξίδωλ (Πεξίνδνο 2006-2010)
2006
 12, 13 θαη 14 Καΐνπ 2006. ΓΗΔΘΛΔΠ ΠΛΔΓΟΗΝ: «Ζ Διιεληθή Γιψζζα σο δεχηεξε / μέλε. Έξεπλα, Γηδαζθαιία, Δθκάζεζε» πνπ νξγάλσζε ε Ξαηδαγσγηθή
Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο, Φιψξηλα
2006
 15 Καΐνπ. ΖΚΔΟΗΓΑ «Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ Γπλακηθψλ Αιιειεπηδξάζεσλ», ζηα πιαίζηα ηνπ Δξεπλεηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Γηεξεχλεζε
Γηδαθηηθψλ – Καζεζηαθψλ Αθνινπζηψλ: ε πεξίπησζε ησλ δπλάκεσλ», Ξπζαγφξαο, Δλίζρπζε Δξεπλεηηθψλ Νκάδσλ ζην Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο
Καθεδνλίαο.
2007
 18-21 Νθησβξίνπ 2007. 8ν ΠΛΔΓΟΗΝ ηεο Διιεληθήο Πεκεησηηθήο Δηαηξείαο: «Πεκεησηηθή θαη ηδεν-ινγίεο: Πχλνξα, Ξεξηθέξεηεο, Γηαζπνξέο», Φιψξηλα.


6-7 Λνεκβξίνπ 2007. ΓΗΖΚΔΟΗΓΑ: «Κεζνδνινγηθά θαη Δπηζηεκνινγηθά Εεηήκαηα Ππγγξαθήο Δπηζηεκνληθψλ Δξγαζηψλ. Θεσξία – Δξγαζηήξηα»,
Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Φιψξηλα.

2008
 24-27 Απγνχζηνπ. 1st SYMPOSIUM ON MORAL AND DEMOCRATIC EDUCATION: «Issues and Trends in Moral and democratic Education», ζπλδηνξγάλσζε
ηνπ ΔARLI θαη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο, Λπκθαίν Φιψξηλαο.
 25 Λνεκβξίνπ. ΖΚΔΟΗΓΑ: Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ». Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο,
Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο,
2009
 7-10 Καΐνπ 2009. 6ν ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ ΠΛΔΓΟΗΝ ΓΗΓΑΘΡΗΘΖΠ ΡΥΛ ΦΠΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΛΔΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΠΡΖΛ
ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ: «Νη πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ΘνΓΗΦΔΔΡ, Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο
Καθεδνλίαο.
2010






5 Καΐνπ 2010. ΖΚΔΟΗΓΑ: «Ηζηνξηθέο θαη Ππγθξηηηθέο Ξξνζεγγίζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο», Ξαηδαγσγηθή Πρνιή Φιψξηλαο
15, 16 θαη 17 Νθησβξίνπ 2010 ΠΛΔΓΟΗΝ: «Ξξνζδηνξίδνληαο ηελ Διιεληθή Ξαηδηθή – Λεαληθή Ινγνηερλία: Εεηήκαηα ηζηνξίαο θαη θξηηηθήο. Απφ ηελ
Ρεξςηρψξα ζηε Φξνπηνπία», Ξαηδαγσγηθή Πρνιή Φιψξηλαο ζην πιαίζην ησλ ενξηαζκψλ γηα ηα είθνζη ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ Ρκήκαηνο
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο
30 Λνεκβξίνπ 2010. ΖΚΔΟΗΓΑ: «Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο ηνπηθήο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ, θαη ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο “Materials Science”», ΞΡΓΔ, Ρκήκα Λεπηαγσγψλ, πφ ηελ
αηγίδα ηνπ Ξ.Γ.Κ. θαη ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο.
2010 Ηνχληνο. ΔΘΘΔΠΖ πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα καζεηέο/ηξηεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ.
http://users.uowm.gr/aspirtou/?q=ergo/manifests
24-25 Καίνπ 2011: εθδειψζεηο γηα ηα 20 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο
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Σρεηηθά κε ην εξώηεκα 7.2 (Υπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο απηνύ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Ξόζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε όηη είλαη;)
Πίλαθαο 7.4 Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο κε βάζε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ (2008-2012)
ηφρνη

Σεηξαεηήο πξνγξακκαηηζκφο
2008-2009
1ν
εμάκελν

1

2ν
εμάκελν

1ν
εμάκελν

2010-2011

2ν
εμάκελν

1ν
εμάκελν

2011-2012

2ν
εμάκελν

1ν
εμάκελν

2ν
εμάκελν

Βειηίσζε δηδαθηηθνχ έξγνπ

1.1

ιηθνηερληθή ππνδνκή

1.1.1

Έθηαζε δηαζέζηκσλ ρώξσλ

1.1.2

Βηβιηνζήθε

1.1.3

Γίθηπν

1.1.4

Δμνπιηζκόο αηζνπζώλ

1.1.5

Δμνπιηζκόο εξγαζηεξίσλ

1.1.6

Δμνπιηζκόο γξαθείσλ δηδαζθόλησλ

1.2.

Αχμεζε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ

1.2.1

Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ κειώλ ηνπ Γ.Δ.Ξ.

1.2.2

Σηαζεξνπνίεζε ησλ ε.ε. λ.407/80

1.2.3

Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ Δ.Η.Γ.Η.Ξ.

1.2.4

Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ Δ.Τ.Δ.Ξ.

2

Βειηίσζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ

2.1

Αχμεζε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ

2.2

Ξξφζιεςε γξακκαηέσλ

2.3

Ξξφζιεςε Η.Γ.Α.Σ.
3

2009-2010

















Βειηίσζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ

3.1

Ππλζήθεο εξγαζίαο

3.2

Σξεκαηνδφηεζε

Ζ βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζπλαξηάηαη κε ελφο πξνεγνπκέλσο αλαθεξζείζεο ζπλζήθεο βειηίσζεο ηνπ
παξερφκελνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αλαιχνληαη μαλά.





3.3

Άξζε δπζθνιηψλ πξφζβαζεο ζην θπζηθφ ρψξν
έξεπλαο ελφο παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο: ην ζρνιείν





3.4

Δπέθηαζε ηεο πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθέο
αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο
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Θ.Γ. Ιέθθαο (επηκέιεηα), Ξξαθηηθά, 2νπ Ξαλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Σρνιηθώλ
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Ξξνγξακκάησλ Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ζζ.421-429), Αζήλα.
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ.
Κπνπλφβαο, Γ. - .Ηιηάδνπ-Σάρνπ (2006). «Νη Αζηηθέο ζρνιέο ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ
ηεο πεξηνρήο Πεξβίσλ Θνδάλεο. Ρν πξφγξακκα καζεκάησλ (ηέιε 19νπᾱξρέο 20νπ
αηψλα)». Ξξαθηηθά Β Ξαλειιελίνπ Ππλεδξίνπ. Θεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο
πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, Δηαηξεία Δπηζηεκψλ ηεο
αγσγήο Γξάκαο, Γξάκα, ζ. 143-153
Ληίλαο, Θ., Μαλζφπνπινο, Α. & Σζαθηξίδνπ, Δ. (2006). Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν. Δίθνζη ρξφληα κεηά..." Κειέηεο γηα ηελ
Διιεληθή Γιψζζα. Ξξαθηηθά ηεο 26εο Δηήζηαο Σπλάληεζεο ηνπ Τνκέα
Γισζζνινγίαο ηνπ Α.Ξ.Θ., 356-367.
Λψηαο, Ξ. - .Ηιηάδνπ-Σάρνπ (2006). «Ν κεραληζκφο εηζαγσγήο ζπνπδαζηψλ ζηελ
Ξαηδαγσγηθή Αθαδεκία Φιψξηλαο (1941-1965)», Ξξαθηηθά Β Ξαλειιελίνπ
Ππλεδξίνπ. Θεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα, Δηαηξεία Δπηζηεκψλ ηεο αγσγήο Γξάκαο, ζ. 100-114.
Παπαδνπνχινπ, Β., Θσίδεο, Ι., & Σζαθηξίδνπ, Δ. (2006). «Ζ Ξξαθηηθή Άζθεζε ζην
ΞΡΓΔ Φιψξηλαο: Αληηιήςεηο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ». Ξξαθηηθά
ηνπ Ξαλειιήληνπ Ππλεδξίνπ Ξαηδαγσγηθά Τκήκαηα. Ξαξειζόλ – Ξαξόλ &
Κέιινλ. Αιεμαλδξνχπνιε: Αθνί Θπξηαθίδε, 241-251.
Πλεπκαηηθφο, Γ. & Καθξήο, Λ. (2006). Ζ εμαπάηεζε ζηηο εμεηάζεηο θαηά ηελ παηδηθή
ειηθία. Πην Γ. Σαηδεδήκνπ, Θ. Κπίθνο, Ξ. Πηξαβάθνπ, Θ. Σαηδεδήκνπ, (Δπκ.),
Ξξαθηηθά ηνπ Δ΄ Ξαλειιελίνπ Σπλεδξίνπ ηεο Ξαηδαγσγηθήο Δηαηξείαο
Διιάδνο, (ζζ. 377-344). Θεζζαινλίθε: Αθνί Θπξηαθίδε.
Πλεπκαηηθφο, Γ. & Καθξήο, Λ. (2006). Νη θξίζεηο ησλ παηδηψλ γηα ην δίθαην ηεο
δηαδηθαζίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Πηo Δ. Ραξαηφξε, Α. Γαβάδνγινπ, Λ. Καθξήο Κ.
Θνπγηνπξνχθε (Δπκ.), «Ξαηδαγσγηθά Τκήκαηα: Ξαξειζόλ, Ξαξόλ θαη
Κέιινλ» (ζζ. 131-138). Θεζζαινλίθε: Αθνί Θπξηαθίδε.
Παθειιαξίνπ, Α. (2006). «Κηα θνξά θη έλαλ θαηξφ...: Κηα δηδαθηηθή πξφηαζε γηα ην
παξακχζη βαζηζκέλε ζηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο θαη ηε δηαζεκαηηθφηεηα.
Κειέηεο γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα». Ξξαθηηθά ηεο 26εο εηήζηαο ζπλάληεζεο
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ηνπ Ρνκέα Γισζζνινγίαο, Ρκήκα Φηινινγίαο, Φηινζνθηθή Πρνιή Α.Ξ.Θ.
Θεζζαινλίθε. 427-437.
Σαλησηάθεο, Λ. & Θσίδεο, Ι. (2006). Νη θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο ζην νινήκεξν ζρνιείν:
αληηιήςεηο καζεηψλ. Πηα πξαθηηθά ηνπ Δ΄ Ξαλειιήληνπ Ππλεδξίνπ ηεο
Ξαηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο κε ζέκα Διιεληθή Ξαηδαγσγηθή θαη
Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα, η. Β΄, 56-64. Θεζζαινλίθε: Αθνί Θπξηαθίδε.
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Andreou, Α. - S. Iliadou-Tachou (2007). « Ρν δίιεκκα εθζπγρξνληζκφο ή εκκνλή ζηηο
εζληθέο παξαδφζεηο» (“The dilemma: Modernization or perseverance in the
ethnical traditions”), Balkan Society, Thessaloniki, p. 415-423
Iliadou-Tachou, S., Tsakiridou, E., Iordanidis, G., Griva, E., Betsas, I. (2007). A
needs analysis project for postgraduate university students», Proceedings of the
29th Annual EAIR Forum, Innsbruck (ειεθηξνληθή κνξθή).
Καζβίθεο, Κ., Γαθνχδε, Λ. & Θνηίλεο, Σξ. (2007). Ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο σο δεχηεξνο /
μέλνο θαη σο άιιε γιψζζα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο. Πην Θ. Ληίλαο –
Ά. Σαηδεπαλαγησηίδε, (Δπηκ.), «Ζ Διιεληθή Γιώζζα σο δεύηεξε / μέλε.
Έξεπλα, Γηδαζθαιία, Δθκάζεζε». Ξξαθηηθά Γηεζλνχο Ππλεδξίνπ (ζζ. 347360). Θεζζαινλίθε: University Studio Press.
Keramyda, M., Fachantidis, Ν., Vamvakidou, Η. (2007). Reading advertisements embodying
Technology. International Conference Mathematics and Technology in the Body of
Education – The Gender Perspective, Volos, pp. 151-156.

Lemonidis Ch. (2007). Les comportements des élevés de l‟école élémentaire et des futurs
enseignants face aux problèmes réalistes. Colloque COPIRELEM 11-13 juin,
Troyes 2007.
Makris, N. & Pnevmatikos, D. (2007). Children‟s knowledge about consciousness: A
developmental perspective. In S. Vosniadou & T. Kayser, & A. Protopapas (Eds),
Proceedings of the 2nd Cognitive Science Congress, (p. 888). Δast Sussex:
Lawrence Erlbaum Associates.
Κπνχθνπξα, Λ. & Φαραληίδεο, Ν. (2007). Αλάπηπμε Πεκεησηηθνχ Κνληέινπ Αλάιπζεο γηα ηελ
Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθνχ Ινγηζκηθνχ Ηζηνξίαο. 8ν Σπλέδξην Διιεληθήο Σεκεησηηθήο
Δηαηξείαο. Φιψξηλα.

Nikolantonakis, K. (2007). «Historical versions of the Pythagorean Theorem, Ξξαθηηθά 5th
Mediterranean Conference on Mathematics Education κε ζέκα Current Trends
in Mathematics Education, Δπηκ. Δ. Απγεξηλφο & Αζ. Γαγάηζεο, 13-15/4/2007,
Οφδνο, Ξ.Ρ.Γ.Δ., ζει. 331-34.
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Nikolantonakis, K. (2007). «Weights and Measures: the Greek efforts to integrate the
Metric System» ζηα Ξξαθηηθά (κνξθή CD) ζην πιαίζην ηνπ 2nd International
Conference of the European Society for the History of Science, The Global and
the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe,
Cracow, Poland, September 6-9, 2006.
Panaoura, G., Gagatsis, A., Lemonides, Ch. (2007). Spatial abilities in relation to
performance in geometry tasks. 5th CERME, Congress of ERME, the European
Society for Research in Mathematics Education. 22nd of February to 26th of
February 2007, Larnaca, Cyprus.
Spyrtou, A., Zoupidis, A. & Kariotoglou, P. (2007). Teaching and learning force
interactions in different contexts. E-Proceedings of the 6th International
Conference of ESERA.
(http://www.naturfagsenteret.no/esera/conference.html).
Αλαζηαζίνπ, Γ. & Κπαληνχλα, Α. (2007). Αλάπηπμε Δμαηνκηθεπκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε καζεηή κε απηηζκφ ζην γεληθφ
ζρνιείν. Σην Δ. Θνιηάδεο (επηκ.), Ξξαθηηθά 1νπ Ξαλειιελίνπ Σπλεδξίνπ Δηδηθήο
Αγσγήο κε δηεζλή ζπκκεηνρή, (η. Β΄, ζ. 356-370). Αζήλα: Γξεγφξεο.
Αλδξένπ Α., Εάγθνο, Σ., Ηιηάδνπ –Σάρνπ, . & Θαζίδνπ, Π. (2007). Ρνπηθέο εξσίδεο
πξφηππα «γηα φια ηα θνξίηζηα». Έκθπιεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ κέζα
απφ θείκελά ηνπο γηα ηελ Ρνπηθή Ηζηνξία. Πην: Γ. Γ. Ξαζράιεο & Α. Λ.
Θαηζίθεο (επηκ.), Ζ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη νη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο
καο. Ξξαθηηθά Ππλεδξίνπ (Ησάλληλα, 17 – 20 Καΐνπ 2007). Ησάλληλα:
Ξαλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 302 – 311.
Αλδξένπ, A. - . Ηιηάδνπ-Σάρνπ (2007). «Ρα θιεξνδνηήκαηα ζηε Καθεδνλία σο ην
1930» Ξξαθηηθά Σπλεδξίνπ Ν επεξγεηηζκόο θαη ηα θιεξνδνηήκαηα. Θχζεξα 2005,
ζ. 71-87.
Αλδξένπ, Μ., Κελειάνπ, Α., Λεκνλίδεο, Υ. (2007). Αληηκεηψπηζε ξεαιηζηηθψλ
πξνβιεκάησλ απφ καζεηέο Δ‟ Γεκνηηθνχ. Ξξαθηηθά 9νπ Ξαγθύπξηνπ Σπλεδξίνπ
Καζεκαηηθήο Ξαηδείαο θαη Δπηζηήκεο, Ξάθνο 2-4 Φεβξνπαξίνπ, ζει. 197-206.
Αλδξένπ, Α. & Καζβίθεο, Κ. (2007). Ρα θαηλνχξηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ή
αιιηψο “παιηφ θξαζί” ζε “λέν αζθί”»: θάπνηεο πξψηεο παξαηεξήζεηο. Πην Γ. Γ.
Θαςάιεο θαη Α. Λ. Θαηζίθεο (Δπηκ.), «Ζ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη νη
πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο». Ξξαθηηθά Ππλεδξίνπ (ζζ. 695-703). Ησάλληλα:
Ξαλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ.
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Γξίβα Δ., Ρζαθηξίδνπ Δ. & Γειαδάξε Α. (2007).ηξαηεγηθέο αλάγλσζεο ζηελ μέλε
γιψζζα απφ καζεηέο κηθξήο ειηθίαο. ηα Νηίλαο, Κ. & Υαηδεπαλαγησηίδε,
Α. (Δθδ) Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ Ζ Διιεληθή Γιώζζα σο
δεύηεξε/μέλε, Έξεπλα, Γηδαζθαιία, Δθκάζεζε. Θεζζαινλίθε: University
Studio Press, 161-181.

Γεκεηξηάδνπ, Κ. & Δπζηαζίνπ, Κ. (2007). Ν αλαζηνραζκφο σο εξγαιείν

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πιαίζηα επηκνξθσηηθψλ
δξάζεσλ: έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο (Reflection as a tool for the professional
development of educators in educational contexts: an example of application).
Πην: International Conference for Open and Distance Learning 2007 (ICODL
2007): Κνξθέο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δθπαίδεπζε - Αλνηθηή Ξξόζβαζε & εμ
Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, ζζ. 335-342. Aζήλα, 23-25 Λνεκβξίνπ 2007.
Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2007). Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε κηθηέο ηάμεηο ζην πιαίζην
θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζην Γπκλάζην. Πην: Ξξαθηηθά Γηεκεξίδαο κε ζέκα:
«Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ζην πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν: δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ». Θεζζαινλίθε, 10-11 Γεθεκβξίνπ.
<http://web.auth.gr/eppas/doc/news/imerides/program/10_11diimerida.pdf>
(ππφ έθδνζε).
Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2007). Δθθάλζεηο "θνηλσληθήο θνζκηφηεηαο" κε ζξεζθεπηηθφ
ππφζηξσκα: δειψζεηο θαη ππνδειψζεηο κηαο πξάμεο πνιηηηθήο εππξέπεηαο. Πην:
Ξξαθηηθά ηνπ 8νπ Δζληθνχ Ππλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Πεκεησηηθήο Δηαηξείαο:
Πεκεησηηθή θαη Ηδενινγίεο: Πχλνξα, Ξεξηθέξεηεο, Γηαζπνξέο
(<http://www.nured.uowm.gr/el/node/113>)
Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2007). Ζ εηθφλα σο ζπγθείκελν ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο: Ζ
πεξίπησζε ησλ εγρεηξηδίσλ ηεο γιψζζαο γηα ηνπο κνπζνπικαλφπαηδεο ηεο
Θξάθεο. Πην: Θ. Ληίλαο & Ά. Σαηδεπαλαγησηίδε (Δπηκ.). Ξξαθηηθά Γηεζλνχο
Ππλεδξίνπ «Ζ ειιεληθή γιώζζα σο δεύηεξε/μέλε. Έξεπλα, Γηδαζθαιία,
Δθκάζεζε», ζζ. 196-223. Ξ.Γ.Κ., Ξαηδαγσγηθή Πρνιή, Δξγαζηήξην Κειέηεο
ηεο Γιψζζαο θαη Ξξνγξακκάησλ Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο.
Θακίδνπ, Θ., πχξηνπ, Α., Θαξηψηνγινπ, Ξ. (2007). Κηα επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε γηα
ηε δηδαζθαιία ηεο ελέξγεηαο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν: πηινηηθή εθαξκνγή. Πηα
πξαθηηθά: 5ν Ξαλειιήλην Σπλέδξην Γηδαθηηθήο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Λέεο
Τερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε. 15-18 Καξηίνπ, Ησάλληλα, 166-174.
(http://www.kodipheet.gr/fifth_conf/fifth_praktika.php)
Λεκνλίδεο, Υ., Θνιιηληάηε, Β. (2007). Ρα Καζεκαηηθά ηεο θχζεο θαη ηεο δσήο. Αιιαγέο
ζην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ησλ καζεκαηηθψλ. Ξξαθηηθά 9νπ Ξαγθύπξηνπ
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Σπλεδξίνπ Καζεκαηηθήο Ξαηδείαο θαη Δπηζηήκεο, Ξάθνο 2-4 Φεβξνπαξίνπ,
ζει. 39-49.
Καιαλδξάθεο, Γ. (2007). Ζ ελλνηνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο
γιψζζαο: ε πεξίπησζε ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πην Α.
Θαηζίθεο, Θ. Θψηζεο, Α. Κηθξφπνπινο & Γ. Ρζαπαξιήο (επηκέιεηα), Ξξαθηηθά 5νπ
Ξαλειιελίνπ Σπλεδξίνπ γηα ηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ηηο Λέεο
Τερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε (ζζ.183-191), ηεχρνο Α΄, Ησάλληλα.
Καιαλδξάθεο, Γ. (2007). Ζ κεηάβαζε απφ ηνλ καγλεηηζκφ ζηνλ ειεθηξηζκφ, ζηηο
γελλήηξηεο θαη ζηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: Γηδαθηηθήπεηξακαηηθή πξνζέγγηζε θαη κειέηε πεξηπηψζεσλ καζεηψλ ΠΡ΄ ηάμεο. Πην Α.
Καξγεηνπζάθε & Ξ.Γ. Κηραειίδεο (επηκέιεηα), Ξξαθηηθά 3νπ Ξαλειιήληνπ
Σπλεδξίνπ κε δηεζλή ζπκκεηνρή γηα ηελ Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη
ηελ Δθαξκνγή ησλ Λέσλ Τερλνινγηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε (ζζ.192-199), Αζήλα:
Δθδνηηθφο φκηινο ΗΥΛ.
Κηραήι, Κ., Λεκνλίδεο, Υ., (2007). Ρα εζλνκαζεκαηηθά θαη ε δηδαζθαιία κνηίβσλ: κηα
εξεπλεηηθή κειέηε ζε καζεηέο Δ‟ ηάμεο. Ξξαθηηθά 9νπ Ξαγθύπξηνπ Σπλεδξίνπ
Καζεκαηηθήο Ξαηδείαο θαη Δπηζηήκεο, Ξάθνο 2-4 Φεβξνπαξίνπ, ζει. 291-302.
Ληθνιαλησλάθεο, Θ. (2007). «Δηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ: Ζ δσή ηνπ
Ξπζαγφξα ηνπ Πάκηνπ» ζην πιαίζην ηνπ 6νπ Γηεκέξνπ Γηαιφγνπ γηα ηε
Γηδαζθαιία ησλ Καζεκαηηθψλ κε ζέκα: «Καζεκαηηθά θαη Ινγνηερλία», Δπηκ.
Γ. Σαζάπεο ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ Ρκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Α.Ξ.Θ. θαη
ηεο Νκάδαο Έξεπλαο ηεο Καζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζει. 109-124.
Ληθνιαλησλάθεο, Θ. (2007). «Ηζηνξία ησλ Καζεκαηηθψλ θαη Δπηκφξθσζε ησλ
Δθπαηδεπηηθψλ» Ξξαθηηθά Ππλεδξίνπ (CD form) κε ηίηιν Ζ Ξξσηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε θαη νη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο, Δπηκ. Γ. Θαςάιεο & Α.
Θαηζίθεο, Ξαλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Πρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο.
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πξσηνζρνιηθή ειηθία: Ξνηα ζψκαηα πιένπλ θαη πνηα βπζίδνληαη. 5ν Ξαλειιήλην
Σπλέδξην Γηδαθηηθήο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Λέσλ Τερλνινγηώλ ζηελ
Δθπαίδεπζε, Ησάλληλα, ζει. 211-217.

έκνγινπ, Κ., Γξίβα Δ. & Βνγδάλνπ, . (2007). Γηαθπιηθέο δηαθνξέο ζηε γξαθή ησλ
παηδηώλ πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο: ν ξόινο ησλ ζηεξενηύπσλ, ζηα πξαθηηθά
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Ξξφγξακκα Γηδαζθαιίαο ηεο Λέαο Διιεληθήο σο Μέλεο, 385-9.
Ρξάρεινπ, Δ., Σξίζηνπ, Ε. & Λεκνλίδεο, Υ. (2008). Νη άηππεο ζηξαηεγηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ. Ξξαθηηθά 10νπ Ξαγθύπξηνπ
Σπλεδξίνπ Καζεκαηηθήο Ξαηδείαο θαη Δπηζηήκεο, Ξάθνο 1-3 Φεβξνπαξίνπ,
ζει. 449-462.
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Ρξνχινπ, Π., Φαραληίδεο, Ν. & Βακβαθίδνπ. Η. (2008). Λέεο Ρερλνινγίεο θαη
Φσηνγξαθηθέο Αλαπαξαζηάζεηο: απφ ηελ Ρερληθή ζηελ Ρέρλε ησλ Ξαηδηψλ».
Ζκεξίδα: Ζ Τέρλε ζην Σρνιείν. Ξαηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
Αηγαίνπ, Οφδνο.
Σξπζνζηφκνπ Κ., Σξηζηνθφξνπ Δ., & Λεκνλίδεο Υ. (2008). Πχγθξηζε δηαδηθαζηψλ
κνληεινπνίεζεο καζεηψλ δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ. Ξξαθηηθά 10νπ
Ξαγθύπξηνπ Σπλεδξίνπ Καζεκαηηθήο Ξαηδείαο θαη Δπηζηήκεο, Ξάθνο 1-3
Φεβξνπαξίνπ, ζει. 435-448.
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2009
Anastasiou D., Lemonidis Ch., & Pantsiou, E. (2009). Les tables de multiplication
pour des élèves en difficultés en mathématiques: Connaissances et
comportement. In A. Gagatsis., A., Kuzniak, E., Deliyianni., & L. Vivier (Eds.),
Cyprus and France research in mathematics education (pp. 35-48). Lefkosia:
University of Cyprus.
Andreou, Α., S. Iliadou-Tachou (2009). “ Social inclusion or assimilation? The case of
the slavophones‟ education 1912-1950) in Inclusive education in the Balkan
countries. Policy and practice, Balkan Society Achrid, 27.7.2009, 757-763
Andreou, Α., S. Iliadou-Tachou, G. Betsas (2009). « Inclusive education as a concept of
social justice or a method of assimilation ? The case of Frederica‟s children”, in
Inclusive education in the Balkan countries. Policy and practice, Balkan Society,
Achrid 27.7.2009, p. 709-719.
Chaniotakis, N. & Thoidis, I. (2009). “ Die Hausaufgaben in der Ganztagsschule”: Die
Schueleransichten“, αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην κε ζέκα Unterrichtsforschung
und Unterrichtsentwicklung πνπ δηνξγαλψζεθε ζηε Επξίρε απφ ηελ Διβεηηθή
Δηαηξεία γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα, ηελ Έλσζε Δθπαηδεπηηθψλ Διβεηίαο
θαη ην Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Επξίρεο,29 Ηνπλίνπ έσο
1 Ηνπιίνπ 2009. (short paper)
Chaniotakis, N., Gregoriadis, A. & Thoidis, I. (2009). Teachers‟ Perceptions about
Homework in Full-day Schools. Proceedings of European Conference on
Educational Research (ECER). 25-26 September 2009, Vienna, Austria.
http://www.eera-ecer.eu/ecer-programmes/conference/ecer2009/contribution/1724/?no_cache
Chostelidou, D. Griva, E. & Kamaroudis, S. (2009). Formation des enseignants de la
langue anglaise en filière professionnelle: établir un cadre. In K. Goncalves & D.
Groux (Eds), Approches comparées de l'enseignement des langues et de la
formation des enseignants de langue. Paris : L‟ Harmattan, 541-558.
Chostelidou, D., Griva, Δ. & Tsakiridou, E. (2009). Record of the training needs of ESP
Practitioners in Vocational Education. In A. Tsangalidis (Ed.), Selected
papers from the 18th International Symposium of Theoretical and Applied
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Linguistics.
Aristotle
Monochromia, 131-144.

University

of

Thessaloniki.

Thessaloniki:

Dimitriadou, C., Pougaridou, P. & Vrantsi, A.i (2009). Intercultural Competence of
Educators: a Meta-functional Analysis of their Needs and Attitudes.
International Conference of Intercultural Education, Athens, 22nd-26th June,
organised by the International Association of Intercultural Education (IAIE)
and the Hellenic Migration Policy Institute (IMEPO), under the aegis of
UNESCO, published in the electronic proceedings "Intercultural Education:
Paideia, Polity, Demoi", edited by N. Palaiologou, cd-rom proceedings ISBN
978-960-98897-0-4 (GR), ISBN/EAN 978-9--814411-1-7 (NL)**
http://www.conftool.net/iaie2009/index.php?page=showAbstract&form_id=2
38&show_abstract=1
Fachantidis, N. (2009). Implement bidirectional and multimodal ICT for support and
assess the quality of SME‟s continuing education. in Georgios K. Zarifis
Educating the Adult Educator: Quality Provision and Assessment in Europe,
Conference Proceedings. ESREA-ReNAdET Inaugural meeting: 6-8 November
2009, UoM-Greece, Thessaloniki: Grafima Publications. ISBN number: 978960-243-668-4. pp. 821-827

http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED508475.pdf,
Griva, E., Alevriadou, A. Xanthidou P. & Tsakiridou, E. (2009). Minority Language
Students A Comparative Account of Good and Poor Writers‟ Strategies in Greek
and in a Foreign Language, Proceedings of the IAIE & IMEPO International
Conference: Intercultural Education: Paideis, Polity, Demoi (Ζιεθηξνληθή
κνξθή).
Griva, E., S. Iliadou-Tachou, A. Papadopoulou (2009). “Language policies addressed to
Greek primary and secondary education: students‟ attitudes and teachers‟
viewpoints”, Proceedings of the 1st international conference on language policy
and language planning in the Mediterranean, University of Cyprus, 17-19 Νctober
2009.
Lemonidis, Ch., Panagiotopoulos, I., Nikolantonakis, K. (2009). Les enseignants
grecs face aux problèmes réalistes. -

Les caractéristiques des

enseignants qui influencent les réponses réalistes. Annales de
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Didactiques et de Sciences Cognitives vol. 14, pages 195 – 212. IREM
de Strasbourg, France.
NIKOLANTONAKIS, K. & VIVIER, L. (2009). «La numération en base quelconque pour la
formation des enseignants du premier degré en France et en Grèce. Une étude
articulant registres et praxéologies» in Chypre et France, Recherche en
didactique des mathématiques, Gagatsis, A., Kuzniak, A. Deliyianni, E. & Vivier,
L. éditeurs. Lefkosia, Chypre 2009.
Nikolantonakis, K. (2009). «Analysis and Synthesis in the context of Ancient Greek and
Arabic mathematical traditions ζηα Ξξαθηηθά (CD form) ηνπ 3rd International
Conference of the European Society for the History of Science, κε γεληθφηεξν
ζέκα Styles of Scientific Thinking, Vienna, Austria, September 9-12, 2008.
Papadopoulou, V. & Chondras Ath. (2009) School consultor as mentort: the greek case.
Γεκνζίεπζε ζηελ on line βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΔΔΟΑ.βι. www.eeraecer.eu/ecer/ecer-2009-vienna
Semoglou, K & Griva, E. & Klapadola, K. (2009). Gender and stereotype effect νn
children‟s handwriting speed. Ιn A. Vinter (Ed.), Selected papers in the
proceedings of 14th Conference of the International Graphonomics
Society, IGS, 75-78.

Αθξηηφπνπινο, Α. (2009). «Βία, ξαηζηζκφο, θαη εγθιεκαηηθφηεηα ζην ζχγρξνλν λεαληθφ
κπζηζηφξεκα», ζην Σύγρξνλα θνηλσληθά ζέκαηα ζηελ ειιεληθή παηδηθή θαη
λεαληθή ινγνηερλία, (επηκ.) Ραζνχια Ρζηιηκέλε, Δθδφζεηο Δξγαζηεξίνπ ηνπ
ιφγνπ θαη πνιηηηζκνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Βφινο, ζει. 77-90.
Αλδξένπ, Α. - . Ηιηάδνπ-Σάρνπ (2009). «Δθινγηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηε Γπηηθή

Καθεδνλία (1915-1936)», Ξξαθηηθά ηνπ ΘΘ (16 Καίνπ 2008) & ΘΖ (25-27 Κατνπ
2007), Ξαλειιήληνπ ηζηνξηθνχ Ππλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Ηζηνξηθήο Δηαηξείαο,
Θεζζαινλίθε, 464-485.
Αξβαληηάθεο, Θ., Θαξηψηνγινπ Ξ., Λεκνλίδεο, Υ. (2009). Tα Λνεηηθά Κνληέια
Καζεηψλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηε Γηάδνζε ηνπ Ήρνπ. (Ξξαθηηθά 6νπ
Σπλεδξίνπ: ππό έθδνζε) Γηδαθηηθή Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Λέεο Τερλνινγίεο
ζηελ Δθπαίδεπζε, 6. Φιψξηλα.
Γεκεηξηάδνπ, Κ. & Κπξνγηάλλε-Αξβαληηίδε, Δ. (2009). Θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο ηεο
Γηαπνιηηηζκηθήο Γηδαθηηθήο: Κηα κειέηε πεξίπησζεο ζηε Γηδαζθαιία ηεο
Γιψζζαο. Πην: Α. Ρξηιηαλφο & Η. Θαξάκελαο, 6ν Ξαλειιήλην Σπλέδξην
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"Διιεληθή Ξαηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα", Ξξαθηηθά Σπλεδξίνπ, Τόκ.
B΄. Ξαηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο, ζζ. 268-277. Αζήλα, 5-7.12.2009
Ηιηάδνπ-Σάρνπ, ., Ινξδαλίδεο, Γ., Θσλζηαληηλίδνπ, Δ., Κπέηζαο, Γ. (2009).
«Κειεηψληαο ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή σο ιφγν : ε εθπαίδεπζε σο ζέκα ζηηο
γξαπηέο δηαθεξχμεηο ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Ξαλειιήληνπ
Πνζηαιηζηηθνχ Θηλήκαηνο γηα ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2004 θαη 2007»,
Ξξαθηηθά ηνπ 6νπ Ξαλειιελίνπ Ππλεδξίνπ ηεο Ξαηδαγσγηθήο Δηαηξείαο
Διιάδαο (Δπηκ. Ρξηιηαλφο, Α. & Θαξάκελαο, Η.), Αζήλα, η. Β‟, ζει. 858 – 866.
Θσίδεο, Η. & Υαλησηάθεο, Ν. (2009). Νη θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο ζην νινήκεξν ζρνιείν:
Αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ. Πην: Α. Ρξηιηαλφο & Η. Θαξάκελαο (επηκ.) Ξξαθηηθά
6νπ Ξαλειιήληνπ Σπλεδξίνπ ηεο Ξαηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο:- Διιεληθή
Ξαηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα. 5, 6 θαη 7 Γεθεκβξίνπ 2008 Αζήλα.
Δθδφζεηο Αηξαπφο, Αζήλα. (ηφκνο Β΄, ζει. 900-910).

Θαξηψηνγινπ Ξ., πχξηνπ Α., Ενππίδεο Α., Αξβαληηάθεο Η., Θαζθάιεο Θ.,
Μαιαλδξάθεο Γ., Φαθάδε Δ, (2009). Ζ ππθλφηεηα ησλ πιηθψλ ζε θαηλφκελα
πιεχζεο / βχζηζεο: πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη κνληεινπνίεζε (Ξόζηεξ). Πην
Θαξηψηνγινπ, Ξ., Ππχξηνπ, Α. θαη Ενππίδεο, Α. (2009). Ξξαθηηθά 6νπ
Ξαλειιελίνπ Σπλεδξίνπ Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθώλ επηζηεκώλ θαη Λέσλ
Τερλνινγηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε - Νη πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο
θαη ηεο κάζεζεο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, ζει. 959, Φιψξηλα (ISSN 1791-1281).
Θαξθαδή, Δ. & Νηθνιαλησλάθεο, Κ. (2009). «Πρνιείν, Καζεκαηηθά θαη Νηθνγέλεηα ππφ
ην πξίζκα ηεο Ππζηεκηθήο Ξξνζέγγηζεο» Ξξαθηηθά 3νπ Σπλεδξίνπ ηεο
ΔΛΔΓΗΚ κε γεληθό ζέκα Καζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Νηθνγελεηαθέο
Ξξαθηηθέο, Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Οφδνο.
Θαζβίθεο, Θ. (2009). ιηθφο πνιηηηζκφο θαη αλαπαξαζηάζεηο γηα ην παξειζφλ ζηα λέα
ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ. Πηo A. Ρξηιηαλφο, Η. Θαξάκελαο
(Δπηκ.), «Διιεληθή παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή έξεπλα». Ξξαθηηθά ηνπ 6oπ
Ξαλειιήληνπ Ππλεδξίνπ ηεο Ξαηδαγσγηθήο Δηαηξείαο , ηφκνο Β΄. Αζήλα:
Αηξαπφο.
Θνθθίδνπ, Κ. & Σζαθηξίδνπ, Δ. (2009). «Γηαηί αθνχλε κνπζηθή νη λένη; Γηα λα
παηδεχνληαη, γηα λα εθπαηδεχνληαη ή γηα λα ζεξαπεχνληαη; Κηα έξεπλα

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

Έθδνζε 2.0

Οθηώβξηνο 2011

177

πεδίνπ», Ξξαθηηθά 6νπ Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηε
Κνπζηθή Δθπαίδεπζε «Κνπζηθή: Ξαηδεύεη, Δθπαηδεύεη, Θεξαπεύεη», 623-633.
Θνθθίδνπ, Κ., Αζαλαζίνπ, Δ. & Γεκεηξηάδνπ, Κ. (2009). Πρνιηθή Κνπζηθή
Δθπαίδεπζε: Γηεξεχλεζε ηεο ζηνρνζεζίαο ησλ λέσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ
κνπζηθήο γηα ην Γεκνηηθφ Πρνιείν ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλνκία ηνπ B.S. Bloom.
Πην: Ξξαθηηθά 6νπ Ππλεδξίνπ ΔΔΚΔ (Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηε Κνπζηθή
Δθπαίδεπζε) - «Κνπζηθή: παηδεχεη, εθπαηδεχεη, ζεξαπεχεη». Αζήλα, 30.10 έσο
1/11/2009.
Λεκνλίδεο, Υ. & Θαξαλλίθεο, Φ. (2009). Ζ έλλνηα ηεο αλαινγίαο ζηελ εξγαζία θαη ε
ζρέζε ηεο κε ηε ζρνιηθή εκπεηξία. Κειέηε πεξίπησζεο ζε Θχπξηνπο αξηνπνηνχο
απφ ηελ επαξρία Ιεκεζνχ. Ξξαθηηθά 5νπ δηεζλνύο δηεκεξίδαο δηδαθηηθήο
Καζεκαηηθώλ Τόκνο 1, ζει. 109-119. Ξαλεπηζηήκην Θξήηεο.
Λεκνλίδεο, Υ., Σζαθηξίδνπ, Δ., Καξθάδαο, Π., (2009). Γηεξεχλεζε ηεο Δκπινθήο ησλ
Γνλέσλ ζηε Καζεκαηηθή Δθπαίδεπζε ησλ Ξαηδηψλ ηνπο. Ξξαθηηθά 3νπ
Ππλεδξίνπ Έλσζεο Δξεπλεηψλ Γηδαθηηθήο ησλ Καζεκαηηθψλ. Καζεκαηηθή
Δθπαίδεπζε θαη Νηθνγελεηαθέο Ξξαθηηθέο. Πει. 89-99, Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ.
Μαιαλδξάθεο, Γ., G., Boyes, E., & Stanisstreet, M. (2009). Ζ παγθφζκηα ζέξκαλζε θαη
νη πξνζέζεηο ειιήλσλ καζεηψλ/ηξηψλ λα αλαιάβνπλ δξάζε. Πην Θαξηψηνγινπ,
Ξ., Ππχξηνπ, Α. θαη Ενππίδεο, Α. (2009). Ξξαθηηθά 6νπ Ξαλειιελίνπ Σπλεδξίνπ
Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθώλ επηζηεκώλ θαη Λέσλ Τερλνινγηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε Νη πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ Φπζηθώλ
Δπηζηεκώλ, ζζ.522-530, Φιψξηλα (ISSN 1791-1281).
Κηραήι, Δ., Πνθνθιένπο, Ξ., Λεκνλίδεο, Υ. (2009). Ζ πνιχ-πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ: Πηάζεηο θαη αληηιήςεηο Θππξίσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε
ρξήζε ηεο ζηε δηδαζθαιία ησλ Καζεκαηηθψλ. Ξξαθηηθά 5νπ δηεζλνύο
δηεκεξίδαο δηδαθηηθήο Καζεκαηηθώλ Τόκνο 1, ζει. 17-29. Ξαλεπηζηήκην
Θξήηεο.
Ληθνιαλησλάθεο, Θ. (2009). « Έλα, κεδέλ θαη άπεηξν: ηξεηο πεξηπηψζεηο ηζηνξηθήο
θαηαζθεπήο ζην πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο Γαζθάισλ» Ξξαθηηθά 5εο Γηεζλνύο
Γηεκεξίδαο Γηδαθηηθήο ησλ Καζεκαηηθώλ, Ξ.Ρ.Γ.Δ. Δπηκ. Θ. Ρδαλάθεο, Κ.
Θνχξθνπινο, Ξαλεπηζηήκην Θξήηεο, Οέζπκλν, 17-19/3/2008.
Παπαδνπνχινπ Β. & Σφλδξαο, Α. (2009). «Αληρλεχνληαο εκπεηξηθά ην ξφιν ησλ
Πρνιηθψλ Ππκβνχισλ σο Κεληφξσλ ησλ Αξράξησλ Δθπαηδεπηηθψλ: ε
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πεξίπησζε ελφο Δπξσπατθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο», Πην: Ρξηιηαλφο,
Α. θ.α.(επηκ.) Ξξαθηηθά ηνπ 6ν Ππλεδξίνπ Ξαηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο
Έξεπλαο ηεο Ξ.Δ.Δ., ηνκ.Β, Αζήλα: Αηξαπφο, 39-49.
Πλεπκαηηθφο, Γ. & Ξαπαθαλάθεο, Ξ. (2009). Αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο
επηζηεκνινγίαο γηα ηελ επηζηήκε ηεο Φπζηθήο & εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε.
Πην Ξ. Θαξηψηνγινπ, Α. Ππχξηνπ, & Α. Ενππίδεο (Δπκ.), Νη πνιιαπιέο
πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ,
Ξξαθηηθά ηνπ 6νπ Ξαλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ
& Λέσλ Τερλνινγηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε (ζζ. 727-735). Θεζζαινλίθε:
Γξάθεκα.
αθειιαξίνπ Α., η. Κακαξνχδεο & Ηs. Ρambrun (2009). «Ρν γισζζηθφ Αλαιπηηθφ
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Γηεζλνχο πλεδξίνπ Αιεμαλδξνχπνιε, 7-9

Παπιίηζα, Π. Αιεπξηάδνπ, Α. & Γξίβα, Δ. (2010). Αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ζηε
Γεχηεξε/μέλε Γιψζζα ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: Μηα θξηηηθή
ζχλζεζε. Σηα Ξξαθηηθά ηνπ Ξαλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Γηδαθηηθήο ηεο
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Διιεληθήο γιώζζαο σο κεηξηθή/δεύηεξε/μέλε, Νπκθαίν, 4-6 επηεκβξίνπ
2009.

αθειιαξίνπ, Α. & Κ. Γεκεηξηάδνπ (2010). «Γηαζηάζεηο ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο

ζηνλ ιφγν ησλ κειινληηθψλ δαζθάισλ: Νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ επέηεην ηεο
17εο Λνέκβξε 1973» Ξξαθηηθά 4νπ Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ ηεο Δπξσπατθήο
Δηαηξείαο Λενειιεληθώλ Σπνπδώλ. Γξαλάδα. Πηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ
Ξξαθηηθψλ ηνπ Ππλεδξίνπ www.eens.org/?page_id=1438.
έκνγινπ Κ., Γξίβα Δ., ηεκηιιά . & Τςειάληε, Α. (2010). Η επίδξαζε ησλ δηαθπιηθψλ
ζηεξενηχπσλ ζηε δηάθξηζε θχινπ κέζσ ηεο γξαθήο. ην Δθπαηδεπηηθόο θαη
ην έξγν ηνπ. Ξαξειζόλ, Ξαξόλ θαη Κέιινλ. 3ν Ξαλειιήλην Σπλέδξην
ΔΤΔΑΞ. Δηαηξεία ησλ Δπηζηεκφλσλ ηεο Γξάκαο, 1437-1448.
έκνγινπ, K. Γξίβα, E. Παληειή, Π & Βξπψλε Μ. (2010). Η επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηελ
ζπγγξαθή θεηκέλσλ ζηε κεηξηθή θαη μέλε γιψζζα παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο.
Σηα Ξξαθηηθά ηνπ Ξαλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Γηδαθηηθήο ηεο Διιεληθήο
γιώζζαο σο κεηξηθή/δεύηεξε/μέλε, Νπκθαίν, 4-6 επηεκβξίνπ 2009.

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

Έθδνζε 2.0

Οθηώβξηνο 2011

186

2011
Fachantidis, N. & Spathopoulou, V. (2011). Cross-Curricular Approach to Robotics in
Interactive Museum-Pedagogy Environment. Proc. 2nd International Conference
on Robotics in Education, RiE2011. ed. R. Stelzer & K. Jafarmadar, pp. 207-213,
Vienna, Austria.
Fachantidis, N. (2011). Ancient Greek Theater: Robotics Hands-on Activities in a CrossCurricular Environment. Conf. Proceedings of Global Conference On Educational
Robotics. KIPR. Los Angeles USA.
Griva, E. & Chostelidou D (2011). «Language awareness.issues and teachers‟ beliefs
bout language learning in a Greek EFL context», Proceedings (Selected
Papers) 19th International Symposium of Applied and Theoretical
Linguistics, Thessaloniki 3-5 April 2009.
Griva, Δ., Alevriadou, Α. & Semoglou, Κ. (2011). «Identifying gender differences in
reading preferences and strategies employed by Greek students: A sociocognitive perspective». In the proceedings of UNESCO INTERNATIONAL
CONFERENCE “Mapping the Gender Equality: Research and practicesThe national and international perspective. Nicossia.

Iordanidis, G., Lazaridoy, A., Babaliki, M. (2011). «Greek teachers‟ views concerning the
secondary school principal‟s role in improving school effectiveness».
Proceedings of the 24th International Congress for School Effectiveness and
Improvement πνπ δηνξγαλψζεθε ζηε Ιεκεζζφ ηεο Θχπξνπ, ζηηο 4 – 7
Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη είρε σο ζέκα : “Linking Research, Policy and Practice to
Promote Quality in Education”.

Zoupidis, A., Pnevmatikos, D., Spyrtou, A., Kariotoglou, P. (2011, submitted). «Causal
relational reasoning of 5th graders using density in explaining floating and
sinking phenomena». In Proceedings 9th ESERA Conference: Lyon, FR.
Αθξηηφπνπινο, Α. (2011). «Κχεζε θαη απειεπζέξσζε ζην εθεβηθφ κπζηζηφξεκα: ν
Γνκήληθνο ηνπ Κάλνπ Θνληνιένληνο», ζην Σύγρξνλε εθεβηθή ινγνηερλία, από
ηελ πνηεηηθή ηεο εθεβείαο ζηελ αλαδήηεζε ηεο εξκελείαο ηεο, επηκέιεηα Κέλε
Θαλαηζνχιε-Γεκήηξεο Ξνιίηεο, Δθδφζεηο Ξαηάθε, Αζήλα, ζει. 175-188.
Αιραζίδεο,

Ν.

&

Γεκεηξηάδνπ,

Θ.

(2011).

«Η

χλδεζε

Δπηζηεκνληθνχ

Πεξηερνκέλνπ θαη Κνηλσληθνχ Πιαηζίνπ ζηα γξαπηά θείκελα ησλ
ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ «Δξεπλψ θη Αλαθαιχπησ». ην Γηψξγνο
Παπαγεσξγίνπ, Γηψξγνο Κνπληνπξηψηεο (Δπηκ.) 7ν Ξαλειιήλην
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Σπλέδξην Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Λέσλ Τερλνινγηώλ
ζηελ Δθπαίδεπζε: Αιιειεπηδξάζεηο Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη
Ξξάμεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Αιεμαλδξνχπνιε: Παηδαγσγηθφ
Σκήκα

Γεκνηηθήο

Δθπαίδεπζεο,

ρνιή

Δπηζηεκψλ

Αγσγήο,

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ζζ. 340-347. E-Book, ISBN 978960-99852-0-8 < http://www.7sefepet.gr
Αλαζηαζίνπ, Γ., & Καπξνπαιηάο, Ρ. (2011). «Δπηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη εθθνβηζκφο
ζην ζρνιείν: Ρξεηο κειέηεο πεξίπησζεο». Πηα Ξξαθηηθά ηνπ 2νπ Ππλεδξίνπ
Δηδηθήο Αγσγήο κε δηεζλή ζπκκεηνρή (Ρφκνο Γ΄, ζ. 398-413). Αζήλα:
Γξεγφξεο.
Αλαζηαζίνπ, Γ., Ηιηάδνπ-Σάρνπ, . & Σαξίζε, Α. (2011). «Ζ Οφδα Ηκβξηψηε ζην
Ξξφηππν Δηδηθφ Πρνιείν Αζελψλ θαη ην θαζεζηψο». Σηα Ξξαθηηθά ηνπ 2νπ
Σπλεδξίνπ Δηδηθήο Αγσγήο κε δηεζλή ζπκκεηνρή (Ρφκνο Δ΄). Αζήλα: Γξεγφξεο.
Απνζηφινπ, Σ., Φαραληίδεο, N. & Βαδνχξα, I. (2011). Έληαμε καζεηψλ ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ
ζε e-class δηδαζθαιίεο ζε πεξηβάιινλ 1:1 computing – ηα ηερληθήο θχζεσο
πξνβιήκαηα θαη ν ρξφλνο επίιπζήο ηνπο. Ξξαθηηθά 8νπ Σπλεδξίνπ ΔΔΔΞΓΤΞΔ ''Τν ςεθηαθό Σρνιείν''- Ξξνζεγγίζεηο ηεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο κέζα
από ηελ ςεθηαθή δηάζηαζε, Ξεηξαηάο.
Απνζηφινπ, Σ., Φαραληίδεο, N. & Βαδνχξα, I. (2011). Αμηνπνηψληαο ηα καζεηηθά
netbooks - ν αληίθηππνο ζε καζεηέο (κειέηε εθαξκνγήο). Ξξαθηηθά 8νπ
Σπλεδξίνπ ΔΔΔΞ-ΓΤΞΔ ''Τν ςεθηαθό Σρνιείν''- Ξξνζεγγίζεηο ηεο ζρνιηθήο
δηαδηθαζίαο κέζα από ηελ ςεθηαθή δηάζηαζε, Ξεηξαηάο.
Απνζηφινπ, Σ., Φαραληίδεο, Ν. & Βαδνχξα, Η. (2011). Αμηνπνηψληαο ηα καζεηηθά netbooks - ν
αληίθηππνο ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο. 7ν Ξαλειιήλην Σπλέδξην Γηδαθηηθήο ησλ
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Λέσλ Τερλνινγηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε, Αιιειεπηδξάζεηο
εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη πξάμεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Αιεμαλδξνχπνιε.

Γθνπηδηνχπαο, Γ. & Ινξδαλίδεο, Γ. (2011). «Ζ ζπκβνιή ηεο „κηθξνπνιηηηθήο‟ ζηε
δηακφξθσζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ». Ξξαθηηθά 4νπ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝ
ΠΛΔΓΟΗΝ πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Δπηζηεκψλ Αγσγήο Γξάκαο,
ζηε Γξάκα, ζηηο 9-10 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη είρε σο ζέκα : «Νξγάλσζε θαη
Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο».
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Γξίβα, E., Αιεπξηάδνπ, A. & Ξαπιίηζα, Ξ. (2011). «Καζεηέο κε δπζιεμία: ζπγθξηηηθή
θαηαγξαθή ησλ αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζηε κεηξηθή θαη
μέλε γιψζζα». Σηα Ξξαθηηθά ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Σπλέδξηνπ, Απξίιηνο 2011,
Ιεκεζφο- Θχπξνο.
Γξίβα, Δ., Γθνπληνχξαο, Ν. & Αιεπξηάδνπ, Α. (2011). «Πξφγξακκα παξέκβαζεο άκεζσλ
θαη έκκεζσλ γισζζηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζε δίγισζζνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο
ζηε γξαπηφ ιφγν: ηνρνζεζία θαη πεξηγξαθή». ηα Ξξαθηηθά ηνπ 2ν
πλέδξην ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,
Αζήλα 28-30 Μαίνπ, 2010.

Ενππίδεο, Α., πχξηνπ, Α., Μαιαλδξάθεο, Γ., Θαξηψηνγινπ, Ξ. (2011). «Κηα

Γηδαθηηθή Καζεζηαθή Πεηξά γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ηεο δηεξεπλεηηθήο
κεζφδνπ θαζψο θαη ηεο ππθλφηεηαο σο ηδηφηεηαο ησλ πιηθψλ, ζηα θαηλφκελα
πιεχζεο-βχζηζεο: ε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο ζεηξάο». Πηα πξαθηηθά:
Ξαπαγεσξγίνπ, Γ. & Θνπληνπξηψηεο, Γ., 7ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Γηδαθηηθήο
ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Λέσλ Ρερλνινγηψλ ζηελ ΔθπαίδεπζεΑιιειεπηδξάζεηο Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη Ξξάμεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο,
ζει. 146-150, http://www.7sepefet.gr, εκεξνκελία πξφζβαζεο 5/01/2012.
Θσίδεο, Η. (2011). «Νη αληηιήςεηο ησλ ελεξγεία θαη ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ
ειεχζεξν ρξφλν θαη γηα ην νινήκεξν ζρνιείν. Κηα ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε». Πηα
πξαθηηθά ηνπ 3νπ Ξαλειιήληνπ Ππλεδξίνπ «αλαςπρήο-ειεχζεξνπ ρξφλνπ &
αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ», επηκ. Α. Θνπζηέιηνο, ζζ. 21-24, 15-16 Νθησβξίνπ
Ρξίθαια. (short paper).
Θαξθαδή, Δ., & Νηθνιαλησλάθεο, Κ. (2011). «Ππζηεκηθή αλάγλσζε κηαο καζεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζε κία ζρνιηθή ηάμε» Ξξαθηηθά 4νπ Σπλεδξίνπ ηεο ΔΛΔΓΗΚ
κε γεληθό ζέκα Ζ ηάμε σο πεδίν αλάπηπμεο καζεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.

Ιεκνλίδεο, Σ. & Ι. Κατάθα (2011). Οη απφςεηο θαη εκπεηξίεο κειινληηθψλ
δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ κε ηε ρξήζε
ινγνηερλίαο. Πξαθηηθά 4νπ πλεδξίνπ Έλσζεο Δξεπλεηψλ Γηδαθηηθήο
ησλ Μαζεκαηηθψλ. ει. 303-312, ΔΝΔΓΙΜ, Ισάλληλα.
Ιεκνλίδεο,

Σ.

&

Δ.

Θενδψξνπ

(2011).

Μαζεκαηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο

ζρεδηαζκέλεο απφ ππνςεθίνπο δαζθάινπο: κηα δηδαθηηθή αλάιπζε.
Πξαθηηθά

4νπ

πλεδξίνπ

Έλσζεο

Δξεπλεηψλ

Γηδαθηηθήο

Μαζεκαηηθψλ. ει. 293-302, ΔΝΔΓΙΜ, Ισάλληλα.
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Ιεκνλίδεο, Σ., Κ. Αξζέλεο, . Μαξθάδαο (2011). Οη αλαζηνραζηηθέο δεμηφηεηεο
απηναμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ δαζθάισλ ζε δηδαζθαιίεο ηνπο ζην
κάζεκα

ησλ

καζεκαηηθψλ.

Πξαθηηθά

4νπ

πλεδξίνπ

Έλσζεο

Δξεπλεηψλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ. ει. 283-292, ΔΝΔΓΙΜ,
Ισάλληλα.

Πθάξθνο, Σ., Γθεξηζάθεο, Λ., Ρέγνο, Α. & Μαιαλδξάθεο, Γ. (2011). Ζ αλάπηπμε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ δεκνηηθνχ κέζα απφ
πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Πην Γ. Ξαπαγεσξγίνπ & Γ.
Θνπληνπξηψηεο (Δπηκέιεηα), Ξξαθηηθά 7νπ Ξαλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Γηδαθηηθήο
ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Λέσλ Τερλνινγηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε –
Αιιειεπηδξάζεηο Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη Ξξάμεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο,
(ζζ.600-608), Γεκνθξίηεην Ξαλεπηζηήκην Θξάθεο, ΞΡΓΔ, Αιεμαλδξνχπνιε,
15-17 Απξηιίνπ. ISBN 978-960-99852-0-8.
πχξηνπ, Α., Ενππίδεο, Α., Θαξηψηνγινπ, Ξ. (2011). «Κειέηε ηεο εθαξκνζηκφηεηαο κηα
δηεξεπλεηηθήο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ νξγάλσζε επηζθέςεσλ ζε
ρψξνπο ηερλνεπηζηήκεο». Πηα πξαθηηθά: Ξαπαγεσξγίνπ, Γ. & Θνπληνξηψηεο,
Γ., Ξξαθηηθά 7νπ Ξαλειιελίνπ Ππλέδξηνπ Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
θαη Λέσλ Ρερλνινγηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε-Αιιειεπηδξάζεηο Δθπαηδεπηηθήο
Έξεπλαο θαη Ξξάμεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Αιεμαλδξνχπνιε, 504-511. ΗSBN
978-960-99852-0-8.
Πηάκνπ, Α. & Γξίβα, Δ. (2011). «Γηεξεχλεζε ζηνηρείσλ πξνθνξηθφηεηαο ζηα γξαπηά
θείκελα Θππξίσλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ». Πηα πξαθηηθά ηεο
Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο: 31ε Σπλάληεζε Δξγαζίαο ηνπ Τνκέα
Γισζζνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.
Φξαγγίδνπ, Ο. & Υ. Λεκνλίδεο (2011). Ππκπεξηθνξέο καζεηψλ Γπκλαζίνπ κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο θαη δίγισζζσλ καζεηψλ θαη κε, ζε θαηαζηάζεηο πνιιαπιαζηαζκνχ.
Ξξαθηηθά 3νπ Ξαλειιήληνπ Ππλέδξηνπ Δπηζηεκψλ Δθπαίδεπζεο Αζήλα, 2-5
Ηνπλίνπ.
Σαηδεθξαληψηεο, Δ., πχξηνπ, Α., Θπξάηζε, Θ. (2011). «Γηδαθηηθέο-Καζεζηαθέο Πεηξέο
ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ Materials Science». Πηα πξαθηηθά: Ξαπαγεσξγίνπ, Γ. &
Θνπληνπξηψηεο, Γ., 7ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ
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Δπηζηεκψλ θαη Λέσλ Ρερλνινγηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε-Αιιειεπηδξάζεηο
Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη Ξξάμεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ζει. 146-150,
http://www.7sepefet.gr, εκεξνκελία πξφζβαζεο 5/01/2012.
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Γεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ
(ειιεληθά θαη δηεζλή) ρσξίο θξηηέο
2006
Σαηδεεθξαηκίδεο, Δ. (2006). Γχζε ηεο Αλαηνιήο-Αλαηνιή ηεο Γχζεο: Ν ζχλζεηνο
ραξαθηήξαο ηεο Νξζνδνμίαο. Ξξαθηηθά Ζκεξίδνο ΞΤΓΔ, Ζ Νξζνδνμία σο
πξόηαζε πνιηηηζκνύ, 29-57.

2007
Αθξηηφπνπινο, Α. (2007). «Ρν Ξνληηαθφ παξακχζη: Νλφκαηα εξψσλ θαη κπζνπνηεηηθή
θαληαζία», ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Ν πνληηαθόο ειιεληζκόο θαη ε παηδεία ηνπ,
Ξαξειζόλ, παξόλ θαη κέιινλ, Δθδνηηθφο νίθνο Αδειθψλ Θπξηαθίδε α. ε.,
Θεζζαινλίθε, 2007, ζει. 347-356.
Σαηδεεθξαηκίδεο, Δ. (2007). Ζ θέλσζε ηνπ ειιεληθνχ Θιήξνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ παπαΠηαχξνπ Ρζάκε. Ξξαθηηθά Ζκεξίδνο ΞΤΓΔ, Ν παπα-Σηαύξνο Τζάκεο (18701906), 17-79.

2008
Σαηδεεθξαηκίδεο, Δ. (2008). Ζ θνηλή κνίξα ηνπ μεξηδσκνχ. Ξξαθηηθά Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ
ΞΣΦ-ΤΒΣ Necati Cumali (1921-2001), ΄Δλαο Τνύξθνο ζπγγξαθέαο από ηελ
Φιώξηλα, 355-362.

2009
Ηνξδαλίδεο, Γ. (2009). «Ξαηδαγσγηθή εγεζία θαη ζρνιηθφ θιίκα», Ξξαθηηθά ΗΖ‟
Ξαγθχπξηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ππλεδξίνπ Γηεπζπληψλ Πρνιείσλ Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο κε ηνλ ηίηιν Ν ξόινο ηεο εγεζίαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο
θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ζηε δεκηνπξγία ελόο αλζξώπηλνπ θαη
δεκνθξαηηθνύ ζρνιείνπ, Ιεπθσζία, Θχπξνο, ζει. 25 – 33.

2010
Σαηδεεθξαηκίδεο, Δ. (2010). Ν ξαγηάο, φπσο ηνλ πφλεζε ν παηξν-Θνζκάο. Ξξαθηηθά
Ζκεξίδνο ΞΤΓΔ, Ν ιατθόο αλαγελλεηήο Θνζκάο ν Αηησιόο, 74-110.
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Αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα κε θξηηέο
(ρσξίο λα ππάξρεη δεκνζίεπζε)
2006
Akritopoulos, Α. (2006). «Greek Children‟s Literature: Immigration and Diversity»
Αλαθνίλσζε ζην δηεζλέο ζπλέδξην ηεο International Cultural Research
Network, Θεζζαινλίθε, 10-16/7/2006, Ξαηδαγσγηθή Πρνιή ηνπ Α. Ξ. Θ., κε
ζέκα “Exploring Cultural Perspectives”.
Makris, N. & Pnevmatikos, D. (2006, June). «Development of children‟s knowledge
about consciousness». Πην 10th Gathering of Association for the Scientific
Study of Consciousness: Oxford, UK.
Pnevmatikos, D., Kariotoglou, P., & Nikolopoulou, E. (2006, June). «Children‟s
conceptions about floating and sinking: A microgenetic approach». Πην 5th
European Symposium on Conceptual Change: Stockholm, Sweden.
Αλαζηαζίνπ, Γ. (2006). Γπζιεμία: Πχγρξνλα δηαγλσζηηθά δεηήκαηα». Πην Ππλέδξην κε
δηεζλή ζπκκεηνρή ηνπ ΞΡΓΔ ηνπ Ρνκέα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Τπρνινγίαο ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηίηιν «Δηδηθέο Καζεζηαθέο Γπζθνιίεο – Γπζιεμία»,
Αζήλα 20-21 Ηαλνπαξίνπ 2006.

Καιαλδξάθεο, Γ. (2006). Ξαξνπζίαζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηε Γηεζλή Δπηζηεκνληθή
Ππλάληεζε κε ζέκα: Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία: Δξεπλεηηθέο Γηαζηάζεηο
(Education for Sustainability: The Research Aspect). Θέληξν Έξεπλαο,
Κειέηεο θαη Δθαξκνγώλ ζηελ Ξεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Ξαλεπηζηήκην
Αζελψλ, 19 - 20 Καΐνπ 2006, Αζήλα.

2007
Alevriadou, A, Giaouri, S & Tsakiridou, E. (2007). «Concurrent Validity of the
Developmental Test of Visual – Motor Integration in a Sample of Children with
Mental Retardation», 2nd International Conference: Psychological Assessment,
Thesssaloniki, 3-6 May.
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Anastasiou, D. & Soulis, S. (2007). The Reliability and validity of the Screening Reading
Test. Presented at the 9th European Conference on Psychological Assessment.
Thessaloniki, Greece, 3-6 May 2007, under the auspices of the European
Association of Psychological Assessment (EAPA).
Iordanidis, G & Tsakiridou, H. (2007). «Headship and School Climate in the Greek
Primary Education System: Teachers‟ Points of View about the Contribution of
the Headship in the Creation and Maintenance of a Positive School Climate»,
21st Annual UCEA Convention, University Council for Educational
Administration, Alexandria - Virginia U.S.A., 15-18 November.
Karasavvidis, I., Malandrakis, G., Chrisostomou, C. & Tsiatsianas, C. (2007). The
design, implementation, and evaluation of an environmental-based CSCL task
with 5th and 6th graders. Paper accepted for presentation at the 8th
international conference on Computer-Based Learning in Science (CIBLIS),
Heraclion, Crete, Greece.
Pnevmatikos, D. &. Konorta, A. (2007, August). «Do you have a mind? Don‟t worry. You
will be alive: Children‟s moral judgements about killing». Πην 12th European
Conference for Research on Learning and Instruction: Budapest, Hungary.
Pnevmatikos, D. Geka, M., & Divane, M. (2007, May). «Assessing the ethnic
identification in young children». Πην 9th European Conference on
Psychological Assessment: Thessaloniki, Greece.
Αθξηηφπνπινο, Α. (2007). «Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο κλήκεο: φςεηο αθεγεκαηηθφηεηαο ζην
κπζηζηφξεκα Ζ αξξαβσληαζηηθηά ηνπ Αρηιιέα ηεο Άιθεο Εέε», Νθηψβξηνο (1821/10) ηνπ 2007, 8ν Ππλέδξην ηεο Διιεληθήο Πεκεησηηθήο Δηαηξίαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο (Ξαηδαγσγηθή
Πρνιή Φιψξηλαο).
Αλαζηαζίνπ, Γ. & Κπαληνχλα, Α. (2007). Αλάπηπμε Δμαηνκηθεπκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε καζεηή κε απηηζκφ ζην γεληθφ
ζρνιείν. Πην 1ν Ξαλειιήλην Σπλέδξην Δηδηθήο Αγσγήο κε δηεζλή ζπκκεηνρή,
Αζήλα 26-29 Απξηιίνπ 2007.
Αλδξένπ, Α., Ηιηάδνπ – Σάρνπ, . & Καζβίθεο, Κ. (2007, Λνέκβξηνο). «Ζ ηζηνξία
θαη ε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο ζην Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
Φιψξηλαο: 1990-2007». Δηζήγεζε ζην Ξαλειιήλην Δπηζηεκνληθφ Ππλέδξην κε
ζέκα: «Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζηα Ξαηδαγσγηθά Τκήκαηα ησλ
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Ξαλεπηζηεκίσλ ηεο Διιάδαο. Ξξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο» πνπ
νξγάλσζε ε Δηαηξεία ζεσξίαο, έξεπλαο θαη δηδαθηηθήο ηεο γεληθήο θαη ηνπηθήο
ηζηνξίαο: Αζήλα.
Θαζβίθεο, Θ. (2007, Νθηψβξηνο). «Πεκεία θαη φξηα ηεο ειιεληθφηεηαο ζε παηδηθέο ηζηνξίεο
γηα κνπζεία». Δηζήγεζε ζην 8ν Ππλέδξην ηεο Διιεληθήο Πεκεησηηθήο Δηαηξείαο
κε ζέκα «Σεκεησηηθή θαη ηδεν-ινγίεο: Σύλνξα, Ξεξηθέξεηεο, Γηαζπνξέο»:
Φιψξηλα.
Θνθθίδνπ, Κ. & Σζαθηξίδνπ, Δ. (2007). «Κνπζηθή θαη ηειενπηηθή δηαθήκηζε: κηα
ζεκεησινγηθή πξνζέγγηζε» 8ν Σπλέδξην Διιεληθήο Σεκεησηηθήο Δηαηξίαο:
«Σεκεησηηθή θαη Ηδενινγίεο: Σύλνξα /Ξεξηθέξεηεο /Γηαζπνξέο», Φιψξηλα 1821 Νθησβξίνπ.
Καθξήο, Λ. & Πλεπκαηηθφο, Γ., & Φαραληίδεο, Ν. (2007, Κάηνο). «Ζ αλάπηπμε ηνπ
αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ». Πην 11ν Σπλέδξην Χπρνινγηθήο Έξεπλαο (ΔΙ.Τ.Δ.),
Ξξνζθεθιεκέλν Ππκπφζην ηνπ θιάδνπ Γλσζηηθήο Τπρνινγίαο: Οέζπκλν.
Ξαξαζθεπφπνπινο, Η. Λ., Αλαζηαζίνπ, Γ., Γηψηζα, Α, Εεξγηψηεο, Α., &
Ξαξαζθεπνπνχινπ, Μ. (2007). Τπρνπαηδαγσγηθή αμηνιφγεζε παηδηψλ ζρνιηθήο
ειηθίαο. Πην 11ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Τπρνινγηθήο Έξεπλαο, Οέζπκλν 18-22
Απξηιίνπ 2007. [Δξγαζηήξην]
Ξλεπκαηηθφο, Γ. (2007, Κάηνο). «Ξαξάγνληεο γνλετθήο εκπινθήο: Νη πεπνηζήζεηο ησλ
γνλέσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εκπινθήο θαη ην άγρνο ησλ γνλέσλ σο
καζεηέο». Πην 11ν Σπλέδξην Χπρνινγηθήο Έξεπλαο (ΔΙ.Τ.Δ.). Ξξνζθεθιεκέλν
Ππκπφζην ηνπ θιάδνπ Δμειηθηηθήο Τπρνινγίαο: Οέζπκλν.
Πλεπκαηηθφο, Γ., Γθέθα, Κ. & Γηβαλέ, Κ. (2007, Λνέκβξηνο). «Πηεξενηππηθέο ζέζεηο
ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ Rroma θαηά ηε
λεπηαθή θαη παηδηθή ειηθία». Δηζήγεζε ζην ζπκπφζην κε ζέκα «Σύγρξνλνη
πξνβιεκαηηζκνί ζηα ζέκαηα ησλ δη-νκαδηθώλ ζρέζεσλ» πνπ νξγάλσζε ε θ. Α.
Σαληδή, θαζ. Ρνπ Ρκήκαηνο Τπρνινγίαο ηνπ Ξαληείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ζηα
πιαίζηα 6νπ Ξαλειιελίνπ Ππλεδξίνπ Θνηλσληθήο Τπρνινγίαο: Γειθνί.
Πνχιεο, Π. & Αλαζηαζίνπ, Γ. (2007). Θαηλνηφκα Ξξνγξάκκαηα θαη Γξάζεηο
Δθπαηδεπηηθήο Πηήξημεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο. Πην 1ν Ξαλειιήλην Σπλέδξην
Δηδηθήο Αγσγήο κε δηεζλή ζπκκεηνρή, Αζήλα 26-29 Απξηιίνπ 2007.
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Πνχιεο, Π., Αλαζηαζίνπ, Γ. & Φισξίδεο, Θ. (2007). Αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ έληαμεο
καζεηψλ κε αλαπεξίεο. Σην 11ν Ξαλειιήλην Σπλέδξην Χπρνινγηθήο Έξεπλαο,
Οέζπκλν 18-22 Απξηιίνπ 2007.

Έθζεζε Εζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Πξόηππν ζρήκα)

Έθδνζε 2.0

Οθηώβξηνο 2011

196

2008
Anastasiou, D. &

Griva, E. (2008). «Cognitive strategies, reading decoding and

comprehension among poor and good readers». Presented at the 2nd
International Conference on Special Education. Marmaris, Turkey, 18-21 June.
Boyes, E., Stanisstreet, M., Skamp, K., Rodriguez, M., Fortner, R., and Malandrakis, G.,
(2008). Sustainable Development: Doing What You Believe to be Helpful for
Global Warming. Paper accepted for presentation at the 2008 AERA Annual
Meeting

and

Exhibition,

Research

on

Schools,

Neighborhoods,

and

Communities: Toward Civic Responsibility, 24-28 March, New York, USA.
Griva, E., Anastasiou, D., Bantouna, A., & Efremidou, S. (2008). „Scaffolding‟ spelling
for FL struggling writers in a participatory-guided context. Presented at the 11th
International Conference of the EARLI Special Interest Group on Writing.
Lund, Sweden, 11-13 June.
Griva, E., Chostelidou, D. & Tsakiridou, Δ. (2008). «Foreign language skills
development in vocational education: Bridging the gap». The 15th World
Congress of Applied Linguistics: Multilingualism: Challenges and
Opportunities, Essen, Germany, 24-29 August 2008.
Iordanidis, G., Konstantinidou, E. & Tomasidou, P. (2008). “Social inequality vs.
cultural difference: A dilemma for leadership in an urban elementary school in
Cyprus”, Proceedings ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ The Annual BELMAS Conference
(www.belmas.org.uk), Birmingham, England.
Kariotoglou, P., Spyrtou, A., Zoupidis, A., Arvanitakis, I., Blouchou, S., Fakazi, E.,
Kaskalis, Th., Malandrakis, G., Pnevmatikos, D., Polatidou, T., Soultanis,
K., Triantafyllidou, R. (2008, August). «Material‟s density in floating/sinking
phenomena: experimental procedures and modeling». Πην GIREP 2008
International Conference and MPTL Workshop: Nicosia, Cyprus.
Makris, N. & Pnevmatikos, D. (2008, June). «Children‟s knowledge about
consciousness: Emergence, development and relation with executive control».
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Πην 12th Gathering of Association for the Scientific Study of Consciousness:
Taipei, Taiwan.
Michail, D. & Anastasiou, D. (2008). Expectancies beyond skills: Social and
psychological implications from Second – Chance schooling. Presented at the
23rd Conference of the Comparative Education Society in Europe. Athens,
Greece, 7-10 July.
Tsakiridou, Ζ., Tsakiridou, Δ. and Deliandreou, T. (2008). «The impact of national
education, food and nutrition policy on students‟ eating habits», The European
Conference on Educational Research (ECER 08), “From Teaching to
Learning?”, Gothenburg, 10-12 September 2008.
Αιεπξηάδνπ, Α., Σζαθηξίδνπ, Δ., Καθεδψλ, Λ. & Ξιαθαιή (2008). «Δθαξκνγή
Ξξνγξάκκαηνο Θαηαλφεζεο ηεο Ξαξνκνίσζεο ζε παηδηά θαη Δθήβνπο κε
Διαθξά Λνεηηθή Θαζπζηέξεζε», 2ν Ξαλειιήλην Σπλέδξην Γλσζηηθήο
Χπρνινγίαο, Γλσζηηθή Χπρνινγία: Από ην Δξγαζηήξην ζηελ Θνηλσλία, Α.Ξ.Θ.,
Θεζζαινλίθε, 6-9 Λνεκβξίνπ 2008.
Αλαζηαζίνπ, Γ. & Γξίβα, Δ. (2008). Ππζρεηίζεηο ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο
καζεηψλ κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο: Πηάζεηο γηα ηε ζρνιηθή θαη εμσζρνιηθή
αλάγλσζε θαη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο. Αλαξηεκέλε εξγαζία ζην 2ν Ξαλειιήλην
Ππλέδξην ηνπ θιάδνπ Γλσζηηθήο Τπρνινγίαο ηεο ΔΙΤΔ. Θεζζαινλίθε, 6-8
Λνέκβξε 2008. [Αλαξηεκέλε εξγαζία]
Αλαζηαζίνπ, Γ. (2008). Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο απέλαληη
ζηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο: Αλαπηπμηαθέο νκνηφηεηεο θαη
δηαθνξέο. Πην 1ν Ξαλειιήλην Σπλέδξην Δμειηθηηθήο Χπρνινγίαο, 29 Καΐνπ – 1
Ηνπλίνπ 2008.
Αλαζηαζίνπ, Γ., Ινξδαλίδεο, Γ., & Αδακίδνπ, X. (2008). Ξξνζέζεηο θαη ζηάζεηο ησλ
δαζθάισλ εηδηθήο αγσγήο απέλαληη ζηα Θέληξα Γηάγλσζεο Αμηνιφγεζεο &
πνζηήξημεο. Πην Γηεζλέο Σπλέδξην Σρνιηθήο Χπρνινγίαο «Σρνιηθή Χπρνινγία:
Αλαγθαία γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο», Οέζπκλν 23-25
Καΐνπ 2008.
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Γθαλά, Δ., Αιεπξηάδνπ, Α., & Αλαζηαζίνπ, Γ. (2008). Γεμηφηεηεο δσήο εθήβσλ θαη
ελειίθσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Ζ πεξίπησζε ησλ Δηδηθψλ Δξγαζηεξίσλ
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο Διιάδαο. Πην 3ν Θππξνειιαδηθό
Σπλέδξην γηα ηε Λνεηηθή Υζηέξεζε, Ιεπθσζία 4-5 Απξηιίνπ 2008.
Καθξήο, Λ. & Πλεπκαηηθφο, Γ. (2008, Κάηνο). «Αλαπηπμηαθή ζρέζε κεηαμχ
εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ θαη ελεκεξφηεηαο γηα ηε ζπλείδεζε». Δηζήγεζε ζην 1ν
Ξαλειιήλην Σπλέδξην Δμειηθηηθήο Χπρνινγίαο, πνπ νξγάλσζε ν θιάδνο
Δμειηθηηθήο Τπρνινγίαο ηεο ΔΙ.Τ.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Θαπνδηζηξηαθφ
Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ: Αζήλα.
Καθξήο, Λ. & Πλεπκαηηθφο, Γ. (2008, Λνέκβξηνο). «Ζ ζπλείδεζε ησλ ζπγθηλήζεσλ θαη
ε ζρέζε ηεο κε ηνλ εθηειεζηηθφ έιεγρν» Πην 2ν Σπλέδξην Γλσζηηθήο
Χπρνινγίαο, ηνπ θιάδνπ Γλσζηηθήο Χπρνινγίαο ηεο ΔΙ.Χ.Δ. (Ξξνζθεθιεκέλν
Ππκπφζην, νξγαλσηήο Π. Βνζληάδνπ): Θεζζαινλίθε.
Καπξνπαιηάο, Ρ. & Αλαζηαζίνπ, Γ. (2008). Νηθνγελεηαθέο εκπεηξίεο & επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν: Γχν κειέηεο πεξίπησζεο. Πην Γηεζλέο Σπλέδξην
Σρνιηθήο Χπρνινγίαο «Σρνιηθή Χπρνινγία: Αλαγθαία γηα ηελ πνηνηηθή
αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο», Οέζπκλν 23-25 Καΐνπ 2008.
Πλεπκαηηθφο, Γ. & Θενδσξίδεο, Λ. (2008, Πεπηέκβξηνο). «Ππλ-θηλήζεηο ζηελ
Δθπαίδεπζε: Ππλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κέζα απφ κνπζηθέο
δξαζηεξηφηεηεο». ΔΔΚΔ: Θεζζαινλίθε.
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εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ θαη ελεκεξφηεηαο γηα ηε ζπλείδεζε αηζζήζεσλ,
γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζπγθηλήζεσλ. Πε ζπκπφζην ζην 3ν Ξαλειιήλην
Σπλέδξην Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο: Ξάξνο.
Πλεπκαηηθφο, Γ. & Ρξηθθαιηψηεο, Η. (2011, Ηνχληνο). Ζ ζηαζεξφηεηα ησλ εθηειεζηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Πε ζπκπφζην ζην 3ν Ξαλειιήλην Σπλέδξην
Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο: Ξάξνο.
Πλεπκαηηθφο, Γ. & Κελά, Ρ. (2011, Κάηνο). Ζ δσή κεηά ην ζάλαην : Αληηιήςεηο παηδηψλ
θαη λεαξψλ ελειίθσλ. Πην 13ν Ξαλειιήλην Σπλέδξην Χπρνινγηθήο Έξεπλαο πνπ
νξγάλσζε ε ΔΙ.Τ.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΘΞΑ: Αζήλα.
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Ρξηθθαιηψηεο, Η. & Πλεπκαηηθφο, Γ. (2011, Γεθέκβξηνο). H δηαθνξνπνίεζε ηεο
δηδαζθαιίαο πξνο φθεινο παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή
ηάμε: πψο θξίλνπλ νη καζεηέο ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ; Πην ΗΓ΄
Γηεζλέο Σπλέδξην ηεο Ξαηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ζε ζπλεξγαζία κε ην
Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο: Θεζζαινλίθε.
Σαλησηάθεο, Λ. & Θσίδεο, Ι. (2011). Θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο θαη κάζεζε ζην νινήκεξν
ζρνιείν. Αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην ηεο ΝΚΔΞ 2011, Γεκηνπξγηθόηεηα θαη
κάζεζε ζηελ πξώηε παηδηθή ειηθία, 6-8 Κατνπ, Ιεπθσζία.
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Αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα ρσξίο θξηηέο
(ρσξίο λα ππάξρεη δεκνζίεπζε)
2006
Αθξηηφπνπινο, Α. (2006). «Θέκαηα θαη κνηίβα ιατθψλ Ξνληηαθψλ παξακπζηψλ σο
ζηνηρεία θαη αμίεο πνιηηηζκνχ», ζηα Ξξαθηηθά ηνπ 1νπ Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθνχ
Ππλεδξίνπ «Ιατθφο πνιηηηζκφο θαη Δθπαίδεπζε», Ππλεδξηαθφ Θέληξν
Θεζζαιίαο (Βφινο), ζηηο 29/9-1/10/2006, ζε ζπλεξγαζία κε ην Θέληξν Δξεχλεο
ηεο Διιεληθήο Ιανγξαθίαο.
Γεκεηξηάδνπ, Κ. (2006). «Η δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο εηθφλαο». Δπηκνξθσηηθφ
εκηλάξην Φηινιφγσλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Αλίρλεπζε ησλ αλαγθψλ ησλ
παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ – Αλάπηπμε λέσλ δηδαθηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ ζε κηθηέο ηάμεηο». Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο. Σνκέαο
Παηδαγσγηθήο, Φηινζνθηθή ρνιή Α.Π.Θ.
Γεκεηξηάδνπ, Κ. (2006). «Σύγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη: Θεσξεηηθό πιαίζην –
ελλνηνινγήζεηο». Δπηκνξθσηηθό Σεκηλάξην Φηινιόγσλ ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «Αλίρλεπζε ησλ αλαγθώλ ησλ παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ
καζεηώλ – Αλάπηπμε λέσλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζε κηθηέο ηάμεηο».
Νθηώβξηνο-Λνέκβξηνο. Τνκέαο Ξαηδαγσγηθήο, Φηινζνθηθή Σρνιή Α.Ξ.Θ.
Γεκεηξηάδνπ, Κ. (2006). «Τα πνιπηξνπηθά θείκελα θαη ε δηδαζθαιία ηνπο: Έλα
παξάδεηγκα εθαξκνγήο». Δηζήγεζε ζε επηκνξθσηηθή ζπλάληεζε ηεο
Έλσζεο Φηινιόγσλ Λ. Φιώξηλαο. 29 Λνεκβξίνπ, Μελνδνρείν Ιύγθνο,
Φιώξηλα.
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2007
Chostellidou, D., Griva, E. & Tsakiridou (2007). «A Record of the training needs of ESP
Practitioners in Vocational Education». 18th International Symposium of
Theoretical and Applied Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki,
3-6 May 2007.
Geladari, A. Griva, E. & Sperkou, E. (2007). «Reading Strategies employed by
Bilingual Young learners». Anela & GAL International Research Meeting,
Groningen, Netherlands, 24-26 January, 2007.
Griva, E. & Tsakiridou, E. & Nihoritou, Ι. (2007). «A study of young learners‟ composing
process and writing strategies in a foreign language». International
conference Research into Teaching Modern Languages to Young
Learners, University of Pecs, Hungary, 1-3 February, 2007.

Nikolantonakis, K. (2007). “History of Mathematics as a basic element for Training
Teachers of Primary and Secondary Education”, International Seminar on
history of mathematics in memory of Subhash Handa, Interaction with
Students: mathematics History in Education, Ramjas College, University of
Delhi
Nikolantonakis, K. (2007). “History of Mathematics for Primary School Teachers‟
Training”, International Conference on Advances in Mathematics: Historical
Development and Enginneering applications, Indian Society for the History of
Mathematics, University of Pant Nagar.
Αλδξένπ, Α., . Ηιηάδνπ Σάρνπ, Κ. Καζβίθεο (2007). “Ζ Ηζηνξία θαη ε Γηδαθηηθή ηεο
Ηζηνξίαο ζην Ξ. Ρ. Γ. Δ. Φιψξηλαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο”, ζην
Ππλέδξην Ζ Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζηα Ξαηδαγσγηθά Τκήκαηα, Ξαλεπηζηήκην
Αζελψλ, Ξαηδαγσγηθή Πρνιή 2008.
Γεκεηξηάδνπ, Κ. (2007). «Βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε θαη νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ ηεο
επηζηεκνληθήο εξγαζίαο». Δηζήγεζε ζε Γηεκεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ
Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΠΓΜ κε ηίηιν: Κεζνδνινγηθά θαη
Δπηζηεκνινγηθά Εεηήκαηα Σπγγξαθήο Δπηζηεκνληθώλ Δξγαζηώλ. Θεσξία Δξγαζηήξηα. Φιψξηλα, 6-7 Ννεκβξίνπ.

Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2007). «Ζ εηθφλα σο εξγαιείν Γηαπνιηηηζκηθήο Γηδαθηηθήο: ζεσξία θαη
παξαδείγκαηα». Πεκηλάξην ζην πιαίζην ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο
«Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε». 16 Απξηιίνπ,
Ακθηζέαηξν Θεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ΑΞΘ.

Γεκεηξηάδνπ, Κ. (2007). «Μεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ζηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία: ην
παξάδεηγκα κηαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηνλ ηζηνξηθφ ρψξν» ην
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πιαίζην Δπηκνξθσηηθήο Ηκεξίδαο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Παηδαγσγηθή
ρνιή ΠΓΜ. Φιψξηλα, 13.2.2007.

Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2007). «Ξξνζεγγίζεηο ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζηελ πξψηε ζρνιηθή
ειηθία: ην παξάδεηγκα κηαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηνλ ηζηνξηθφ ρψξν»
Σεμινάριο ζην πιαίζην ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Γηδαθηηθέο

πξνζεγγίζεηο ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε». 30 θαη 31 Καξηίνπ, Μελνδνρείν
Capsis, Θεζζαινλίθε.
Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2007). «Πχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε κηθηέο ηάμεηο» Πεκηλάξην
ζην πιαίζην ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε
Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε». 23 Καξηίνπ, 2ν Γπκλάζην Αιεμαλδξνχπνιεο.
Γεκεηξηάδνπ, Κ. (2007). «Ύθνο θαη γιψζζα ζηελ επηζηεκνληθή εξγαζία».
Δξγαζηήξην ζην πιαίζην
Γηεκεξίδαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΠΓΜ κε ηίηιν: Κεζνδνινγηθά θαη
Δπηζηεκνινγηθά Εεηήκαηα Σπγγξαθήο Δπηζηεκνληθώλ Δξγαζηώλ. Θεσξία Δξγαζηήξηα. 6-7 Ννεκβξίνπ, Παηδαγσγηθή ρνιή ΠΓΜ, Φιψξηλα.

Θαζβίθεο, Θ. (2007, Ηνχληνο). «Ξξψηεο παξαηεξήζεηο απφ ηε δηδαθηηθή ρξήζε ηνπ βηβιίνπ
ηεο Γιψζζαο ηεο Δ΄ ηάμεο». Αλαθνίλσζε ζηελ εκεξίδα: Τα λέα βηβιία ηνπ
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ: ζεσξία θαη πξάμε, Ρκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Θνηλσληθήο
Ξνιηηηθήο, Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο, Ξ.Ρ.Γ.Δ. Θεζζαινλίθεο - Γηδαζθαιείν
«Γ. Γιελφο», Α.Ξ.Θ.: Θεζζαινλίθε.
Πλεπκαηηθφο, Γ. & Λ. Καθξήο. (2007, Κάηνο). «Δλλνηνινγηθή αιιαγή ζηε ζξεζθεία:
Λνεηηθά κνληέια ζηελ έλλνηα ηνπ Θενχ». Πηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα ηνπ
Γηαπαλεπηζηεκηαθνύ-Γηαηκεκαηηθνύ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθώλ
Σπνπδώλ: «Βαζηθή θαη Δθαξκνζκέλε Γλσζηαθή Δπηζηήκε» κε ζέκα: «Έλλνηεο
& Δλλνηνινγηθή Αιιαγή»: Αζήλα.
Ξλεπκαηηθφο, Γ. (2007, Κάξηηνο). «Ζ απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ Ονκά». Πην
Δπηκνξθσηηθφ Πεκηλάξην Δθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΔΞΔΑΔΘ «Έληαμε
Τζηγγαλνπαίδσλ ζην Σρνιείν»: Θεζζαινλίθε.
Ξλεπκαηηθφο, Γ. (2007, Κάξηηνο). «Ρα Καζεκαηηθά ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη:
Ππλεξγαζία Δθπαηδεπηηθψλ – Γνλέσλ». Πηξνγγπιή ηξάπεδα ζηε Γη-εκεξίδα κε
ζέκα «Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Καζεκαηηθά Γεκνηηθνύ – Γπκλαζίνπ» πνπ
νξγάλσζε ε Διιεληθή Καζεκαηηθή Δηαηξεία- Ξαξάξηεκα Σίνπ: Σίνο.
Ξλεπκαηηθφο, Γ. (2007, Κάξηηνο). «Ρα Καζεκαηηθά ηεο Φχζεο θαη ηεο Εσήο: Φηινζνθία
& βαζηθέο αξρέο ησλ βηβιίσλ Α΄ & Γ΄ Γεκνηηθνχ». Πηε Γη-εκεξίδα κε ζέκα
«Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Καζεκαηηθά Γεκνηηθνύ – Γπκλαζίνπ» πνπ
νξγάλσζε ε Διιεληθή Καζεκαηηθή Δηαηξεία- Ξαξάξηεκα Σίνπ: Σίνο.
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Ξλεπκαηηθφο, Γ. (2007, Λνέκβξηνο). «Δξγαζηήξην πάλσ ζην εγρεηξίδην ηεο Α.Ο.Α., 5ε
έθδνζε». Πηα πιαίζηα Γηεκεξίδαο πνπ νξγάλσζε ην Ξ.Ρ.Γ.Δ. ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε ζέκα «Κεζνδνινγηθά θαη
Δπηζηεκνινγηθά δεηήκαηα ζπγγξαθήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ: Θεσξία &
Δξγαζηήξηα». Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο: Φιψξηλα.
Ρζαθηξίδνπ Δ. (2007). «Κεζνδνινγία Έξεπλαο θαη Πηαηηζηηθή» Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα
«Κεζνδνινγηθά θαη Δπηζηεκνινγηθά Εεηήκαηα Σπγγξαθήο Δπηζηεκνληθώλ
Δξγαζηώλ», Φιψξηλα 6-7 Λνεκβξίνπ.
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2008
Alevriadou, A., Griva, E. & Geladari, A (2008). How do bilingual young learners
employ reading strategies in a foreign language: A Qualitative study. 2nd
Internatioanal Conference on Special
Education 2008, Faculty of
Education, Anadolu University, Marmaris-Turkey, 18-21 June 2008.
Anastasiou, D. & Griva, E. (2008). Cognitive strategies, reading decoding and
comprehension among poor and good readers. 2nd International
Conference on Special Education 2008, Faculty of Education, Anadolu
University, Marmaris-Turkey, 18-21 June 2008.
Griva, E. & Chostellidou, D. (2008). Foreign language skills development in
Vocational Education: bridging the gap. 15th World Congress of Applied
Linguistics – Multilingualism: Challenges and opportunities. Essen,
Germany 24-29 August 2008.
Griva, E., Anastasiou, D. & Efremidou, S. (2008). Scaffolding‟ spelling for Foreign
Language struggling writers in a participatory- guided context. 11th
International conference of the EARLI on writing: Sigwriting 2008, 11th –
13th of June 2008, Lund Sweeden.

Iliadou-Tachou, S. (2008). «Educational mechanisms, Religious-cultural identities and
national consciousness in the ottoman Pontos (1860-1922)”, Atelier de travailResearch Seminar Education and Culture XIXe-XXes: Education and culture 19th
and 20th century in multicultural environment, Greece Europe, Mediterranean,
Οφδνο 11-12 November 2008.
Semoglou, K., Griva, E. Shemila, S. (2008). «Inferring gender from young learners‟
handwriting: the role of stereotypes». 11th International conference of the
EARLI on writing: Sigwriting 2008, 11th – 13th of June 2008, Lund
Sweeden.
Sivropoulou, R., Griva, E. & Efremidou, S. (2008). Promoting early foreign language
learning in a play- based context. 18th EECERA Ηnternational conference,
University of Burgen, Stavanger, Norway 3-6 September 2008.

Aλδξένπ, Α. - . Ηιηάδνπ-Σάρνπ (2008). «Νη δηαδηθαζίεο πνιηηηζκηθήο αθνκνίσζεο θαη
εζληθήο νκνγελνπνίεζεο πιεζπζκψλ ζην ρψξν ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο¨: ν ξφινο
ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πνιηηηθήο πξαθηηθήο», 8ν Γηεζλέο Ππλέδξην Διιεληθήο
ζεκεησηηθήο Δηαηξείαο, Πεκεησηηθή θαη ηδενινγίεο: Πχλνξα, πεξηθέξεηεο,
δηαζπνξά, Φιψξηλα 17-20 Νθησβξίνπ 2007.
Γξίβα, Δ. (2008). «European Language Portfolio in Primary Education». Ζκεξίδα
ηνπ Σπιιόγνπ Θαζεγεηώλ Αγγιηθήο Βνξείνπ Διιάδνο, Θεζζαινλίθε, 5
Απξηιίνπ.
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Γξίβα, Δ. (2008). «Δλδπλάκσζε ηξαηεγηθψλ πξφζιεςεο θαη παξαγσγήο ιφγνπ ζηελ
μέλε γιψζζα». Ζκεξίδα Δπηκόξθσζεο θαζεγεηώλ ηνπ Ξαλειιήληνπ
Σπιιόγνπ Θαζεγεηώλ Γαιιηθήο, Θεζζαινλίθε, 4 Ννεκβξίνπ.

Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2008). «Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζε κηθηέο (πνιππνιηηηζκηθέο)
ηάμεηο». Πεκηλάξην ζην πιαίζην ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο
«Γηαθνξνπνίεζε ηεο Γηδαζθαιίαο ζε πνιπ-πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ». 20, 23
θαη 27 Φεβξνπαξίνπ. Μελνδνρείν Capsis, Θεζζαινλίθε.

Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2008). “Θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο-ζπλεξγαζίαο. Πχγρξνλεο
κεζνδνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο. Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζηε
ζρνιηθή ηάμε”. Πε Σεκηλάξην ηνπ Ξ.Δ.Ξ.Θ. γηα Γηεπζπληέο Πρνιείσλ, 12 θαη 13
Καΐνπ 2008, Ξηνιεκαΐδα.
Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2008). «Γεκηνπξγία δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζε θηινινγηθά καζήκαηα:
εηζαγσγή». Πεκηλάξην ζην πιαίζην ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο
«Κεζφδεπζε θαη κέζα δηδαζθαιίαο ζε αλνκνηνγελείο ηάμεηο». 22 θαη 29
Καξηίνπ, Μελνδνρείν Capsis, Θεζζαινλίθε.
Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2008). «Δπηζηεκνληθέο θαη Ξαηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο γηα ηα ζηειέρε ηεο
Δθπαίδεπζεο – Ξξαθηηθή Δθαξκνγή». Δηζήγεζε ζε δηήκεξν επηκνξθσηηθφ
ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην γηα
Ξξντζηακέλνπο Κνλάδσλ Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Γηεπζπληέο Πρνιηθψλ
Κνλάδσλ ζηελ Ξηνιεκαΐδα ζηηο 12-13 Καΐνπ 2008, ζην πιαίζην ηεο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο «Δπηκόξθσζε Σηειερώλ Γηνίθεζεο ηεο
Δθπαίδεπζεο».
Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2008). «Κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη Γηαπνιηηηζκηθή Γηδαθηηθή».
Πεκηλάξην ζην πιαίζην ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Γηαπνιηηηζκηθή
Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε». 4, 5 θαη 11 Απξηιίνπ, Μελνδνρείν Capsis, Θεζζαινλίθε
Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2008). «Ξνιπηξνπηθά θείκελα ζηελ πνιππνιηηηζκηθή ηάμε». Πεκηλάξην
ζην πιαίζην ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή θαη
Δθπαίδεπζε». 11 Απξηιίνπ, Μελνδνρείν Capsis, Θεζζαινλίθε.
Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2008). «Πηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ζε εηεξνγελείο ηάμεηο: ζεσξία θαη
παξαδείγκαηα». Πεκηλάξην ζην πιαίζην ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο
«Κεζφδεπζε θαη κέζα δηδαζθαιίαο ζε αλνκνηνγελείο ηάμεηο». 7 θαη 8 Απξηιίνπ,
5 Καΐνπ, Μελνδνρείν Capsis, Θεζζαινλίθε.
Ζιηάδνπ-Ράρνπ, Π. (2008). “To εγρεηξίδην Ξαηδαγσγηθήο ηνπ Αξηζηείδε Ππαζάθε», Ππλέδξην
Δξγαζηεξίνπ Ρνπηθήο Ηζηνξίαο Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, «Ζ Λενειιεληθή
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εθπαίδεπζε ζηα εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο ηεο Ξαηδαγσγηθήο, Αξγαιαζηή Ξειίνπ 16-17
Καΐνπ 2008.
Ληθνιαλησλάθεο, Θ. (2008). «Δπξσπατθή θαη κε Δπξσπατθή Δπηζηήκε: Διιεληθή θαη
Αξαβηθή Δπηζηήκε» ζην πιαίζην ηεο ζεηξάο νκηιηψλ Όςεηο θαη Απόςεηο ηεο
Δπηζηήκεο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ.
Ξλεπκαηηθφο, Γ. (2008, Ηνχληνο). «Τπρνθνηλσληθή ζηήξημε: κηα αλαγθαηφηεηα ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο».
Δηζήγεζε ζηελ Ζκεξίδα Γεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ
«Έληαμε παηδηώλ Ξαιηλλνζηνύλησλ & Αιινδαπώλ ζην ζρνιείν – Τκήκα
πξνζρνιηθήο & πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο»: Θεζζαινλίθε.
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2009
Alevriadou, Α., Semoglou, Κ., Tsakiridou, Ζ. & Griva, Δ. (2009). «Knowledge and
misconceptions about ADHD and DCD of Greek kindergarten teachers»,
19th ΔECERA CONFERENCE, Strasbourg 26-29 August 2009.
Gakoudi, A., Griva, E. & Karanikola, F. (2009). «Contextualising foreign language
policy in Greek universities: ESP, EAP or EGP?» Language Policy and
Planning in the Mediterranean, Cyprus, October, 2009.
Griva, E & Sivropoulou, I. (2009). «Kindergarten Teachers‟ and Advisors‟ Views and
Attitudes towards Early Foreign Language Learning». 19th ΔECERA
CONFERENCE, Strasbourg 26-29 August 2009.
Griva, E., Iliadou, S. & Papadopoulou, A. (2009). «Language policies addressed to
Greek primary and secondary education: students‟ attitudes and teachers‟
viewpoints». Language Policy and Planning in the Mediterranean,
Cyprus, 17-19 October, 2009.

Griva, E., Semoglou, K. & Panteli, P. (2009). «Gender, genre variation and young writers:
detecting stereotype effects». Presented in the 16 International Conference on
Learning, 1-4 July 2009, Barcelona-Spain.
Βειηκπάζεο, Γ., Καξαληθφια, Φ., Κηδηξίδνπ Γ., Γξίβα, Δ. & έκνγινπ, Κ. (2009).
«Δθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο κε παηγληψδε ηξφπν: Μηα πηινηηθή
εθαξκνγή ζηε Β‟ ηάμε δεκνηηθνχ». 10ν Θεκαηηθό Σπλέδξην ηεο Έλσζεο
Γπκλαζηώλ Βνξείνπ Διιάδνο, Θεζζζαινλίθε, 5-6 Γεθεκβξίνπ, 2009.
Γξίβα, Δ. (2009). «ηξαηεγηθέο γισζζηθήο εθκάζεζεο ζηελ μέλε γιψζζα: εθαξκνγέο
ζηε δηδαθηηθή πξάμε». Ζκεξίδα Δπηκόξθσζεο θαζεγεηώλ ηνπ Ξαλειιήληνπ
Σπιιόγνπ Θαζεγεηώλ Γαιιηθήο, Θεζζαινλίθε, 5 Γεθεκβξίνπ 2009.

Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2009). «Γηδαζθαιία ζε κηθηέο ηάμεηο: δεηήκαηα κεζφδεπζεο &

αμηνιφγεζεο». Σεκηλάξην ζην πιαίζην Ξξνγξάκκαηνο Θαηάξηηζεο Φηινιφγσλ
ζε Θέκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. Ακθηζέαηξν Θεληξηθήο
Βηβιηνζήθεο ΑΞΘ, 1 Γεθεκβξίνπ 2009.
Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2009). «Εεηήκαηα πεηζαξρίαο ζηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο».
Πηελ Ζκεξίδα κε ηίηιν Ζ ζρνιηθή ηάμε (δπζθνιίεο κάζεζεο, πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο, νξγάλσζε ζρνιηθήο ηάμεο). Ξηνιεκαΐδα, 9 Καΐνπ 2009.
Κηδηξίδνπ Γ., Γειαδάξε, Α., Βειηκπάζεο, Γ., Γξίβα, Δ. & έκνγινπ, Κ. (2009). Απφ ην
γπκλαζηήξην ζηελ ηάμε θαη απ΄ηελ ηάμε ζην γπκλαζηήξην: Γισζζηθή
αλάπηπμε κέζσ θίλεζεο. 10ν Θεκαηηθό Σπλέδξην ηεο Έλσζεο Γπκλαζηώλ
Βνξείνπ Διιάδνο, Θεζζζαινλίθε, 5-6 Γεθεκβξίνπ, 2009.

Ξλεπκαηηθφο, Γ. (2009, Απξίιηνο). «O Θεφο θαη ε εζηθή ησλ λεπίσλ θαη ησλ παηδηψλ»
πξνζθεθιεκέλε νκηιία ζηα πιαίζηα ηνπ 6νπ Δθπαηδεπηηθνχ Ππλεδξίνπ ηνπ
Ηδξχκαηνο Ιεηψ Ξαπαρξηζηνθφξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ξαλεπηζηήκην
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Θχπξνπ θαη ην πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνχ ηεο Θχπξνπ κε ζέκα
«Ζζηθή & Θξεζθεπηηθή Αγσγή ζην Λεπηαγσγείν». Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ:
Ιεπθσζία.
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2010
Alevriadou, A., Griva, E. & Voulgaridou,O. (2010). «A record of teachers‟ beliefs and
needs related to bilingual special education in Greek context». Paper presented
in the invited symposium at the International conference “Children and Youth
in Changing Societies”, 2-4 December, Thessaloniki-Greece.
Geladari, A., Griva, E. & Stamou, A. (2010). «A qualitative study of preservice teachers‟
beliefs about bilingualism in the Greek Educational context». Paper presented
in the invited symposium at the International conference “Children and Youth
in Changing Societies”, 2-4 December, Thessaloniki-Greece.
Griva E., Alevriadou, A. & Xanthidou, P. (2010). «Writing strategies employed by
minority language students in a foreign language». Paper presented in the
invited symposium at the International conference “Children and Youth in
Changing Societies”, 2-4 December, Thessaloniki-Greece.
Griva, E. & Chostelidou, D. (2010). «Multi/plurilingual competence development in
the Greek educational system: FL teachers‟ beliefs and attitudes». New
challenges for Multilingualism in Europe. Dubrovnik, 11-15 April 2010.

Griva, E., Alevriadou,A. & Goudouras, N. (2010). «The effects of an intervention

programme implemented to bilingual poor writers». Paper presented in the
invited symposium at the International conference “Children and Youth in
Changing Societies”, 2-4 December, Thessaloniki-Greece.
Semoglou, K. & Griva, E. (2010). Creative writing in EFL: Detecting Greek students‟
gender differences. Paper presented at UNESCO’S INTERNATIONAL
CONFERENCE “Mapping the Gender Equality: Research and practices The national and International perspective”, 22-23 October 2010,
University of Cyprus, Nicosia.

Αθξηηφπνπινο, Α. (2010). «Ινγνηερληθφ αιθαβεηάξη θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ», ζηελ εκεξίδα ηνπ ΘΔ. Γ. Γ. . Λ. Πεξξψλ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010
Αλδξένπ, Α., . Ηιηάδνπ-Σάρνπ, Γ. Κπέηζαο (2010). Ζ ζπκβνιή ηνπ Λ. Ρεξδή ζηε

ιεηηνπξγία θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ΞΡΓΔ (1989-1993). Ζκεξίδα πξνο ηηκήλ ηνπ
Λ. Ρεξδή.
Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2010). «Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζε κηθηέο ηάμεηο: Θεσξία θαη
παξαδείγκαηα». Πηελ Ζκεξίδα Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην Γεκνηηθό Σρνιείν.
Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Πρνιηθνί Πχκβνπινη θαη
Πχιινγνη Δθπαηδεπηηθψλ Λνκνχ Φιψξηλαο. Ακθηζέαηξν Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο,
8 Ηνπλίνπ 2010.
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Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2010). «Γηδαζθαιία θαη αγσγή ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο.
Ξαξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο». Πην Πεκηλάξην Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ,
Φηινζνθηθή Πρνιή, Απξίιηνο 2010.
Γεκεηξηάδνπ, Κ. (2010). «Δληαηηθά Πξνγξάκκαηα ERASMUS ζε Παλεπηζηήκηα ηεο
πεξηθέξεηαο: Η αλάπηπμε ηνπ „P.S.BoWMA‟ απφ ην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Π.Γ.Μ.».
Αλαθνίλσζε ζηε Γηεκεξίδα Ξαηδαγσγηθά Τκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
- 20 ρξόληα ζε έλα λέν αθαδεκατθό πεξηβάιινλ. Παηδαγσγηθή ρνιή
Φιψξηλαο, 24-25 Μαΐνπ 2011.

Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2010). «Ζ Βαιθαληθή Δηαηξεία Ξαηδαγσγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο:
Ξξαγκαηηθφηεηα θαη Ξξννπηηθέο». Αλαθνίλσζε ζηελ Ζκεξίδα κε ηίηιν

Ηζηνξηθέο θαη Σπγθξηηηθέο Ξξνζεγγίζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο. Τηκή ζηνλ Λίθν Ξ.
Τεξδή. Ξαηδαγσγηθή Πρνιή Φιψξηλαο, 5 Καΐνπ 2010.
Θαζβίθεο, Θ. (2009, Κάξηηνο). «Ρα αληηθείκελα σο εξγαιεία κάζεζεο θαη εκπεηξίαο: απφ
ηε ζεσξία ζηελ πξάμε». Δηζήγεζε ζηελ Ζκεξίδα κε ζέκα «Δμεξεπλώληαο ην
κνπζείν – Ξαηρλίδηα κε ηα αληηθείκελα. Γεκηνπξγηθό εξγαζηήξη γηα
λεπηαγσγνύο θαη δαζθάινπο /εο», ΝΚΔΟ - Ξαξάξηεκα Θεζζαινλίθεο θαη
Κνπζείν Βπδαληηλνχ Ξνιηηηζκνχ: Θεζζαινλίθε.
Θαζβίθεο, Θ. (2010, Φεβξνπάξηνο). «Ξξνζεγγίδνληαο ηελ ηέρλε ζηελ ηππηθή θαη άηππε
εθπαίδεπζε: φςεηο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο». Αλαθνίλσζε ζην
Ππλέδξην: Φιώξηλα: Φαξαθηηθή θαη παξόλ, παξάδνζε θαη πνιηηηζκόο πνπ
νξγάλσζε ε εηαηξεία «Απιαία – Δπηθνηλσλία – Δθδφζεηο»: Φιψξηλα.
Ξλεπκαηηθφο, Γ. (2010, Γεθέκβξηνο). «Αιιειεπίδξαζε Ξαλεπηζηεκίνπ, Πρνιείνπ θαη
Σψξνπ Ρερλνεπηζηήκεο: Ρν ελδηαθέξνλ θαη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα
ηηο ΦΔ θαη ην πξφγξακκα “Materials Science”». Δηζήγεζε ζηελ Ζκεξίδα πνπ
νξγάλσζε ε Ξαηδαγσγηθή Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε
ζέκα «Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηεο ηνπηθήο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, ηνπ
εξεπλεηηθνύ δπλακηθνύ θαη ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Καθεδνλίαο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο “Materials Science”».
Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο: Φιψξηλα.
Φαξκάθε, Γ., Εαθείξα, Α., Γξίβα, Δ. & Πέκνγινπ, Θ. (2010). „Έλα κάζεκα ρσξίο βηβιία:
Κηα ειθπζηηθή πξνζέγγηζε εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηελ Α‟
Γεκνηηθνχ. Αλαθνίλσζε ζην 11o Θεκαηηθό ζπλέδξην ΔΓΒΔ. Λνέκβξηνο 2011,
Θεζζαινλίθε.
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2011
Griva, Δ. & Chostelidou, D. (2011). «Inclusion of Bilingual Immigrant Students in the
Language Classroom: Identification of writing difficulties and strategies
International Conference on Educational and Social Inclusion (ICESI)», 25-27
November 2011, Patna, India. (Training and Development of Children and
Young People Facing Educational Challenges) 2011. Invited Speaker at the
International Conference on Educational and Social Inclusion.
Griva, Δ. & Chostelidou, D. (2011). «Learning EFL: a comparative study of students in
Greek primary and secondary education». 20th International Symposium on
Theoretical and Applied Linguistics. April 2011, Thessaloniki.
Griva, Δ. (2011). «Κultilingual competence of Greek FL students: towards educational FL policy
development». Presented at the Seventh International Conference on Third Language
Acquisition and Multilingualism, 15th and 17th September 2011- Warsaw, Poland.

Griva, Δ., Geladari, Α. & Tsakiridou, E. (2011). «Primary school teachers‟ beliefs and
misconceptions about bilingualism and bilingual education in Greek
Educational context». International Symposium on Bilingualism, Oslo 2011.
Panitsidou, E., Griva, E. & Papastamatis, A. (2011). «Greek Education Policy and Practices
related to immigration».

Paper presented at the International Conference on

Education and Social Integration of Vulnarable groups, university of MacedoniaThessaloniki, June 2011.
Papadopoulou, V. & Dimitriadou, C. (2011). «Teacher Education in Greece». Paper
presented in the TLP Workshop No 3, University of Teacher Education of
Central Switzerland, Lucerne, 7–10 February 2011.

Αιεπξηάδνπ, Α., Γξίβα Δ., Ππηλζνπξάθε Η., Γαιαθνχξα Α. (2011). «Πρνιηθή ελδπλάκσζε
θαη γισζζηθή ελίζρπζε αιιφγισζζσλ καζεηψλ: παξέκβαζε ζε δίγισζζν
καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο», 3º Γηεζλέο Λφηηνεπξσπατθφ &
Κεζνγεηαθφ Ππλέδξην CiCe / CiCea Ξνιηηεηόηεηα θαη εθπαίδεπζε κε ηίηιν
"Ξνιηηεηόηεηα, Θνπιηνύξα θαη Ταπηόηεηα: Θνηλσλία Δλζσκάησζεο ππό θξίζε"
, Ξάηξα, 6 - 8 Καΐνπ, 2011.
Βαζηιεηάδεο, A., Γξίβα, E. & Πέκνγινπ, K. (2011). «Ζιεθηξνληθφ ή έληππν; Έλα
πξφηδεθη δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζε καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζε
ηζηνιφγην». Σην Δθπαηδεπηηθό Σπλέδξην, Απξίιηνο 2011, Ιεκεζφο- Θχπξνο.
Γεκεηξηάδνπ, Θ. (2011). «Πχγρξνλεο δηδαθηηθέο αξρέο θαη πξνζεγγίζεηο. Γηαθνξνπνίεζε
ζρνιηθήο εξγαζίαο». Πην: Δπηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην Γηδάζθνληαο ζηελ
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πνιππνιηηηζκηθή ηάμε. Δ.ΞΑ.ΓΗ.Ξ.Δ., Πχλδεζκνο Φηινιφγσλ Θνδάλεο. Θνδάλε,
13/4/2011.
Κπέζζε Κ., Γξίβα E., Πηάκνπ Α., Αιεπξηάδνπ, Α. (2011). «Απφςεηο κεηαλαζηψλ γνλέσλ
γηα ην ξφιν ηνπ λεπηαγσγείνπ ζηελ ελζσκάησζε ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ
ηνπο», 3º Γηεζλέο Λφηηνεπξσπατθφ & Κεζνγεηαθφ Ππλέδξην CiCe / CiCea
Ξνιηηεηόηεηα θαη εθπαίδεπζε κε ηίηιν "Ξνιηηεηόηεηα, Θνπιηνύξα θαη
Ταπηόηεηα: Θνηλσλία Δλζσκάησζεο ππό θξίζε" , Ξάηξα, 6 - 8 Καΐνπ, 2011.
Ξλεπκαηηθφο, Γ. (2011, Κάηνο). «Δθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε ζπλζήθεο ζπλαηζζεκαηηθήο
αβεβαηφηεηαο: Ξφζν αμηνπνηνχλ ηα παηδηά ην δπλακηθφ ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε».
Δηζήγεζε ζηελ Ζκεξίδα κε ζέκα «Κλήκε, Γιώζζα θαη ζθέςε: Ιεηηνπξγία θαη
βειηίσζή ηνπο» ηνπ Δξεπλεηηθνχ Γηθηχνπ: Κλήκε, Γιψζζα θαη ζθέςε.
Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο: Θεζζαινλίθε.
Ξλεπκαηηθφο, Γ. (2011, Κάξηηνο). Νη πεπνηζήζεηο ησλ παηδηψλ γηα ην ζάλαην. Πην
Ξαλειιήλην Σπλέδξην κε ζέκα «Ζ Γηαρείξηζε Ξέλζνπο ησλ Ξαηδηώλ ζην
Σρνιηθό Ξιαίζην» πνπ νξγάλσζαλ ην Ρκήκα Δπηζηεκψλ Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο
θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Α.Ξ.Θ., ην Ρκήκα Θνηλσληθήο & Δθπ/θήο Ξνιηηηθήο ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο, ηα Γξαθεία Αγσγήο γείαο ηεο Ξξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ην Γηδαζθαιείν
«Γεκήηξηνο Γιελφο» θαη ν Δπηζηεκνληθφο Ξαλειιήληνο Πχιινγνο Αγσγήο
γείαο: Θεζζαινλίθε.
Ρζαθηξίδνπ, Δ. «Ζ Δξεπλεηηθή Δξγαζία ζην Λέν Ιχθεην θαη ζην Ξαλεπηζηήκην», Ζκεξίδα
κε ηίηιν «Ζ Δξεπλεηηθή Δξγαζία ζην Λέν Ιχθεην θαη ζην Ξαλεπηζηήκην»,
Φιψξηλα, 15 Γεθεκβξίνπ 2011.
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Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο
2006

Ζιηάδνπ-Ράρνπ, Π. (2006). «Ζ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ζηε Γπηηθή Καθεδνλία ηελ
πεξίνδν 1912-1941, κέζα απφ ηηο Δθζέζεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ ηεο Γπηηθήο
Καθεδνλίαο (πξψηε απνηχπσζε)», ζην Όςεηο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο,
Φιψξηλα: Βηβιηνινγείνλ, ζ. 287-329.
Θσίδεο Η. (2006). «Πρνιείν θαη θνηλσληθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηεο νινήκεξεο
εθπαίδεπζεο». Πην Ξξνβιεκαηηζκνί θαη πξνηάζεηο γηα κηα ζύγρξνλε
Δθπαίδεπζε, ζζ. 58-64, πξαθηηθά δηεκεξίδαο. Θνδάλε: Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο
Καθεδνλίαο, Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Γπηηθήο
Καθεδνλίαο.
Ηνξδαλίδεο, Γ. (2006). «Γηεχζπλζε ζρνιείνπ θαη δηαρείξηζε αιιαγήο» ζην Κπαγάθεο, Γ.
(επηκέιεηα) Δθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαη ε παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ
ζρνιείνπ, Αζήλα : Κεηαίρκην, ζει. 90-97.
Ληίλαο, Θ. - . Ηιηάδνπ-Σάρνπ (2006). «Ζ ειιεληθή γιψζζα σο μέλε γηα ηνπο
«μελφθσλνπο νκνγελείο. Έλα ελδηαθέξνλ θείκελν γηα ηε γισζζηθή πνιηηηθή
ζηελ Διιάδα ηνπ 1913», ζην Όςεηο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, Φιψξηλα:
Βηβιηνινγείνλ ζ. 347-361.
Πηβξνπνχινπ, Δ., Σζαθηξίδνπ, Δ. & Ξαπαδνπνχινπ, Α. (2006). «Νη απφςεηο ησλ
λεπηαγσγψλ γηα ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζην λεπηαγσγείν». Πην: Γ.-Κ.
Θαθαλά, Θ. Κπφηζνγινπ, Λ. Σαλησηάθεο, Δ. Θαβαιάξε (επηκ.) Ζ Αμηνιόγεζε
ζηελ εθπαίδεπζε: Ξαηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Γηάζηαζε, 71 θείκελα γηα ηελ
Αμηνιόγεζε, εθδ. Θπξηαθίδε 217 – 225.
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2007
Kasvikis, K., Nikonanou, N., Kotsakis, K. (2007). «Developing educational programmes
for prehistoric sites: the Greek case» in I. Hodder θαη L. Doughty (eds.)
Mediterranean prehistoric heritage: training education and management.
McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge:
Cambridge, 105-116.
Kasvikis, K., Vella, N. θαη Doughty, L. (κε ζπκβνιή ησλ J. Borg θαη J. Magro Conti)
(2007), «National curricula and the politics of archaeology» in I. Hodder θαη L.
Doughty (eds.) Mediterranean prehistoric heritage: training education and
management. McDonald Institute for Archaeological Research, University of
Cambridge: Cambridge, 129-144.
Αλαζηαζίνπ, Γ. & Κπαληνχλα, Α. (2007). Ζ θαζνδεγνχκελε ζπκκεηνρηθή νξζνγξαθηθή
κέζνδνο σο ηξφπνο ζηήξημεο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο κέζα ζηελ
θνηλή ηάμε. Πηo Καθξή-Κπφηζαξε (επηκ.), Θέκαηα Γηαρείξηζεο Ξξνβιεκάησλ
ζρνιηθήο ηάμεο (Ρφκνο Α΄, ζ. 38-52). Αζήλα: Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Πην
website:http://www.pi-schools.gr/programs/sxoltaxi/tomos_A.pdf
Αλδξένπ, Α. - . Ηιηάδνπ-Σάρνπ (2007). « Νη δνκέο ηεο παηδείαο ζηα «θξπθά
ζρνιεηά» (1453-1912) . Απφ ην κχζν ζηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο
ειιεληθήο παηδείαο ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαλνθξαηίαο», Αζήλα: Κεηαίρκην,
ζ.269-320.
Αλδξένπ, Α. - . Ηιηάδνπ-Σάρνπ (2007). «Ζ Φιψξηλα ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ
ζχκθσλα κε ηνλ εθινγηθφ θαηάινγν ηνπ 1914-1915» ζην Ξξαθηηθά
Δπηζηεκνληθνύ Σπλεδξίνπ Necati Cumali (1921-2001) : έλαο Τνύξθνο
ζπγγξαθέαο από ηε Φιώξηλα , Φιψξηλα: Βηβιηνινγείνλ, ζ. 65-89.
Αλδξένπ, Α., . Ηιηάδνπ-Σάρνπ, Π. Θαζίδνπ (2007). «Θψδημ πξαθηηθψλ ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηεο Διιεληθήο Νξζνδφμνπ Αληηπξνζσπείαο ηεο πφιεσο
Φισξίλεο 1907 – 1926», ζην Ξξαθηηθά Δπηζηεκνληθνύ Σπλεδξίνπ Necati
Cumali (1921-2001) : έλαο Τνύξθνο ζπγγξαθέαο από ηε Φιώξηλα , Φιψξηλα:
Βηβιηνινγείνλ, ζ. 53-65.
Γαγδηιέιεο, Β., Φαραληίδεο, Ν. & άι., (2007). «Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε
ησλ επηκνξθσηψλ ζηα Ξαλεπηζηεκηαθά Θέληξα Δπηκφξθσζεο. Ρεχρνο 1:
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Γεληθφ Κέξνο», Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηε Σξήζε θαη Αμηνπνίεζε ησλ
ΡΞΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηδαθηηθή Γηαδηθαζία. Ξάηξα: Ξ.Δ.Ξ.Θ., Ξ.Η.,
Δ.Α.Η.Ρ.., Ξάηξα Λνέµβξηνο 2007, 416 (134 ζει.).
Γεκεηξηάδνπ, Κ. (2007). Ιζηνξηθέο έλλνηεο (ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία). Λήκκα ζην Π.
Γ. Ξσρέιιεο (Δπηκ.), Ιεμηθό Βαζηθώλ Ξαηδαγσγηθώλ Όξσλ, ζζ. 333-336.
Θεζζαινλίθε: Α/θνί Κπξηαθίδε.

Ηιηάδνπ – Σάρνπ, . - Γ. Κπέηζαο (2007). «Ζ εθπαίδεπζε ζην κεηαίρκην 19νπ θαη 20νπ
αηψλα: Ζ πεξίπησζε ηεο Φιψξηλαο» ζην Ξξαθηηθά Δπηζηεκνληθνύ Σπλεδξίνπ
Necati Cumali (1921-2001) : έλαο Τνύξθνο ζπγγξαθέαο από ηε Φιώξηλα,
Φιψξηλα: Βηβιηνινγείνλ, ζ. 95-107.
Θακαξνχδεο, Π. (2007). «Ξαξαηεξήζεηο ζηα «Γισζζηθά ηεο Καιαθνπήο» ηνπ Ξέηξνπ
Θαιθφπνπινπ» ζην Ρδηνχηδηα, Δ. (2007)(επηκ.) Καιαθνπή Θαπαδνθίαο – Κέζα
από πεγέο, έγγξαθα θαη καξηπξίεο. Θεζζαινλίθε: Λαπο, ζει. 33-34.
Θακαξνχδεο, Π. (2007). «Ξαξαηεξήζεηο ζηα «Βηβιία θαη βηβιηνζεθψλ ηχρεο» ζην
Ρδηνχηδηα, Δ. (2007)(επηκ.) Καιαθνπή Θαπαδνθίαο – Κέζα από πεγέο,
έγγξαθα θαη καξηπξίεο. Θεζζαινλίθε: Λαπο, ζει. 393-396.
Ληίλαο, Θ. - . Ηιηάδνπ-Σάρνπ (2007). «Κπνπληψλαο ελαληίνλ Frobel.: “H ειιεληθή
γιψζζα σο μέλε γηα ηνπο «μελφθσλνπο νκνγελείο» ζηελ νζσκαλνθξαηνχκελε
Καθεδνλία αιιά θαη ζηελ ειιεληθή Καθεδνλία», ζην Θ. Ληίλαο, Α.
Σαηδεπαλαγησηίδνπ (επηκ), Ξξαθηηθά Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ Ζ ειιεληθή γιώζζα
σο δεύηεξε/μέλε. Έξεπλα, δηδαζθαιία. Δθκάζεζε, Θεζζαινλίθε: University
Studio Press, ζ. 483-496.
Ξαπαδνπνχινπ Β. (2007). «Ππζηήκαηα Ξαξαηήξεζεο δηδαζθαιίαο» θαη «Γηαθνξνπνίεζε
Γηδαζθαιίαο». Ππγγξαθή ησλ παξαπάλσ ιεκκάησλ γηα Ξαηδαγσγηθφ Ιεμηθφ
ηνπ νπνίνπ ηελ επηζηεκνληθή επηκέιεηα έρεη ν νκφηηκνο θαζεγεηήο Α.Ξ.Θ. Ξ.
Μσρέιιεο. ζ. 131-134, 643-646.
Φαραληίδεο, Λ. (2007). «Δθπαηδεπηηθή Ρερλνινγία», Ξ. Μσρέιιεο (επηκέιεηα), «Ιεμηθφ
ηεο Ξαηδαγσγηθήο», Θεζζαινλίθε, εθδ. Αθνη Θπξηαθίδε, ISBN: 960-343-986Σ.
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2008
Betsas, I. & G. Iordanidis (2008). “Education Politics and European Integration in
Greece (1974-2004)” in Terzis N. (ed.) European unification and educational
challenges in the Balkans, Thessaloniki : Kyriakidis Brothers, pp. 217-226.
Dimitriadou, Catherine (2008). «Changing Times, Changing Literacies: Responding to the
Needs of Social Practice in the New European Context». Πην: N. P. Terzis (Ed.),
European unification and educational challenges in the Balkans. Education
and Pedagogy in Balkan Countries 8, Balkan Society for Pedagogy and
Education, pp. 423-428. Thessaloniki: Kyriakidis Brothers.
Αθξηηφπνπινο, Α. (2008). «Ρν ιατθφ Ξνληηαθφ παξακχζη», ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Ξόληνο,
ζέκαηα Ιανγξαθίαο ηνπ Ξνληηαθνύ πνιηηηζκνύ, επηκέιεηα Καλψιεο Πέξγεο,
Δθδφζεηο Αιήζεηα, Αζήλα, 2008, ζει. 31-46.
Αλδξένπ, Α. & Καζβίθεο, Κ. (2008). «Ρν κεηέσξν βήκα ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο ζηα λέα
εγρεηξίδηα γηα ην Γεκνηηθφ Πρνιείν». Πην Α. Αλδξένπ (Δπηκ.) Ζ δηδαθηηθή ηεο
Ηζηνξίαο ζηελ Διιάδα θαη ε έξεπλα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, (ζζ. 81-128).
Κεηαίρκην: Αζήλα.
Αλδξένπ Α., Θαζίδνπ, Π., Θπξίδεο, Α. & Σζαθηξίδνπ, Δ. (2008). «Ρν κνπζείν είλαη
ζρνιείν». Νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα
ηα κνπζεία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο αμηνπνίεζε. Πην: Α. Κπνχληα, Λ.
Ληθνλάλνπ & Κ. Νηθνλφκνπ (επηκ.), Ζ Τερλνινγία ζηελ Υπεξεζία ηεο
Ξνιηηηζκηθήο Θιεξνλνκηάο. Γηαρείξηζε-Δθπαίδεπζε-Δπηθνηλσλία. Αζήλα: Ξ.Α.,
Ρ.Ξ.Ξ.Δ., 313-322.
Αλδξένπ Α. & Ηιηάδνπ – Σάρνπ . (2008). Ρα Θιεξνδνηήκαηα ζηε Καθεδνλία σο ην
1930. Πην Γ. Λ. Ιενληζίλεο (επηκ.), Διιεληθόο Δπεξγεηηζκόο θαη Θπζεξατθά
Θιεξνδνηήκαηα. Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ Ππλέδξην 21-25 Πεπηεκβξίνπ 2005,
Αζήλα, 71-87.
Γεκεηξηάδνπ, Καηεξίλα & Δπζηαζίνπ, Καξία (2008). «Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε
κηθηέο ηάμεηο». Πην: Έληαμε παηδηψλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ ζην
ζρνιείν (γπκλάζην), Γ. Θ. Καπξνζθνχθεο (Δπηκ.), Νδεγόο Δπηκόξθσζεο.
Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη Αγσγή, ζζ. 67-85. π.Δ.Ξ.Θ.
Γεκεηξηάδνπ, Θαηεξίλα & Κεζίδνπ, Αλαζηαζία (2008). «Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη
επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ: Η πεξίπησζε ελφο ηαμηδησηηθνχ ζεκηλαξίνπ».
ην: Δ. Υνληνιίδνπ, Γ. Παζραιίδεο, Κ. Σζνπθαιά & Α. Λάδαξεο (επηκ.),
Γηαπνιηηηζκηθόηεηα, παγθνζκηνπνίεζε & ηαπηόηεηεο. Διιεληθή Σεκεησηηθή
Δηαηξεία, ζζ. 279-289. Αζήλα: Gutenberg.
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Καζβίθεο, Κ. & Αλδξένπ, Α. (2008). «Ξεξηβάιινληα ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο εθηφο
ζρνιείνπ: αξραηνινγηθνί ρψξνη, κνπζεία, κλεκεία θαη «ηφπνη» πνιηηηζκηθήο
αλαθνξάο». Πην Λ. Ληθνλάλνπ θαη Θ. Θαζβίθεο (Δπηκ.), Δθπαηδεπηηθά ηαμίδηα
ζην ρξόλν. Δκπεηξίεο θαη εξκελείεο ηνπ παξειζόληνο, (ζζ. 122-152). Αζήλα:
Ξαηάθεο.
Θαζβίθεο, Θ. (2008). «ιηθφο πνιηηηζκφο θαη αξραηνινγηθέο αθεγήζεηο ζηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα ηεο Ηζηνξίαο γηα ην Γεκνηηθφ Πρνιείν». Πην Α. Αλδξένπ (Δπηκ.), Ζ
δηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο ζηελ Διιάδα θαη ε έξεπλα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, (ζζο.
157-203). Αζήλα: Κεηαίρκην.
Θνθθίδνπ, Κ., Γθέθα, Κ. & Σζαθηξίδνπ, Δ. (2008). «Απηναληίιεςε, Πρνιηθή Ηθαλφηεηα
θαη Κνπζηθή Δθπαίδεπζε: κία έξεπλα πεδίνπ». Πην Αξγπξίνπ, Κ. (επηκ.)
Ξξαθηηθά ηνπ Σπκπνζίνπ «Σύγρξνλεο ηάζεηο θαη δπλακηθέο ηεο Σρνιηθήο
Χπρνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ζηε Κνπζηθή Ξαηδαγσγηθή» εθδ. Γηάπιαζε,
ζει.37-47.
Νηθνιαλησλάθεο, Κ. & Βακβαθίδνπ, Η. (2008). «Ηζηνξία αξηζκψλ, ηζηνξία
καζεκαηηθψλ, κάζεκα αξίζκεζεο κέζσ αθήγεζεο» ζην Ζ Ξξνζρνιηθή
Δθπαίδεπζε ζηνλ 21ν αηώλα: Θεσξεηηθέο Ξξνζεγγίζεηο θαη Γηδαθηηθέο
Ξξαθηηθέο, Δπηκ. Γ.-Κ. Θαθαλά & Γ. Πηκνχιε, ζει. 455-461, Δθδ. Δπίθεληξν.
Ληθνλάλνπ, Λ. & Καζβίθεο, Κ. (2008). «Δθπαηδεπηηθά ηαμίδηα ζην ρξφλν: παξειζφλ –
παξφλ – κέιινλ». Πην Λ. Ληθνλάλνπ & Θ. Θαζβίθεο (Δπηκ.), Δθπαηδεπηηθά
ηαμίδηα ζην ρξόλν. Δκπεηξίεο θαη εξκελείεο ηνπ παξειζόληνο. (ζζ. 10-29).
Αζήλα: Ξαηάθεο.
Ληθνλάλνπ, Λ., Καζβίθεο, Κ. & Θσηζάθεο, Θ. (2008). «Ρνπηθή θνηλσλία θαη
αξραηνινγία: Ξαηδηά θαη έθεβνη εζεινληέο ζε κηα παλεπηζηεκηαθή αλαζθαθή».
Πην Λ. Ληθνλάλνπ & Θ. Θαζβίθεο (Δπηκ.), Δθπαηδεπηηθά ηαμίδηα ζην ρξόλν.
Δκπεηξίεο θαη εξκελείεο ηνπ παξειζόληνο, (ζζ. 286-310). Αζήλα: Ξαηάθεο.
Ξαπαδνπνχινπ, Β. (2008). «Γηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ζην ζρνιείν θαη ηε ζρνιηθή
ηάμε» ζην: Καπξνζθνχθεο, Γ.(επηκ.) Νδεγφο Δπηκφξθσζεο, Έξγν: Έληαμε
παηδηψλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ ζην ζρνιείν γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε(Γπκλάζην).
Ξαπαθψζηα, Λ., Θνιηζάθε, Λ., Πνπιηάλεο, Θ., πχξηνπ, Α., Θαξηψηνγινπ, Ξ. (2008). «Ζ
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l
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