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2. Παποςζίαζη ηος Τμήμαηορ 

Η Ελόηεηα απηή παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ην Τκήκα θαη ηηο θύξηεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
 

2.1.  Γεωγπαθική θέζη ηος Τμήμαηορ (π.σ. ζηην ππωηεύοςζα, ζε μεγάλη πόλη, ζε μικπή πόλη, ζςγκενηπωμένο, καηανεμημένο ζε μια 
πόλη κλπ).  

 

Η Παηδαγσγηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηε Φιψξηλα απνηειείηαη απφ ηα Παηδαγσγηθά Tκήκαηα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Νεπηαγσγψλ. ηα Tκήκαηα απηά δελ έρνπλ ζπζηαζεί Tνκείο. Σν Παηδαγσγηθφ Tκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο είρε 

ηδξπζεί κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 544/1989 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκα ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) 

απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1990-91. Σν Παηδαγσγηθφ Tκήκα Νεπηαγσγψλ θαη ηαπηφρξνλα ε Παηδαγσγηθή ρνιή Φιψξηλαο ηδξχζεθαλ κε ην 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 99/1993. 

 

2.2.  Σκοπόρ και ζηόσοι ηος Τμήμαηορ. 

2.3.1. Ποιοι είναι οι ζηόσοι και οι ζκοποί ηος Τμήμαηορ ζύμθυνα με ηο ΦΔΘ ίδπςζήρ ηος;  
 

χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 544/1989, ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ. 99/1993 θαη ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (άξζξν 1 ηνπ 

Ν. 1268/1982), ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο έρεη σο απνζηνιή: 

 λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο κε ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ εθαξκνζκέλε δηδαζθαιία θαη έξεπλα,  

 λα παξέρεη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ 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 Παηδαγσγηθήο,  

 λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε παηδαγσγηθψλ ελ γέλεη πξνβιεκάησλ θαη  

 λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη δηαξθή επηκφξθσζε ηνπ ιανχ. 
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Σν Σκήκα  ρνξεγεί πηπρίν, ην νπνίν παξέρεη ζηνλ θάηνρφ ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα δηνξίδεηαη σο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγφο ζε ζρνιεία 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο.  

 
 
2.3.2. Πώρ ανηιλαμβάνεηαι η ακαδημαφκή κοινόηηηα ηος Τμήμαηορ ηοςρ ζηόσοςρ και ηοςρ ζκοπούρ ηος Τμήμαηορ; 
 

H αθαδεκατθή θνηλφηεηα ππεξεηεί ηνπ ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ είλαη αλαγεγξακκέλνη ζην ΦΔΚ ίδξπζεο ηνπ Σκήκαηνο. 
 
2.3.3. Υπάπσει απόκλιζη ηυν επίζημα διαηςπυμένυν (ζηο ΦΔΘ ίδπςζηρ) ζηόσυν ηος Τμήμαηορ από εκείνοςρ πος ζήμεπα ηο Τμήμα θευπεί όηι ππέπει 

να επιδιώκει;  
 

Όρη θάηη νπζηαζηηθφ: νη φπνηεο απνθιίζεηο ζρεηίδνληαη κε αηνκηθέο επηινγέο θαη ππεξεηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο. 
 

2.3.4. Δπιηςγσάνονηαι οι ζηόσοι πος ζήμεπα ηο Τμήμα θευπεί όηι ππέπει να επιδιώκει; Αν όσι, ποιοι παπάγονηερ δποςν αποηπεπηικά ή αναζηαληικά 
ζηην πποζπάθεια αςηή; 

 

Οη ζηφρνη επηηπγράλνληαη, ην επίπεδν ησλ θνηηεηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ θαη αλ ππήξρε θαιχηεξε αλαινγία 

δηδαζθφλησλ-δηδαζθνκέλσλ ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ αθφκα θαιχηεξν. 
 

2.3.5. Θευπείηε όηι ζςνηπέσει λόγορ αναθεώπηζηρ ηυν επίζημα διαηςπυμένυν (ζηο ΦΔΘ ίδπςζηρ) ζηόσυν ηος Τμήμαηορ;  
 

Γε ζεσξνχκε φηη ζπληξέρεη θάπνηνο ηέηνηνο ιφγνο. 

 

2.4. Γιοίκηζη ηος Τμήμαηορ. 

2.4.1. Ποιερ επιηποπέρ είναι θεζμοθεηημένερ και λειηοςπγούν ζηο Τμήμα; 

 

Όξγαλν δηνίθεζεο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε  πνπ απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε  ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

 
2.4.2. Ποιοι εζυηεπικοί κανονιζμοί (π.σ. εζυηεπικόρ κανονιζμόρ λειηοςπγίαρ Ππογπάμμαηορ Κεηαπηςσιακών Σποςδών) ςπάπσοςν ζηο Τμήμα;  
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ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

Πεξί ηνπ εζωηεξηθνύ Καλνληζκνύ ελ γέλεη 

Ο εζσηεξηθφο Καλνληζκφο ζπκπιεξψλεη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ην Ιδξπηηθφ ΦΔΚ ηνπ Π.Μ.. 

θαη απνηειεί αλαπφζπαζην παξάξηεκά ηνπ. Με ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην Π.Μ.. νη λένη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαζψο θαη νη ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο ιακβάλνπλ γξαπηψο γλψζε ηνπ Καλνληζκνχ. Η δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ νξίδεηαη ζηα 4 έηε– εθηφο αλ κεζνιαβήζεη αιιαγή ηνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα Π.Μ.. πνπ ζα θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ. Κάζε άιιν δήηεκα πνπ ηπρφλ αλαθχπηεη θαη δελ πξνβιέπεηαη ζηα 

δχν απηά θαηαζηαηηθά θείκελα ζα ξπζκίδεηαη κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ Π.Μ.. 

Αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη γηα ηνλ ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.  είλαη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ) πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Γ. 

.Δ. (Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο-Ν 2083/92, άξζξν 12, γ) θαη είλαη  7κειήο. Σελ απαξηίδνπλ 3 κέιε ΓΔΠ ηνπ ΠΣΓΔ, έλαο απφ θαζεκηά 

απφ ηηο 3 θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ (πνπ κπνξεί λα ελαιιάζζνληαη θαη έηνο), ν εθάζηνηε Πξφεδξνο  ηνπ ΠΣΓΔ, ν Γηεπζπληήο/σλ  ζπνπδψλ ηνπ Π.Μ.., 

1 κέινο ΓΔΠ πνπ εθπξνζσπεί φζα κέιε ΓΔΠ βξίζθνληαη ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή θαη Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο (ην ζπγθεθξηκέλν 

κέινο ΓΔΠ κπνξεί λα αιιάδεη θάζε ρξφλν) θαη έλα κέινο ΓΔΠ πνπ δηδάζθεη ζην Π.Μ.. ηνπ Π.Σ.Ν  θαη ηνλ νξίδεη ε  Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηφο ηνπ. Η 

ζεηεία ηεο .Δ. θαη ηνπ Γηεπζπληή ζπνπδψλ νξίδεηαη 2εηήο. 

 

ΠΡΩΣΟ ΚΤΚΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 

Α΄. Πεξί  εηζαγωγήο θνηηεηώλ ζην Π.Μ.. ηνπ ΠΣΓΔ 

Η επηινγή γίλεηαη κε γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο θαη εκεξνκελία ιήμεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο εηζαγσγηθέο 

εμεηάζεηο νξίδεηαη ε 31ε επηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.  

Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη, θαηά ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ, 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. Με ηελ αλαθνίλσζε (ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Σ.Γ.Δ.) ην ΠΜ γλσζηνπνηεί ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ 

πξνθεξχζζνληαη γηα θάζε θαηεχζπλζε. Η 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. 

Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜ. 

Η επηινγή ησλ θνηηεηψλ γηα ηνλ α΄ Κχθιν πνπδψλ γίλεηαη απφ ηελ .Δ. θαη ηελ επηθπξψλεη ε Γ..Δ.. 

 

Β. Πεξί  θξηηεξίωλ επηινγήο 
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Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο  ην «άξηζηα» πξνζδηνξίδεηαη ζηηο 100 κνλάδεο. Ο θαηακεξηζκφο ησλ κνλάδσλ 

θαηά θξηηήξην αμηνιφγεζεο έρεη σο εμήο: 

1. MO εμεηάζεσλ ζηα  θνηλά καζήκαηα Παηδαγσγηθή-Ξέλε 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-Σξίηε  επξσπατθή μέλε γιψζζα: 5 κνλάδεο γηα ηελ δεχηεξε θαη 10  κνλάδεο αλ ν ππνςήθηνο πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά θαη γηα ηξίηε 

μέλε γιψζζα  

6.  Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε:  20 κνλάδεο  

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο επηηπρίαο ε .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. 

Οη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη κε επζχλε ηεο .Δ. κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο Γ..Δ.. Σνπο βαζηθνχο φξνπο ησλ εμεηάζεσλ 

ηνπο πξνζδηνξίδεη ε .Δ. θαη ηνπο πεξηιακβάλεη ζηνπο φξνπο ηεο εηήζηαο πξνθήξπμεο. Μεηά απφ ηελ πεξάησζε ησλ εμεηάζεσλ νη πίλαθεο ησλ 

επηηπρφλησλ πξνσζνχληαη απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. γηα επηθχξσζε ζηε Γ..Δ.. ψζηε λα αλαθνηλσζνχλ πξηλ απφ ηελ 1ε 

Ννεκβξίνπ. 

 

Γ. Πεξί αλαζηνιήο θνίηεζεο 

Οη επηηπρφληεο εγγξάθνληαη ζε κία απφ ηηο  ηξεηο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ κε απιή αίηεζή ηνπο θαηά ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ. 

Σελ ίδηα εβδνκάδα ππνβάιινπλ 

πξνο ηελ .Δ. γξαπηή αίηεζε γηα ηελ α λ α ζ η ν ι ή η ε ο θ ν ί η ε ζ ε ο φζνη επηηπρφληεο 

έρνπλ ζνβαξνχο ιφγνπο πνπ ηνπο εκπνδίδνπλ λα θνηηήζνπλ (πξνβιήκαηα πγείαο ή δηνξηζκφο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο).  

Δθφζνλ ε αίηεζε αλαζηνιήο  θνίηεζεο εγθξηζεί απφ ηελ .Δ. ην δηθαίσκα ηεο θνίηεζεο ηνπ επηηπρφληνο θξαηείηαη γηα ην ακέζσο επφκελν 

αθαδεκατθφ έηνο  ζε εμαηξεηηθέο κ φλν πεξηπηψζεηο θαη κφλν γηα απηφ,  κε επηηξεπνκέλεο δεχηεξεο αλαζηνιήο. Γειαδή ε αλαζηνιή θνίηεζεο  κπνξεί 

λα δνζεί  κφλν γηα έλα αθαδεκατθφ έηνο. Δθ’ φζνλ δνζεί αλαζηνιή θνίηεζεο ηε ζέζε ηνπ επηηπρφληνο δελ κπνξεί λα ηελ θαηαιάβεη άιινο ππνςήθηνο. 

 

Γ. Πεξί εγγξαθήο άλεπ εμεηάζεωλ 

Γηθαίσκα λα εγγξαθνχλ ζην Π.Μ.. ρσξίο εμεηάζεηο έρνπλ: (α) ν αξηζηνχρνο θαη πξσηεχζαο απφθνηηνο ηνπ νηθείνπ Π.Σ.Γ.Δ, (β) ν πξσηεχσλ 

αξηζηνχρνο άιινπ παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο (κε παηδαγσγηθνχ), (γ) ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ηνπ νηθείνπ Π.Μ.. πνπ έρεη πεξαηψζεη κε άξηζηα ηηο 

ζπνπδέο ηνπ ζηε κία θαηεχζπλζε θαη ηπρφλ ελδηαθέξεηαη λα ζπλερίζεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπ θαη ζηε δεχηεξε θαηεχζπλζε ηνπ Π.Μ.. θαη (δ) 
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ν ππφηξνθνο ηνπ Ι.Κ.Τ. πνπ επηιέγεη κε γξαπηή αίηεζή ηνπ ην νηθείν Π.Μ.. Η Γ..Δ.. απνθαζίδεη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄ θαη δ΄ κε 

βάζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο .Δ. 

 

Δ. Πεξί ελάξμεωο καζεκάηωλ, παξαδόζεωο εξγαζηώλ, αμηνινγήζεωο 

Σα καζήκαηα αξρίδνπλ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη ζηηο 15 Μαξηίνπ γηα ην εαξηλφ. Κάζε κεηαπηπρηαθφ κάζεκα 

πεξηιακβάλεη δχν ψξεο δηδαζθαιίαο ηελ εβδνκάδα. ην ηέινο θάζε εμακήλνπ νη δηδάζθνληεο νξγαλψλνπλ γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ή  γηα λα 

βαζκνινγήζνπλ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηεξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εξγαζίεο θαζψο θαη ζηελ επίδνζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξαδφζεσλ. Δπαλαιεπηηθή εμέηαζε δελ πξνβιέπεηαη. Σηο βαζκνινγίεο ησλ καζεκάησλ ηηο απνζηέιινπλ νη δηδάζθνληεο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. 

κέρξη ηηο 30 Μαΐνπ γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ γηα ην εαξηλφ. 

 

η.  Πεξί ππνρξεώζεωλ ηωλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ 

Κάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζε νξηζκέλεο  π π ν ρ ξ ε ψ ζ ε η ο αλά εμάκελν – νη νπνίεο ζπληζηνχλ πξναπαηηνχκελν 

γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ηελ νπνία νινθιεξψλεη ηνλ πξψην θχθιν ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ. 

α. Η π ξ ψ η ε θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζπλίζηαηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηλψλ καζεκάησλ (ή 

θνξκνχ) θαζψο θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαηεχζπλζεο πνπ πξνζθέξεη ην Π.Μ.. ζηα ηέζζεξα εμάκελα ησλ ζπνπδψλ.  

β. Η δ ε χ η ε ξ ε θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ  ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζπλίζηαηαη ζηελ  

- ζπκκεηνρή ηνπ ζηα ηξέρνληα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Π.Σ.Γ.Δ  

- εξεπλεηηθή άζθεζε ή άιιε γξαπηή ζπλζεηηθή εξγαζία πνπ εμειίζζεηαη απφ ην γ΄ εμάκελν ζπνπδψλ κε ηελ θαζνδήγεζε ελφο απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο ζην Π.Μ.. Οη αζθήζεηο απηέο απνβιέπνπλ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνπαξαζθεπή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

επηθείκελεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ. Ο επφπηεο θξίλεη αλ ε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ ηεο δηπισκαηηθήο θαη ε επεμεξγαζία ηνπ ζα κεζνδεπηνχλ 

εμαξρήο ή αλ, ζηελ πξψηε θάζε ηεο επηθνπξίαο, ζα ρξεηαζηεί λα εζηζηεί ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζηελ ηερληθή ηεο έξεπλαο κε ηε βνήζεηα 

ζηνηρεησδέζηεξσλ πξνθαηαξθηηθψλ αζθήζεσλ. Ο ίδηνο επφπηεο ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ππνδεηθλχεη ηνλ ρψξν, ηηο ψξεο θαη ηνπο 

ηξφπνπο ηεο επηθνπξηθήο απαζρφιεζεο. 

γ. Η η ξ ί η ε θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ  ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή (θαζψο θαη ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα) ζπλίζηαηαη:  

α) ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο επηζηεκνληθέο εκεξίδεο, ζηα ζεκηλάξηα, ζηα colloquium θαη ζηα ζπλέδξηα πνπ 

(ζπλ)δηνξγαλψλεη ην Π.Μ.. Η απνπζία ησλ θνηηεηψλ απφ 5 ζπλνιηθά επηζηεκνληθέο εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, colloquium, ζπλέδξηα παξαπέκπεη ην 

δήηεκα ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπ ηδηφηεηαο ζηε Δ ηνπ ΜΠ. 

β) ηε  γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζπλεδξίσλ,  

γ) ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο εθδνηηθέο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, ζπλεξγαζίεο κε ηα εξγαζηήξηα  ηνπ Π.Σ.ΓΔ. δ) Οη επηηεξήζεηο θαηά ηηο 

εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο ή θαηά ηηο θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο 
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ε) ηελ εξγαζία ζηε βηβιηνζήθε  

Δηδηθά γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο πνπ βξίζθνληαη ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα ην είδνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ζα απνθαζίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

επφπηε Καζεγεηή ζηελ επηθνπξία ηνπ νπνίνπ ππνρξενχληαη λα κεηέρνπλ 

Ε. Πεξί ηεο γξαπηήο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο (δηπιωκαηηθήο)  

Με ηελ εθπφλεζε ηεο γξαπηήο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο (δηπισκαηηθήο) θαη ηελ 

παξνπζίαζή ηεο ζε colloquium νινθιεξψλεηαη ν α΄ θχθινο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ: 

Η εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη κε ηελ επίβιεςε ελφο κέινπο ΓΔΠ πνπ δηδάζθεη ζην Π.Μ.. χζηεξα απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηεο 

Γ..Δ.. Σν κέινο απηφ θαη δχν αθφκε κέιε ΓΔΠ, ηα νπνία επίζεο νξίδνληαη απφ ηε Γ..Δ.., βαζκνινγνχλ ηε δηπισκαηηθή εξγαζία. Ο ηειηθφο 

βαζκφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηξηψλ βαζκνινγεηψλ.  

Ζ. Πεξί ηεο ζπλαγωγήο ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ 

Ο 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. 

Παξάδεηγκα ηειηθνχ βαζκνχ κε ηελ επίδνζε άξηζηε ζε φια: 

15 καζήκαηα ζπλνιηθά επί 10 κνλάδεο = 150 επί δχν =300 

ζπλ ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία 10 κνλάδεο επί 8 =80 

πλνιηθφ άζξνηζκα 380 : 38 = 10 άξηζηα. 

Θ. Πεξί ηνπ θαηακεξηζκνύ ηωλ καζεκάηωλ 

Η δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ, ησλ εκεξίδσλ θ.ιπ. θαηαλέκεηαη ζε δχν εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζε 3 

κέξεο ηελ εβδνκάδα. Απαξαίηεηε γηα ηελ πξφνδν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή είλαη ε παξνπζία ηνπ ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν θαη πέξα απφ ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ππνρξεσηηθέο παξαθνινπζήζεηο, ζε επηπιένλ εκέξεο θαη ψξεο πνπ ηηο επηιέγεη ν ίδηνο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο νξγαλσκέλεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο (βηβιηνζήθε, αίζνπζα ππνινγηζηψλ, εξγαζηήξηα).  

Η. Πεξί ηεο παξαθνινύζεζεο ηωλ καζεκάηωλ 

Η παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, ησλ ζεκηλαξίσλ θαζψο θαη φζσλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Π.Μ.. είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Η απνπζία ηνπο απφ πεξηζζφηεξεο ησλ δχν εβδνκαδηαίσλ ζπλαληήζεσλ αλά κάζεκα ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηνπ 

καζήκαηνο αθφκε θαη αλ είλαη δηθαηνινγεκέλε. Η παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηεθκεξηψλεηαη κε επζχλε ηνπ δηδάζθνληα .  

ΗΑ. Πεξί ηωλ γξαπηώλ εξγαζηώλ 

Οη γξαπηέο εξγαζίεο (νη εμακεληαίεο θαη νη δηπισκαηηθέο) ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αξρεηνζεηνχληαη θαη είλαη πξνζηηέο ζηελ .Δ., ζηνπο 

δηδάζθνληεο ηνπ Π.Μ.. θαη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Η βαζκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ απνδίδεηαη ζηελ θιίκαθα 

απφ ην κεδέλ έσο ηηο 10 κνλάδεο.  

ΗΒ. Πεξί ηνπ ηξόπνπ αμηνιόγεζεο ηωλ εμακεληαίωλ καζεκάηωλ 
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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%). 

ΗΓ. Πεξί πξνϋπνζέζεωλ δηαγξαθήο ηωλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ 

Σν πξφγξακκα εγθαηαιείπνπλ θνηηεηέο πνπ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ έρνπλ αθήζεη εκηηειείο πεξηζζφηεξεο απφ 3 εξγαζίεο ησλ α΄ 

θαη β΄ εμακήλσλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ θνηηεηή ζε έσο 3 απφ ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ηνπ ίδηνπ εμακήλνπ ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα 

αλαπιεξψζεη κε ηελ εθπφλεζε (λέσλ) γξαπηψλ εξγαζηψλ κε ηα ίδηα ή κε δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη πάλησο ζηα ίδηα γλσζηηθά αληηθείκελα, κεηά απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηεο .Δ. Η νξηζηηθή απνηπρία (: βαζκνιφγεζε θάησ απφ ηε βάζε) ζε πεξηζζφηεξα απφ 3 καζήκαηα αλά έηνο ζπλεπάγεηαη ηελ 

δηαγξαθή ηνπ θνηηεηή απφ ην πξφγξακκα. Η δηαγξαθή, φπσο θαη θάζε άιιε κεηαβνιή ζηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, γίλεηαη 

κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. θαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο .Δ. 

 

 

ΗΓ. Πεξί ηωλ ζεκάηωλ ηωλ εξγαζηώλ 

Όηαλ 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 .Δ. πξνο ηειηθή έγθξηζε, ε νπνία θαη ην ππνβάιιεη ζηε ΓΔ ηνπ 

ΠΣΓΔ γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ινηπψλ βαζκνινγεηψλ. Η 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. 

Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ 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 Γ.Δ. πνπ απνθαζίδεη 

γηα ηελ ακεηάθιεηε ηζρχ ή γηα ην ελδερφκελν ηξνπνπνίεζεο / αιιαγήο ηεο εξγαζίαο. Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ (εθπφλεζε, 

παξνπζίαζε θαη βαζκνιφγεζε) ν ππνςήθηνο θαηαζέηεη ζηε γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. δχν αληίηππα ηεο εξγαζίαο θαη έλα αθφκε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Σν © φισλ ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Μ.. αλήθεη ζηνπο ζπληάθηεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζην Π.Μ.. Γηα ηελ έληππε ή ηελ 

ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε ηέηνηαο εξγαζίαο (ή κέξνπο ηεο) απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. 

 

ΗΔ.   Πεξί ηνπ η ί η ι ν π ζ π ν π δ ώ λ (Μ.Γ.Δ.) 

Ύζηεξα απφ ηελ εηζήγεζε ηεο .Δ. ε Γ..Δ.. απνλέκεη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα (Μ.Γ.Δ. κε αλαγξαθή θαηεχζπλζεο) ζηνπο θνηηεηέο πνπ 

νινθιήξσζαλ κε επηηπρία ηηο ζπνπδαζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Α΄ Κχθινπ. Γελ ζεσξείηαη φηη εθπιήξσζε κε επηηπρία ηηο ζπνπδαζηηθέο ππνρξεψζεηο 
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ηνπ –θαη ζπλεπψο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα παξνπζηάζεη ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ ζε colloquium– ν θνηηεηήο πνπ έρεη αθήζεη εκηηειή ζην ηέινο 

ηνπ δεπηέξνπ έηνπο ησλ ζπνπδψλ ηνπ έζησ θαη κία εμακεληαία γξαπηή εξγαζία. Πεξίνδνο ράξηηνο ελφο αθαδεκατθνχ εμακήλνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί 

γηα ηε δηεπζέηεζε παξφκνησλ εθθξεκνηήησλ, κε ηε ιήμε ηεο νπνίαο ν θνηηεηήο απνθηά ηνλ ηίηιν ή ράλεη ηελ θνηηεηηθή ηνπ ηδηφηεηα.  

 

 

Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο  Κ Τ Κ Λ Ο   Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Η Α Κ Ω Ν   Π Ο Τ Γ Ω Ν 

Α. Ζ εηζαγωγή θνηηεηώλ ζηνλ Γεύηεξν Κύθιν 

Γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) απφ ην νηθείν ή απφ άιιν Π.Μ.. απνηειεί 

πξναπαηηνχκελν γηα  η ν Γηδαθηνξηθφ Δπνκέλσο σο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο κπνξεί λα γίλνπλ απνδεθηνί φζνη νινθιήξσζαλ ηνλ πξψην θχθιν ηνπ 

Π.Μ.. ή δηαζέηνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζρεηηθφ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Π.Μ..  

 

Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηε Γ..Δ.. θαη ζπλνδεχεηαη απφ ππφκλεκα, ζην νπνίν αλαθέξνληαη:  

1. Σν κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο κε ην νπνίν επηζπκεί λα ζπλεξγαζηεί ν αηηψλ 

2. Σα θχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηεθκεξίσζε ηεο πξσηνηππίαο ηνπο. 

3. Η ζεκειίσζε  ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο δηαηξηβήο. 

4. Οη ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί κέζα ζην επξχηεξν θαη ζην εμεηδηθεπκέλν ζεσξεηηθφ ηνπο πιαίζην. 

5. Η κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο. 

6. Η 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 Σκήκα.  

Η Γ..Δ.. δεηεί ηελ έγγξαθε γλψκε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ.. θαη απνθαζίδεη αλαιφγσο ζε επφκελε ζπλεδξία.  

Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε εαξηλνχ εμακήλνπ ππνβάιινπλ αλαιπηηθφ ππφκλεκα γηα ηελ πνξεία ηεο δηαηξηβήο ηνπο ζηε 

Γ..Δ.. Σν ππφκλεκα απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθζεζε πξνφδνπ πνπ θαηαζέηεη ν επηβιέπσλ, αμηνινγείηαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.., ε νπνία εθθξάδεη ηελ άπνςή ηεο ζηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο. Η Γ..Δ.. θξίλεη ηελ πξφνδν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη 

απνθαζίδεη ζρεηηθά. 

Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε Colloquium, ηα νπνία γίλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηα καζήκαηα θαη ηα ζεκηλάξηα ηνπ Π.Μ.. Πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, ν ππνςήθηνο νθείιεη λα ηελ παξνπζηάζεη ζε ζε δχν ηνπιάρηζηνλ colloquium ηνπ Π.Μ. ηα νπνία ζα πξέπεη λα απέρνπλ εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ψζηε λα κπνξέζεη ν ππνςήθηνο λα ελζσκαηψζεη ηηο ππνδείμεηο θαη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ πξψηε παξνπζίαζε Δίλαη απηνλφεην 
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φηη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ζπκκεηέρνπλ καδί κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Π.Μ.. θαη ζηα ζπλαθή κε απηφ δηθαηψκαηα 

θαη ππνρξεψζεηο  

Γεληθψο θαη θαηά ηα άιια ηζρχνπλ γηα ηελ αλάιεςε, ηελ εθπφλεζε θαη ηελ πεξαίσζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο φζα δηαιακβάλνληαη ζην 

Ιδξπηηθφ ΦΔΚ ηνπ Π.Μ.. θαζψο θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2083/92. 

 

Πεξί δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζωηεξηθνύ Καλνληζκνύ ηνπ ΠΜ ηνπ ΠΣΓΔ 

Σν Π.Μ.. ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Φιψξηλαο ηνπ Π.Γ.Μ. ζα ιεηηνπξγήζεη κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνηεκέλε κνξθή επί ηέζζεξα έηε (έσο ην αθαδεκατθφ 

έηνο2012-2013), κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφλ λα αλακνξθσζεί. Γηα ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο παξάηαζεο ηνπ Π.Μ. 

πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί απαξαίηεηα ζεηηθή εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. ηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ έρεη νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε γηα ιφγνπο πνπ δελ επζχλεηαη ην νηθείν Π.Μ. ην αίηεκα ηεο παξάηαζεο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ Δηδηθή 

Έθζεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ νπνία γίλεηαη ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ έξγνπ πνπ επηηειέζηεθε, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ 

πνπ είραλ ηεζεί, νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ παξάηαζή ηνπ, ε βησζηκφηεηά ηνπ  θαη γεληθά ζηνηρεία πνπ αηηηνινγνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

παξάηαζεο. 

 

 
2.4.3. Δίναι διαπθπυμένο ηο Τμήμα ζε Τομείρ; Σε ποιοςρ; Ανηαποκπίνεηαι η διάπθπυζη αςηή ζηη ζημεπινή ανηίλητη ηος Τμήμαηορ για ηην αποζηολή 

ηος;  

 
 Το Τμήμα δεν είναι διαπθπυμένο ζε ηομείρ. 
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3.1. Ππόγπαμμα Πποπηςσιακών Σποςδών 

3.1.1. Βαθμόρ ανηαπόκπιζηρ ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών ζηοςρ ζηόσοςρ ηος Τμήμαηορ και ζηιρ απαιηήζειρ ηηρ κοινυνίαρ 

 

Η εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΣΓΔ) θηινδνμεί λα θαηαζηήζεη ηνλ απφθνηηφ ηνπ ηθαλφ 

επηζηήκνλα θαη ηθαλφ επαγγεικαηία: δάζθαιν-επηζηήκνλα πνπ ζα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο θαη λα πξνβαίλεη ν ίδηνο ζε απηνηειή 

έξεπλα κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή λέαο παηδαγσγηθήο-δηδαθηηθήο γλψζεο θαη δάζθαιν-επαγγεικαηία  πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψλεη κε 

ππεπζπλφηεηα  θαη επηηπρία ην παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ ηνπ έξγν. Με ηελ έλλνηα απηή, ζην πιαίζην ησλ Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ επηδηψθεηαη 

ε παηδαγσγηθή, δηδαθηηθή θαηάξηηζε ζηηο Δηδηθέο Δπηζηήκεο, θαζψο θαη ε πξαθηηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ. 

Οη παξαπάλσ ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο ππαγνξεχνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πινπξαιηζκφ αμηψλ θαη πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, θαζψο ην πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη 

πνηθίιεο ηθαλφηεηεο ζηηο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, κε παξάιιειε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα επηηεχγκαηα ηεο 

Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο.   

εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ελαξκφληζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο  πνπδψλ κε ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο είλαη ε 

κεγάιε απνξξνθεηηθφηεηα ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν ζηνηρείν απηφ πξνθαλψο ζπλδέεηαη κε ηελ πςειή ζέζε πνπ 

θαηέρεη ην ΠΣΓΔ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζηα ΑΔΙ, κε απνηέιεζκα ε βαζκνινγία εηζαγσγήο ζην Σκήκα λα είλαη επίζεο 

πςειή. Σν γεγνλφο απηφ αληαλαθιά, φπσο είλαη θπζηθφ, θαη ζην γλσζηαθφ επίπεδν ησλ θνηηεηψλ καο, θαζψο θαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ 

ζπλεπάγνληαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο αθαδεκατθήο εθπαίδεπζήο ηνπο. Έξεπλεο ζε ηειεηφθνηηνπο θαη αμηνινγήζεηο ησλ θνηηεηψλ καο 

πάλσ ζην Πξφγξακκα πνπδψλ θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεηηθή ηνπο εθηίκεζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβαλ, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεκάησλ πνπ παξαθνινχζεζαλ, θαζψο θαη γηα ηα θίλεηξα θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ 

ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.   

 
3.1.2. Γομή, ζςνεκηικόηηηα και λειηοςπγικόηηηα ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών 

  

Σα καζήκαηα δηαθξίλνληαη κε θξηηήξην ηε δεζμευηικόηηηά ηνπο ζε: Yπνρξεσηηθά (Y), Kαη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά (ΤE)  θαη Eιεχζεξεο 

Δπηινγήο (Δ). Σν 40% πεξίπνπ ησλ Yπνρξεσηηθψλ καζεκάησλ αθνξά ζηηο Eπηζηήκεο ηεο Aγσγήο. Σα ππφινηπα καζήκαηα επηκεξίδνληαη 

ηζφπνζα ζηηο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Γηδαθηηθή ηνπο (30%) θαη ζηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Γηδαθηηθή ηνπο (30%). Η δηδαζθαιία 

ησλ καζεκάησλ απηψλ γίλεηαη θπξίσο κε κνξθή δηαιέμεσλ, νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ παξνπζηάζεηο ησλ δηδαζθφλησλ κε ηε ρξήζε ησλ ΝΣ 
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(power point). Οξηζκέλα απφ απηά, φπσο π.ρ. ε Φπζηθή, ε Φπζηθή Αγσγή, ε Δηθαζηηθή θαη Καιιηηερληθή Αγσγή, θαζψο θαη ε Γηδαθηηθή ηεο 

Μνπζηθήο ζπλδπάδνληαη κε αζθήζεηο (εξγαζηεξηαθέο, θξνληηζηεξηαθέο, πξαθηηθέο). Σα πεξηζζφηεξα Τπνρξεσηηθά καζήκαηα πξνζθέξνληαη - 

ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ - θπξίσο ζηα πξψηα ηέζζεξα εμάκελα·
 
ν αξηζκφο ηνπο ειαηηψλεηαη βαζκηαία ζηα επφκελα ηέζζεξα.  

Με βάζε ην θφξην εξγαζίαο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο, ε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ αλάινγα κε ηνλ ηύπο ηνπο ζην 

Πξφγξακκα πνπδψλ θαηαλέκεηαη σο εμήο: Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 63%, Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ) 15%, Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά 11%,  

Διεχζεξεο Δπηινγήο – Πηπρηαθή εξγαζία 11%.   

Σα Τπνρξεσηηθά καζήκαηα είλαη θαηά θχξην ιφγν απηνηειή θαη δελ πξναπαηηνχλ άιια καζήκαηα. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη Γηδαθηηθέο 

ησλ καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Β΄ θάζε Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο - ΓηΜεΠΑ), νη νπνίεο πξναπαηηνχλ ηα 

αληίζηνηρα Τπνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο θαηεγνξίαο ησλ Δηδηθψλ Δπηζηεκψλ. Σα καζήκαηα απηά πξνζθέξνληαη ζηα δχν πξψηα έηε, θαζψο νη 

Γηδαθηηθέο ησλ καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ αξρίδνπλ ζην ηέηαξην εμάκελν.  

Σα Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά (ΤΔ) 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. Κάζε 

Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ κάζεκα κπνξεί λα επηιεγεί απφ 20 θνηηεηέο θαη’ αλψηαην φξην˙ ν αξηζκφο απηφο κπνξεί λα απμεζεί, εθφζνλ ην 

κάζεκα επηιεγεί σο κάζεκα Διεχζεξεο Δπηινγήο απφ θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ή άιισλ Σκεκάησλ. 

Η δπλαηφηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά καζήκαηα δίλεηαη γηα πξψηε θνξά ζην 4
ν
 εμάκελν θαη ζηα επφκελα 

εμάκελα απμάλεηαη βαζκηαία. Αξθεηά απφ ηα καζήκαηα απηά πξναπαηηνχλ ηελ επηηπρή εμέηαζε ζε αληίζηνηρα Τπνρξεσηηθά καζήκαηα. ε 

πεξίπησζε απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο ελφο Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθνχ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο πνπ ην είρε επηιέμεη ππνρξενχηαη λα ην 

παξαθνινπζήζεη μαλά ζε επφκελν εμάκελν, εθφζνλ πξνζθέξεηαη. Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθέξεηαη ην κάζεκα απηφ, είλαη δπλαηφ λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ άιιν Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθφ κάζεκα ηεο ίδηαο νκάδαο καζεκάησλ.  

Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ πξνβιέπεη ζπλνιηθά δεθανθηψ πηζησηηθέο κνλάδεο (6x3=18ΠΜ) ή είθνζη ηέζζεξηο κνλάδεο 

ECTS (6Υ4=24 ECTS) γηα καζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο. Ο 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 (Τπνρξεσηηθά θαη Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεκάησλ ηεο Β΄ θάζεο θαη ηεο Γηεπξπκέλεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο). Σα καζήκαηα απηά κπνξεί λα ηα επηιέμεη απφ ηα πξνζθεξφκελα Καη’ Δπηινγήλ καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο, ή απφ 

καζήκαηα άιινπ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή αθφκε θαη άιισλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Καζέλα απφ ηα καζήκαηα απηά δελ 

ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα έρεη θφξην εξγαζίαο κηθξφηεξν απφ 4 κνλάδεο ECTS, πξνθεηκέλνπ λα πηζησζεί κε 3 ΠΜ απφ ην ζχλνιν ησλ 

171 κνλάδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ.  
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Θέζε καζήκαηνο Διεχζεξεο Δπηινγήο επέρεη θαη ε Πηπρηαθή εξγαζία, ηελ νπνία ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθπνλήζεη ππφ 

ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. Σν ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αλαθνηλψλεηαη θαηά ην 6
ν
 ή ζηηο αξρέο ηνπ 7

νπ
 

εμακήλνπ απφ ηνλ ππεχζπλν δηδάζθνληα ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία απνθαζίδεη ζρεηηθά θαη νξίδεη δεχηεξν βαζκνινγεηή. Η 

πηπρηαθή εξγαζία πηζηψλεηαη κε ελλέα πηζησηηθέο κνλάδεο (9 ΠΜ) ή δψδεθα (12) κνλάδεο ECTS, νη νπνίεο ζπλππνινγίδνληαη ζηα καζήκαηα 

Διεχζεξεο Δπηινγήο. Σα καζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο θαη ε Πηπρηαθή εξγαζία δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ηηο δεθανρηψ πηζησηηθέο 

κνλάδεο (18 ΠΜ) ή ηηο είθνζη ηέζζεξηο κνλάδεο ECTS (24 ECTS). 

 Αξλεηηθφ ζηνηρείν ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ είλαη ν πξννδεπηηθά απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ 

εηζάγνληαη θάζε ρξφλν ζην Σκήκα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνξηζκέλε θηηξηαθή ππνδνκή θαη ηνλ ειιηπή ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ησλ αηζνπζψλ. 

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 Πξνγξάκκαηνο.  

 
3.1.3. Δξεηαζηικό ζύζηημα 

 

Σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηηο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ησλ εμακήλσλ. Πεξηιακβάλεη 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.Με.Π.Α. (Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο 

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.).  

 
3.1.4. Ζ διεθνήρ διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών 

 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη ελαξκνληζκέλν κε ην Δπξσπατθφ χζηεκα Μνλάδσλ Καηνρχξσζεο Μαζεκάησλ (E.C.T.S.). ην πιαίζην 

ηνπ επξσπατθνχ  πξνγξάκκαηνο ΔRASMUS γηα ηελ αληαιιαγή θνηηεηψλ/ξηψλ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην Σκήκα καο ζπλεξγάδεηαη  κε ηα 

εμήο Α.Δ.Ι. ηνπ εμσηεξηθνχ: Ludwig-Maximilians-University of Munich (www.uni-muenchen.de), Institut Universitaire de Formation des 

Maîtres d’Orleans-Tours (www.orleans-tours.iufm.fr), University of Cyprus (www.ucy.ac.cy), Instituto Polytecnico de Castelo Branco 

http://www.uni-muenchen.de/
http://www.orleans-tours.iufm.fr/
http://www.ucy.ac.cy/
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(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). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο ζπλεξγαζίεο, ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζε φιεο ηηο 

αλά έηνο αλαζεσξεκέλεο εθδφζεηο ηνπ κεηαθξάδεηαη θαη ζηελ Αγγιηθή. 

  Μηα άιιε δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηνξγάλσζε δηεζλψλ ζπκπνζίσλ θαη ζπλεδξίσλ απφ ην ΠΣΓΔ, θαζψο θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ Σκήκαηνο ζε Δπξσπατθά Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα, κε ζηφρν ηε δηεχξπλζε ηνπ αθαδεκατθνχ δηαιφγνπ θαη ην άλνηγκα ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο πέξα απφ ην επίπεδν ηεο ηνπηθήο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Ιζηνξηθέο θαη γεσγξαθηθέο ζπγθπξίεο, άιισζηε, επηβάιινπλ 

ψζηε ην λενζχζηαην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 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. Ζ Ππακηική Άζκηζη ηυν θοιηηηών  

 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΠΣΓΔ Φιψξηλαο ε Π.Α. θαηέρεη «αμνληθή» ζέζε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ 

ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ, απνβιέπνληαο ζηελ απφθηεζε ηφζν ζεσξεηηθψλ, φζν θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απφ κέξνπο ηνπο. 

Οη ζηφρνη ηεο ζε κεγάιν βαζκφ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηε βάζε ησλ λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ησλ 

δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηνκέα απηφ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο 

θαη ηελ απνζηνιή ηνπ δαζθάινπ ζην ζχγρξνλν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  

Η νξγάλσζε ηεο ΠΑ ζηεξίδεηαη ζηε Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία, ηνλ θιάδν ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. Σα επηκέξνπο καζήκαηα ηεο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ.  

Η Π.Α. νινθιεξψλεηαη ζε ηξεηο δηαθξηηέο θάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ραξαθηήξα εξγαζηεξίνπ: ε πξψηε απνβιέπεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ/ηεο 

θνηηεηή/ηξηαο ζηε ζεσξία θαη πξάμε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο δηδαζθαιίαο κε ζρεηηθά ζεσξεηηθά καζήκαηα ζηε ρνιή θαη ζπζηεκαηηθή 

παξαηήξεζε ζην ζρνιείν. Η δεχηεξε θάζε απνβιέπεη ζηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο γχξσ απφ ηε  δηδαθηηθή ησλ καζεκάησλ 

ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζηελ αλάπηπμε  ηθαλνηήησλ ζρεδηαζκνχ, δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ απηψλ. Η 

ηξίηε θάζε απνζθνπεί ζηελ εηζαγσγή ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο ζηνλ θαλνληθφ, θαζεκεξηλφ ξπζκφ εξγαζίαο θαη δσήο ζην ζρνιείν. Ο/ε 

θνηηεηήο/ηξηα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηνπ παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έξγνπ γηα κία εβδνκάδα ζε πνιπζέζην ζρνιείν ηεο πφιεο θαη γηα κία 

εβδνκάδα ζε νιηγνζέζην ζρνιείν ηεο ππαίζξνπ.  

ην ζχλνιν ησλ 240 ECTS πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ, ζηελ ΠΑ αληηζηνηρνχλ 41 κνλάδεο ECTS (15%), πνπ θαηαλέκνληαη σο 

εμήο: ζηελ πξψηε θάζε αληηζηνηρνχλ 5, ζηε δεχηεξε θάζε 30 θαη ζηε ηξίηε θάζε 6.   

 ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ κφληκν ζηφρν ηνπ Σκήκαηνο απνηειεί ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο ΠΑ, ε νπνία ζπκβαδίδεη κε ηε γεληθφηεξε 

αλαλέσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη ηηο κεηαβαιιφκελεο 

http://www.ipcb.pt/
http://www.utu.fi/
http://home.hio.no/~girh
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εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο. ην πιαίζην απηήο ηεο αλαδηάξζξσζεο – αλαβάζκηζήο ηεο, εθαξκφδεηαη παξάιιεια κε ηελ ΠΑ ε Γηεπξπκέλε ΠΑ. 

θνπφο ηεο είλαη ε ζχλδεζε  ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ κε επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κειινληηθψλ 

δαζθάισλ θαη ηελ πιεξέζηεξε έληαμή ηνπο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

 Γεληθφηεξα, ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ θαη ε αλάγθε εθπαίδεπζεο πνιπδχλακσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ δαζθάισλ, ην 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, ε γελίθεπζε ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ε κεγάιε είζνδνο εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθνηήησλ ζηα ζρνιεία είλαη κεξηθνί κφλν απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αλνίγνπλ ζπλερψο εθ λένπ ηε ζπδήηεζε γηα ην ξφιν θαη ηελ νξγάλσζε 

ηεο ΠΑ. Γηα ην ιφγν απηφ ε ΠΑ απνηειεί αληηθείκελν ζπλερνχο έξεπλαο, θαζψο θαη θεληξηθφ ζέκα εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ ζην Σκήκα καο. 

Ήδε κέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο αλαθνηλψζεηο θαη δεκνζηεχζεηο εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηφζν ζε ζπλέδξηα φζν θαη ζε πεξηνδηθά 

κε βαζηθφ ζέκα ηελ ΠΑ ησλ θνηηεηψλ.  

 Πξφβιεκα γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο ΠΑ ζην ΠΣΓΔ ηνπ ΠΓΜ απνηειεί θαη πάιη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε ηα 

(δχν κφλν πεηξακαηηθά) ζρνιεία ηεο Φιψξηλαο πνπ ηππηθά δηαηίζεληαη γη’ απηφλ ην ζθνπφ. Μία λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα άλνηγε και ζεζκηθά 

ηηο πφξηεο φισλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο ΠΑ ησλ θνηηεηψλ φρη κφλν ζα σθεινχζε ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο, αιιά θαη ζα 

αλαλέσλε κε βησκαηηθφ ηξφπν ηηο επηθξαηνχζεο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ηε δηδαζθαιία, εκπινπηίδνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο ΠΑ κε 

εκπεηξίεο απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή ηνπ ζρνιείνπ θαη αλνίγνληαο ην δξφκν ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα.  
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3.2. Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών1 

 
3.2.1 Τίηλορ ηος Ππογπάμμαηορ Κεηαπηςσιακών Σποςδών 
 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ 
 
3.2.2 Τμήμαηα και Ηδπύμαηα πος ζςμμεηέσοςν ζηο Ππόγπαμμα Κεηαπηςσιακών Σποςδών.2 
 
3.2.3 Πώρ κπίνεηε ηο βαθμό ανηαπόκπιζηρ ηος Ππογπάμμαηορ Κεηαπηςσιακών Σποςδών ζηοςρ ζηόσοςρ ηος Τμήμαηορ και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ 

κοινυνίαρ; 
 

Πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ. Η παηδαγσγηθή επάξθεηα είλαη δεηνχκελε.  
 

3.2.4 Πώρ κπίνεηε ηη δομή, ηη ζςνεκηικόηηηα και ηη λειηοςπγικόηηηα ηος Ππογπάμμαηορ Κεηαπηςσιακών Σποςδών; 
 

       Η δνκή είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
 

3.2.5 Πώρ κπίνεηε ηο εξεηαζηικό ζύζηημα; 
 

χκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππάξρνπλ ελαιιαθηηθνί ηξφπνη εμέηαζεο πνπ επαθίεληαη ζηε βνχιεζε ηνπ 

δηδάζθνληα.  
 

3.2.6 Πώρ κπίνεηε ηη διαδικαζία επιλογήρ ηυν μεηαπηςσιακών θοιηηηών;3 
 

Ιθαλνπνηεηηθή. Η εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε νδήγεζε ζε αλαζεσξήζεηο πνπ πξνζέιαβαλ κνξθή ζηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ.  
 
3.2.7 Πώρ κπίνεηε ηη σπημαηοδόηηζη ηος Ππογπάμμαηορ Κεηαπηςσιακών Σποςδών; 

 

                                                 
1 Σηην πεπίπηυζη πος ζηο Τμήμα λειηοςπγούν πεπιζζόηεπα από ένα Ππογπάμμαηα Κεηαπηςσιακών Σποςδών η ενόηηηα αςηή ππέπει να επαναληθθεί για ηο καθένα από ηα ΠΚΣ.  
2 Σςμπληπώνεηαι μόνο ζηην πεπίπηυζη λειηοςπγίαρ Γιαημημαηικού ή Γιιδπςμαηικού Ππογπάμμαηορ Κεηαπηςσιακών Σποςδών. 
3 Σςμπληπώζηε, ζηην Δνόηηηα 11, ηον Πίνακα 11-3  
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        Έλα θαιφ μεθίλεκα.  

 
3.2.8 Πώρ κπίνεηε ηη διεθνή διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ Κεηαπηςσιακών Σποςδών; 
 

Ηκανοποιηηική αλλά όσι επαπκή ππορ ηο παπόν.  
 

3.3. Ππόγπαμμα Γιδακηοπικών Σποςδών 

 
3.3.1. Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό ανηαπόκπιζηρ ηος Ππογπάμμαηορ Γιδακηοπικών Σποςδών ζηοςρ ζηόσοςρ ηος Τμήμαηορ και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ κοινυνίαρ; 

 

Ιθαλνπνηεηηθφ 

 
3.3.2. Πώρ κπίνεηε ηη δομή ηος Ππογπάμμαηορ Γιδακηοπικών Σποςδών; 

 

Δπαξθή 

 
3.3.3. Πώρ κπίνεηε ηη διαδικαζία επιλογήρ ηυν ςποτηθίυν διδακηόπυν;4 

 

Καιή 

 
3.3.4. Πώρ κπίνεηε ηην οπγάνυζη ζεμιναπίυν και ομιλιών; 

 

πρλή θαη νπζηαζηηθή 

 
3.3.5. Πώρ κπίνεηε ηη διεθνή διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ Γιδακηοπικών Σποςδών; 

 

Αλεπαξθή 

 

                                                 
4 Σςμπληπώζηε, ζηην Δνόηηηα 11, ηον Πίνακα 11-4  
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3.3.6. Πώρ κπίνεηε ηο εξεηαζηικό ζύζηημα; 

 

Καιφ 
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Πίνακαρ 11-3. Δξέλιξη ηος απιθμού αιηήζεων, πποζθοπών θέζεων από ηο Τμήμα, ειζακηέων (εγγπαθών) και αποθοίηων ζηο Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα Σποςδών (ΜΠΣ) 5 

 

Τίηλορ 
ΜΠΣ: 

Δθπαίδεπζε θαη Νέεο Σερλνινγίεο 

 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 

Αιηήζειρ (α+β) 23 38 18 18 20 

 (α) Πηςσιούσοι ηος Τμήμαηορ 2 13 4 4 6 

(β) Πηςσιούσοι άλλυν Τμημάηυν 21 25 14 14 14 

Πποζθεπόμενερ θέζειρ 18 18 20 14 14 

Δγγπαθένηερ 19 26 18 18 20 

Απόθοιηοι 14 8 2 15 7 

                                                 
5 Σε πεπίπηυζη πεπιζζοηέπυν ηος ενόρ ΠΚΣ ζςμπληπώνεηαι έναρ πίνακαρ ανά ΠΚΣ. 
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Πίνακαρ 11-4. Δξέλιξη ηος απιθμού αιηήζεων, πποζθοπών θέζεων από ηο Τμήμα, ειζακηέων (εγγπαθών) και αποθοίηων ζηο Ππόγπαμμα Γιδακηοπικών Σποςδών 

 2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

2003-
2004 

2002-
2003 

Αιηήζειρ (α+β) 7 3 2 6 3 

 (α) Πηςσιούσοι ηος Τμήμαηορ 2 0 0 3 0 

(β) Πηςσιούσοι άλλυν Τμημάηυν 5 3 2 3 3 

Πποζθεπόμενερ θέζειρ      

Δγγπαθένηερ 6 3 2 6 3 

Απόθοιηοι6 2 3 4 0 0 

Κέζη διάπκεια ζποςδών αποθοίηυν      

 

                                                 
6 Απόθοιηοι:  Απιθμόρ Γιδακηόπυν πος ανακηπύσθηκαν ζηο έηορ πος αθοπά η ζηήλη. 
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Πίνακαρ 11-7.1. Μαθήμαηα Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών[7] 

 

Τίηλορ ΜΠΣ:         Δθπαίδεπζε θαη Νέεο Σερλνινγίεο 

Mάθημα 
  
  

Ιζηόηοπορ 
  
  

Σελίδα 
Οδηγού 

Σποςδών 

Γιδάζκονηερ 
 

(Σςνεπγάηερ) 

Υποσπεωηικό / 
  
Καη'επιλογήν 

Αξιολόγηζη 
από θοιηηηή 
(Ναι / Όσι) 

Γιαλέξειρ 
  
  

 Κεθοδολογία και Τεσνικέρ ηυν 
Θοινυνικών Δπεςνών www.eled. uowm.gr  253  Θςπίδηρ Α.  Υποσπευηικό  ΛΑΗ  11  

Σύγσπονερ Γιδακηικέρ Κέθοδοι » 253 Γημηηπιάδος Α. » ΛΑΗ 13 

 Δθαπμοζμένη Σηαηιζηική »  253  Τζακιπίδος Δ.  »  ΛΑΗ  12  

 Χςσολογία ηηρ Παιδικήρ Ζλικίαρ »  253  Πνεςμαηικόρ Γ.  »  ΛΑΗ  12  
 Πληποθοπική και Λέερ Τεσνολογίερ 

ζηην Δκπαίδεςζη »  253  Φασανηίδηρ Λ.  »  ΛΑΗ  12  
Απσέρ Γιαμόπθυζηρ και Αξιολόγηζη 

Δκπαιδεςηικού Ιογιζμικού » 253 Φασανηίδηρ Λ. » ΛΑΗ 12 

 Γνυζηική Χςσολογία »  253  
Πνεςμαηικόρ Γ. /  
Αναζηαζίος Γ.  Θαη’ επιλογή  ΛΑΗ  12  

 Δκπαίδεςζη Δκπαιδεςηικών »  253  Παπαδοπούλος Β.   » ΛΑΗ  11  

 Θέμαηα Παιδικήρ Ιογοηεσνίαρ »  253  Ακπιηόποςλορ Α.  »  ΛΑΗ  12  

 Ηζηοπία »  253  
 Φυηιάδηρ Θ. /  

Ζλιάδος Σ. »  ΛΑΗ  12  
 Γιδαζκαλία και Κάθηζη ηυν 

Καθημαηικών »  253  Ιεμονίδηρ Φ.  »  ΛΑΗ  12  

 Γιδαζκαλία και Κάθηζη Φςζικών 
Δπιζηημών 

 
 
 

 
253  

 
Θαπιώηογλος Π. /  

Σπίπηος Α.  
 

 
»  ΛΑΗ  12  

 Δκπαιδεςηική Πολιηική »  254  Ζλιάδος Σ.  »  ΛΑΗ  11  

 Θαινοηόμοι Θεζμοί ζηην Δκπαίδεςζη »  254  Θυίδηρ Η.  »  ΛΑΗ  12  
 Σύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ 

ηηρ Γλώζζαρ »  254  
Θαμαπούδηρ Σ. /  

Γπίβα Δ.  »  ΛΑΗ  11  

                                                 
7  Σε πεπίπηυζη πεπιζζοηέπυν ηος ενόρ ΠΚΣ ζςμπληπώνεηαι έναρ πίνακαρ ανά ΠΚΣ.  Για ηη ζηήλη «Αξιολόγηζη από θοιηηηή» ακολοςθείζηε ηιρ οδηγίερ ηος Πίνακα 11-5.1. 

http://www.eled/
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 Δικόνα, Τέσνη και Κοςζείο »  254  
Ανδπέος Α. /  
Ζλιάδος Σ. »  ΛΑΗ  12  

 Ηζηοπία και Δπιζηημολογία ηυν 
Θεηικών Δπιζηημών »  254  Λικολανηυνάκηρ Θ.  »  ΛΑΗ  12  

 Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη »  254  Καςπικάκη Δ.  »  ΛΑΗ  11  

Colloquium » 254  Υποσπευηικό   
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Πίνακαρ 11-7.2   Μαθήμαηα Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών[8] 

 
Τίηλορ ΜΠΣ:          Δθπαίδεπζε θαη Νέεο Σερλνινγίεο 

Μάθημα 
  

  

Πολλαπλή 
  

Βιβλιογπαθία 

Σύνολο 
  

Ωπών 

Γιδακηικέρ 
  

Μονάδερ 

Υπόβαθπος(Υ) 
Δπιζηημονικήρ 
Πεπιοσήρ(ΔΠ) 

Γενικών Γνώζεων(ΓΓ) 
Ανάπηςξηρ 

Γεξιοηήηων(ΑΓ) 

Κοπμού(Κο) 
Διδίκεςζηρ(Δ) 

Καηεύθςνζηρ(Κα) 

Δγγεγπαμμένοι 
  

θοιηηηέρ 

Απιθμόρ 
Φοιηηηών 

πος ζςμμεηείσαν 
ζηιρ εξεηάζειρ 

Απιθμόρ Φοιηηηών 
πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην 
κανονική & επαναληπηική 

εξέηαζη 
 Κεθοδολογία και 

Τεσνικέρ ηυν 
Θοινυνικών 

Δπεςνών ΛΑΗ   22  2  Υ  ΘΟ  18  18  18 

Σύγσπονερ 
Γιδακηικέρ 
Κέθοδοι ΛΑΗ 26 2 Υ ΘΟ 18 18 18 

 Δθαπμοζμένη 
Σηαηιζηική  ΛΑΗ 24   2  Υ  ΘΟ 18  18  18  

 Χςσολογία ηηρ 
Παιδικήρ Ζλικίαρ ΛΑΗ  24  2  Υ  ΘΟ  18  18  18  
 Πληποθοπική και 
Λέερ Τεσνολογίερ 
ζηην Δκπαίδεςζη ΛΑΗ  24  2  Υ  ΘΟ  18  18  18  

Απσέρ 
Γιαμόπθυζηρ και 

Αξιολόγηζη 
Δκπαιδεςηικού 

Ιογιζμικού 

ΛΑΗ 
 
 

 
24 

 
 

2 
 
 

Υ 
 
 

ΘΟ 
 
 

18 
 
 

18 
 
 

18 
 
 

 Γνυζηική 
Χςσολογία ΛΑΗ  24  2  ΔΠ  ΘΑ  6  6  6  

 Δκπαίδεςζη 
Δκπαιδεςηικών ΛΑΗ   22  2 ΔΠ  ΘΑ  6  6  6  

 Θέμαηα Παιδικήρ 
Ιογοηεσνίαρ ΛΑΗ  22  2  ΔΠ  ΘΑ  6  6  6  

                                                 
8  Σε πεπίπηυζη πεπιζζοηέπυν ηος ενόρ ΠΚΣ ζςμπληπώνεηαι έναρ πίνακαρ ανά ΠΚΣ. 
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 Ηζηοπία ΛΑΗ  24  2  ΔΠ  ΘΑ  6  6  6  
 Γιδαζκαλία και 

Κάθηζη ηυν 
Καθημαηικών ΛΑΗ  24   2  ΔΠ  ΘΑ 6  6  6  

 Γιδαζκαλία και 
Κάθηζη Φςζικών 

Δπιζηημών  ΛΑΗ 24  2  ΔΠ  ΘΑ  6  6    
 Δκπαιδεςηική 

Πολιηική ΛΑΗ  22  2  ΔΠ  ΘΑ  6  6  6  
 Θαινοηόμοι 
Θεζμοί ζηην 
Δκπαίδεςζη 

ΛΑΗ  
 

24 
  

2 
  

ΔΠ 
  

ΘΑ 
  

6 
  

6 
  

6 
  

 Σύγσπονερ 
Γιδακηικέρ 

Πποζεγγίζειρ ηηρ 
Γλώζζαρ 

ΛΑΗ  
 

22 
  

2 
  

ΔΠ 
  

ΘΑ 
  

6 
  

6 
  

6  
 

 Δικόνα, Τέσνη και 
Κοςζείο ΛΑΗ  24  2  ΔΠ  ΘΑ  6  6  6  

 Ηζηοπία και 
Δπιζηημολογία ηυν 

Θεηικών 
Δπιζηημών ΛΑΗ 24 2 ΔΠ ΘΑ 6 6 6 

 Πεπιβαλλονηική 
Δκπαίδεςζη ΛΑΗ 22 2 ΔΠ ΘΑ 6 6 6 

Colloquium  8 8      

 

 



 25 

 

 

4.  Γιδακηικό  έπγο  

 

4.1.  Πώρ κπίνεηε ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηος διδακηικού πποζυπικού; 

 

Η απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηεξίρζεθε θαηά θχξην ιφγν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ, φπσο απηή 

δηελεξγήζεθε θαηά κάζεκα απφ θάζε δηδάζθνληα θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ νη 

δηδάζθνληεο γηα θάζε κάζεκά ηνπο. Απφ φια απηά ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη απφ 

κέηξηα έσο πνιχ θαιή. 

 

4.2. Πώρ κπίνεηε ηην ποιόηηηα και αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ; 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηεθκήξηα ε πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη 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.) 

 

4.3.  Πώρ κπίνεηε ηην οπγάνυζη και ηην εθαπμογή ηος διδακηικού έπγος; 

 

Η νξγάλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ είλαη επίζεο απφ θαιή έσο πνιχ θαιή ζχκθσλα κε φζα ηεθκαίξνληαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ 

δηαζέηνπκε.  

 

4.4.  Πώρ κπίνεηε ηα εκπαιδεςηικά βοηθήμαηα; 
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Σα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά. Χζηφζν είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηφηεηαο αιιά θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ 

έξγνπ πσο ηα εθάζηνηε βνεζήκαηα πιαηζηψλνληαη απφ ηε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ησλ δηδαζθφλησλ κε πξφζζεηε βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ελδερφκελε κνλνκέξεηα θαηά ηελ πξαγκάηεπζε ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

     

4.5.  Πώρ κπίνεηε ηα διαθέζιμα μέζα και ςποδομέρ; 

 

Σα δηαζέζηκα κέζα θαη νη ππνδνκέο βειηηψζεθαλ κεηά  ηνλ εμνπιηζκφ δχν αηζνπζψλ κε video projector θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο, αιιά 

απνηειεί απαίηεζε ησλ θνηηεηψλ λα εμνπιηζηνχλ θαη νη άιιεο αίζνπζεο αληίζηνηρα θαη λα βειηησζνχλ νη πίλαθεο, ηα θαζίζκαηα, ηα ζξαλία θαη 

ν θσηηζκφο θαη ν εμαεξηζκφο. 

 

4.6.  Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό αξιοποίηζηρ ηυν ηεσνολογιών πληποθοπικήρ και επικοινυνιών;   

 

Ο βαζκφο θξίλεηαη κέηξηνο. Μνλνςήθηνο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ θάλεη ρξήζε ηνπ Compus φπνπ ηνπνζεηεί ηα καζήκαηά ηνπ. Σα πεξηζζφηεξα κέιε 

ΓΔΠ θάλνπλ ρξήζε video projector γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ παξάδνζε ησλ καζεκάησλ ηνπο. 

 

4.7.  Πώρ κπίνεηε ηην αναλογία διδαζκόνηυν/διδαζκομένυν και ηη μεηαξύ ηοςρ ζςνεπγαζία; 

 

Η αλαινγία είλαη 1 κέινο ΓΔΠ /110 θνηηεηέο γηα θάζε ππνρξεσηηθφ κάζεκα, ε νπνία δπζρεξαίλεη πνιχ ηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία. ηα 

επηιεγφκελα καζήκαηα είλαη 1 κέινο ΓΔΠ/ 25 θνηηεηέο, φπνπ ε δηδαζθαιία γίλεηαη θάησ απφ πνιχ θαιχηεξεο ζπλζήθεο. Η ζπλεξγαζία ησλ 

κειψλ ΓΔΠ θαη ησλ θνηηεηψλ ζε γεληθέο γξακκέο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, δπζρεξαίλεηαη σζηφζν αξθεηέο θνξέο εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο θαηά ηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο ηεο ζπληζηψκελεο απφ ηνπο δηδάζθνληεο  βηβιηνγξαθίαο. Δπνκέλσο  ζεσξείηαη 

απαξαίηεηνο ν πεξαηηέξσ εμνπιηζκφο ησλ βηβιηνζεθψλ κε βηβιία θαη πεξηνδηθά πςεινχ επηζηεκνληθνχ θχξνπο, θαζψο θαη ε αχμεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο ζε άξζξα θαη βηβιία ςεθηαθά κέζσ ςεθηαθψλ βηβιηνγξαθηθψλ βάζεσλ.  

 

4.8.  Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό ζύνδεζηρ ηηρ διδαζκαλίαρ με ηην έπεςνα; 
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Οη δηδάζθνληεο θαίλεηαη λα ζπλδένπλ σο έλα βαζκφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο κε ην πεξηερφκελν αιιά θαη ηε κεζφδεπζε  ησλ 

δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ ζην βαζκφ πνπ ηα αληηθείκελα ησλ εξεπλψλ ηνπο κεηαηξέπνληαη ζε γλσζηηθά πεξηερφκελα ζην πιαίζην ηεο 

δηδαθηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

4.9.  Πώρ κπίνεηε ηιρ ζςνεπγαζίερ με εκπαιδεςηικά κένηπα ηος εζυηεπικού και ηος εξυηεπικού και με ηο κοινυνικό ζύνολο; 

 

Οη ζπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ απνηππψλνληαη  ζε ζπλδηνξγαλψζεηο ζπλεδξίσλ, ζε ζπκκεηνρέο ησλ κειψλ ΓΔΠ ζε 

επηζηεκνληθέο επηηξνπέο ζπλεδξίσλ. Αλαθνξηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ ππάξρνπλ ιίγα πξνο ην παξφλ εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ κέιε ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο καο θαζψο θαη ζπλεξγαζίεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus κε ηα 

αθφινπζα Παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα (Turku, Finland; Castelo Branco, Portugal; Nicosia, Cyprus; Munich, Germany; Orleans-Tours, France; 

East Aglia, UK; Oslo, Norway)  

 

4.10. Πώρ κπίνεηε ηην κινηηικόηηηα ηος διδακηικού πποζυπικού και ηυν θοιηηηών; 

 

Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ ζε απμαλφκελν βαζκφ ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο πξνζσπηθνχ. Οη ζπλεξγαζίεο απμάλνληαη 

βαζκηαία. Οη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα, παξά ηηο επίκνλεο πξνζπάζεηεο ησλ δηδαζθφλησλ λα 

ζηξαηνινγήζνπλ ππνςεθίνπο  γηα ηα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζηψλ. Η απξνζπκία ησλ θνηηεηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην  Erasmus 

εμεγείηαη ελ κέξεη απφ ην γεγνλφο φηη νη θνηηεηέο καο δηνξίδνληαη σο αλαπιεξσηέο ακέζσο κφιηο απνθηήζνπλ ην πηπρίν ηνπο, θαη έηζη 

επηζπεχδνπλ φζν κπνξνχλ ηε ιήςε ηνπ.  
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5. Δπεςνηηικό έπγο  

Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ηνπ επηηεινύκελνπ ζ΄απηό εξεπλεηηθνύ έξγνπ, απαληώληαο ζε 
κηα ζεηξά εξωηήζεωλ πνπ αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν «Δηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε 
Εθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίωλ Δηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκαϊθώλ Μνλάδωλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΔΙΠ, Αζήλα, (http://www.adip.gr).  
 
Η απάληεζε ζε θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη: 
α) Πνηα, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Τκήκαηνο ωο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην 
β) Πνηεο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ηωλ ζεηηθώλ ζεκείωλ θαη ελδερόκελνπο  θηλδύλνπο από ηα αξλεηηθά ζεκεία δηαθξίλεη ην Τκήκα ωο πξνο ην αληίζηνηρν 
θξηηήξην 

 

5.1.  Πώρ κπίνεηε ηην πποαγυγή ηηρ έπεςναρ ζηο πλαίζιο ηος Τμήμαηορ; 

 

 Η εξεπλεηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

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 Σκήκα έρεη σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη πξνζαξκνγή 

φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ παηδαγσγηθή δνκή, ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηεο επηζηήκεο. Παξά ηηο 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηήξημεο πνπ επηθξαηνχλ ζην Σκήκα, 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. Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα δηεμαγσγήο έξεπλαο πνπ παξέρνληαη ζην 

αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο είλαη ειάρηζηα (π.ρ. έκκεζε ελίζρπζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σκήκαηνο), ελψ γίλεηαη 

πξνζπάζεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα εθαξκνγή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ, γηα ηηο πξνθεξχμεηο ησλ νπνίσλ ην αθαδεκατθφ 

πξνζσπηθφ ελεκεξψλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Η εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

ππνζηεξίδεηαη, απφ πιεπξάο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηφζν απφ ηνλ/ηελ ππεχζπλν/ε ηεο έξεπλαο θαη απφ πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο, νη νπνίνη δηδάζθνληαη ζηνηρεία κεζνδνινγίαο έξεπλαο, ελψ δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο ππνηξνθίεο ζην Σκήκα. Σα εξεπλεηηθά 
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απνηειέζκαηα δηαρένληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο κε ελεκέξσζε ησλ κειψλ ΓΔΠ, 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 ΜΜΔ. 

 

5.2. Πώρ κπίνεηε ηα επεςνηηικά ππογπάμμαηα και έπγα πος εκηελούνηαι ζηο Τμήμα; 

 

Τπάξρνπλ δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο γηα αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ ζην Σκήκα 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. Σα εξεπλεηηθά έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε 

ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη «Δλζάξξπλζε επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ, θαηλνηνκηθψλ εθαξκνγψλ θαη καζεκάησλ 

επηινγήο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο», «Γηεπξπκέλε Πξαθηηθή Άζθεζε», «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ», ζηα 

νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη εμσηεξηθνί  ζπλεξγάηεο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο (65%) ηα κέιε ΓΔΠ έρνπλ αλαιάβεη θαη αλαιακβάλνπλ εξεπλεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο, κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε αληηθείκελα πνπ άπηνληαη φινπο ηνπο ηνκείο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο.  

 

5.3. Πώρ κπίνεηε ηιρ διαθέζιμερ επεςνηηικέρ ςποδομέρ; 

 

 ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ιεηηνπξγεί έλα εξγαζηήξην Η/Τ κε απαξραησκέλν πιηθφ πξν-πξνεγνχκελεο γεληάο πνπ 

δελ δηαζέηεη ζπζηήκαηα αζθάιεηαο (π.ρ. UPS), ελψ ρξεηάδεηαη ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ε ειεθηξνινγηθή ηνπ εγθαηάζηαζε. Οη ζέζεηο πνπ 

ππάξρνπλ είλαη πεξηνξηζκέλεο (15), κε απνηέιεζκα ε αίζνπζα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο εξεπλεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

Σκήκαηνο, ελψ ιφγσ ηεο έιιεηςεο λεζίδαο ππνινγηζηψλ, νη θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην, κε απνηέιεζκα λα κελ 

είλαη δηαζέζηκν γηα ηηο εξεπλεηηθέο αλάγθεο. Δπίζεο, ζην Σκήκα ιεηηνπξγεί έλα κηθξφ εξγαζηήξην Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, απφ θνηλνχ κε ην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ. Ο ρψξνο δελ επαξθεί γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ζπζθεπψλ. Ο ρψξνο απηφο βξίζθεηαη απηή ηε 

ζηηγκή ζε θάζε αλαθαηαζθεπήο, αιιά δελ ππάξρνπλ νη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη κεηαηξαπεί ζε «εξγαζηήξην» κηα 

αίζνπζα ηνπ ππνγείνπ, πξννξηζκέλε γηα εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη γηα απνζήθεπζε ησλ ζπζθεπψλ. Παξάιιεια, ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ 
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ζεζκνζεηεκέλα, εξγαζηήξηα δηδαθηηθήο καζεκαηηθψλ θαη ηνπηθήο ηζηνξίαο, γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ εηδηθέο ππνδνκέο, αιιά 

ρξεζηκνπνηνχληαη αίζνπζεο θαη ην εξγαζηήξην Η/Τ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

5.4.  Πώρ κπίνεηε ηιρ επιζηημονικέρ δημοζιεύζειρ ηυν μελών ηος διδακηικού πποζυπικού ηος Τμήμαηορ καηά ηην ηελεςηαία πενηαεηία;9 

  

5.5.  Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό αναγνώπιζηρ ηηρ έπεςναρ πος γίνεηαι ζηο Τμήμα από ηπίηοςρ;10  

 

5.6. Πώρ κπίνεηε ηιρ επεςνηηικέρ ζςνεπγαζίερ ηος Τμήμαηορ; 

 

 Τπάξρεη ζπλεξγαζία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη κε ηα ηέζζεξα άιια Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, 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. Παξάιιεια, ην Σκήκα ζπλεξγάδεηαη εξεπλεξηθά κε άιια Α.Δ.Ι. ηεο Διιάδαο (Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ) θαη ηνπ εμσηεξηθνχ (Γεξκαλία, Μ. Βξεηαλία, Γαιιία).  

 

5.7.  Πώρ κπίνεηε ηιρ διακπίζειρ και ηα βπαβεία επεςνηηικού έπγος πος έσοςν απονεμηθεί ζε μέλη ηος Τμήμαηορ; 

  

5.7. Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό ζςμμεηοσήρ ηυν θοιηηηών/ζποςδαζηών ζηην έπεςνα; 

 

 ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έξεπλεο, πνπ αθνξνχλ 

ηνκείο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο. ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, πξνζθέξεηαη 

ην κάζεκα ηεο «Μεζνδνινγίαο Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο», φπνπ νη θνηηεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα ζηάδηα κηαο 

έξεπλαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, αιιά θαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ «Γηεπξπκέλε Πξαθηηθή Άζθεζε» θαη 

«Δλζάξξπλζε επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ, θαηλνηνκηθψλ εθαξκνγψλ θαη καζεκάησλ επηινγήο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο», πξνζθέξνληαη καζήκαηα, ζηα νπνία νη θνηηεηέο θάλνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή εξεπλψλ ζε δηάθνξα αληηθείκελα (Παηδαγσγηθή, 

                                                 
9 Σςμπληπώζηε, ζηην Δνόηηηα 11, ηον Πίνακα 11-9 
10 Σςμπληπώζηε, ζηην Δνόηηηα 11, ηον Πίνακα 11-10 
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Μαζεκαηηθά, Ιζηνξία, Φπρνινγία, Γιψζζα, Νέεο Σερλνινγίεο, Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Κνηλσληνινγία, Λνγνηερλία, Πνιηηηζκφο, θηι). ε 

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 ηεο δηπισκαηηθήο ηνπο εξγαζίαο. 
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Πίλαθαο 11-9. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο 
 Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Η 

2007 14 45 14 15 5 15 8 16 4 

2006 11 20 9 12 5 5 5 11 3 

2005 4 18 6 10 3 8  9 2 

2004 5 19 7 8 3 10  10 2 

2003          

Σύνολο 34 102 36 45 16 38 13 46 11 

 
Δπεξηγήζειρ: 

Α:  Βιβλία/μονογπαθίερ 
Β: Δπγαζίερ ζε επιζηημονικά πεπιοδικά με κπιηέρ 
Γ: Δπγαζίερ ζε επιζηημονικά πεπιοδικά συπίρ κπιηέρ 
Γ:  Δπγαζίερ ζε ππακηικά ζςνεδπίυν με κπιηέρ 
Δ: Δπγαζίερ ζε ππακηικά ζςνεδπίυν συπίρ κπιηέρ  
Ε:  Θεθάλαια ζε ζςλλογικούρ ηόμοςρ  
Ζ: Άλλερ επγαζίερ 
Θ:  Ανακοινώζειρ ζε επιζηημονικά ζςνέδπια (με κπιηέρ) πος εκδίδοςν ππακηικά 
Η:  Ανακοινώζειρ ζε επιζηημονικά ζςνέδπια (με κπιηέρ) πος δεν εκδίδοςν ππακηικά 
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Πίνακαρ 11-10. Αναγνώπιζη ηος επεςνηηικού έπγος 

 Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ 

2007 9 7 2 9 7 3  

2006 10 3 3 7 3 2  

2005 8 4 5 8 5 3  

2004 6 3 2 5 2 2  

2003        

Σύλνιν        

 
Δπεξηγήζειρ: 

Α:  Δηεποαναθοπέρ 
Β: Αναθοπέρ ηος ειδικού/επιζηημονικού ηύπος 
Γ: Βιβλιοκπιζίερ 
Γ:  Σςμμεηοσέρ ζε επιηποπέρ επιζηημονικών ζςνεδπίυν 
Δ: Σςμμεηοσέρ ζε ζςνηακηικέρ επιηποπέρ επιζηημονικών πεπιοδικών 
Ε:  Πποζκλήζειρ για διαλέξειρ 
Ζ: Γιπλώμαηα εςπεζιηεσνίαρ 
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6. Σσέζειρ με κοινωνικούρ/πολιηιζηικούρ/παπαγωγικούρ (ΚΠΠ) θοπείρ 

Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ηωλ ζρέζεώλ ηνπ κε ΚΠΠ θνξείο, απαληώληαο ζε κηα ζεηξά 
εξωηήζεωλ πνπ αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν «Δηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε: 
Αλάιπζε θξηηεξίωλ Δηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκαϊθώλ Μνλάδωλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΔΙΠ, Αζήλα, (http://www.adip.gr).  
 
Η απάληεζε ζε θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη: 
α) Πνηα, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Τκήκαηνο ωο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην 
β) Πνηεο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ηωλ ζεηηθώλ ζεκείωλ θαη ελδερόκελνπο  θηλδύλνπο από ηα αξλεηηθά ζεκεία δηαθξίλεη ην Τκήκα ωο πξνο ην αληίζηνηρν 
θξηηήξην 

 

6.1.  Πώρ κπίνεηε ηιρ ζςνεπγαζίερ ηος Τμήμαηορ με ΘΠΠ θοπείρ; 

 

Σν Σκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αθνχ ζηέιλεη θνηηεηέο γηα δηδαζθαιία ζηα πεηξακαηηθά ζρνιεία, θαιεί ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηηο ηειεηέο θαη ηηο γηνξηέο ηνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ θνηλσλία ζε πκβνχιηα θαη Δπηηξνπέο 

 

6.2.  Πώρ κπίνεηε ηη δςναμική ηος Τμήμαηορ για ανάπηςξη ζςνεπγαζιών με ΘΠΠ θοπείρ; 

 

Η δπλακηθή γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ είλαη ζεκαληηθή. Δμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηελ επίιπζε 

ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ αλ θαη εθφζνλ ηνπο δεηεζεί. ην επίπεδν απηφ φκσο δελ έρεη ζπληειεζηεί νπζηαζηηθή πξφνδνο. 

 

6.3.  Πώρ κπίνεηε ηιρ δπαζηηπιόηηηερ ηος Τμήμαηορ ππορ ηην καηεύθςνζη ηηρ ανάπηςξηρ και ενίζσςζηρ ζςνεπγαζιών με ΘΠΠ θοπείρ; 

 

Ιθαλνπνηεηηθέο θπξίσο ζην επίπεδν ησλ θαιιηηερληθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ εθδειψζεσλ/ζεκηλαξίσλ. 
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6.4.  Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό ζύνδεζηρ ηηρ ζςνεπγαζίαρ με ΘΠΠ θοπείρ με ηην εκπαιδεςηική διαδικαζία; 

 

Η Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ πνπ απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα ήηαλ αδχλαηε ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη ρσξίο ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

6.5.  Πώρ κπίνεηε ηη ζςμβολή ηος Τμήμαηορ ζηην ηοπική, πεπιθεπειακή και εθνική ανάπηςξη; 

 

Θα ήηαλ θαζνξηζηηθή αλ απηφ γηλφηαλ ζπλείδεζε ζηα ηνπηθά θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ.  
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7.  Σηπαηηγική  ακαδημαϊκήρ ανάπηςξηρ  
 
1. Γιδακηικό  Πποζωπικό  

 

1.1 Ο αξηζκφο ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ είλαη 37 άηνκα απφ ηα νπνία είλαη: (α) 20 κέιε ΓΔΠ, (β) 14 άηνκα ΠΓ 407, (γ) 2 άηνκα ΔΔΓΙΠ, (δ) 

1 άηνκν ΔΣΔΠ. Απφ ηα 20 κέιε ΓΔΠ ηα 13 κέιε είλαη κε ζεηεία (Λέθηνξεο θαη Δπίθνπξνη). Καηά ηελ πεξίνδν 2003-2007: 

 εμειέγεζαλ  8 Λέθηνξεο,  

 εμειίρηεθαλ 7 κέιε απφ Λέθηνξεο ζε Δπίθνπξνη, κε 2 κφληκεο ζέζεηο Δπίθνπξνπ, 

 εμειίρηεθε 1 κέινο απφ Δπίθνπξνο ζε Αλαπιεξσηήο, 

 εμειίρηεθαλ 2 κέιε απφ Αλαπιεξσηέο ζε Καζεγεηέο, 

 1 κέινο (Δπίθνπξνο) παξαηηήζεθε.  

 

1.2 Ο ρακειφηεξνο κηζζφο (κηθηέο απνδνρέο) είλαη 2262 Δπξψ θαη ν πςειφηεξνο είλαη 4896 Δπξψ. Ξεθίλεζε απφ θέηνο ε θαηαγξαθή νξηζκέλσλ 

αληηπξνζσπεπηηθψλ εηήζησλ απνβνιψλ απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έηζη ψζηε λα έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ απνιαβή 

ησλ κειψλ ΓΔΠ. πγθεθξηκέλα: 

(α) Κχπξνο: ζπλνιηθέο εηήζηεο απνιαβέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 13
νπ

 κηζζνχ): ρακειφηεξε 32.947 Δπξψ θαη πςειφηεξε 61.621 Δπξψ. 
 
 

2. Φοιηηηέρ/ηπιερ 
 

2.1 Ο βαζκφο εηζαγσγήο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ απφ ηηο Παλειιήληεο εμεηάζεηο είλαη πςειφο. πγθεθξηκέλα ηα ηξία ηειεπηαία αθαδεκατθά έηε γηα 

θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα Γεληθά Λχθεηα ηζρχεη: 

2005-2006: πςειφηεξνο βαζκφο πξφζβαζεο (18.85) θαη ρακειφηεξνο (15.75).  

2006-2007: πςειφηεξνο βαζκφο πξφζβαζεο (18.50) θαη ρακειφηεξνο (17.04). 

2007-2008: πςειφηεξνο βαζκφο πξφζβαζεο (18.96) θαη ρακειφηεξνο (17.33). 

 

Οη βαζκνί απνθνίηεζεο θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
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2.2 Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ έρεη δηπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα. πγθεθξηκέλα ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εηζαγσγηθψλ, ησλ κεηεγγξαθψλ, ησλ θαηαηαθηήξησλ εμεηάζεσλ θαη άιισλ θαηεγνξηψλ είλαη: 

2002-2003: 66 άηνκα 

2003-2004: 93 άηνκα 

2004-2005: 93 άηνκα 

2005-2006: 112 άηνκα 

2006-2007: 113 άηνκα 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 εηζήρζεζαλ ζην Α’ έηνο ζπνπδψλ 95 θνηηεηέο. 

Δπηπιένλ, εηζήρζεζαλ θνηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο 
 

Γ’ ΔΣΟ  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

Αζιεηέο  2 

Δηδηθή θαηεγνξία  (3%) 3 

10% 7 (απφ ηνπο 11 νη 4 δελ έθαλαλ εγγξαθή) 

Καηαηαθηήξηεο  7  ( 5ΑΔΙ + 2ΣΔΙ) 

Κχπξηνη 8 

Μεηεγγξαθέο εζσηεξηθνχ 9 

Οκνγελείο  6 

Μνπζνπικάλνη  1 

ύλνιν  43 

Μεηεγγξαθέο ζε άιια Παλεπηζηήκηα (-) 33 

ΤΝΟΛΟ θνηηεηψλ πνπ θνηηνχλ  105 
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Γ’ ΔΣΟ 
 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2005-2006 εηζήρζεζαλ ζην Α’ έηνο ζπνπδψλ 118 θνηηεηέο θαη δχν (2) απφ ην εζπεξηλφ. Δπηπιένλ, εηζήρζεζαλ 

θνηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

Αζιεηέο  1 

Δηδηθή θαηεγνξία  (3%) 5 

10% 13 

Καηαηαθηήξηεο  12 (5 ΑΔΙ + 5 ΣΔΙ+ 2 ΚΔΜΔ) 

Κχπξηνη 6 

Μεηεγγξαθέο εζσηεξηθνχ 6 

Οκνγελείο  7 

Μνπζνπικάλνη  1 

Με δηθαζηηθή απφθαζε 2 

ύλνιν  53 

Μεηεγγξαθέο ζε άιια Παλεπηζηήκηα (-) 49 

ΤΝΟΛΟ θνηηεηψλ πνπ θνηηνχλ  122 

 
 
 
Β’ ΕΤΟΣ  
 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-2007 εηζήρζεζαλ ζην Α’ έηνο ζπνπδψλ 135 θνηηεηέο. 

Δπηπιένλ, εηζήρζεζαλ θνηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

Αζιεηέο  1 

Δηδηθή θαηεγνξία (3%) 6 
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10% 15 

Καηαηαθηήξηεο  12 

Κχπξηνη 9 (απφ ηνπο δεθαηξείο  νη 4 δελ έθαλαλ 

εγγξαθή) 

Μεηεγγξαθέο εζσηεξηθνχ 3 

Οκνγελείο  2 

Μνπζνπικάλνη  1 

Με δηθαζηηθή απφθαζε 2 

ύλνιν  51 

Μεηεγγξαθέο ζε άιια Παλεπηζηήκηα (-) 72 

ΤΝΟΛΟ θνηηεηψλ πνπ θνηηνχλ  114 

 
 

Α’ ΔΣΟ  

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 εηζήρζεζαλ ζην Α’ έηνο ζπνπδψλ 146 θνηηεηέο. 

Δπηπιένλ, εηζήρζεζαλ θνηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΡΗΘΜΟ ΦΟΗΣΖΣΩΝ 

Αζιεηέο  2 

Δηδηθή θαηεγνξία (3%) 5 

10% 13 (απφ ηνπο 16, νη ηξεηο-3- δελ έθαλαλ 

εγγξαθή) 

Καηαηαθηήξηεο  11  (απφ απηνχο 2 είλαη απφθνηηνη ΣΔΙ 

θαη 2 ππεξδηεηνπο θνίηεζεο) 

Κχπξηνη 5 (απφ ηνπο ελληά νη 4 δελ έθαλαλ 

εγγξαθή) 

Μεηεγγξαθέο εζσηεξηθνχ 4 

Οκνγελείο  10 

Μνπζνπικάλνη  1 
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Αιινδαπνί - 

ύλνιν  51 

Μεηεγγξαθέο ζε άιια Παλεπηζηήκηα (-)  

ΤΝΟΛΟ θνηηεηψλ πνπ θνηηνχλ   

 

 

2.3 Ο αξηζκφο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 2006-2008 είλαη 52. Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηα αθφινπζα ζεκαηηθά πεδία:  

 Παηδαγσγηθφ Πεδίν (Παηδαηγσγηθά, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δθπαίδεπζεο, Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, θ.ιπ.), 14 εξγαζίεο 

 Πνιηηηζκφο: 11 

 Πεδίν Γιψζζαο: 8 

 Θξεζθεία: 8 

 Θεηηθέο Δπηζηήκεο (Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Μαζεκαηηθά) θαη ΣΠΔ: 7. 

 Ιζηνξία: 4 

 

2.4  Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ηκήκα ζπγθεληξψλεη πςειφηαηνπ επηπέδνπ θνηηεηέο. ηα παξαθάησ γξαθήκαηα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά 

βαζκνχ απνθνίηεζεο ησλ πηπρηνχρσλ θαηά ηα έηε: 2005, 2006, 2007. 
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67,1

11,4
21,4

7.00-7.99

8.00-8.99

9.00-10.00

 
 

Γράφημα 1. Πτυχιούχοι του 2005 
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60

18,5 21,5

7.00-7.99

8.00-8.99

9.00-10.00

 
 

Γράφημα 2. Πτυχιούχοι του 2006 

 

68,9

10,8 20,3

7.00-7.99

8.00-8.99

9.00-10.00
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Γράφημα 3. Πτυχιούχοι του 2007 

 
 

2.4 Παξφιν απηά, γηα ηελ πξνζέιθπζε πςεινχ επηπέδνπ θνηηεηψλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε κεγαιχηεξε πξνβνιή ηνπ ηκήκαηνο κέζα απφ ην 

δηαδίθηπν θαη ηνλ ηχπν. Απφ ηα δεδνκέλα ησλ ζχληνκσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Α’ εμακήλνπ ζηελ αξρή ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2007-2008, ζρεηηθά  κε ην πψο ζα ήζειαλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ην παλεπηζηήκην, δηαπηζηψζεθε  φηη νη θνηηεηέο ηνπ Α’ 

εμακήλνπ  ζα πξνηηκνχζαλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο απφ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (πξψηε πξνηεξαηφηεηα), ηνλ 

ηχπν (δεχηεξε ζε ζεηξά ηεξάξρεζεο), ην δηαδίθηπν (Σξίηε επηινγή ζε ζεηξά ηεξάξρεζεο) θαη ηέινο απφ ηελ ηειεφξαζε θαη ην ξάδην.  

Δπηπιένλ, ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ ηνπ A’ εμακήλνπ δήισζαλ φηη επέιεμαλ λα θνηηήζνπλ ζην ηκήκα επεηδή «ζπγθέληξσζαλ ηνλ 

απαηηνχκελν ζχλνιν κνλάδσλ γηα ηελ εηζαγσγή» επηπιένλ επηζήκαλαλ σο βαζηθφ παξάγνληα ηα ζεηηθά ζρφιηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα 

(δεχηεξν ζε ζεηξά ηεξάξρεζεο) θαη ηελ επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ΑΔΠ. 

 

 

Ηεξάξρεζε ηωλ απαληήζεωλ ηωλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ηα κέζα πξνβνιήο θαη ελεκέξωζεο γηα ην Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Μέζα πξνβνιήο θαη ελεκέξωζεο Πνζνζηά θαηάηαμεο 

Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα 38,6% 

Σχπνο 24,5% 

Γηαδίθηπν 22,5% 

Σειεφξαζε θαη ην ξάδην 14,4% 
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3. πλέδξηα – πκπόζηα – Ζκεξίδεο 

 

3.1 Σν Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο δηνξγαλψλεη ζπλήζσο ζπλέδξηα, ζπκπφζην, εκεξίδεο (//Η) ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα 

Νεπηαγσγψλ. Γελ ππάξρεη επηηξνπή πνπ λα θαηαγξάθεη ηηο ζρεηηθέο δηνξγαλψζεηο. Έηζη, γηα ηελ πεξίνδν 2007-2007 ζπγθεληξψζεθαλ 7 

(//Η):  

1 πλέδξην ζεκεηωηηθήο: «εκεησηηθή θαη ηδεν-ινγίεο: χλνξα, Πεξηθέξεηεο, Γηαζπνξέο» 

1 πκπφζην κε παηδαγωγηθή ζεκαηνινγία: «Η ειιεληθή παηδεία απφ ηνλ 18ν έσο ηνλ 20ν αηψλα. Δξεπλεηηθέο ζπληζηψζεο» 

2 Γηεκεξίδεο:  «Μαζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο: Νέεο ζεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο» θαη «Μεζνδνινγηθά θαη 

επηζηεκνινγηθά δεηήκαηα ζπγγξαθήο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ» 

3 Ηκεξίδεο: «ΙΣΟΡΙΑ Καηαζηξνθηθή παηδαγσγηθή ή ζηξαηεγηθή πξφθιεζεο εζληθνχ παληθνχ;», «Πξφιεςε Αηπρεκάησλ» θαη «Γηδαζθαιία 

θαη Μάζεζε ησλ Γπλακηθψλ Αιιειεπηδξάζεσλ». 

 

ηα πιαίζηα ησλ Colloquium θαινχληαη κέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαιέμεσλ. Γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2007 δηαπηζηψζεθε φηη έγηλαλ πεξίπνπ 18 δηαιέμεηο απφ αθαδεκατθνχο ηφζν Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ (13 δηαιέμεηο) φζν θαη μέλσλ (5 

δηαιέμεηο).  
 
 

4. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

4. 1 Τπάξρεη δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ βξαρπ-πξφζεζκνπ (5εηνπο) ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ρσξίο λα είλαη 

μεθάζαξε ε δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Απφ ηελ άιιε δε βξέζεθε θάπνην ζηξαηεγηθφ ζρέδην 

αλάπηπμεο δεκνζηνπνηεκέλν γηα ην ηκήκα. Απιά νξηζκέλα ζεκεία ηνπ πεληαεηνχο ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαιχπηνπλ θαη ην 

Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

Σα βαζηθφηεξα απηά ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Σν Παλεπηζηήκην Γ.Μ. ζεσξεί πξσηαξρηθφ ηνπ κέιεκα ηε δεκηνπξγία ειθπζηηθνχ αθαδεκατθνχ πεξηβάιινληνο γηα εθπαίδεπζε θαη κάζεζε πνπ 

ζα εληζρχεη ηελ θξηηηθή δηάζεζε, ηελ αλαδήηεζε θαη ηε δεκηνπξγία παξάδνζεο ζηελ έξεπλα θαη καδί ηελ έθθξαζή ηνπ σο θξηηηθή ζπλείδεζε ηεο 

θνηλσλίαο. 
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Σνλίδεηαη φηη γηα  λα θαηέρεη ην παλεπηζηήκην κηα αμηνπξεπή ζέζε ζην δηεζλή αθαδεκατθφ ρψξν, πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ ηα πεξηνπζηαθά καο 

ζηνηρεία: αλζξψπηλν δπλακηθφ, ππνδνκέο, κνλαδηθφ πεξηβάιινλ, ηνπηθή θνηλσλία, πνιηηηζκφ, παξάδνζε ησλ ζρνιείσλ ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. 

 

Πξνηείλεηαη ε άκεζε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ: 

 νξγάλσζε δηαηκεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ  

 έκθαζε ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο πςεινχ επηπέδνπ θαη ηελ θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπνπδαζηψλ κε 

γεηηνληθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο φπσο επίζεο θαη ηελ ηφλσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο 

 ππνζηεξηθηηθέο δνκέο: δίθηπα, βηβιηνζήθε, νξγαλσκέλε δηνίθεζε, λνκηθή ππεξεζία, ηερληθή ππεξεζία, θαζψο είλαη αλαγθαίεο γηα ηε 

ζηήξημε ηνπ αθαδεκατθνχ έξγνπ  

 

Οη ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην Γ.Μ. πξέπεη λα εθνδηάδνπλ ηνπο απνθνίηνπο ηνπ: 

 κε ζηέξεα γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ζπγγελή γλσζηηθά αληηθείκελα 

 κε ηθαλφηεηεο θαηαλφεζεο λέαο γλψζεο θαη κεηαθνξά ηεο κε γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν 

 κε δεμηφηεηεο 

 κε γισζζηθέο ηθαλφηεηεο (γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο) 

 κε άξηζηε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο 

 κε παξάπιεπξεο πξνο ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο γλψζεηο. 

 

Γηα ηηο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο, ηα επφκελα ρξφληα πξέπεη λα εζηηάζεη: 

1. ζηελ αλάπηπμε, πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ θαζηέξσζε εθηφο ηνπ ζπκβαηηθνχ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο 

θαη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο κε έκθαζε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν( Diploma) 

2. ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ γηα αλάπηπμε θνηλψλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ 

3. ζηνλ αξκνληθφ ζπλδπαζκφ δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο 

 

 

4.2 Πνηόηεηα ηεο Έξεπλαο: Χο πξντφληα ηεο έξεπλαο ζεσξνχληαη: α) πνηφηεηα θαη πνζφηεηα εξεπλεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ, β) θαηάξηηζε 

πηπρηνχρσλ θαη κεηαπηπρηαθψλ, γ) παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα, δ) εζληθά θαη δηεζλή βξαβεία, ε) ζπκκεηνρή ζε θξίζεηο εξεπλεηηθψλ 
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πξνηάζεσλ, ζη) αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, δ) ζπλεξγαζία (θαη θηινμελία) κε εξεπλεηέο απφ ην δηεζλή ρψξν, π.ρ. Marie Curie 

Fellows, ε) spin offs. 

 

4.3 ηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ αλάπηπμεο αθαδεκαηθψλ κνλάδσλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλαδηάξζξωζε ηωλ πξνγξακκάηωλ ζπνπδώλ ηωλ 

ηκεκάηωλ θαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα δηακφξθσζε, ζε ζπλεξγαζία κε άιια ηκήκαηα, λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ ζα νδεγνχλ ζε λέα 

πηπρία πξέπεη λα είλαη ζηηο επηδηψμεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

 

4.4 Οη παξάγνληεο πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζε πςεινχ επηπέδνπ αθ. πξνζσπηθφ είλαη: αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ε εμαζθάιηζε εξεπλεηηθψλ 

ππνδνκψλ, ε επηβξάβεπζε, ε ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ππνζηήξημεο θαη ε εμαζθάιηζε ειθπζηηθνχ 

αθαδεκατθνχ πεξηβάιινληνο.  

Η επηδίσμε αιιαγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ κε ζηφρν έλα βαζκφ απηνηέιεηαο ζα δψζεη άιιε δηάζηαζε ζηνλ 

αθαδεκατθφ ζεζκφ. 

 

4.5 Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο παξαθάησ κνλάδεο ζηήξημεο ηνπ αθαδεκαηθνχ έξγνπ κε επίθεληξν ηελ  Κενηρική Βιβλιοθήκη 

Τπάξρεη ζηνρνζεζία γηα α) ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ, ε εμαζθάιηζε πηζηψζεσλ ιεηηνπξγίαο θαη ε ελίζρπζε κε αλζξψπηλν δπλακηθφ, β) ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο (αμηνπηζηία, θφζηνο,…), γ) ηελ εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο 

πξφζβαζεο θαη ρξήζεο πιηθνχ πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( e-journals, Databases,…) θαη ην δαλεηζκφ κεηαμχ βηβιηνζεθψλ. 

 

 

4.6 Σν αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ απμάλεη ηελ ειθπζηηθφηεηα θαη ην θχξνο ηνπ φηαλ: α) νη δνκεκέλνη θαη κε ρψξνη είλαη ιεηηνπξγηθνί θαη πιεξνχλ 

βαζηθνχο  αηζζεηηθνχο θαλφλεο, β) νη εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, γ) νη εξεπλεηηθέο 

ππνδνκέο κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ αμηφινγνπο εξεπλεηέο, δ) νη ππνδνκέο πνιηηηζκηθψλ εθθξάζεσλ θαη αζιεηηζκνχ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δηεμφδνπ θαη πξνβιεκαηηζκνχ ησλ λέσλ, ε) ε αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνιηηηζκνχ καο ελεξγνπνηνχλ ηε ζπιινγηθή επζχλε,… 
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8.  Γιοικηηικέρ  ςπηπεζίερ  και ςποδομέρ  
 

 
Α΄ Ανθπώπινο δςναμικό διοικηηικών ςπηπεζιών ηος Π. Τ. Γ. Δ. 

 

1. Μία κφληκε ππάιιεινο Π. Δ., (Ηιέθηξα Φξάη)  Γξακκαηέαο ηνπ Σκήκαηνο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

Πξνεηνηκαζία θαη ζπκκεηνρή ζηηο  Γεληθέο πλειεχζεηο ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ Δθιεθηνξηθψλ σκάησλ 

Σήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ Αξρείνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Σήξεζε Πξσηνθφιινπ θαη δηεθπεξαίσζε Αιιεινγξαθίαο 

Γηεθπεξαίσζε  πάζεο θχζεσο δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ (πξνζιήςεηο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, πξνθεξχμεηο ζέζεσλ Γ.Δ.Π., Δ.Δ.Π., απνζπάζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ, θιπ). 

πλεξγαζία κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ελεκέξσζή ηνπο γηα ηε λνκνινγία πνπ ηζρχεη. Δπίζεο, ζπκκεηνρή 

ζε ζπλεδξηάζεηο ηεο Κνζκεηείαο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο. 

 

2. Έλαο κφληκνο ππάιιεινο Γ. Δ. (Βνγδάλνο Δπζηάζηνο) κε δηάζεζε απφ ηε Β΄ /ζκηα Δθπαίδεπζε κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

Φνηηεηηθά ζέκαηα (εγγξαθέο, έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, βαζκνινγίεο πηπρία) 

Αξρείν ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο 

ίηηζε θνηηεηψλ 

Δθνδηαζκφο θαπζίκσλ ησλ θηεξίσλ ηνπ Παηδαγσγηθήο ρνιήο 

 

3. Μία ππάιιεινο κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ (Γέζπνηλα Δπαγγέινπ) σο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. 

Πξνζθέξεη ππεξεζίεο θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ζην ζπξσξείν ηεο ρνιήο (θσηνηππίεο εγγξάθσλ, δηαλνκή αιιεινγξαθίαο ζηηο ζπξίδεο 

ησλ κειψλ Γ. Δ. Π, αζθάιεηα αηζνπζψλ, θιπ). 

 

Οξηζκέλεο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο Γξακκαηείαο πξνζσξηλά θαιχπηνληαη απφ ππάιιειν άιιεο Γξακκαηείαο. 

Α. Οηθνλνκηθά (πξνηάζεηο-απνδφζεηο) 

Β. Γηαθίλεζε δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ (πξνηάζεηο-απνδφζεηο) 
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Γ. Πιεθηξνιφγεζε Πξαθηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο 

 

 

Β΄  Υλικοηεσνικέρ ςποδομέρ 

Η ζηέγαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Π. Σ. Γ. Δ. γίλεηαη ζε δχν ρψξνπο ηνπ Κηεξίνπ Γηνίθεζεο: 

 

Έλα Γξαθείν ηεο Γξακκαηέσο (γξαθείν 1) 

Έλα Γξαθείν ηνπ άιινπ πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο (γξαθείν 2) 

 

ην (γξαθείν1), ηεο Γξακκαηέσο, ππάξρεη έλα (1) έπηπιν γξαθείν, ηέζζεξηο (4) ληνπιάπεο γηα ην Αξρείν κειψλ Γ.Δ.Π. θαη ην Αξρείν φισλ 

ησλ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Δπίζεο ππάξρνπλ: 

1. Αξρείν ελεξγψλ θνηηεηψλ. Βξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο Γξακκαηείαο (γξαθείν 2). 

2. Αξρείν απνθνίησλ. Βξίζθεηαη ζην ππφγεην ηνπ θηεξίνπ Γηνίθεζεο. 

3. Αξρείν δηαγξαθέλησλ θνηηεηψλ. Βξίζθεηαη ζην δηάδξνκν ηνπ θηεξίνπ Γηνίθεζεο. 

4. Αξρείν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο. Βξίζθεηαη ηκεκαηηθά ζην 2
ν
 γξαθείν θαη ζην ππφγεην ηνπ θηεξίνπ Γηνίθεζεο. 

ην (γξαθείν 1) ηεο Γξακκαηέσο ηνπ Σκήκαηνο ππάξρνπλ: 

Σέζζεξηο (4) ληνπιάπεο-αξρεία, έλα (1) κεγάιν γξαθείν, θαη θαζίζκαηα 

Έλα ζχζηεκα Η/Τ κε εθηππσηή θαη έλα ηειέθσλν 

ην γξαθείν 2 ππάξρνπλ: 

Μία (1) ληνπιάπα θαη πέληε (5) θνξηακνί θαη θαζίζκαηα. Δπίζεο, ηξία (3) γξαθεία θαη ηέζζεξηο (4) Η/Τ κε ηνπο εθηππσηέο ηνπο, ηξία (3) 

ηειέθσλα θαη έλα (1) FAX. Έλα (1) θσηνηππηθφ κεράλεκα. 

ε κία αίζνπζα ηνπ ππνγείνπ ηνπ θηεξίνπ Γηνίθεζεο ππάξρνπλ: 

Έλαο (1) κεηαιιηθφο θνξηακφο θαη  (  ) κεηαιιηθέο ληνπιάπεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ παιηά έγγξαθα, θάθεινη κειψλ Γ. Δ. Π. πνπ έρνπλ 

απνρσξήζεη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Σκήκαηνο θαη ην Αξρείν Δμνκνίσζεο. 
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Γ.  Ανάγκερ Γπαμμαηείαρ 

 

Α΄  ε δηνηθεηηθό πξνζωπηθό 

Β΄  ε  πιηθνηερληθέο ππνδνκέο 
 

 

Α΄  ε δηνηθεηηθό πξνζωπηθό, ρξεηάδνληαη: 

 

Γχν (2) ππάιιεινη πνπ λα αζρνινχληαη: 

Με ηα νηθνλνκηθά ηνπ Σκήκαηνο (Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο Σκήκαηνο, δαπάλεο κειψλ Γ. Δ. Π, κεηαθηλήζεηο, θιπ) 

Με ηε δηαθίλεζε ησλ ζπγγξακκάησλ γηα ηνπο θνηηεηέο 

Με ηελ πιεθηξνιφγεζε ησλ Πξαθηηθψλ ησλ Γ. πλειεχζεσλ 

Με ηελ παξνρή Βεβαηψζεσλ 

Με ηε ζίηηζε θαη ηε ζηέγαζε ησλ θνηηεηψλ 

Με ηνλ εθνδηαζκφ θαπζίκσλ γηα ηα θηήξηα ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο 

Με ην Πξσηφθνιιν θαη ηελ αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ 

Με ηελ ηήξεζε Αξρείσλ (Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο θαη Δμνκνίσζεο) 

 

      Β΄  ε  πιηθνηερληθέο ππνδνκέο 

 

ε αίζνπζα ηνπ ππνγείνπ ηνπ θηεξίνπ δηνίθεζεο λα ηνπνζεηεζνχλ κεγάιεο ληνπιάπεο γηα ηελ εθ λένπ νξζή αξρεηνζέηεζε φισλ ησλ Αξρείσλ 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

 


