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1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης
1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Σμήμα.

1.1.1. ύνθεση της Ο.Μ.Ε.Α.
Η ΟΜΕΑ ορίστηκε με απόφαση της Γενικής υνέλευσης με αριθμό 166/18-04-2007 ως εξής:
Πέτρος Καριώτογλου, Καθηγητής, Κωνσταντίνος Ντίνας, Αναπλ. Καθηγητής, (σήμερα Καθηγητής
και Πρόεδρος του Σμήματος), Αργύριος Κυρίδης, Καθηγητής, ο οποίος λόγω μετακίνησης
αντικαταστάθηκε από τον Δημήτριο ουλιώτη Καθηγητή, και τον /την εκάστοτε πρόεδρο του
συλλόγου φοιτητών (σήμερα Αθηνά Σρισελιώτου).

1.1.2 Διαδικασία διαμόρφωσης της έκθεσης - υνεργασία της Ο.Μ.Ε.Α. με πρόσωπα
τη γενική συνέλευση με αριθμό 169/04-06-2007, ορίστηκαν για πρώτη φορά επιτροπές που
ανέλαβαν τη συλλογή, επεξεργασία και συγγραφή διαφορετικών πτυχών του περιεχομένου της
αξιολόγησης. Οι επιτροπές αυτές διαμορφώθηκαν τελικά με απόφαση της γενικής συνέλευσης με
αριθμό 186/22-10-2008 ως εξής:
Πρόγραμμα πουδών: Κωσταντίνος Ντίνας, οφία Αναστασιάδου, Δόμνα Μιχαήλ και η φοιτήτρια
Ευαγγελία Μουχτάρη.
Διδακτικό έργο: Ειρήνη ιβροπούλου, Βασιλική Φατζηνικολάου, Αγγελική Σσαπακίδου, οφία
Αυγητίδου και η φοιτήτρια Ηλιάνα Μούλελη.
Ερευνητικό έργο: Αργύριος Κυρίδης, οφία Αναστασιάδου, Νεκταρία Παλαιολόγου, Κων/νος
Σάτσης και η φοιτήτρια Νικολέτα Παλατέ.
χέση με παραγωγικούς τομείς: Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Δόμνα Μιχαήλ, ταμάτης Γαργαλιάνος και
ο φοιτητής Βασίλειος Καψάσκης.
τρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης: Αργύριος Κυρίδης, οφία Αναστασιάδου, ωτηρία Σριαντάρη
και η φοιτήτρια Λαμπρινή Σσιούπρου.
Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές: Ευθαλία Κωνσταντινίδου, Αναστασία Αλευριάδου, Γεωργία
τεφάνου, Ελένη Υωτιάδου (διοικητική υπάλληλος) και η φοιτήτρια Φριστίνα Λυπίτκα.
Οι επιτροπές αυτές διαφοροποιήθηκαν στην πορεία των 4 ετών λόγω εκπαιδευτικών αδειών μελών
ΔΕΠ, μετατάξεων ή συνταξιοδοτήσεων.

Τπήρξε ανάγκη να εμπλακούν και νέα μέλη ΔΕΠ,

προκειμένου να εξοικειωθούν με τη διαδικασία και να συμβάλλουν στον πολύ μεγάλο φόρτο της
επεξεργασίας των δεδομένων από τις 4 χρονιές και την τελική συγγραφή της έκθεσης. Έτσι, οι
επιτροπές αυτές εμπλουτίστηκαν με νέα μέλη ΔΕΠ με απόφαση της γενικής συνέλευσης με αρ.
213/10-11-2010 ως εξής:
Πρόγραμμα πουδών: Κων/νος Ντίνας, οφία Αναστασιάδου, Δόμνα Μιχαήλ, Ιωάννης Μπέτσας,
και η φοιτήτρια Αθηνά Σρισελιώτου.
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Διδακτικό Έργο: Αγγελική Σσαπακίδου, οφία Αυγητίδου, Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Γεωργία
τεφάνου, Καλλιόπη Βρυνιώτη και ο φοιτητής Παύλος Κωνσταντινίδης.
Ερευνητικό Έργο: Αργύρης Κυρίδης, οφία Αναστασιάδου, Σριαντάφυλλος Κωτόπουλος,
Αναστασία τάμου, Νεκταρία Παλαιολόγου, Κων/νος Σάτσης και η φοιτήτρια Μαρία Δουλγέρη.
χέση με Παραγωγικούς Σομείς: Δημήτριος ουλιώτης, Ιφιγένεια Βαμβακίδου, ταμάτης
Γαργαλιάνος, Ευαγγελία Καλεράντε και η φοιτήτρια Παρασκευή Αναστασοπούλου.
τρατηγική Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης:: Αργύρης Κυρίδης, οφία Αναστασιάδου, ωτηρία
Σριαντάρη και η φοιτήτρια. Αντιγόνη Λέκκα.
Διοικητικές Τπηρεσίες και Τποδομές:: Ευθαλία Κωνσταντινίδου, Αναστασία Αλευριάδου, Θαρρενός
Μπράτιτσης, Ελένη Υωτιάδου και η φοιτήτρια Φριστίνα Λυπίτκα.
Επίσης, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές συνετέλεσαν στην κωδικοποίηση των
δεδομένων. Κάθε χρόνο κατατίθεντο στη γενική συνέλευση η ετήσια συγκεντρωτική έκθεση και
μετά από έγκριση της διαβιβαζόταν στη ΜΟΔΙΠ.
Η διαμόρφωση της τελικής έκθεσης ήταν αποτέλεσμα μίας συλλογικής διαδικασίας κατά την
οποία συνεργάστηκαν μέλη ΔΕΠ και εκτός της ΟΜΕΑ σε μία προσπάθεια κατανομής του μεγάλου
φόρτου αλλά και εξοικείωσης με την όλη τη διαδικασία της αξιολόγησης. Σα μέλη ΔΕΠ που
συνεργάστηκαν, εκτός ΟΜΕΑ, κατά τη συγγραφή της τελικής έκθεσης ήταν: ο Ιωάννης Μπέτσας,
λέκτορας, η Πηνελόπη Παπαδοπούλου, λέκτορας, η Αναστασία τάμου, λέκτορας και η οφία
Αυγητίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια.
Η τελική έκθεση στηρίχτηκε στη συγκριτική ανάλυση των ετήσιων συγκεντρωτικών εκθέσεων
των τεσσάρων τελευταίων ετών (ξεκινώντας από το ακ. Έτος 2007-2008). Ο όγκος των δεδομένων, η
ανάγκη ανάδειξης του προφίλ του τμήματος σε διαφορετικές του όψεις (διδακτικό, ερευνητικό,
διοικητικό έργο, υποδομές κ.λ.π.) δημιούργησαν δυσκολίες που δε θα είχαν ξεπεραστεί χωρίς την
άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και το αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο έργο τους.

1.1.3. Πηγές και διαδικασίες άντλησης πληροφοριών
Οι πληροφορίες αντλήθηκαν με τρόπο συστηματικό από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, διοικητικό
προσωπικό και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μέσω ερωτηματολογίων. Σα ερωτηματολόγια που
υιοθετήθηκαν ήταν τα προτεινόμενα από την ΑΔΙΠ με πολύ μικρές τροποποιήσεις για να
προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες και τη φυσιογνωμία του τμήματος.

Σα ερωτηματολόγια

αναλύθηκαν ποσοτικά (και ποιοτικά σε ορισμένες περιπτώσεις). ημαντικό ρόλο στη συλλογή
ποσοτικών δεδομένων σχετικά με τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Σμήματος
είχε το προσωπικό της γραμματείας των δύο προγραμμάτων σπουδών.
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1.1.4 υζήτηση της έκθεσης στο εσωτερικό του Σμήματος.
Η έκθεση συζητήθηκε στην τελευταία γενική συνέλευση, αφού απεστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη
ΔΕΠ για μελέτη και παρατηρήσεις. Τπήρξε ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης να κατατεθεί
η παρούσα έκθεση και έγιναν ελάχιστες διορθώσεις στο τελικό κείμενο, στη βάση της συζήτησης που
προηγήθηκε.
1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη
διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης.
Η αναγκαιότητα αξιολόγησης του τμήματος προέκυψε από την επιθυμία να μελετήσουμε
συστηματικά την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα λειτουργίας του τμήματος, μετά από τη
δεκαπεντάχρονη λειτουργία του.

Η σύσταση της Α.ΔΙ.Π. και η πρόσκληση του Τπουργείου

Παιδείας για ενεργοποίηση από τα τμήματα της διαδικασίας αξιολόγησης της λειτουργίας τους
συνέπεσε με την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε σε μία πρώτη αποτίμηση της λειτουργίας του
τμήματος.
Θεωρούμε δεδομένο ότι η λειτουργία ενός τμήματος δεν εξαρτάται μόνο από την
αφοσίωση, την εργατικότητα και το δυναμικό του προσωπικού του αλλά και από τις υποδομές
(υλικοτεχνική, συνθήκες εργασίας, φοιτητική μέριμνα), τις ερευνητικές υποδομές και διαδικασίες
(πραγματικές

δυνατότητες

έρευνας,

υλικοτεχνική

υποδομή,

δυνατότητες

εκπόνησης

χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων), τον τρόπο λειτουργίας της κεντρικής διοίκησης
του ιδρύματος και, τέλος, τον τρόπο λειτουργίας του ΤΠΔΒΜ.
Γι‟ αυτό θα διαπιστώσουμε στην παρούσα έκθεση και ειδικά στο μέρος της που αφορά τα
μέσα, τις υποδομές, τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη,
ότι οι ελλείψεις στα παραπάνω συνδέονται με την ελλιπή χρηματοδότηση και όχι με επιλογές και
αποφάσεις του τμήματος. Από την άλλη, οι ελλείψεις αυτές επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του
τμήματος και την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου.
Άρα, το πλαίσιο σύνταξης της παρούσας έκθεσης, αλλά και της εξωτερικής αξιολόγησης που
θα ακολουθήσει, οριοθετείται από την ειλικρινή και συστηματική προσπάθειας βελτίωσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών του τμήματος και εξασφάλισης των στόχων που αυτό έχει θέσει από την
ίδρυσή του.
Η διαδικασία της αξιολόγησης, της συγγραφής των ετήσιων εκθέσεων αλλά και της τελικής
εσωτερικής έκθεσης ευδοκίμησε λόγω της άριστης συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων, της
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υποστήριξης της διαδικασίας από τους συμμετέχοντες φοιτητές και το υψηλό αίσθημα ευθύνης και
αφοσίωσης των μελών ΔΕΠ που ενεπλάκησαν ειδικά στο τελικό στάδιο συγγραφής της έκθεσης.
H επιλογή της μερικής συμπλήρωσης των εργαλείων καθοδηγήθηκε από την αναγκαιότητα
εύρεσης ενός αποτελεσματικού, από τη μια, και εφικτού, από την άλλη, τρόπου αξιολόγησης του
διδακτικού έργου. Ειδικότερα, ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού έργου
δηλώνουμε επιφύλαξη για το γραφειοκρατικό χαρακτήρα της απογραφής ενός εξαμηνιαίου
μαθήματος, όπως αυτή προτείνεται από την Α.ΔΙ.Π., σε σχέση με την απαιτούμενη λεπτομέρεια και
τον όγκο της ζητούμενης πληροφορίας.

Δεδομένου του φόρτου εργασίας και της έλλειψης

υποστήριξης όλης της διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από διοικητικό και
εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και

την έλλειψη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την άμεση

κωδικοποίηση και ανάλυση των ερωτηματολογίων, είναι φανερό ότι η όλη διαδικασία επιβάρυνε τα
μέλη ΔΕΠ που ενεπλάκησαν και συνεργάστηκαν για την αποτίμηση του διδακτικού και ερευνητικού
έργου.
Θετικό γεγονός αποτελεί ότι στο πλαίσιο προγράμματος της ΜΟΔΙΠ για την αξιολόγηση,
προετοιμάζονται ηλεκτρονικές πλατφόρμες συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων και υπάρχει
συμβολή εξειδικευμένου προσωπικού στη ευκολότερη διεξαγωγή του έργου της εσωτερικής
αξιολόγησης.
1.3. Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας.
πως αναφέρθηκε και πριν, η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αξιολόγηση του
διδακτικού και ερευνητικού έργου καθώς και της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών καθώς και
η βελτίωση των εργαλείων αξιολόγησης, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην ευκολότερη και καλύτερη
ανταπόκριση του τμήματος στην εσωτερική αξιολόγησή του.
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2. Παρουσίαση του Σμήματος
2.1. Γεωγραφική θέση του Σμήματος
Σο Σμήμα Νηπιαγωγών ιδρύθηκε στη Υλώρινα το 1993-1994. Αποτέλεσε μέρος της Παιδαγωγικής
χολής Υλώρινας που ήταν παράρτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μέχρι τον
Δεκέμβριο του 2003.

Από τον Ιανουάριο του 2004 αποτελεί τμήμα του νεοϊδρυθέντος

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Σμήματος.

2.2.1. τελέχωση του Σμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά
την τελευταία πενταετία
Σο τμήμα αποτελείται από 22 μέλη ΔΕΠ. Σην τελευταία πενταετία έγιναν 8 νέες προσλήψεις
λεκτόρων, ενώ εξελίχτηκαν 12 μέλη ΔΕΠ στις επόμενες βαθμίδες.

Παρατηρείται λοιπόν μία

κινητικότητα στον εμπλουτισμό του τμήματος με προσωπικό, ενώ για 3 υποχρεωτικά γνωστικά
αντικείμενα δεν υπάρχει αντίστοιχο μέλος ΔΕΠ. Σο προσωπικό που εργάζεται με το Π.Δ. 407/80
(διδάσκοντες με σύμβαση) μειώθηκε την τελευταία πενταετία από 32 σε 11 θέσεις. Σο τμήμα δεν
έχει εργαστηριακό προσωπικό και ΕΕΔΙΠ, αλλά μοιράζεται με το ΠΣΔΕ – ΠΔΜ στο πλαίσιο της
χολής, 1 μέλος εργαστηριακού προσωπικού και 1 ΕΕΔΙΠ. Σο διοικητικό προσωπικό από 4
άτομα μειώθηκε σε 3 άτομα τα τρία τελευταία χρόνια.

2.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί,
μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία.
Σην τελευταία πενταετία (από το ακαδημαϊκό έτος 2006-07) καταγράφεται αύξηση κατά 43,5% των
προπτυχιακών φοιτητών και κατά 284,6% των μεταπτυχιακών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στα
αντίστοιχα προγράμματα σπουδών του Σμήματος. ε μεγάλο βαθμό η πραγματικότητα αυτή
συνδέεται με τη σημαντική αύξηση των εισαγόμενων φοιτητών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε
μεταπτυχιακό επίπεδο. Με εισαγωγικές εξετάσεις εισήχθησαν στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα
πουδών του Σμήματος 174 άτομα στο ακαδημαϊκό έτος 2010-11 έναντι 121 πριν από μια
πενταετία. Μετά από μετεγγραφές (εισροές προς το Σμήμα και εκροές από αυτό), κατατακτήριες
εξετάσεις και εισαγωγή άλλων κατηγοριών υποψηφίων οι νεοεισελθόντες στο Προπτυχιακό
Πρόγραμμα πουδών ήταν 130 το 2010-11 έναντι 98 το 2006-07.
Αντίστοιχα, στο επίπεδο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών εισήχθησαν το 201011 89 φοιτητές και φοιτήτριες έναντι 25 το 2006-07. Από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
αποφοιτούν κατά μέσο όρο 77 φοιτητές και φοιτήτριες από το 2006-07 και εξής. ε 9% κατά μέσο
όρο κυμαίνονται οι λιμνάζοντες στην τελευταία πενταετία.
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2.3. κοπός και στόχοι του Σμήματος

2.3.1. κοποί και στόχοι του Σμήματος σύμφωνα με το ΥΕΚ ίδρυσής του
ύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 544/1989, το άρθρο 5 του Π.Δ. 99/1993 και στα πλαίσια της
αποστολής του Πανεπιστημίου (άρθρο 1 του Ν. 1268/1982) το Σμήμα έχει ως αποστολή:


να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την
εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,



να παρέχει στους/στις πτυχιούχους την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για
την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη,



να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και στην κάλυψη των αναγκών σε
ζητήματα Παιδαγωγικής,



να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων, και



να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή
επιμόρφωση.



να χορηγεί πτυχίο, το οποίο παρέχει στους/στις κατόχους τη δυνατότητα να διορίζονται ως
εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε νηπιαγωγεία.

Σο πρόγραμμα σπουδών, όπως διαμορφώνεται με βάση την αρχή της επιστημονικής και
επαγγελματικής συγκρότησης των αποφοίτων του τμήματος έχει τους εξής επιμέρους στόχους:
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα πρέπει:


να κατανοήσουν βασικές έννοιες και θεωρίες των επιστημών της αγωγής και να εξοικειωθούν
με τη μεθοδολογία τους (εκπαιδευτική κατάρτιση)



να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις από τις επιστήμες και τις τέχνες, από τις οποίες
προέρχονται τα περιεχόμενα του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου (ειδική
επιστημονική και καλλιτεχνική κατάρτιση)



να αποκτήσουν γνώσεις Διδακτικής των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου (διδακτική
κατάρτιση)



να αναπτύξουν την ικανότητα στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης του εκπαιδευτικού έργου
(σύνδεση προσωπικής εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης) και



να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν ξενόγλωσση επιστημονική
βιβλιογραφία.
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2.3.2. Η αντίληψη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τους στόχους και τους σκοπούς του
Σμήματος
Σα μέλη της Γενικής υνέλευσης του Σμήματος έχουν συζητήσει πολλές φορές τους σκοπούς και
στόχους του Σμήματος και έχουν προβεί σε τρεις αναμορφώσεις του προγράμματος σπουδών,
προκειμένου να ενισχύσουν τόσο την επιστημονική συγκρότηση των αποφοίτων, να προαγάγουν τις
επιστήμες της Αγωγής και να προετοιμάσουν επαγγελματικά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για την
αποτελεσματική τους εισαγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

2.3.3. Ζήτημα απόκλισης των επίσημα διατυπωμένων (στο ΥΕΚ ίδρυσης) στόχων του
Σμήματος από τους σημερινούς επιδιωκόμενους στόχους
Δεν υπάρχει απόκλιση των στόχων που επιδιώκει το Σμήμα από τους επίσημα διατυπωμένους .
Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες του Σμήματος έχουν επεκταθεί κυρίως σε
επιμορφωτικό και μεταπτυχιακό επίπεδο στη βάση των ερευνητικών ενδιαφερόντων και ειδικών
γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύουν τα μέλη ΔΕΠ.

2.3.4. Επίτευξη των στόχων του Σμήματος
Οι στόχοι επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό και αυτό προκύπτει από την ύπαρξη ενός
ισορροπημένου προγράμματος σπουδών που προσφέρει μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα
επιστημών της αγωγής, μαθήματα παιδαγωγικά, γνωστικού αντικειμένου και διδακτικής
μεθοδολογίας καθώς και τη δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν πρακτική άσκηση.

2.3.5. Λόγοι αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο ΥΕΚ ίδρυσης) στόχων του
Σμήματος
Δε συντρέχει λόγος αναθεώρησης των στόχων του τμήματος.

2.4. Διοίκηση του Σμήματος.

2.4.1. Επιτροπές του Σμήματος.
Οι επιτροπές που λειτουργούν στο Σμήμα είναι:
1. Αξιολόγησης (Πρόγραμμα πουδών, Διδακτικό έργο, Ερευνητικό έργο, χέση με
παραγωγικούς τομείς, τρατηγική Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Διοικητικές Τπηρεσίες και
Τποδομές).
2. ERASMUS
3. Πρακτικών Ασκήσεων
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4. Πειραματικών Νηπιαγωγείων
5. Μετεγγραφών
6. Κατατάξεων
7. Παραλαβής προμηθειών και διαπίστωσης εργασιών
8. ίτισης
9. Καθαριότητας
και όποτε απαιτείται:
10. Πρόσληψης Ειδικών επιστημόνων Π.Δ. 407/80
11. Αποσπάσεων εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

2.4.2. Εσωτερικοί κανονισμοί που υπάρχουν στο Σμήμα
Σο τμήμα έχει κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών (διαθέσιμος και στη σελίδα του τμήματος
http://www.nured.uowm.gr/) όπου αναφέρονται γενικές διατάξεις, το αντικείμενο και ο σκοπός
του μεταπτυχιακού προγράμματος, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, το πρόγραμμα μαθημάτων, η χρονική
διάρκεια και άλλα στοιχεία που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών.
Σο τμήμα λειτουργεί με βάση τον ευρύτερο εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου.

2.4.3. Ύπαρξη τομέων στο Σμήμα
Δεν υπάρχουν τομείς στο Σμήμα.
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3. Προγράμματα πουδών
3.1 . Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών

3.1.1. Ο βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών πουδών στους στόχους του
Σμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας
Η διαμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Παιδαγωγικού Tμήματος
Νηπιαγωγών, δηλαδή η επιλογή των γνωστικών αντικειμένων, ο καθορισμός του περιεχομένου των
μαθημάτων και της αναλογίας των διαφόρων κατηγοριών, καθώς επίσης και η θέση της πρακτικής
άσκησης, βασίστηκε στην αναγκαιότητα της εξασφάλισης τόσο της επιστημονικής όσο και της
επαγγελματικής συγκρότησης των αποφοίτων του Σμήματος, ώστε να είναι σε θέση να
παρακολουθούν τις εξελίξεις των επιστημών της αγωγής, να προβαίνουν σε αυτοτελή έρευνα, με
σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης σε ζητήματα εκπαίδευσης και διδακτικής και να εκπληρώνουν με
υπευθυνότητα και επιτυχία το παιδαγωγικό - διδακτικό έργο τους.. Έτσι, το Πρόγραμμα αποσκοπεί
να είναι οι απόφοιτοι του τμήματος σε θέση να λειτουργούν ως κριτικά αναστοχαζόμενοι
εκπαιδευτικοί με στόχο τη συνεχή βελτίωση του έργου τους αλλά και ως επιστήμονες. Αυτό
επιτυγχάνεται με υποχρεωτικά μαθήματα αλλά και με τη δυνατότητα να επιλέγουν και να
εμβαθύνουν στις γνωστικές περιοχές και στα αντικείμενα με κριτήριο τα προσωπικά και ακαδημαϊκά
ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, αλλά και τις μελλοντικές επαγγελματικές και επιστημονικές εξελίξεις.
Σο πρόγραμμα σπουδών του Σμήματος διαμορφώθηκε, ώστε να ανταποκριθεί στους εξής
επιμέρους στόχους: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα πρέπει:


να κατανοήσουν βασικές έννοιες και θεωρίες των επιστημών της αγωγής και να εξοικειωθούν με

τη μεθοδολογία τους (εκπαιδευτική εκπαίδευση)


να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τις επιστήμες και τις τέχνες, από τις οποίες

προέρχονται τα περιεχόμενα του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου (ειδική επιστημονική
και καλλιτεχνική εκπαίδευση)


να αποκτήσουν γνώσεις διδακτικής των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου (διδακτική

εκπαίδευση)


να αναπτύξουν την ικανότητα στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης του εκπαιδευτικού έργου (σύνδεση

προσωπικής εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης) και


να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν ξενόγλωσση επιστημονική βιβλιογραφία.
Οι στόχοι αυτοί ανταποκρίνονται στην αποστολή του Σμήματος, όπως αυτοί

παρουσιάστηκαν παραπάνω, αλλά και στο προφίλ ενός εκπαιδευτικού που, σύμφωνα με τη σύγχρονη
επιστημονική έρευνα, θεωρείται ότι δυνάμει ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας.
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Διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης του Τμήματος στις απαιτήσεις της κοινωνίας
Η παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων στο χώρο της εκπαίδευσης της προσχολικής
ηλικίας και η εμπειρική αποτύπωση της ανταπόκρισης των πτυχιούχων του Σμήματος στον
επαγγελματικό τους ρόλο, όπως αυτή προκύπτει από την απευθείας επαφή με αποφοίτους και
σχολικούς υμβούλους, αποτελούν τις πηγές ανατροφοδότησης σε σχέση με το Πρόγραμμα
πουδών. Ψστόσο, συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης του Προγράμματος
πουδών στις ανάγκες της κοινωνίας δεν υπάρχουν.
Διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών
Για την εκπαίδευση του προγράμματος σπουδών αρμόδια είναι η Γενική υνέλευση του Σμήματος.
Σο πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με το νόμο, είναι δυνατόν να αναθεωρείται κάθε Απρίλιο. Σο
ακαδημαϊκό έτος 2010-11 το Παιδαγωγικό Σμήμα Νηπιαγωγών συμπλήρωσε δεκαεπτά χρόνια
λειτουργίας. ‟ αυτό το διάστημα συσσωρεύτηκε αρκετή εμπειρία, έγιναν πολλές συζητήσεις και
διαπιστώσεις με στόχο την αναμόρφωση του προγράμματος. Ειδικότερα, υπεύθυνη για την
αξιολόγηση και αναθεώρηση του Προγράμματος πουδών είναι η ειδική επιτροπή που λειτουργεί
στο πλαίσιο του Σμήματος και η οποία αξιοποιεί για τους λόγους αυτούς τα δεδομένα από την
αξιολόγηση των φοιτητών, τη συζήτηση που γίνεται στο πλαίσιο της Γενικής υνέλευσης, τις
παρατηρήσεις των φοιτητών, συγκριτικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί από συναδέλφους του
Σμήματος και έχουν παρουσιαστεί στη Γενική του υνέλευση. Ψς αποτέλεσμα αυτής της
διαδικασίας ανατροφοδότησης, το Πρόγραμμα πουδών η τελευταία αναθεώρηση του
Προγράμματος πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2006-07, ενώ η εκ νέου αναθεώρησή του
έχει προγραμματιστεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Δημοσιοποίηση Προγράμματος Σπουδών
Σο

Πρόγραμμα

πουδών

http://www.nured.uowm.gr/

είναι
και

στην

διαθέσιμο
ιστοσελίδα

στην
της

ιστοσελίδα
Γραμματείας

του
του

Σμήματος
Σμήματος

http://www.nured.uowm.gr/el/node/13
Διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
της
τοιχεία της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων συλλέχτηκαν στο παρελθόν από σχετικές
έρευνες που διεξήχθησαν (Πίνακας 8). Σα στοιχεία αυτά για τους αποφοίτους του Προπτυχιακού
Προγράμματος πουδών των τελευταίων πέντε ετών αναδεικνύουν μια σχετικά καλή εικόνα της
ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Από το ποσοστό των αποφοίτων που διατήρησαν τα στοιχεία
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επικοινωνίας τους και στάθηκε δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, φάνηκε πως πάνω από τους μισούς
έχουν καταφέρει να εργαστούν και μάλιστα άμεσα μετά την αποφοίτησή τους από το Σμήμα. Είναι
σημαντικό να τονιστεί πως τα ποιοτικά στοχεία της έρευνας που πραγματοποιείται για την ένταξη
των αποφοίτων του Σμήματος στην αγορά εργασίας αναδεικνύουν, μέχρι στιγμής, μια θετική εικόνα
για τις ευκαιρίες που τους δίνονται να απασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο των σπουδών
τους.
σον

αφορά

τους

αποφοίτους

της

τελευταίας

πενταετίας

του

Μεταπτυχιακού

Προγράμματος πουδών, το 80% εντάχθηκαν άμεσα ή ήταν ήδη ενταγμένο στην αγορά εργασίας,
το 8% εντάχθηκε σε διάστημα 12 μηνών και το 1% σε διάστημα 24 μηνών από την αποφοίτησή του
από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών (υνοπτικά, τα στοιχεία παρατίθενται στον Πίνακα 10
του Παραρτήματος).

3.1.2. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών πουδών;
(Πίνακες ΑΔΙΠ 12.1 και 12.2.)
το πλαίσιο του Προγράμματος Προπτυχιακών πουδών του Παιδαγωγικού Tμήματος Δυτικής
Μακεδονίας προσφέρονται μαθήματα που διακρίνονται:


με κριτήριο τη δεσμευτικότητά τους σε υποχρεωτικά και κατ‟ επιλογήν υποχρεωτικά.



με κριτήριο το στόχο της διδασκαλίας τους σε (α) εισαγωγικά και βασικής εκπαίδευσης και (β)

εμβάθυνσης


με κριτήριο το περιεχόμενό τους, στα γνωστικά αντικείμενα: 1. Μεθοδολογία έρευνας. 2.

Ιστορία της αγωγής και της εκπαίδευσης. 3. Υιλοσοφία και φιλοσοφικές προϋποθέσεις της αγωγής. 4.
Χυχολογία και ψυχολογικές προϋποθέσεις της αγωγής. 5. Κοινωνιολογία και κοινωνιολογική
θεμελίωση και έρευνα της εκπαίδευσης. 6. Ειδική αγωγή. 7. Παιδαγωγική. 8. Οργάνωση και
διοίκηση της εκπαίδευσης. 9. Ελληνική γλώσσα. 10. Λογοτεχνία. 11. Ιστορία. 12. Παράδοση και
πολιτισμός. 13. Πληροφορική. 14. Μαθηματικά. 15. Περιβαλλοντική εκπαίδευση. 16. Υυσικές
επιστήμες. 17. Αισθητική παιδεία. 18. Μουσικοπαιδαγωγική. 19. Θεατρικό παιχνίδι –
Κουκλοθέατρο. 20. Κινητική αγωγή. 21. Παιδιατρική – Τγιεινή. 22.Διδακτική μεθοδολογία και
πρακτική άσκηση. 23. Ξένη γλώσσα.
Ποσοστό μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων
Καθώς δε λειτουργούν τομείς στο Σμήμα, δεν προσφέρονται μαθήματα κορμού, ειδίκευσης ή
κατευθύνσεων.
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Προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής
Δεν υπάρχουν μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
Ποσοστό υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής
στο σύνολο των μαθημάτων
Από το σύνολο των 102 μαθημάτων που προσφέρονται στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών,
τα 43 είναι υποχρεωτικά (ποσοστό 42%) και τα 59 κατ‟ επιλογή υποχρεωτικά (ποσοστό 58%). ε
μονάδες ECTS η συγκεκριμένη αναλογία διαμορφώνεται στις 180 πιστωτικές μονάδες για τα
υποχρεωτικά και τις 236 για τα επιλεγόμενα.
Ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών
γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων
Η διάκριση μεταξύ των προσφερόμενων μαθημάτων αναφέρεται σ‟ αυτά της βασικής εκπαίδευσης,
της εμβάθυνσης και της εφαρμογής. Από τα 102 μαθήματα του Προγράμματος πουδών, το 53%
είναι βασικής εκπαίδευσης, το 45% εμβάθυνσης και το 2% εφαρμογής.
Κατανομή χρόνου μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων
Ο χρόνος στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του Προγράμματος πουδών κατανέμεται
ως εξής, σύμφωνα με τις περιγραφές των μελών ΔΕΠ του Σμήματος για τα μαθήματά τους:
Πίνακας 3.1.2. Κατανομή του χρόνου διδασκαλίας σε κατηγορίες
Θεωρητική

Εργαστήρια

διδασκαλία
61%

6%

Υροντιστηριακές

Ερευνητικές

Πρακτική

ασκήσεις

εργασίες

άσκηση

15%

5%

9%

Μικροδιδασκαλίες

4%

Οργάνωση και συντονισμός της ύλης μεταξύ των μαθημάτων
Σα ζητήματα που αναφέρονται στην ύλη των μαθημάτων αποτελούν ευθύνη των διδασκόντων τους.
Προφανώς, σε ένα πολυσυλλεκτικό Σμήμα, όπως είναι τα Παιδαγωγικά Σμήματα, διάφορες
μεθοδολογικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις είναι στη διάθεση των φοιτητών ακόμη και για
παρόμοια ερωτήματα. τις περιπτώσεις εκείνες που μέλη ΔΕΠ καλύπτουν παρόμοια γνωστικά
αντικείμενα υπάρχει η μεταξύ τους συνεργασία. Ενδεικτικές σε σχέση με την οργάνωση της ύλης
είναι οι απαντήσεις που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων για το
σχολικό έτος 2010-11 στις σχετικές ερωτήσεις. Η πλειοψηφία των φοιτητών και φοιτητριών θεωρεί
ότι η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος πολύ καλά (26%) ή
ικανοποιητικά (52%). Σο 17% κρίνει ότι

ανταποκρίθηκε σε μέτριο βαθμό. Αρνητική άποψη
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φανερώνουν οι απαντήσεις μη ικανοποιητικά (5%) ή απαράδεκτα (1%). Ανάλογη είναι η εικόνα που
προκύπτει από τις απαντήσεις στο ερώτημα εάν η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη. Σο
32% των απαντήσεων τη θεωρεί πολύ καλά οργανωμένη, το 46% ικανοποιητικά οργανωμένη, το
16% μέτρια, το 4% λίγο και μόλις το 1% καθόλου.
Σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων. Λειτουργικότητα, αναλογία.
Μόλις στο 5% των μαθημάτων εφαρμόζεται το σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων, με
αποτελέσματα που δεν έχουν διερευνηθεί.
Προσφερόμενα μαθήματα από άλλα και σε άλλα προγράμματα σπουδών
Κανένα από τα μαθήματα του Προγράμματος πουδών δεν προσφέρεται σε άλλα προγράμματα.
Αντίθετα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Σμήματος έχουν ως υποχρεωτικά 4 μαθήματα που
προσφέρονται από διδάσκοντες του Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας. Πρόκειται για τα μαθήματα: «Εικαστικά εργαστήρια», «Εκπαιδευτική αξιολόγηση»,
«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» και «Διδακτική των Εικαστικών». Παράλληλα, μέλη
ΔΕΠ του ίδιου Σμήματος προσφέρουν και επιλεγόμενα μαθήματα στους φοιτητές του Σμήματος
Νηπιαγωγών, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα πουδών του ΠΣΔΕ. Πρόκειται για
τα μαθήματα «Παιδαγωγικά υλικά και μέσα. Φρήση Παιδαγωγικού Τλικού», «Εισαγωγή στην
εκπαιδευτική αγγλική ορολογία» και «Εμβάθυνση και ανάλυση αυθεντικού υλικού των επιστημών της
αγωγής».
Διδασκόμενες ξένες γλώσσες
Η μόνη ξένη γλώσσα που διδάσκεται στο Σμήμα είναι η αγγλική. Σα δύο επιλεγόμενα μαθήματα
προσφέρονται από συνάδελφο του Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η κατάσταση με τη
διδασκαλία των ξένων γλωσσών είναι δυσχερής, καθώς δεν υπάρχει μέλος ΕΕΔΙΠ που καλύπτει το
συγκεκριμένο αντικείμενο και τα τελευταία χρόνια δεν έχει διατεθεί στο Σμήμα κάποιος
εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών, παρά τις σχετικές εισηγήσεις της Γενικής υνέλευσης του Σμήματος
προς το Τπουργείο.

3.1.3. Αξιολόγηση του εξεταστικού συστήματος
Εφαρμογή πολλαπλών (σε είδος και χρόνο) τρόπων αξιολόγησης των φοιτητών
τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθημάτων (81%) εφαρμόζονται πολλαπλοί τρόποι αξιολόγησης, οι
οποίοι διαφοροποιούνται τόσο στο είδος όσο και στο χρόνο της αξιολόγησης. Ψς προς το είδος οι
τρόποι αξιολόγησης περιλαμβάνουν τη γραπτή εξέταση, την προφορική εξέταση, την εκπόνηση και
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παρουσίαση εργασιών και την ανάπτυξη εφαρμογών είτε σε εργαστηριακό επίπεδο είτε στο πλαίσιο
μικροδιδασκαλιών και πρακτικής άσκησης. Ψς προς το χρόνο, στο τέλος του εξαμήνου
πραγματοποιούνται συνήθως οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Παράλληλα, στη διάρκεια του
εξαμήνου οι φοιτητές αξιολογούνται στη βάση των εργασιών που αναλαμβάνουν, των εφαρμογών που
υλοποιούν και μέσω ενδιάμεσων εξετάσεων (προόδου). ύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγονται
από το Σμήμα, το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 από τα 102 μαθήματα που προσφέρθηκαν, στα 12
επιλέχτηκε ως μέθοδος αξιολόγησης

αποκλειστικά η γραπτή εξέταση, στα 68 ο συνδυασμός

γραπτής εξέτασης και εργασίας ή γραπτής εξέτασης και ανάπτυξης εφαρμογών, στα 5 η προφορική
εξέταση, στα 8 η προφορική εξέταση σε συνδυασμό με εργασίες ή αξιολόγηση ανάπτυξης
εφαρμογών, ενώ 9 μαθήματα αξιολογήθηκαν στη βάση της εκπόνησης εργασιών από τους φοιτητές.
Ψς προς το χρόνο της αξιολόγησης μόνο σε μια περίπτωση εφαρμόζεται ενδιάμεση αξιολόγηση
(πρόοδος), ενώ στο 81% των μαθημάτων, παράλληλα με την τελική προφορική ή γραπτή δοκιμασία,
η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, μέσω παρουσίασης εργασιών,
ασκήσεων και εφαρμογών.
Διασφάλιση διαφάνειας της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών
Σο ζήτημα της διαφάνειας των κριτηρίων αξιολόγησης των φοιτητών έχει διερευνηθεί στο πλαίσιο
της αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές. τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν στο
ακαδημαϊκό έτος 2010-11 η αξιολόγηση της συγκεκριμένος ερώτησης παρουσιάζει σχετική
υστέρηση, σε σχέση με τους δείκτες που προσδιορίζουν τον άξονα της οργάνωσης των μαθημάτων.
Έτσι, ενώ στην οργάνωση των μαθημάτων προκύπτει για το σύνολο των μαθημάτων μέσος όρος 3,96
με άριστα το 5, στην ερώτηση που αναφέρεται στη διαφάνεια των κριτηρίων αξιολόγησης ο μέσος
όρος που προκύπτει από τις απαντήσεις είναι 3,76. Σο γεγονός αυτό καταδεικνύει πως οι πρακτικές
που ακολουθούνται ως προς τη διαφάνεια της αξιολόγησης των φοιτητών (προσδιορισμός των
κριτηρίων αξιολόγησης από τους διδάσκοντες στην αρχή των μαθημάτων, κοινά θέματα εξετάσεων
για τους φοιτητές, δημόσια παρουσίαση εργασιών), δεν κρίνονται απόλυτα επαρκείς από τους
φοιτητές.
Διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας
Δεν υπάρχει στο Σμήμα κάποια συντεταγμένη διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας.
Διαφάνεια διαδικασίας ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ διπλωματικής εργασίας
Οι φοιτήτριες/φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη και
καθοδήγηση μελών του διδακτικού προσωπικού του Σμήματος. Η αίτηση για την ανάληψη

20

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

ΠΣΝ-ΠΔΜ

πτυχιακής εργασίας κατατίθεται, ύστερα από συνεννόηση με το μέλος ΔΕΠ, στη Γενική υνέλευση
του Σμήματος, η οποία αποφασίζει σχετικά και ορίζει δεύτερη/ο βαθμολογήτρια/τή. Κατά την
περίοδο συγγραφής της πτυχιακής εργασίας απαιτείται συνεργασία σε τακτά χρονικά διαστήματα με
την επόπτρια/ τον επόπτη. Η εργασία ολοκληρώνεται και παραδίδεται τουλάχιστον 15 μέρες πριν
από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου κατά την οποία οι φοιτήτριες/ φοιτητές προγραμματίζουν
να λάβουν το πτυχίο τους. ε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανατεθεί ή να κατατεθεί πτυχιακή
εργασία πέρα από αυτά τα χρονικά όρια. Κάθε μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να αναλάβει περισσότερες
από επτά πτυχιακές εργασίες. Η πτυχιακή εργασία παραδίνεται δακτυλογραφημένη σε δύο αντίτυπα,
ένα από τα οποία κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη της χολής, και πιστώνεται με εννέα διδακτικές
μονάδες (9 ΔΜ), οι οποίες αντιστοιχούν σε τρία κατ‟ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Με βάση τα
παραπάνω, η διαφάνεια ως προς την ανάθεση της πτυχιακής επιδιώκεται μέσα από τις διαδικασίες
της Γενικής υνέλευσης, ενώ ως προς την εξέταση και την αξιολόγησή της επιδιώκεται μέσω της
συνύπαρξης δύο βαθμολογητών και της δημοσιοποίησης της πτυχιακής εργασίας.
Προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ διπλωματική εργασία
υγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές δεν υπάρχουν. Η αρμοδιότητα και η ευθύνη ανήκει στον
κάθε διδάσκοντα.

3.1.4 Αξιολόγηση διεθνούς διάστασης του Προγράμματος Προπτυχιακών πουδών
Συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό
Δεν υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών
καθ‟ όλη τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.
Συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό)
Η συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών στο Σμήμα Νηπιαγωγών είναι περιορισμένη και εντοπίζεται σε
πολίτες κυπριακής και αλβανικής υπηκοότητας. υγκεκριμένα, στα τελευταία ακαδημαϊκά έτη η
συμμετοχή των αλλοδαπών φοιτητών κυμάνθηκε από το 1% έως το 7%, με τα ποσοστά να
σημειώνουν αυξητική τάση προϊόντος του χρόνου. Έτσι, το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, 9 αλλοδαποί
φοιτητές εισήχθησαν στο Σμήμα μεταξύ 130 εισαγομένων φοτιητών, ενώ το 2005-06 υπήρχε μόνο 1
μεταξύ 74 (Πίνακας 3). Παρόλα αυτά, τα ποσοστά των αλλοδαπών παραμένουν χαμηλά σε όλη τη
διάρκεια αυτής της περιόδου.
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Μαθήματα διδασκόμενα (και) σε ξένη γλώσσα
Η ξένη γλώσσα στην οποία δυνητικά προσφέρονται μαθήματα του Προγράμματος πουδών είναι η
αγγλική. υγκεκριμένα, τα μαθήματα που έχουν διδαχτεί στην αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο του
Εράσμους

αφορούσαν

ενδεικτικά

ύγχρονες

Σάσεις

στην

Προσχολική

Εκπαίδευση,

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική αγωγή.
Συμμετοχή Τμήματος σε προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS,
LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) στο επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών
υμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus.
Συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού
πως έχει ήδη αναφερθεί, έχουν συναφθεί συμφωνίες ανάμεσα στο Σμήμα Νηπιαγωγών και τα
ακόλουθα ιδρύματα:


University of Cyprus –Nicosia



University of Jyvaskyla- Finland



University of Rzeszowksi (Poland)



University of Göteborg (Sweden)



University of Brighton (U.K.)



University of Turin- Italy



Institute of Education- University of London (UK)



University of Turku (Finland)



Universita degli studi di Verona (Italy)

Δεν υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών πουδών του Σμήματος.
Σο σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) εφαρμόζεται στο Σμήμα από το ακαδημαϊκό
έτος 2007-08.
Από το 2007-08 κυκλοφόρησε Οδηγός πουδών γραμμένος στην αγγλική γλώσσα που περιέλαβε
μια εκτενή εισαγωγή στη φιλοσοφία και την εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς πιστωτικών
μονάδων και την αντιστοίχιση των προσφερόμενων μαθημάτων του Προγράμματος πουδών στο
σύστημα ECTS.

3.1.5 Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών
Εφαρμογή και δεσμευτικότητα του θεσμού της πρακτικής άσκησης των φοιτητών
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Σο πρόγραμμα των πρακτικών ασκήσεων αποτελεί ουσιαστικό και υποχρεωτικό μέρος της
εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών στο Παιδαγωγικό Σμήμα Νηπιαγωγών Υλώρινας. Αποσκοπεί
κυρίως στη αρχική εκπαίδευση των μελλοντικών Νηπιαγωγών, ενώ συμβάλλει στη σύνδεση της
παιδαγωγικής και διδακτικής θεωρίας και πράξης των υποψηφίων νηπιαγωγών και δίνει την ευκαιρία
συνειδητοποίησης των προσωπικών εκπαιδευτικών θεωριών των υποψηφίων νηπιαγωγών και του
τρόπου που συνδέονται με τις εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και διδακτικές τους επιλογές.

Η

πρακτική άσκηση συνοδεύεται και στηρίζεται από τον κλάδο της παιδαγωγικής επιστήμης που έχει
ως αντικείμενο τη διδακτική πράξη, δηλαδή από τη Διδακτική Μεθοδολογία. Ση μεσολάβηση
μεταξύ θεωρίας και πράξης, Πανεπιστημίου και Νηπιαγωγείου, σπουδών και επαγγέλματος,
αναλαμβάνει το πρόγραμμα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης. Σα επιμέρους
μαθήματα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης συγκαταλέγονται στα
υποχρεωτικά μαθήματα και επιλέγονται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο έβδομο ή όγδοο
εξάμηνο του προγράμματος σπουδών.
Η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των φοιτητών
Αρχικά, επιχειρείται η πρόκληση του ενδιαφέροντος μέσω θεωρητικών μαθημάτων, τα οποία
αναφέρονται στις μεθόδους συστηματικής παρατήρησης, συγκέντρωσης και αξιοποίησης
πληροφοριών και στη διαμόρφωση ευέλικτου μαθησιακού περιβάλλοντος. τη συνέχεια, παράλληλα
με την παρουσία των φοιτητών-τριών στο χώρο του νηπιαγωγείου, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές
συγκεντρώνονται στους χώρους της χολής και συνεργάζονται μεταξύ τους, με τους αποσπασμένους
και τα μέλη ΔΕΠ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανατροφοδότηση και ο αναστοχασμός.
Οργάνωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος. Διάρκεια και σχετικός εσωτερικός κανονισμός
Τπάρχει κανονισμός προγράμματος πρακτικών ασκήσεων, ο οποίος προσδιορίζει τις παιδαγωγικές
κατευθύνσεις, τους σκοπούς και τους στόχους, τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων ρόλων και το
οργανωτικό πλαίσιο των πρακτικών ασκήσεων. Σο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διαρκεί ένα
εξάμηνο και μπορεί να πραγματοποιηθεί στο έβδομο ή όγδοο εξάμηνο, ανάλογα με το χωρισμό των
ομάδων που γίνεται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Παράλληλα με το πρόγραμμα της
πρακτικής άσκησης που μοιράζεται σε δύο επίπεδα, οι φοιτήτριες /ες επιλέγουν σε κάθε εξάμηνο τις
δύο διδακτικές που αντιστοιχούν σε αυτό. Για το Ζ‟ εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν τις διδακτικές
της Μουσικοκινητικής αγωγής και των Εικαστικών και για το Η‟ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν τις
διδακτικές της Μητρικής και της Γνωριμίας με το περιβάλλον.
1ο επίπεδο της πρακτικής άσκησης

23

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

ΠΣΝ-ΠΔΜ

Σο πρώτο επίπεδο πρακτικής άσκησης διαρκεί 3,5 εβδομάδες. Σις πρώτες 2 ημέρες, οι φοιτήτριες
και οι φοιτητές παρακολουθούν θεωρητικά μαθήματα στη χολή τα οποία αναφέρονται στις
μεθόδους συστηματικής παρατήρησης, συγκέντρωσης και αξιοποίησης πληροφοριών και στη
διαμόρφωση ευέλικτου μαθησιακού περιβάλλοντος.
Σις υπόλοιπες τρεις εβδομάδες καθημερινά οι φοιτήτριες και οι φοιτητές παρευρίσκονται ανά ζεύγη
στο νηπιαγωγείο, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, παρατηρώντας, καταγράφοντας και
συλλέγοντας πληροφορίες / δεδομένα. Με τη λήξη της λειτουργίας του νηπιαγωγείου οι φοιτήτριες
και οι φοιτητές συγκεντρώνονται στη χολή ένα δίωρο κάθε μέρα με σκοπό να αξιοποιήσουν τις
πληροφορίες / δεδομένα που συνέλεξαν να προβούν σε συνολικές εκτιμήσεις σχετικά με τις
διδακτικές πρακτικές, έτσι ώστε να οδηγηθούν στις κατάλληλες διδακτικές αποφάσεις.
2ο επίπεδο της πρακτικής άσκησης
Σο δεύτερο επίπεδο διαρκεί 4 εβδομάδες που διατίθενται στην ανάληψη πλήρους παιδαγωγικού και
εκπαιδευτικού έργου από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές. Σις 4 εβδομάδες, δηλαδή 20 εργάσιμες
ημέρες, καλούνται οι φοιτήτριες / φοιτητές ανά ζεύγη να αναλάβουν πλήρες διδακτικό έργο στο
νηπιαγωγείο, εκτός από τη δέκατη (6 ώρες) και την εικοστή ημέρα (6 ώρες), οι οποίες διατίθενται για
ανατροφοδότηση και αξιολόγηση αντίστοιχα. Οι δύο φοιτήτριες/ές εργάζονται στην ίδια τάξη, κατά
τη διάρκεια της εβδομάδας ως εξής: Η/Ο μια/ένας «διδάσκει» και η/ο άλλη/ος παρατηρεί και
καταγράφει τα λόγια και τις αντιδράσεις των παιδιών (συλλογή πληροφοριών / δεδομένων). το
τέλος της εβδομάδας συναντώνται οι δύο συνεργαζόμενοι φοιτήτριες και φοιτητές σχολιάζουν τα
δεδομένα τους, προσπαθούν να προσδιορίσουν σε ποιο στάδιο εξέλιξης βρίσκονται τα παιδιά,
προσδιορίζουν και ερμηνεύουν τις παρατηρήσεις, τις οποίες λαμβάνουν υπόψη τους για το
σχεδιασμό του επόμενου προγράμματος. Σην επόμενη εβδομάδα αλλάζουν ρόλους, κ.ο.κ.
Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην οργάνωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών
Η αξιοσημείωτη αύξηση των ενεργών φοιτητών-τριών την τελευταία πενταετία συνδέεται με αρκετές
από τις βασικές δυσκολίες που έχουν προκύψει στην οργάνωση και υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης. Η αναλογία των μελών ΔΕΠ που έχουν την ευθύνη της πρακτικής άσκησης και φοιτητώντριών είναι πλέον οριακά λειτουργική, λόγω της μη αναπλήρωσης δύο συναδελφισσών που είχαν
εμπλοκή στην πρακτική άσκηση και συνταξιοδοτήθηκαν. ημαντικές δυσχέρειες προκύπτουν και
από την έλλειψη του απαιτούμενου αριθμού αποσπασμένων νηπιαγωγών, ο ρόλος των οποίων είναι
καίριος για την ομαλή λειτουργία της πρακτικής άσκησης σε καθεμιά από τις φάσεις της. ε
συνδυασμό με την έλλειψη μελών ΕΕΔΙΠ που να ασχολούνται με το συντονισμό της πρακτικής
άσκησης στο Σμήμα, η εποπτεία των φοιτητών-τριών καθίσταται ελλιπής, καθώς στην τρέχουσα
ακαδημαϊκή χρονιά καλείται μία μόνο αποσπασμένη νηπιαγωγός να αναλάβει το ρόλο αυτό για 70
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φοιτητές και φοιτήτριες ανά εξάμηνο. Πρόσθετη δυσχέρεια προκύπτει από τον περιορισμένο αριθμό
νηπιαγωγείων που λειτουργούν στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της
Υλώρινας και έχουν τις προϋποθέσεις να δεχτούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, για να υλοποιηθεί
το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης. την παρούσα φάση συνεργάζονται με το Σμήμα
Νηπιαγωγών 10 νηπιαγωγεία (2 μονοθέσια και 8 διθέσια), εκ των οποίων τα δύο είναι Πειραματικά.
Σο ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ο φοιτητές και φοιτήτριες του Σμήματος εξέφρασαν στη
Γενική υνέλευση το αίτημά τους να έχουν ήδη διδαχτεί τα μαθήματα της Διδακτικής
Μεθοδολογίας, πριν από τη συμμετοχή τους στην πρακτική άσκηση και την ανάγκη να αναπτύξουν
τις διδακτικές τους παρεμβάσεις στο χώρο του νηπιαγωγείου. Ανταποκρινόμενη στο αίτημα αυτό η
Γενική υνέλευση του Σμήματος αποφάσισε από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 να μεταφέρει τα
μαθήματα των διδακτικών της Μουσικοκινητικής αγωγής, των Εικαστικών, της Μητρικής Γλώσσας
και της Γνωριμίας με το περιβάλλον στο 3ο έτος σπουδών από το 4ο, στο οποίο μέχρι τότε
διδάσκονταν.
Ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στις οποίες στοχεύει η πρακτική άσκηση. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και
της εξοικείωσης των ασκουμένων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης
κοπός του προγράμματος είναι η διαμόρφωση μιας/ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού, η/ο
οποία/ος αντιμετωπίζει τη σχολική τάξη ως πεδίο παρατήρησης και έρευνας και αναζητεί,
αντιπαραθέτει και αξιολογεί διδακτικές επιλογές και σταθμίζει τις επιπτώσεις τους.
Σο πρόγραμμα αποσκοπεί:


Να γνωρίζουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές πώς τα παιδιά μαθαίνουν, με τη συγκέντρωση και
αξιοποίηση πληροφοριών.



Να διαμορφώνουν ένα μαθησιακό περιβάλλον ανοιχτό και ευέλικτο, ώστε να διευκολύνει τη
μαθησιακή προσπάθεια και να ευνοεί την ανάπτυξη της αυτονομίας όλων των παιδιών.



Να αποκτούν τα εφόδια για το σχεδιασμό, την πραγματοποίηση και την αξιολόγηση
δημιουργικών δραστηριοτήτων / προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην κοινωνική,
συναισθηματική, γνωστική και κινητική ανάπτυξη των παιδιών.



Να αναπτύσσουν την ικανότητα επιλογής κατάλληλων αναπτυξιακών προγραμμάτων /
δραστηριοτήτων που να αναδύονται από τις ανάγκες των παιδιών με τη διαδικασία της
τεκμηρίωσης (παρατήρηση και ερμηνεία δεδομένων).



Να μπορούν να αναστοχάζονται με βάση τις επιστημονικές τους παραδοχές και τις αξίες που
υπονοούνται στις πρακτικές τους.

Ο περιορισμός της πρακτικής άσκησης σε ένα εξάμηνο προκαλεί δυστοκίες ως προς τα
αναμενόμενα αποτελέσματα.

Οι φοιτήτριες καλούνται να γνωρίσουν τα παιδιά, το χώρο του
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νηπιαγωγείου, τη λειτουργία του ημερήσιου και εβδομαδιαίου προγράμματος, να σχεδιάσουν, να
υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν προγράμματα για μικρά παιδιά μέσα σε ένα εξάμηνο. Καλούνται
επίσης να χρησιμοποιήσουν γνώσεις που απέκτησαν τα προηγούμενα χρόνια εκτός του πεδίου
εφαρμογής, γεγονός που έχει αναδειχτεί ως μία από τις δυσκολίες που συναντούν στην πρακτική
άσκηση. Δε δίνεται επίσης η δυνατότητα να βελτιωθούν σημαντικά οι φοιτήτριες στη διάρκεια ενός
εξαμήνου, οπότε σε αδύνατες περιπτώσεις, δεν εξασφαλίζονται οι ευκαιρίες για ενίσχυση της
επιστημονικής και επαγγελματικής συγκρότησης των αποφοίτων.
Συσχέτιση του αντικειμένου απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση πτυχιακής /
διπλωματικής εργασίας
ε αρκετές περιπτώσεις η εμπειρία των φοιτητών στην πρακτική άσκηση συνδέεται με την
ερευνητική δραστηριότητα των φοιτητριών κατά την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών. Για
παράδειγμα, έχουν πραγματοποιηθεί διπλωματικές όπου έγινε σχεδιασμός και υλοποίηση μίας
εκπαιδευτικής παρέμβασης, η οποία αξιολογήθηκε ερευνητικά με μετρήσεις πριν, κατά και μετά την
παρέμβαση.
Δημιουργία με την πρακτική άσκηση ευκαιριών για μελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων
το βαθμό που το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης επιτυγχάνει να υλοποιήσει τους στόχους του,
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση επαγγελματιών εκπαιδευτικών που συνειδητοποιούν
τις προσωπικές εκπαιδευτικές θεωρίες τους και τον τρόπο που αυτές συνδέονται με τις εκπαιδευτικές,
παιδαγωγικές και διδακτικές τους επιλογές. Η διαδικασία της πρακτικής άσκησης καθαυτή
αποσκοπεί σε μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών και, υπό την έννοια
αυτή, προσδιορίζει ένα περισσότερο ελκυστικό προφίλ υποψήφιου εκπαιδευτικού. Ψστόσο, δεν έχει
τεκμηριωθεί ακόμη, για την περίπτωση των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Σμημάτων, η συσχέτιση
της πρακτικής άσκησης με τις ευκαιρίες απασχόλησής τους. το πλαίσιο του τμήματος λειτουργεί
όμως και πρόγραμμα διευρυμένης πρακτικής άσκησης, όπου οι φοιτητές αποκτούν εργασιακή
εμπειρία σε πλαίσια εκτός νηπιαγωγείου, όπως μουσεία και υπηρεσίες.
Ανάπτυξη δικτύου διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς με σκοπό
την πρακτική άσκηση των φοιτητών
Οι υπεύθυνοι της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Υλώρινας, οι Διευθυντές και
το προσωπικό των πειραματικών και των συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων συμβάλλουν στην
αποτελεσματική εκπαίδευση των φοιτητριών/τών της χολής με την εμπειρία τους και την
καθοδήγηση που προσφέρουν. Σα μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει την πρακτική άσκηση του
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Σμήματος βρίσκονται σε τακτική επαφή μαζί τους και, επιπλέον οργανώνουν στο πλαίσιο της
πρακτικής συσκέψεις, ώστε να αναδεικνύονται οι βέλτιστες πρακτικές και οι αδυναμίες, με τελικό
σκοπό τη βελτίωση του προγράμματος. Επιπρόσθετα, ένα ευρύ δίκτυο διασύνδεσης με κοινωνικούς,
πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος της
Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης που υλοποιείται από το Σμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06
μέχρι σήμερα.
Πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Τμήμα, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης φοιτητών (σε
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο)
Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Σμήματος για τη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης. Η μεγαλύτερη συνεισφορά εγγράφεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου που έχουν
πραγματοποιήσει και δημοσιοποιήσει μέλη ΔΕΠ του Σμήματος και αναφέρεται στο ολοήμερο
νηπιαγωγείο, τις απαραίτητες προϋποθέσεις στελέχωσης του νηπιαγωγείου, ώστε να ασκήσει
αποτελεσματικά τις λειτουργίες του, τη διαδικασία μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό
σχολείο κ.α.
Συνεργασίες και επαφές μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα
εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης
Η συνεργασία είναι στενή και συστηματική. υναντήσεις και ενημέρωση με τις νηπιαγωγούς που
δέχονται φοιτήτριες και φοιτητές πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα τόσο από τους
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς όσο και από τα μέλη ΔΕΠ. Παράλληλα, σε στενή συνεργασία.
βρίσκονται όλα τα εμπλεκόμενα μέλη του Σμήματος τόσο με τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υλώρινας όσο και με τη σχολική σύμβουλο προσχολικής εκπαίδευσης.
Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τμήματος με τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής
άσκησης
Εφόσον υπάρχει η διάθεση συνεργασίας από τις νηπιαγωγούς, δεν τίθενται θέματα προϋποθέσεων και
απαιτήσεων. Από την πλευρά του Σμήματος καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια να μη
διαταράσσεται το πρόγραμμα των νηπιαγωγείων από το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, ενώ
δίνεται μια μικρή δυνατότητα στους ασκούμενους φοιτητές και φοιτήτριες να προμηθευτούν το
εκπαιδευτικό υλικό που απαιτούν οι παρεμβάσεις τους, ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση των
νηπιαγωγείων.
Παρακολούθηση και υποστήριξη των ασκούμενων φοιτητών
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Η πρώτη φάση της πρακτικής άσκησης υποστηρίζεται από θεωρητικά μαθήματα, τα οποία
αναφέρονται στις μεθόδους συστηματικής παρατήρησης, συγκέντρωσης και αξιοποίησης
πληροφοριών και στη διαμόρφωση ευέλικτου μαθησιακού περιβάλλοντος. Βιντεοσκοπημένες ή
δειγματικές διδασκαλίες αποτελούν υλικό για συζήτηση και αναστοχασμό. Ακολούθως, οι
αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΔΕΠ οργανώνουν σε τακτά διαστήματα συναντήσεις με
τους φοιτητές/τριες προκειμένου να ενισχύσουν τον αναστοχασμό των φοιτητριών/ών για όσα
παρατηρούν στα νηπιαγωγεία ή αναλαμβάνουν να οργανώσουν σε αυτά.
τροποποιούν

ή

συμπληρώνουν

ή

βελτιώνουν

τον

προτεινόμενο

Επίσης, συζητούν ή
ημερήσιο

σχεδιασμό

δραστηριοτήτων/προγραμμάτων του κάθε φοιτητή. Πραγματοποιούνται επισκέψεις στις τάξεις στις
οποίες ασκούνται οι φοιτητές/τριες με σκοπό να παρατηρηθεί το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό τους
έργο, να συζητηθούν ενδεχόμενα προβλήματα και να προσφερθεί συστηματική υποστήριξη. Μετά
την εφαρμογή της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται συσκέψεις με την παρουσία και των
φοιτητών για την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας. Ανταλλάσσονται απόψεις για συμπληρώσεις,
τροποποιήσεις με τελικό σκοπό τη βελτίωση του προγράμματος των πρακτικών ασκήσεων.
ΤΝΟΧΗ
Με βάση τα παραπάνω, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών του Παιδαγωγικού Σμήματος
Νηπιαγωγών Δυτικής Μακεδονίας αποσκοπεί να είναι οι απόφοιτοι του τμήματος σε θέση να
λειτουργούν ως κριτικά αναστοχαζόμενοι εκπαιδευτικοί με στόχο τη συνεχή βελτίωση του έργου
τους αλλά και ως επιστήμονες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που επιδιώκει, εκ παραλλήλου, ειδική
επιστημονική, καλλιτεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. τα θετικά χαρακτηριστικά του
συγκαταλέγονται η οργάνωση της ύλης, οι πολλαπλοί τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών, η
εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) ήδη από το ακαδημαϊκό έτος
2007-08, οι καλές προοπτικές επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων του. Ιδιαίτερη βαρύτητα
δίνεται στο πρόγραμμα των πρακτικών ασκήσεων, το οποίο αποτελεί ουσιαστικό και υποχρεωτικό
μέρος της εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών στο Παιδαγωγικό Σμήμα Νηπιαγωγών Υλώρινας.
Αδύναμα σημεία του προγράμματος μπορεί να θεωρηθούν η θέση της διδασκαλίας των ξένων
γλωσσών σ‟ αυτό, η έλλειψη μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, η σχετικά ελλιπής διαφάνεια σε σχέση
με τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών-τριών, η μη συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό
και η περιορισμένη συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών.
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3.2 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών

3.2.1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες της αγωγής (ΥΕΚ 298, τ. Β’/18-2-2009)
Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Κατεύθυνση: Διδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά Προγράμματα
Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις
απαιτήσεις της κοινωνίας
Ο βαθμός ανταπόκρισης της κατεύθυνσης στους στόχους του τμήματος είναι πολύ μεγάλος γιατί
τόσο τα αναλυτικά προγράμματα όσο και η διδακτική μεθοδολογία αποτελούν βασικά στοιχεία της
παιδαγωγικής σκέψης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αντιστοιχούν άμεσα στην αποστολή του
τμήματος αλλά και στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των περισσοτέρων μελών ΔΕΠ του τμήματος.
Θεωρούμε δε ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να μελετώνται και να ερευνώνται από τα στελέχη της
εκπαίδευσης και όσους επιθυμούν να εμπλακούν στην εκπαίδευση ή ήδη εργάζονται σε αυτήν, είτε ως
εκπαιδευτικοί, είτε ως στελέχη.
Εφόσον σήμερα η κοινωνία μας έχει θεωρηθεί κοινωνία της γνώσης, η εκπαίδευση αποτελεί
κύριο μοχλό ανάπτυξης. Η ανάγκη για ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο εκπαιδευτικό που μπορεί να
παρακολουθήσει τόσο τις κοινωνικές αλλαγές όσο και τις εκπαιδευτικές αλλαγές εξασφαλίζεται τόσο
με την κατοχή των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων και της γενικής παιδαγωγικής γνώσης όσο
και της γνώσης των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων και της παιδαγωγικής γνώσης
διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων.
Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η δομή της κατεύθυνσης οργανώνεται μέσα από τη λειτουργική συσχέτιση δύο αξόνων: α) τον άξονα
των μαθημάτων επιστημονικής θεμελίωσης της κατεύθυνσης όπως η εκπαιδευτική έρευνα, η γνωστική
ψυχολογία και τα αντικείμενα της διδακτικής μεθοδολογίας και των αναλυτικών προγραμμάτων από
μία επιστημολογική και μία γενική παιδαγωγική προσέγγιση. Β) τον άξονα των γνωστικών
αντικειμένων που περιλαμβάνονται ως μελέτη στο χώρο των αναλυτικών προγραμμάτων και της
διδακτικής μεθοδολογίας (Γλώσσα, Υυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Νέες Σεχνολογίες,
Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Κινητική Αγωγή).
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Το εξεταστικό σύστημα
ε όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης δίνεται η ευκαιρία για πολλαπλούς και ποικίλους τρόπους
εξέτασης που λαμβάνουν υπόψη τις διαφοροποιημένες ικανότητες των φοιτητών και φοιτητριών μας
αλλά και τις διαφορετικές απαιτήσεις των μαθημάτων. Μεταξύ άλλων αξιολογείται η συμμετοχή, η
προφορική παρουσίαση άρθρων από την αιχμή της εκπαιδευτικής έρευνας και της πρόσφατης
συζήτησης σύγχρονων θεμάτων ή την προφορική παρουσίαση εργασιών, γραπτές ή/και προφορικές
εξετάσεις και γραπτή εργασία.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων δίνεται η δυνατότητα

ανατροφοδότησης από τους διδάσκοντες και διδάσκουσες αλλά και από όλους τους μαθητευόμενους.
Θεωρούμε ότι ο συνδυασμός τουλάχιστον 3 τρόπων αξιολόγησης των φοιτητών μας εξασφαλίζει μία
αξιόπιστη και έγκυρη διαδικασία.
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών μας προσπαθούμε να είναι μία αξιοκρατική και
διαφανής διαδικασία. Για το λόγο αυτό έχουμε τρία εξελικτικά βήματα στην επιλογή των υποψηφίων
α) γραπτές εξετάσεις για τον έλεγχο της κατοχής μιας ξένης γλώσσας που είναι απαραίτητη για τη
μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας (προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη γραπτή εξέταση του
αντικειμένου), β) γραπτή εξέταση στο βασικό μάθημα της κατεύθυνσης «Διδακτική Μεθοδολογία και
αναλυτικά προγράμματα», η γνώση του οποίου θεωρείται προϋπόθεση για τη φοίτηση στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα (βαρύτητα 60%, η βάση στη βαθμολογία (5/10) θεωρείται απαραίτητος
όρος επιτυχίας). Οι γραπτές εξετάσεις βαθμολογούνται από δύο αξιολογητές και προκύπτει ο
τελικός βαθμός από το μέσο όρο, γ) αξιολόγηση του προσωπικού φακέλου των υποψηφίων
(δημοσιεύσεις, πτυχιακή εργασία, βαθμός πτυχίου, συμμετοχή σε συνέδρια, άλλες σπουδές) (20%)
και δ) προσωπική συνέντευξη στη συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού που αξιολογεί τη
συνολική συγκρότηση και ικανότητα επικοινωνίας των υποψηφίων (20%).

Σα αποτελέσματα

ανακοινώνονται αμέσως μετά στις εξετάσεις στο διαδίκτυο.
Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η αρχική χρηματοδότηση κάλυπτε ως ένα βαθμό τις απαιτήσεις του προγράμματος (π.χ. μετάκληση
ειδικών επιστημόνων, αγορά βιβλίων και υλικών). Μετά τις τελευταίες περικοπές η χρηματοδότηση
κρίνεται ιδιαιτέρως ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών της κατεύθυνσης του προγράμματος (το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν έχει δίδακτρα).
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Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η διεθνής διάσταση της κατεύθυνσης διασφαλίζεται κυρίως μέσα από την

αξιοποίηση της

σύγχρονης έρευνας και βιβλιογραφίας που χρησιμοποιείται ευρύτατα στη θεματολογία και τη
βιβλιογραφία των μαθημάτων και στις εργασίες των φοιτητών. Οι μειωμένοι προϋπολογισμοί δεν
επιτρέπουν τη μετάκληση ειδικών επιστημόνων από το εξωτερικό που θα δίδασκαν στο πρόγραμμα
ή θα παρουσίαζαν σε συνέδρια προς όφελος των μετεκπαιδευομένων.
Κατεύθυνση: Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση
Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις
απαιτήσεις της κοινωνίας
Ο βαθμός ανταπόκρισης της κατεύθυνσης στους στόχους του τμήματος είναι πολύ μεγάλος γιατί τα
γλωσσικά μαθήματα όσο και η λογοτεχνία

αποτελούν βασικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής

διαδικασίας, αντιστοιχούν άμεσα στην αποστολή του τμήματος και στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των
περισσοτέρων μελών ΔΕΠ του τμήματος. Θεωρούμε δε ιδιαιτέρως σημαντικό η γλώσσα και η
λογοτεχνία να μελετώνται και να ερευνώνται από τα στελέχη της εκπαίδευσης και από όσους
επιθυμούν να εμπλακούν στην εκπαίδευση ή ήδη εργάζονται σε αυτήν, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως
στελέχη.
τον βαθμό που η σύγχρονη κοινωνία μας έχει θεωρηθεί κοινωνία της γνώσης, η εκπαίδευση
αποτελεί

κύριο μοχλό

ανάπτυξης.

Η ανάγκη για έναν εκπαιδευτικό που είναι ικανός να

παρακολουθήσει τις κοινωνικές όσο και τις εκπαιδευτικές εξελίξεις θεραπεύεται με την κατοχή των
σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων και της γενικής εκπαιδευτικής γνώσης για το θεμελιώδες πεδίο
της γλώσσας.
Η δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η δομή της κατεύθυνσης οργανώνεται με την λειτουργική συσχέτιση δύο αξόνων: (α) τον άξονα των
μαθημάτων επιστημονικής θεμελίωσης της κατεύθυνσης (γλωσσολογία, θέματα παιδικής
λογοτεχνίας, κοινωνιογλωσσολογία κ.ά.) και (β) τον άξονα των γνωστικών αντικειμένων που
περιλαμβάνονται ως μελέτη στο χώρο των αναλυτικών προγραμμάτων και της διδακτικής
(εφαρμοσμένη γλωσσολογία, διδακτική της λογοτεχνίας).
Το εξεταστικό σύστημα
ε όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης δίνεται η ευκαιρία για πολλαπλούς και ποικίλους τρόπους
εξέτασης που λαμβάνουν υπόψη τις διαφοροποιημένες ικανότητες των φοιτητών και φοιτητριών μας
αλλά και τις διαφορετικές απαιτήσεις των μαθημάτων. Μεταξύ άλλων αξιολογείται η συμμετοχή, η
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προφορική παρουσίαση άρθρων από την αιχμή της εκπαιδευτικής έρευνας και της πρόσφατης
συζήτησης σύγχρονων θεμάτων ή την προφορική παρουσίαση εργασιών, γραπτές ή/και προφορικές
εξετάσεις και γραπτή εργασία.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων δίνεται η δυνατότητα

ανατροφοδότησης από τους διδάσκοντες και διδάσκουσες αλλά και από όλους τους μαθητευόμενους.
Θεωρούμε ότι ο συνδυασμός τουλάχιστον 3 τρόπων αξιολόγησης των φοιτητών μας εξασφαλίζει μία
αξιόπιστη και έγκυρη διαδικασία.
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών μας προσπαθούμε να είναι μία αξιοκρατική και
διαφανής διαδικασία. Για το λόγο αυτό έχουμε τρία εξελικτικά βήματα στην επιλογή των υποψηφίων
α) γραπτές εξετάσεις για τον έλεγχο της κατοχής μιας ξένης γλώσσας που είναι απαραίτητη για τη
μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας (προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη γραπτή εξέταση του
αντικειμένου), β) γραπτή εξέταση στο βασικό μάθημα της κατεύθυνσης «Γλώσσα-Λογοτεχνία», η
γνώση του οποίου θεωρείται προϋπόθεση για τη φοίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα (βαρύτητα
60%, η βάση στη βαθμολογία (5/10) θεωρείται απαραίτητος όρος επιτυχίας). Οι γραπτές εξετάσεις
βαθμολογούνται από δύο αξιολογητές και προκύπτει ο τελικός βαθμός από το μέσο όρο, γ)
αξιολόγηση του προσωπικού φακέλου των υποψηφίων (δημοσιεύσεις, πτυχιακή εργασία, βαθμός
πτυχίου, συμμετοχή σε συνέδρια, άλλες σπουδές) (20%) και δ)

προσωπική συνέντευξη στη

συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού που αξιολογεί τη συνολική συγκρότηση και ικανότητα
επικοινωνίας των υποψηφίων (20%). Σα αποτελέσματα ανακοινώνονται αμέσως μετά στις εξετάσεις
στο διαδίκτυο.
Η χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η παλαιότερη χρηματοδότηση κάλυπτε ως ένα βαθμό τις απαιτήσεις του προγράμματος (:
μετάκληση ειδικών επιστημόνων, αγορά βιβλίων και στοιχειωδών υλικών όπως τα γραφικά). Με τις
πρόσφατες και με τις επαπειλούμενες περικοπές η χρηματοδότηση κρίνεται απολύτως ανεπαρκής για
την κάλυψη των αναγκών της κατεύθυνσης του προγράμματος (το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν έχει
δίδακτρα).
Η διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η διεθνής διάσταση της κατεύθυνσης διασφαλίζεται κυρίως μέσα από την

αξιοποίηση της

σύγχρονης έρευνας και βιβλιογραφίας που χρησιμοποιείται ευρύτατα στη θεματολογία και τη
βιβλιογραφία των μαθημάτων και στις εργασίες των φοιτητών. Οι μειωμένοι προϋπολογισμοί δεν
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επιτρέπουν τη μετάκληση ειδικών επιστημόνων από το εξωτερικό που θα δίδασκαν στο πρόγραμμα
ή θα παρουσίαζαν σε συνέδρια προς όφελος των μετεκπαιδευομένων.
Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Πολιτική
Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις
απαιτήσεις της κοινωνίας.
Η εκπαιδευτική έρευνα από τη μια αποτελεί συστατικό στοιχείο των επιστημών της εκπαίδευσης
σύμφωνα, εξάλλου, και με τις διεθνώς παραδεκτές επιστημολογικές ταξινομίες και από την άλλη
αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας κάθε επιστήμονα που δραστηριοποιείται ή επιθυμεί να
δραστηριοποιηθεί στον χώρο της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική πολιτική, ως θεωρία αλλά και ως
συγκεκριμένη κοινωνική και πολιτική πρακτική συνιστά το θεμέλιο οργανωτικό λίθο των
εκπαιδευτικών συστημάτων και η κατανόηση της διαδικασίας παραγωγής και εμπέδωσής της συνιστά
απαραίτητο εφόδιο κάθε επαγγελματία της εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή κατεύθυνση
συνδέεται απολύτως και οργανικά με τους σκοπούς, τους στόχους και τα μέσα επίτευξης των στόχων
που το Σμήμα έχει θέσει και τόσο το ΠΜ συνολικά όσος και η συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι
οργανικά συνδεδεμένη με αυτούς. Εξάλλου, είναι γνωστό αλλά και απολύτως παραδεκτό από τη
θεωρία και από την έρευνα ότι η εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστικά από δύο ανισοβαρείς πυλώνες:
αυτόν της μάχιμης εκπαίδευσης και αυτόν του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Η ελληνική κοινωνία, το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και το πεδίο της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής έχει
ανάγκη από προσωπικό το οποίο να εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της
εκπαιδευτικής πολιτικής. Από την άλλη, η ελληνική εκπαιδευτική ιστορία έχει δείξει ότι η
εκπαιδευτική πολιτική εφαρμόζεται, κατά κανόνα, ως αποκύημα εμπνεύσεων και όχι ως προϊόν
επιστημονικής έρευνας και οργάνωσης. το επίπεδο αυτό η διασύνδεση μεταξύ εκπαιδευτικής
έρευνας και εκπαιδευτικής πολιτικής καθίσταται οργανική.
Η δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σο πρόγραμμα αναπτύσσεται μέσα από δύο βασικούς πυλώνες: τον πυλώνα της εκπαιδευτικής
πολιτικής και τον πυλώνα της εκπαιδευτικής έρευνας. Προφανώς, οι δύο πυλώνες συνδέονται
οργανικά και αλληλεπιδραστικά μεταξύ τους. Παράλληλα, στο πρόγραμμα εντάσσονται σεμινάρια
διάρκειας 2 -4 ωρών τα οποία επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται της
εκπαιδευτικής πολιτικής και της εκπαιδευτικής έρευνας. Σα συγκεκριμένα σεμινάρια αντιμετωπίζουν
κυρίως πρακτικές διαστάσεις όπως: η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, η πολιτική στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ερευνητική πολιτική της χώρας, η λειτουργία των ερευνητικών
ινστιτούτων κ.λπ.
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Το εξεταστικό σύστημα
Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μέσα από διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές οι
οποίες και προκρίνονται αναλογικά με το επίπεδο των σπουδών. Για παράδειγμα, δεν
χρησιμοποιείται η γραπτή εξέταση σε δοσμένη ύλη (μέθοδος που χρησιμοποιείται κυρίως σε
προπτυχιακές σπουδές), ενώ επιλέγονται μέθοδοι όπως η εκπόνηση συνθετικών εργασιών, η
εκπόνηση μικρών ερευνητικών projects, η δημόσια παρουσίαση εκ μέρους των φοιτητών και των
φοιτητριών ειδικών ζητημάτων, ή η επίλυση προβλημάτων (εκπαιδευτικής πολιτικής, εκπαιδευτικής
έρευνας ή συνδυασμού των δύο). Οι κατάλληλες μέθοδοι αξιολόγησης σε συνδυασμό με το ευρύ
ρεπερτόριο χρήσης τους εξασφαλίζουν μια δυναμική διάσταση στο πρόγραμμα και σύμφωνα
τουλάχιστον με τις απόψεις των φοιτητών προκρίνονται και ως οι πιο αποδοτικές σε σχέση με τη
διαδικασία μάθησης εκ μέρους τους.
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών μας προσπαθούμε να είναι μία αξιοκρατική και
διαφανής διαδικασία. Για το λόγο αυτό έχουμε τρία εξελικτικά βήματα στην επιλογή των υποψηφίων
α) γραπτές εξετάσεις για τον έλεγχο της κατοχής μιας ξένης γλώσσας που είναι απαραίτητη για τη
μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας (προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη γραπτή εξέταση του
αντικειμένου), β) γραπτή εξέταση στο βασικό μάθημα της κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική πολιτική και
εκπαιδευτική έρευνα», η γνώση του οποίου θεωρείται προϋπόθεση για τη φοίτηση στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα (βαρύτητα 60%, η βάση στη βαθμολογία (5/10) θεωρείται απαραίτητος όρος
επιτυχίας). Οι γραπτές εξετάσεις βαθμολογούνται από δύο αξιολογητές και προκύπτει ο τελικός
βαθμός από το μέσο όρο, γ) αξιολόγηση του προσωπικού φακέλου των υποψηφίων (δημοσιεύσεις,
πτυχιακή εργασία, βαθμός πτυχίου, συμμετοχή σε συνέδρια, άλλες σπουδές) (20%) και δ)
προσωπική συνέντευξη στη συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού που αξιολογεί τη συνολική
συγκρότηση και ικανότητα επικοινωνίας των υποψηφίων (20%). Σα αποτελέσματα ανακοινώνονται
αμέσως μετά στις εξετάσεις στο διαδίκτυο.
Η χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η χρηματοδότηση του προγράμματος σπουδών ήταν απολύτως ικανοποιητική για όσα χρόνια ήταν
ενταγμένο στο ΕΠΕΑΕΚ και κατά τα χρόνια της χρηματοδότησής του από τον τακτικό
προϋπολογισμό. Με δεδομένο το ότι δεν προβλέπεται ουδεμία οικονομική συμμετοχή των
φοιτητών, μετά την τελευταία περικοπή στον προϋπολογισμό οι ποιοτικές δυνατότητες του
προγράμματος που σχετίζονται με συγκεκριμένα κόστη μειώθηκαν σημαντικά. Για παράδειγμα
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κατέστη ιδιαίτερα δύσκολη η μετάκληση εξειδικευμένου προσωπικού από άλλα ΑΕΙ, ο
εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε εξειδικευμένα συγγράμματα ατόνησε σημαντικά όπως ατόνησε
επίσης και η προμήθεια εξειδικευμένου επιστημονικού υλικού, όπως λογισμικά κ.λπ.
Η διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η διεθνής διάσταση κάθε προγράμματος σπουδών, μεταξύ άλλων, μπορεί να προκύπτει από τη
φοίτηση αλλοδαπών φοιτητών, τη διδασκαλία εκ μέρους αλλοδαπών καθηγητών, αλλά και από τη
διεθνή κινητικότητα του προσωπικού που εργάζεται σε αυτό, και τέλος και από τη διεθνή
κινητικότητα των φοιτητών του. Ψς προς το πρώτο ζήτημα, το γεγονός ότι η διδασκαλία γίνεται στα
ελληνικά δεν επιτρέπει την παρακολούθηση του προγράμματος από αλλοδαπούς. Ψς προς το
δεύτερο ζήτημα, η οικονομική στενότητα απαγορεύει την μετάκληση προσωπικού από το εξωτερικό.
Ψστόσο, όσοι και όσες εργάζονται στο πρόγραμμα έχουν σημαντική διεθνή παρουσία και
παρακινούμε και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να κάνουν το ίδιο. Πολλές από τις εργασίες τους
στέλνονται από τους/τις ίδιες σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Εξάλλου, θεωρούμε ότι η εξάσκηση
σε διαδικασίες δημοσίευσης θα πρέπει να είναι συστατικό κάθε είδους μεταπτυχιακών σπουδών.
Κατεύθυνση: Χυχολογικές και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις της Διαφορετικότητας
Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις
απαιτήσεις της κοινωνίας
Ο βαθμός ανταπόκρισης της κατεύθυνσης στους στόχους του Σμήματος είναι πολύ μεγάλος, γιατί
διευρύνονται οι γνώσεις και δεξιότητες των παιδαγωγών (νηπιαγωγών και δασκάλων), εκπαιδευτικών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κοινωνικών επιστημόνων (ψυχολόγων, λογοθεραπευτών,
κοινωνικών λειτουργών κ.α.) στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).
Σα μαθήματα αντιστοιχούν κυρίως στη διάσταση των μαθησιακών δυσκολιών και της
νοητικής αναπηρίας ως ένας πόλος, ενώ ο άλλος πόλος εστιάζεται στη δίγλωσση ειδική εκπαίδευση
(μετανάστες ΑΜΕΑ, δίγλωσσοι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή νοητική αναπηρία κ.α.)
Σα μαθήματα αντιστοιχούν κυρίως στην γνωστική, κοινωνική διάσταση του Σμήματος και στα
ερευνητικά ενδιαφέροντα των αντίστοιχων μελών ΔΕΠ του Σμήματος, ενώ παράλληλα εμπλέκονται
και πολλά ΔΕΠ από όλο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πατρών και Ιωαννίνων και ΑΠΘ.
ημειώνουμε ότι το πρόγραμμα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα στο συνδυασμό δίγλωσσης
ειδικής εκπαίδευσης. Οι θεματικές στις οποίες δίνονται έμφαση αφορούν α) νοητική αναπηρία με
ιδιαίτερη έμφαση στα γενετικά σύνδρομα και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, και β) στη διγλωσσία
και τους μετανάστες.
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Ιδιαίτερα ενδιαφέρον για το Σμήμα και την επιστημονική και ερευνητική ανάπτυξή του έχει
η εκδήλωση ενδιαφέροντος από ποικίλα, γνωστικά πεδία των κοινωνικών σπουδών, και της
εκπαίδευσης. Η ανάγκη για ένα σύγχρονο, εκπαιδευτικό, αλλά και κοινωνικό επιστήμονα που μπορεί
να παρακολουθήσει τόσο τα επιστημονικά δρώμενα της ΕΑΕ, αλλά και τις εκπαιδευτικές αλλαγές
στο χώρο της δίγλωσσης ΕΑΕ, εξασφαλίζεται με την κατοχή των σύγχρονων μεθοδολογικών
εργαλείων, μέσα από τη σύζευξη της γνωστικής ψυχολογίας και της νευροψυχολογίας στην ΕΑΕ.
Η δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η δομή της κατεύθυνσης οργανώνεται μέσα από τη λειτουργική συσχέτιση δύο αξόνων: α) τον άξονα
των μαθημάτων επιστημονικής θεμελίωσης της κατεύθυνσης της ΕΑΕ όπως μαθησιακές δυσκολίες
στο γραπτό λόγο, ειδικές εκπαιδευτικές πολιτικές, νοητική αναπηρία, θέματα νευροψυχολογίας β)
τον άξονα των της ενότητας εγγραμματισμός και μειονότητες (Κοινωνική

Χυχολογία και

Πολιτισμική Διαφορά, Μετανάστες, μειονότητες και εθνοτικότητα, Διγλωσσία και Εκπαίδευση),
καθώς και από τα γενικά υποστηρικτικά μαθήματα της γνωστικής ψυχολογίας και της μεθοδολογίας
έρευνας.
Το εξεταστικό σύστημα
ε όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης δίνεται η ευκαιρία για πολλαπλούς και ποικίλους τρόπους
εξέτασης, που λαμβάνουν υπόψη τις διαφοροποιημένες ικανότητες των φοιτητών και φοιτητριών,
αλλά και τις διαφορετικές απαιτήσεις των μαθημάτων. Μεταξύ άλλων αξιολογείται η συμμετοχή, η
προφορική παρουσίαση, η παρουσίαση ερευνητικών εργασιών, γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις,
γραπτή εργασία καθώς επίσης και η συμμετοχή τους σε ερευνητικές εργασίες, οι οποίες απαιτούν την
επιτόπια έρευνα σε σχολεία, ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης, ΚΕΔΔΤ, ΚΕΚΤΚΑΜΕΑ,
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. κ.ά. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων δίνεται η δυνατότητα ανατροφοδότησης από
τους διδάσκοντες. Θεωρούμε ότι ο συνδυασμός τουλάχιστον 3 τρόπων αξιολόγησης των
φοιτητών/τριών εξασφαλίζει μία αξιόπιστη και έγκυρη διαδικασία.
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών μας προσπαθούμε να είναι μία αξιοκρατική και
διαφανής διαδικασία. Για το λόγο αυτό έχουμε τρία εξελικτικά βήματα στην επιλογή των υποψηφίων
α) γραπτές εξετάσεις για τον έλεγχο της κατοχής μιας ξένης γλώσσας που είναι απαραίτητη για τη
μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας (προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη γραπτή εξέταση του
αντικειμένου), β) γραπτή εξέταση στο βασικό μάθημα της κατεύθυνσης «ΕΑΕ και Δίγλωσση
Εκπαίδευση», η γνώση του οποίου θεωρείται προϋπόθεση για τη φοίτηση στο συγκεκριμένο
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πρόγραμμα (βαρύτητα 60%, η βάση στη βαθμολογία (5/10) θεωρείται απαραίτητος όρος
επιτυχίας). Οι γραπτές εξετάσεις βαθμολογούνται από δύο αξιολογητές και προκύπτει ο τελικός
βαθμός από το μέσο όρο, γ) αξιολόγηση του προσωπικού φακέλου των υποψηφίων (δημοσιεύσεις,
πτυχιακή εργασία, βαθμός πτυχίου, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια ή/και άλλες σπουδές
συναφείς με το αντικείμενο της ΕΑΕ) (20%) και δ) προσωπική συνέντευξη στη συντονιστική
επιτροπή του μεταπτυχιακού που αξιολογεί τη συνολική συγκρότηση και ικανότητα επικοινωνίας των
υποψηφίων (20%). Σα αποτελέσματα ανακοινώνονται αμέσως μετά στις εξετάσεις στο διαδίκτυο.
Η χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η αρχική χρηματοδότηση κάλυπτε ως ένα κατ‟ ελάχιστο βαθμό τις απαιτήσεις του προγράμματος
(π.χ. μετάκληση ειδικών επιστημόνων, αγορά βιβλίων και υλικών). Μετά τις τελευταίες περικοπές η
χρηματοδότηση κρίνεται ιδιαιτέρως ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών της κατεύθυνσης του
προγράμματος (το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν έχει δίδακτρα).
Η διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η διεθνής διάσταση της κατεύθυνσης διασφαλίζεται κυρίως μέσα από την

αξιοποίηση της

σύγχρονης έρευνας και βιβλιογραφίας που χρησιμοποιείται ευρύτατα στη θεματολογία και τη
βιβλιογραφία των μαθημάτων και στις εργασίες των φοιτητών. Μέσω συνεργασίας με το ευρωπαϊκό
ERASMUS, academic network CICE (children‟s identity and citizenship in Europe)
διοργανώθηκε σεμινάριο το ακαδ. έτος 2010-2011. Οι μειωμένοι προϋπολογισμοί όμως δεν
επιτρέπουν τη σταθερή μετάκληση ειδικών επιστημόνων από το εξωτερικό που θα δίδασκαν στο
πρόγραμμα ή θα παρουσίαζαν σε συνέδρια προς όφελος των μετεκπαιδευομένων. Για το λόγο αυτό
κρίνουμε αναγκαίο την μετεξέλιξή του σε διακρατικό, διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών στην αγγλική και ελληνική γλώσσα ως «Master of Special Education» με στόχο την
παγίωσή του στο διεθνές επιστημονικό ακαδημαϊκό χώρο.
Κατεύθυνση: Πολιτισμικές πουδές (ημειωτικές δομές και πρακτικές)
Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις
απαιτήσεις της κοινωνίας
Ο βαθμός ανταπόκρισης της κατεύθυνσης στους στόχους του Σμήματος είναι πολύ μεγάλος, γιατί
διευρύνονται οι γνώσεις και δεξιότητες των παιδαγωγών (νηπιαγωγών και δασκάλων), οι οποίοι
δηλώνουν ενδιαφέρον για τις πολιτισμικές σπουδές και τα νέα ποιοτικά μεθοδολογικά εργαλεία, τα
οποία δύνανται να αξιοποιήσουν τόσο στη σχολική πραγματικότητα (οπτικός γραμματισμός και
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φεμινιστικές αναλύσεις), αλλά και σε άλλες υπηρεσίες, όπως στην μουσειακή αγωγή και στις
επιχειρήσεις επικοινωνιών και τουρισμού.
Σα μαθήματα αντιστοιχούν κυρίως στην πολιτισμική και ανθρωπιστική διάσταση του Σμήματος και
στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των αντίστοιχων μελών ΔΕΠ του Σμήματος, ενώ παράλληλα
εμπλέκονται και πολλά ΔΕΠ από όλο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, του ΑΠΘ, αλλά και
του εξωτερικού.
Για τις απαιτήσεις της κοινωνίας θεωρούμε ότι οι σύγχρονες Πολιτισμικές σπουδές στη
διάσταση της σημειωτικής, κριτικής και αποδομητικής σκέψης με έμφαση στο γραμματισμό της
εικόνας, στις σπουδές φύλου και στην εκπαίδευση στα ΜΜΕ είναι αναγκαίες τόσο για τα στελέχη
της εκπαίδευσης, αλλά και για τους ενεργητικούς, γονείς και πολίτες πτυχιούχους.
ημειώνουμε ότι το πρόγραμμα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα για τις ημειωτικές
πουδές. Οι θεματικές στις οποίες δίνονται έμφαση αφορούν α) στη διαχείριση της πολιτισμικής,
δημόσιας κληρονομιάς (μνημεία, αγάλματα, ναοί, αρχιτεκτονική, περιβάλλον και υλικά τόπου), στη
ψηφιακή ιστορία και β) στην εικόνα ως οπτική αντίληψη παιδιών και εκπαιδευτικών μέσα από τη
διαφήμιση, τηλεόραση και τον κινηματογράφο.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον για το Σμήμα και την επιστημονική και ερευνητική ανάπτυξή του έχει
η εκδήλωση ενδιαφέροντος από ποικίλα, γνωστικά πεδία των ανθρωπιστικών σπουδών, αλλά και από
Σμήματα της Πληροφορικής λόγω των μαθημάτων και των εργασιών στο πεδίο της Επικοινωνίας και
της πληροφόρησης.
Η ανάγκη για ένα σύγχρονο, κριτικό και ενεργητικό Ευρωπαίο πολίτη, εκπαιδευτικό, αλλά
και στέλεχος επιχειρήσεων που μπορεί να παρακολουθήσει τόσο τις κοινωνικές/πολιτικές αλλαγές,
αλλά και τις εκπαιδευτικές αλλαγές εξασφαλίζεται με την κατοχή των σύγχρονων πολιτισμικών
μεθοδολογικών εργαλείων, γιατί καλλιεργείται η κριτική σκέψη μέσα από εφαρμογές στο δημόσιο
Λόγο και στη δημόσια Εικόνα.
Η δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η δομή της κατεύθυνσης οργανώνεται μέσα από τη λειτουργική συσχέτιση δύο αξόνων: α) τον άξονα
των μαθημάτων επιστημονικής θεμελίωσης της κατεύθυνσης, δηλαδή το γνωστικό πεδίο των
Πολιτισμικών πουδών, όπως αυτό διεπιστημονικά αναπτύχθηκε στην Ευρώπη από τη δεκαετία του
1960 μέσα από τις κοινωνικές και γλωσσολογικές επιστήμες και β) τον άξονα των γνωστικών
αντικειμένων, που περιλαμβάνονται ως μελέτη: Θεωρία ημειωτικής στο Πλαίσιο των Πολιτισμικών
πουδών και της Πολιτικής Οικονομίας (15 ECTS), Κοινωνιολογία του Πολιτισμού (10 ECTS),
Κοινωνιολογική και Πολιτική Ανάλυση των Μ.Μ.Ε. (10 ECTS), Από την Ιστορία στις Ιστορίες,
Επιστήμη- Ιδεολογία-Σαυτότητες (15 ECTS), ημειωτική της Εικόνας (10 ECTS), Αισθητική,
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Μετανεωτερισμός και Πολιτισμική Θεωρία (10 ECTS), Κριτική Ανάλυση Λόγου: Εφαρμογές στις
Πολιτισμικές πουδές (10 ECTS), Πολιτισμός και Υύλο: Νεωτερικές και Μετανεωτερικές
Προσεγγίσεις (10 ECT).
Το εξεταστικό σύστημα
ε όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης δίνεται η ευκαιρία για πολλαπλούς και ποικίλους τρόπους
εξέτασης, που λαμβάνουν υπόψη τις διαφοροποιημένες ικανότητες των φοιτητών και φοιτητριών,
αλλά και τις διαφορετικές απαιτήσεις των μαθημάτων. Μεταξύ άλλων αξιολογείται η συμμετοχή, η
προφορική παρουσίαση, η παρουσίαση ερευνητικών εργασιών, γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις,
γραπτή εργασία καθώς επίσης και η συμμετοχή τους σε πολιτισμικά δρώμενα του Πανεπιστημίου
αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων δίνεται η δυνατότητα
ανατροφοδότησης από τους διδάσκοντες. Θεωρούμε ότι ο συνδυασμός τουλάχιστον 3 τρόπων
αξιολόγησης των φοιτητών/τριών εξασφαλίζει μία αξιόπιστη και έγκυρη διαδικασία.
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι αξιοκρατική και διαφανής
διαδικασία. Για το λόγο αυτό έχουμε τρία εξελικτικά βήματα στην επιλογή των υποψηφίων, όπως α)
γραπτές εξετάσεις για τον έλεγχο της κατοχής μιας ξένης γλώσσας που είναι απαραίτητη για τη
μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας (προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη γραπτή εξέταση του
αντικειμένου), β) γραπτή εξέταση στο βασικό μάθημα της κατεύθυνσης «Θεωρία ημειωτικής στο
Πλαίσιο των Πολιτισμικών πουδών και της Πολιτικής Οικονομίας», η γνώση του οποίου θεωρείται
προϋπόθεση για τη φοίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα (60%). Οι γραπτές εξετάσεις
βαθμολογούνται από δύο αξιολογητές και προκύπτει ο τελικός βαθμός από το μέσο όρο: γ)
αξιολόγηση του προσωπικού φακέλου των υποψηφίων (δημοσιεύσεις, πτυχιακή εργασία, βαθμός
πτυχίου, συμμετοχή σε συνέδρια, άλλες σπουδές) (20%) και δ)

προσωπική συνέντευξη στη

συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού που αξιολογεί τη συνολική συγκρότηση και ικανότητα
επικοινωνίας των υποψηφίων (20%). Σα αποτελέσματα ανακοινώνονται αμέσως μετά στις εξετάσεις
στο διαδίκτυο.
Η χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η αρχική χρηματοδότηση κάλυπτε ως ένα βαθμό τις απαιτήσεις του προγράμματος (π.χ.
μετακίνηση ΔΕΠ από άλλα πανεπιστήμια και από το εξωτερικό, αγορά βιβλίων και υλικών). Μετά
τις τελευταίες περικοπές η χρηματοδότηση κρίνεται ιδιαιτέρως ανεπαρκής για την κάλυψη των
αναγκών της κατεύθυνσης του προγράμματος (το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν έχει δίδακτρα).

39

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

ΠΣΝ-ΠΔΜ

Η διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η διεθνής διάσταση της κατεύθυνσης διασφαλίζεται μέσα από την αξιοποίηση της σύγχρονης
έρευνας και βιβλιογραφίας, που χρησιμοποιείται ευρύτατα στη θεματολογία και τη βιβλιογραφία των
μαθημάτων και στις εργασίες των φοιτητών/τριών, αλλά κυρίως μέσω των πολλών συνεργασιών με τα
άλλα Πανεπιστήμια, όπου διδάσκεται παρόμοιο πεδίο, όπως a) το New Bulgarian University στη
όφια με υπεύθυνο συντονιστή τον Kristian Bankov b) το Università di Torino, Dipartimento di
Filosofia, Torino με υπεύθυνο συντονιστή τον Massimo Leone και c) το ευρωπαϊκό ERASMUS,
academic network CICE (children‟s identity and citizenship in Europe).
Από το 2008 η ετήσια και πάγια συμμετοχή του προγράμματος στο διεθνές Summer School
στη ημειωτική στη Sozopol με την αποστολή ενός ΔΕΠ και 7 μεταπτυχιακών διασφαλίζει επίσης
τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών. Για το λόγο αυτό κρίνουμε
αναγκαίο την μετεξέλιξή του σε διακρατικό, διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
στην αγγλική και ελληνική γλώσσα ως «MASTER OF SCIENCES IN COMMUNICATION,
SEMIOTIC APPROACHES- MEDIA AND MARKETING» με στόχο την παγίωσή του στο
διεθνές επιστημονικό ακαδημαϊκό χώρο. Οι μειωμένοι προϋπολογισμοί ωστόσο δυσκολεύουν τη
σταθερή μετάκληση καθηγητών/τριών και ερευνητών/τριών από το εξωτερικό, οι οποίοι μέχρι
σήμερα μέσω Erasmus, αλλά κυρίως εθελοντικά και για ερευνητικούς λόγους διδάσκουν

στο

Πρόγραμμα.
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3.2.2. Σίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες της αγωγής (ΥΕΚ 1650, τ. β¨/14 Αυγ. 2008)
Κατεύθυνση: Δημιουργική Γραφή
Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις
απαιτήσεις της κοινωνίας
Ο βαθμός ανταπόκρισης της κατεύθυνσης στους στόχους του Σμήματος είναι ικανοποιητικός, καθώς
οι γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς (νηπιαγωγούς και δασκάλους) και
σε πτυχιούχους άλλων τμημάτων ΑΕΙ, μπορούν να αξιοποιηθούν στην σχολική πραγματικότητα (η
δημιουργική γραφή αναφαίνεται βαθμηδόν ως δραστηριότητα στην ελεύθερη ζώνη ενώ στην Κύπρο
έχει ενταχθεί ήδη ως μάθημα στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα της α/ βάθμιας και της β/ βάθμιας
εκπαίδευσης) όσο και σε εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως στην αισθητική αγωγή (π.χ.
βιβλιοδετική τέχνη) και στην αγορά του βιβλίου (συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων, σεναρίων κ.λπ).
Ιδιαίτερη σημασία για το Σμήμα και την επιστημονική και ερευνητική ανάπτυξή του έχει η
κατ‟ έτος εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίων από ποικίλα γνωστικά πεδία των ανθρωπιστικών
σπουδών (Υιλολογία, Νομική, Πληροφορική κ.ά.). ημειώνουμε ότι προς το παρόν το πρόγραμμα
είναι το μοναδικό στην Ελλάδα.
Η δομή, η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η δομή της κατεύθυνσης θεμελιώνεται με την λειτουργική συσχέτιση δύο αξόνων: (α) του άξονα των
μαθημάτων επιστημονικής θεμελίωσης της κατεύθυνσης όπως θεωρία λογοτεχνίας, ιστορία της
λογοτεχνίας, γλώσσα και λογοτεχνία και (β) του άξονα των γνωστικών αντικειμένων που
περιλαμβάνονται ως μελέτη στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο, όπως λογοτεχνία στο διαδίκτυο, ποίηση
και πεζογραφία, στιχουργική και μελοποιία, λογοτεχνία και μετάφραση.
Το εξεταστικό σύστημα
ε όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης δίνεται η ευκαιρία για πολλαπλούς και ποικίλους τρόπους
εξέτασης, που λαμβάνουν υπόψη τις διαφοροποιημένες ικανότητες των φοιτητών και φοιτητριών,
αλλά και τις διαφορετικές απαιτήσεις των μαθημάτων (θεωρητικά και εργαστηριακά). Μεταξύ άλλων
αξιολογείται η συμμετοχή, η προφορική παρουσίαση, η παρουσίαση εργασιών, γραπτές ή/και
προφορικές εξετάσεις, γραπτή εργασία καθώς επίσης και η συμμετοχή σε πολιτισμικά δρώμενα του
Πανεπιστημίου και της τοπικής κοινωνίας.
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Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι τρίπτυχη:
α) γραπτή δοκιμασία για να ελεγχθεί η γενική δεξιότητα του υποψηφίου στο πεδίο της
λογοτεχνίας (βαρύτητα 60%, η βάση στη βαθμολογία (5/10) θεωρείται απαραίτητος όρος
επιτυχίας). Σα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από δύο αξιολογητές και προκύπτει ο
τελικός βαθμός από το μέσο όρο.
β) αξιολόγηση του προσωπικού φακέλου των υποψηφίων (δημοσιεύσεις, πτυχιακή εργασία,
βαθμός πτυχίου, συμμετοχή σε συνέδρια, άλλες σπουδές) (20%)
(γ) προσωπική συνέντευξη στη συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού που αξιολογεί τη
συνολική συγκρότηση και ικανότητα επικοινωνίας των υποψηφίων (20%).
Σα αποτελέσματα αναρτώνται αμέσως μετά την περαίωση των εξετάσεων στο διαδίκτυο.
Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σο ΠΜ «Δημιουργική γραφή» δεν χρηματοδοτείται· αυτοσυντηρείται αποκλειστικά από τα
δίδακτρα των φοιτώντων.
Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η διεθνής διάσταση της κατεύθυνσης διασφαλίζεται μέσα από την αξιοποίηση της σύγχρονης
έρευνας και βιβλιογραφίας, που χρησιμοποιείται ευρύτατα στη θεματολογία και τη βιβλιογραφία των
μαθημάτων και στις εργασίες των φοιτητών, καθώς και από την διδασκαλία στο ΠΜ συγγραφέων
και μελών ΔΕΠ άλλων ελληνικών και ξένων ΑΕΙ (π.χ. ο ποιητής Σίτος Πατρίκος, ο συγγραφέας και
ακαδημαϊκός Θανάσης Βαλτινός, οι συγγραφείς και μέλη ΔΕΠ του Παν/μίου Αθηνών Νάσος
Βαγενάς και Γιώργης Γιατρομανωλάκης, η Katerina Carpinato από το Παν/μιο της Βενετίας κ.ά.).
Προχωρούμε στο μεταξύ τις συζητήσεις με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου, όπου είναι
πιθανή η ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του ΠΜ από το ακαδ. έτος 2012-13.
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3.2.3 Σίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες της αγωγής (ΥΕΚ 298/Β΄/18-02-09)
Κατεύθυνση: Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη
Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Σμήμα Επιστήμης Υυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις
απαιτήσεις της κοινωνίας
Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους των
εμπλεκόμενων Σμημάτων. Ειδικότερα, συμβάλλει στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των
παρεχόμενων γνώσεων από το Παιδαγωγικό Σμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας και από το Σμήμα Επιστήμης Υυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιπροσθέτως, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της
κοινωνίας, αφού συντονίζει την παρεχόμενη γνώση με τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα
προκειμένου να ανταποκριθούν επαρκέστερα οι φοιτώντες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο διεθνή
εκπαιδευτικό ανταγωνισμό. Έτσι, συμπορεύεται παράλληλα με τα νέα δεδομένα, τις εξελίξεις, τις
ανάγκες και τα πρότυπα που διαμορφώνει η πορεία της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής ενοποίησης στον
τομέα των επιστημών της αγωγής.
Η δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών απαιτεί την παρακολούθηση εντατικών μαθημάτων, την
επιτυχή εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα καθώς και την εκπόνηση μεταπτυχιακής ερευνητικής
διατριβής. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν
όλα τα μαθήματα κορμού (4) και από τα οκτώ (8) μαθήματα επιλογής τα τέσσερα (4). Για να
λειτουργήσει ένα μάθημα επιλογής χρειάζονται τουλάχιστον 5 ΜΥ. Η παρακολούθηση των
μαθημάτων κορμού ολοκληρώνεται στο Α΄ εξάμηνο (χειμερινό) και είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την παρακολούθηση των μαθημάτων επιλογής στο Β΄ εξάμηνο (εαρινό). Η παρακολούθηση των
μαθημάτων επιλογής γίνεται στο Β΄ εξάμηνο.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μετά το τέλος του Β΄ εξάμηνου και εφόσον εξετασθεί επιτυχώς σε
όλα τα μαθήματα κορμού και σε τρία (3) τουλάχιστον επιλογής μπορεί να υποβάλει αίτηση για
εκπόνηση μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής. Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά
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ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: τα 4
μαθήματα του Α΄ εξαμήνου αποτιμώνται συνολικά σε 30 ECTS, τα 4 μαθήματα του Β΄ εξαμήνου
αποτιμώνται σε 30 ECTS και η μεταπτυχιακή διατριβή σε 30 ECTS.
Η δομή, η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
πουδών είναι υψηλών προδιαγραφών και εγγύηση της επίτευξης των σημαντικών σκοπών του που
είναι: 1) Η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που θα
βασίζεται στις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας −
αλλά και της ελληνικής κοινωνίας − για εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της
εκπαίδευσης. 2) Η παροχή ειδικών επιστημονικών γνώσεων με σαφή θεωρητικό περιεχόμενο και
προσανατολισμό με στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών του ευρύτερου χώρου της
κοινωνικής προσφοράς, καθώς και άλλων κοινωνικών ομάδων σε θέματα εκπαίδευσης, παροχής
ψυχολογικών υπηρεσιών και φυσικής αγωγής - αθλητισμού. 3) Η υψηλής ποιότητας μετεκπαίδευση
φοιτητών και η δημιουργία επιστημόνων−ερευνητών/τριών εφοδιασμένων με τα απαραίτητα
γνωστικά «εργαλεία» για να προσφέρουν εξειδικευμένο έργο ή να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν
πρωτότυπη έρευνα. 4) Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας και η προώθηση της διαθεματικής
συνεργασίας σε σύνθετα ζητήματα γνωστικής και κινητικής ανάπτυξης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες
με έμφαση στην πρωτοσχολική και σχολική ηλικία.
Το εξεταστικό σύστημα
Σα μεταπτυχιακά μαθήματα γίνονται σε μικρό ακροατήριο με πολλαπλές δυνατότητες αξιολόγησης
της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως υποβολές και παρουσιάσεις ατομικών

και

ομαδικών εργασιών υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντος και τελικές εξετάσεις. Η τελική
μεταπτυχιακή ερευνητική διατριβή κρίνεται και βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή με βάση την
εισήγηση του επιβλέποντος. Κατά συνέπεια η αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών
γίνεται με βάση πολλαπλά δείγματα επίδοσης και είναι κατά κανόνα ακριβής και αυστηρά
τεκμηριωμένη.
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
το Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι που προέρχονται από τα ακόλουθα Σμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής: α)
Χυχολογίας, Υιλοσοφίας-Παιδαγωγικής- Χυχολογίας, Υιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της
Υιλοσοφικής χολής, β) Παιδαγωγικών Σμημάτων, γ) Υυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, δ)
Παιδαγωγικό Σμήμα Ειδικής Αγωγής, ε) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής καθώς και
ομοταγών πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, και πτυχιούχοι Σμημάτων ΣΕΙ συναφούς
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γνωστικού αντικειμένου (Εργοθεραπείας, Υυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Βρεφονηπιοκομίας
κ.ά.).
Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν αίτηση, στην οποία πρέπει να αναφέρεται η επιλογή
κατεύθυνσης (Γνωστική Ανάπτυξη ή Κινητική Ανάπτυξη). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από
φάκελο υποψηφιότητας που πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1)
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 2) Σίτλους σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες, 3)
Αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) από αναγνωρισμένο
φορέα.
Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμούνται οι ακόλουθοι
παράγοντες: 1) Βαθμός πτυχίου (40 μόρια), 2) Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα αναγνωρισμένου, φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του Π.Μ.. (5
μόρια), (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα), 3) Αποδεδειγμένη συμμετοχή
σε επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου, φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του
Π.Μ.. (7.5 μόρια) (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα), 4) Αποδεδειγμένη
επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του Π.Μ.. (5 μόρια) (ελάχιστος
χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα), 5) Δεύτερο πτυχίο από ΑΕΙ ή ΣΕΙ (10 μόρια), 6)
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή Διδακτορικό δίπλωμα (10 μόρια), 7) Δημοσιευμένες
επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (10 μόρια) (μέγιστος αριθμός εργασιών
3), 8) Προφορικές ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (7.5 μόρια) (μέγιστος αριθμός
ανακοινώσεων 3), 9) Αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (5 μόρια) (μέγιστος
αριθμός ανακοινώσεων 3).
υμπερασματικά, η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται σε κριτήρια
των οποίων οι συντελεστές βαρύτητας είναι γνωστοί στους υποψηφίους εξ αρχής. Επιτυχόντες και
αποτυχόντες έχουν το δικαίωμα να πληροφορηθούν τις επιδόσεις τους στις παραπάνω δοκιμασίες.
Παρά το υψηλό ποσοστό απόρριψης, δεν έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρές ενστάσεις μέχρι στιγμής.
υχνά έχουμε αποτυχόντες που επιστρέφουν την επόμενη χρονιά για να ξανα-υποβάλουν
υποψηφιότητα.
Η χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών χρηματοδοτείται από το Τπουργείο με το προβλεπόμενο
ποσό ετησίως, ποσό το οποίο μοιράζεται στις δύο κατευθύνσεις και κρίνεται απολύτως ανεπαρκές.
Σόσο οι φοιτητές, όσο και τα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Σμημάτων έχουν εκφραστεί
ιδεολογικά και ουσιαστικά εναντίον της καταβολής διδάκτρων. Καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα
χρηματοδότησής του Προγράμματος από άλλους πόρους, είναι απαραίτητο να διερευνηθεί το
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ενδεχόμενο αύξησης της χρηματοδότησης, πάντα σε σχέση με την ποιότητα του Προγράμματος και
των αποτελεσμάτων της εσωτερικής (και της εξωτερικής, εν καιρώ) αξιολόγησης.
Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών παράγει ικανούς και αποτελεσματικούς επιστήμονες που
να είναι ανταγωνιστικοί στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης ειδικότερα και του δυτικού κόσμου
γενικότερα. υνεισφέρει στην επαρκέστερη αξιοποίηση του επιστημονικού και ερευνητικού
δυναμικού της χώρας μας και αποτελεί «ανάχωμα» στην ακμάζουσα διαρροή του προς ξένα
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Καλλιεργήσει και θα προάγει την ακαδημαϊκή εφαρμοσμένη διδασκαλία και
έρευνα στην επιστήμη με βάση τη διεθνή πρακτική και τις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας.
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3.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών πουδών

3.3.1. Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών πουδών στους στόχους του
Σμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας
Θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των διατριβών που εκπονούνται στο τμήμα μας άπτεται των
επιστημών της αγωγής, είτε στο επίπεδο της θεμελίωσης του αντικειμένου, είτε στο επίπεδο της
διδακτικής των γνωστικών αντικείμενων. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία εκπόνησης διατριβών με
ευρύτερα θέματα τα οποία μπορούν να εμπλουτίσουν και να ενισχύσουν τις διεπιστημονικές μελέτης
θεμάτων περί της εκπαίδευσης.

3.3.2 Δομή του Προγράμματος Διδακτορικών πουδών
Σο πρόγραμμα των διδακτορικών σπουδών δεν έχει προς το παρόν μαθήματα που παρακολουθούν
οι υποψήφιοι διδάκτορες και αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διδακτορικής
διατριβής.

Αναγνωρίζουμε, παρόλα αυτά,

το ρόλο των μαθημάτων στη διάρκεια ενός

προγράμματος διδακτορικών σπουδών με έμφαση στην κριτική ανάγνωση και σύνθεση της
βιβλιογραφίας, τη μεθοδολογία έρευνας, το γνωστικό αντικείμενο και τη διαδικασία συγγραφής της
διατριβής. Σο γεγονός ότι η φύση του τμήματος σχετίζεται με τον πολυθεματικό του χαρακτήρα
καθιστά πιθανά δύσκολη την οργάνωση ενός κοινού κορμού μαθημάτων. Η δυσκολία αυτή θα
μπορούσε να ξεπεραστεί με τη διαφοροποίηση προαπαιτούμενων μαθημάτων ως προς το γνωστικό
αντικείμενο και την πιθανή διαφοροποίηση των μαθημάτων μεθοδολογίας σε ποσοτική και ποιοτική
έρευνα, χωρίς να παραγνωρίζεται η αξία των μεικτών σχεδίων έρευνας. Σα μαθήματα που αφορούν
στο γνωστικό αντικείμενο μπορεί να αντλούνται από τα διαφορετικά προγράμματα μεταπτυχιακών
σπουδών που θα προσφέρονται στο Σμήμα.

3.3.3 Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων
Προϋπόθεση για την αποδοχή ενός υποψήφιου διδάκτορα αποτελεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, η καλή κατοχή μιας ξένης γλώσσας και η συγγραφή μίας ολοκληρωμένης ερευνητικής
πρότασης που κατατίθεται εκ των προτέρων σε όλα τα μέλη της γενικής συνέλευσης. Μετά από
ενδελεχή συζήτηση, η πρόταση εγκρίνεται από τη Γενική συνέλευση Ειδικής ύνθεσης, έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί ότι ο υποψήφιος είναι ενημερωμένος με τη σύγχρονη βιβλιογραφία και κατέχει τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ολοκληρώσεις τις σπουδές του.
Προγραμματίζουμε 2 κύκλους σεμιναρίων στο Σμήμα: α) τα μέλη ΔΕΠ περιγράφουν την
έρευνά τους που εντάσσεται στο πεδίο του γνωστικού τους αντικειμένου και β) οργανώνονται
σεμινάρια υποψηφίων διδακτόρων όπου οι ίδιοι παρουσιάζουν μετά το 1ο έτος την πορεία της
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έρευνάς του. τα σεμινάρια αυτά δίνεται η ευκαιρία τόσο επικοινωνίας μεταξύ των υποψηφίων
διδακτόρων αλλά και ουσιαστικής ανατροφοδότησης της έρευνάς τους από την ευρύτερη
ακαδημαϊκή κοινότητα του πανεπιστημίου.

3.3.4. Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών πουδών.
Η διεθνής διάσταση του προγράμματος διδακτορικών σπουδών δεν εξασφαλίζεται παρά μόνο μέσω
της συμμετοχής των υποψηφίων διδακτόρων σε διεθνή συνέδρια και της μελέτης και αξιοποίησης της
διεθνούς έρευνας στο πλαίσιο της έρευνας και της συγγραφής της διατριβής.

3.3.5. Σο εξεταστικό σύστημα
Η διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται δημόσια και κρίνεται από 7μελή επιτροπή που περιλαμβάνει
τους κατά τεκμήριο ειδικούς από όλη την Ελλάδα. Πριν ολοκληρώσουν τη διατριβή και πέρα των
ανά διετία colloquim στα οποία συμμετέχουν οι υποψήφιοι διδάκτορες, γίνεται παρουσίαση της
διατριβής ενώπιον όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας για έλεγχο και ανατροφοδότηση.
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4. Διδακτικό έργο
την ενότητα αυτή αξιολογούμε το διδακτικό έργο που προσφέρεται στο Σμήμα Νηπιαγωγών
Υλώρινας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο βασισμένοι σε απογραφικά δελτία μαθημάτων
που συμπλήρωσαν μέλη ΔΕΠ του τμήματός μας και ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων που
συμπλήρωσαν προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματός μας κατά την διάρκεια των
ακαδημαϊκών ετών 2005-6 έως και 2010-11, και μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την διάρκεια των
ακαδημαϊκών ετών 2009-10 και 2010-11.
Θεωρούμε σημαντικό να αναφερθούμε στη διαδικασία και το περιεχόμενο τη αξιολόγησης
του διδακτικού έργου, μιας και για πρώτη φορά κατατίθεται στο Σμήμα μας εσωτερική έκθεση
αξιολόγησης. Η διαδικασία και το περιεχόμενο της αξιολόγησης προέκυψε μετά από συζήτηση της
πρότασης που κατέθεσε η επιτροπή για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου.
υγκεκριμένα, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τους περισσότερους δείκτες που
προτείνει η Α.ΔΙ.Π. για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, όπως περιγράφονται στο έντυπο
«Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας
Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr) και οι
οποίοι επικαιροποιήθηκαν στο πρότυπο σχήμα Έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης, Έκδοση 2.0,
Αύγουστος 2011 ΑΔΙΠ, Αθήνα. Αποφύγαμε, όμως, την έμφαση στην ενότητα των δεικτών 4.5 «μέσα
και υποδομές» και 4.6 «αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας», που, από τη μια,
αξιολογούνται χωριστά ως ευρύτερος δείκτης ποιότητας σε άλλο σημείο της εσωτερικής έκθεσης
αξιολόγησης του τμήματός μας και, από την άλλη, δεν αξιολογούν τόσο το διδακτικό έργο αλλά την
υπάρχουσα υποδομή και τη σχετιζόμενη με αυτή χρηματοδότηση. Γι‟ αυτούς τους λόγους
εγκρίθηκαν και οι ανάλογες αλλαγές στο απογραφικό δελτίο των μαθημάτων που συμπλήρωσαν τα
μέλη ΔΕΠ και στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές. Επίσης,
υπήρχαν μικρές αλλαγές, προκειμένου να ανταποκριθεί το ερωτηματολόγιο στο συγκεκριμένο
πλαίσιο του τμήματος (π.χ. Από το υπόδειγμα της Α.ΔΙ.Π. για την αξιολόγηση του εξαμηνιαίου
μαθήματος από τους φοιτητές αφαιρέσαμε την ερώτηση 5 που αφορούσε στην έγκαιρη διανομή των
βιβλίων (που δεν εξαρτάται απαραίτητα από το διδακτικό προσωπικό) και την ερώτηση 6 που
ζητούσε μία γενική αξιολόγηση του κύριου συγγράμματος χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Επίσης
αφαιρέσαμε την ερώτηση 8 που νομίζουμε ότι δεν αρμόζει στα περισσότερα μαθήματα του δικού
μας τμήματος. Σέλος, η ερώτηση 13 αφαιρέθηκε γιατί ο φόρτος εργασίας έχει υπολογιστεί σύμφωνα
με Ευρωπαϊκές οδηγίες στις οποίες έχει συναινέσει η γενική συνέλευση στην οποία εκπροσωπείται
και ο φοιτητικός σύλλογος και άρα δεν αποτελεί ζητούμενο στην αξιολόγηση των μαθημάτων.
Εντοπίσαμε, τέλος, τις ερωτήσεις που δεν ήταν απαραίτητο να απαντηθούν από όλους τους φοιτητές,
π.χ. μερικές ερωτήσεις αφορούσαν ειδικά στα εργαστηριακά μαθήματα ή σε μαθήματα όπου υπήρχε
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επικουρικό διδακτικό προσωπικό. Η κλίμακα διατηρήθηκε ίδια, δηλαδή από το 1 («καθόλου» ή
«απαράδεκτη») μέχρι το 5 («πάρα πολύ» ή «πολύ καλή»). Σο ίδιο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για την
αποτύπωση και την αποτίμηση του διδακτικού έργου και στο μεταπτυχιακό επίπεδο.
Πηγές δεδομένων για την εκτίμηση του διδακτικού έργου στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
είναι:


Σα απογραφικά δελτία εξαμηνιαίου μαθήματος που συμπλήρωσαν τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος



2666 ερωτηματολόγια από προπτυχιακούς φοιτητές τα οποία αφορούσαν


254 ερωτηματολόγια το ακ. Έτος 2007-2008 για ένα σύνολο 12 εξαμηνιαίων μαθημάτων



635 ερωτηματολόγια το ακ. Έτος 2007-2008 για ένα σύνολο 18 εξαμηνιαίων μαθημάτων



675 το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 για ένα σύνολο 20 εξαμηνιαίων μαθημάτων,



1102 ερωτηματολόγια, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, τα οποία αφορούσαν ένα σύνολο 27
μαθημάτων

Πηγές δεδομένων για την εκτίμηση του διδακτικού έργου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
είναι::


126 ερωτηματολόγια μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2009-10, τα οποία
αφορούσαν 12 προσφερόμενα μαθήματα σε όλα τα ΠΜ και σε όλες τις κατευθύνσεις τους, και



356 ερωτηματολόγια μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, τα οποία
αφορούσαν 31 προσφερόμενα μαθήματα σε όλα τα ΠΜ και σε όλες τις κατευθύνσεις τους,
Σα δεδομένα μας θεωρούνται επαρκή για να δώσουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα του διδακτικού
έργου που επιτελείται στο Σμήμα, καθώς κάθε χρόνο αξιολογούνταν τουλάχιστον τα μισά μαθήματα.
Παρακάτω αναφέρουμε τα ευρήματά μας σε σχέση με κάθε μία από τις ενότητες των δεικτών της
Α.ΔΙ.Π. και στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό επίπεδο. τη συνέχεια, συνοψίζουμε τα γενικά
ευρήματα έχοντας ως αφετηρία τους άξονες που περιγράφονται στο υπόδειγμα εσωτερικής
αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π. Ο όρος φοιτητές αναφέρεται στους προπτυχιακούς φοιτητές, ενώ όταν οι
συζήτηση αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές αναφέρονται μεταπτυχιακοί φοιτητές.
4.1. Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού
τις ερωτήσεις 22 μέχρι 27 όπου οι φοιτητές αξιολογούν τον διδάσκοντα /τη διδάσκουσα, η μέση
τιμή σε κάθε μία από τις αξιολογήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλός (πίνακας 4.1.1) Οι αξιολογήσεις που
περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους καταγράφονται χωρίς σημαντικές μεταβολές για τα
τέσσερα ακαδημαϊκά στα οποία αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού
από τις φοιτήτριες του τμήματός μας. Οι φοιτητές εκτιμούν ότι οι διδάσκοντες οργανώνουν καλά την
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παρουσίαση της ύλης (ερώτηση 18, mean 4,09, median 4), διεγείρουν το ενδιαφέρον των φοιτητών
(ερώτηση 19, mean 3,87, median 4) και παρουσιάζουν με τρόπο απλό, ενδιαφέρον και με
παραδείγματα τις βασικές έννοιες της ύλης (ερώτηση 20, mean 4,07, median 4). Επίσης, ως προς τη
διδακτική διαδικασία, ενθαρρύνουν τους φοιτητές στη διατύπωση αποριών (ερώτηση 21, mean 4,14,
median 4), είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους (ερώτηση 22, mean 4,30, median 4) και προσιτοί
(ερώτηση 23, mean 4,14, median 4). που υπάρχει επικουρικό προσωπικό, η συμβολή του στην
κατανόηση της ύλης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική (ερώτηση 24, mean 4,08, median 4).
Επίσης, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού, τόσο η
καθοδήγηση από το διδάσκοντα στις γραπτές εργασίες (ερώτηση 14, mean 4,06, median 4) όσο και
η ποιότητα των σχολίων που έλαβαν οι φοιτητές στην εργασία τους- τα οποία κρίνονται από τους
φοιτητές ως εποικοδομητικά και αναλυτικά (ερώτηση 15, mean 4,08, median 4) και ότι τους δίνουν
τη δυνατότητα να βελτιώσουν την εργασία τους (ερώτηση 16, mean 3,71, media 4)- κρίθηκαν από
θετικά έως πολύ θετικά από τους φοιτητές.
Η σύγκριση των μέσων όρων των τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών δείχνει μικρές μεταβολές της
ικανοποίησης των φοιτητών σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού
(πίνακας 4.1.1). Οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές.
Η περιγραφή της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου σε μεταπτυχιακό επίπεδο
(πίνακας 4.1.2) αντιστοιχεί σε μια σαφώς πιο βελτιωμένη εικόνα εκείνης του προπτυχιακού επιπέδου,
καθώς κανένας μέσος όρος των αξιολογήσεων δεν είναι μικρότερος του 4. Επιπλέον, σε κάθε μια
ερώτηση ξεχωριστά αντιστοιχούν μεγαλύτεροι μέσοι όροι από αυτούς του προπτυχιακού επιπέδου.
Η σταθερότητα του υψηλού μέσου όρου στην ερώτηση 23 (πίνακας 4.1.2) θα μπορούσε να εκληφθεί
ως ένα ενθαρρυντικό δείγμα του πολύ καλού επιπέδου συνεργασίας διδασκόντων – φοιτητών στα
μεταπτυχιακά προγράμματα του Σμήματός μας. Οι διαφοροποιήσεις (ελάττωση) της ικανοποίησης
από τους διδάσκοντες που εμφανίζονται μεταξύ των δύο ετών, ακόμη και όταν είναι στατιστικά
σημαντικές (ερωτήσεις 18, 19, 20 ,21, 22, σκίαση), δε συνιστούν μια σημαντική πτωτική τάση, κυρίως
γιατί δεν αξιολογήθηκαν τα ίδια ακριβώς μαθήματα (και άρα διδάσκοντες) και στα δύο ακαδημαϊκά
έτη. Επιπλέον σε στοιχεία διετίας είναι δύσκολο να θεμελιωθεί πτωτική αλλά φυσικά και ανοδική
τάση.
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Πίνακας 4.1.1: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του διδακτικού προσωπικού από τους
προπτυχιακούς φοιτητές κατά την τετραετία 2007 - 2011
Ερώτηση

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

Mean 07-08

3,88

4,10

3,68

4,11

3,92

4,20

4,25

4,29

4,21

4,16

Mean 08-09

4,08

4,01

3,78

4,41

4,30

3,95

3,24

3,62

3,61

3,44

Mean 09-10

3,93

4,03

3,61

4,07

3,74

3,93

4,00

4,17

4,10

3,95

Mean 10-11

4,17

4,16

3,75

4,10

3,85

4,07

4,12

4,31

4,04

4,22

Πίνακας 4.1.2: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του διδακτικού προσωπικού από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την διετία 2009 – 2011*
Ερώτηση

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

Mean 09-10

4,31

4,45

4,09

4,29

4,68

4,51

4,57

4,61

4,44

4,20

Mean 10-11

4,18

4,27

4,09

4,17

4,17

4,23

4,33

4,36

4,41

4,21

* Σα σκιασμένα κελιά δηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ετών

4.2 Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας
λοι

οι

διδάσκοντες

χρησιμοποιούν

περισσότερες

της

μίας

μεθόδου

διδασκαλίας,

συμπεριλαμβανομένων των διαλέξεων, των ομαδικών εργασιών, των εργαστηριακών ασκήσεων, των
παρουσιάσεων εργασιών και άλλων. Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι διδασκαλίας είναι οι διαλέξεις, οι
ομαδικές εργασίες και οι παρουσιάσεις εργασιών. Η ύλη και το περιεχόμενο του μαθήματος
επικαιροποιείται μέσω της αναζήτησης της σύγχρονης βιβλιογραφίας και της προσωπικής έρευνας
των μελών ΔΕΠ.
Σο ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις είναι περίπου 80% ενώ το
ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις είναι κατά μέσο όρο 70%. Σο 73,86 % (μέσο
ποσοστό τετραετίας) των φοιτητών αποφοιτά κανονικά στα τέσσερα χρόνια ενώ το 90% των
εναπομεινάντων φοιτητών αποφοιτά στα 5 χρόνια. Ο μέσος βαθμός λήψης του πτυχίου είναι 7.0-8.4
για το 70% (μέσο ποσοστό τετραετίας) των φοιτητών μας και 8.5-10.00 για το 28% (μέσο ποσοστό
τετραετίας) των φοιτητών μας.
Η θετική εικόνα για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας, όπως
προκύπτει από τα ποσοτικά δεδομένα που παρουσιάσαμε παραπάνω, γίνεται εξάλλου φανερή και
στην υψηλή αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού (βλέπε ενότητα 4.1) αλλά και στην οργάνωση
και εφαρμογή του διδακτικού έργου (βλέπε ενότητα 4.3).
Αξίζει ακόμα να αναφέρουμε ότι, κατά την τετραετία 2007-2011, κατά μέσο όρο το 84,3%
των φοιτητών δηλώνει ότι παρακολουθεί συστηματικά (πολύ ως πάρα πολύ) τα μαθήματα και 86,9%
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τα εργαστήρια. Επίσης το 85,7% των φοιτητών αξιολογούν ότι ανταποκρίνονται πολύ έως πάρα πολύ
στις απαιτήσεις των μαθημάτων. μως λιγότεροι από τους μισούς (το 41,2%) ότι μελετούν
συστηματικά την ύλη. Οι μισοί από αυτούς αφιερώνουν 2-4 ώρες την εβδομάδα για κάθε μάθημα
ενώ η μελέτη των υπολοίπων φοιτητών που δηλώνουν ότι μελετούν συστηματικά την ύλη
προσδιορίζεται ότι αντιστοιχεί σε περισσότερες από τέσσερις ώρες την εβδομάδα.
Αντίστοιχα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές 80,9% δηλώνει ότι παρακολουθεί συστηματικά
(πολύ ως πάρα πολύ) τα μαθήματα, το 83,8% τα εργαστήρια. Σο σύνολο σχεδόν ανταποκρίνεται
πολύ συστηματικά στις γραπτές εργασίες ασκήσεις (97,2%), ενώ το 85,3% μελετά συστηματικά την
ύλη, αφιερώνοντας για τη μελέτη των μαθημάτων σε ποσοστό 58,5% έως 3 ώρες εβδομαδιαίως. Από
τους υπόλοιπους το 20,7% δηλώνουν ότι αφιερώνουν περισσότερες από 8 ώρες εβδομαδιαίως στη
μελέτη, πράγμα που δηλώνει ότι ένας στους 5 μεταπτυχιακούς φοιτητές παρουσιάζεται να έχει πολύ
υψηλό βαθμό ενασχόλησης με τις σπουδές του. Οι άλλοι δείκτες (ερωτήσεις) αντιστοιχούν ίσως
περισσότερο σε μια εικόνα εργαζόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών – σύνηθες σε τμήματα
εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μεν (εργασίες), αλλά έχουν αυτονόητους
περιορισμούς χρόνου, όπως αυτό αποτυπώνεται εν μέρει στην παρακολούθηση των μαθημάτων,
αλλά κυρίως στην μελέτη της ύλης.
4.3. Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου
Η ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο εισαγωγικό μάθημα, στους πίνακες ανακοινώσεων αλλά και
στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Open eclass (τα πρώτα 3 έτη της αξιολογούμενης
τετραετίας χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα CoMPUS) για όσους διδάσκοντες έχουν φροντίσει γι‟
αυτό. υγκεκριμένα, στην πλατφόρμα Open Eclass (http://eclass.uowm.gr) υπάρχει ηλεκτρονικό
υλικό για 36 μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και για 8 του μεταπτυχιακού
προγράμματος. Επιπλέον στην πλατφόρμα Compus (https://compus.uowm.gr/index.php)
υπάρχουν άλλα 14 ενεργά μεταπτυχιακά μαθήματα1. λο το διδακτικό προσωπικό δηλώνει ότι
περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του
μαθήματος, γεγονός που εξασφαλίστηκε στην τελευταία αναμόρφωση του οδηγού σπουδών μετά από
απόφαση του τμήματος να περιγράψει τα μαθήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος ECTS.
Σο σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση της οργάνωσης
και εφαρμογής του διδακτικού έργου δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη σαφήνεια των στόχων του
μαθήματος (mean: 3,96, median: 4,00). Επίσης, αξιολογούν θετικά, όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα 4.3.1 την οργάνωση της ύλης (ερώτηση 3 mean 4,02, median 4) και την ανταπόκρισή της
στους στόχους του μαθήματος (ερώτηση 2). Θεωρούν ότι το διδακτικό υλικό συμβάλλει στην
1

Πρόσβαση 20 Νοεμβρίου 2011.
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καλύτερη κατανόηση του μαθήματος (ερώτηση 4, mean 3,091, median 4). Οι φοιτητές θεωρούν το
επίπεδο δυσκολίας των μαθημάτων μέτριο έως πολύ δύσκολο (ερώτηση 7, mean 3,45, median 3). Σα
μαθήματα συνδέονται μεταξύ τους από μέτριο έως ικανοποιητικό βαθμό (ερώτηση 6, mean 3,30,
median 3). Οι μισοί περίπου φοιτητές απαντούν στην προαιρετική ερώτηση για την αναγκαιότητα
ύπαρξης φροντιστηρίων δηλώνοντας λίγο έως μέτρια απαραίτητη την ύπαρξη φροντιστηρίων
(ερώτηση 8, mean 2,84, median 3). Οι μισοί φοιτητές που αξιολογούν τα φροντιστήρια τα θεωρούν
λίγο έως μέτρια ποιοτικά (ερώτηση 9, mean 2,91, median 3). Αυτό χρειάζεται περαιτέρω
διερεύνηση, μιας και η αξιολόγηση του επικουρικού προσωπικού που συνεργάζεται με τους
διδάσκοντες στα φροντιστήρια έχει αξιολογηθεί αρκετά θετικά (βλέπε ερώτηση 24 στον πίνακα 4.1).2
Οι φοιτητές φαίνεται ότι έχουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με τη διαφάνεια στη διαδικασία
αξιολόγησης στο μάθημα (ερώτηση 10, mean 3,67, median 4) και η κρίση τους αυτή δε βελτιώνεται
αισθητά στη διάρκεια της τετραετίας. Αυτή η καταγραφή ίσως θα πρέπει να απασχολήσει το Σμήμα
και τον κάθε διδάσκοντα, ώστε να γίνεται δημοσιοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης τόσο στις
τελικές γραπτές εξετάσεις όσο και στις επιμέρους και τελικές εργασίες. που δίνονται εργασίες, το
θέμα ανακοινώνεται πολύ έως πάρα πολύ έγκαιρα (ερώτηση 11, mean 4,11, median 4) και η
προθεσμία υποβολής της είναι πολύ έως πάρα πολύ λογική (ερώτηση 12, mean 4,17, median 4). Η
εργασία συμβάλλει πολύ έως πάρα πολύ στην κατανόηση του μαθήματος (ερώτηση 17, mean 4,07,
median 4). Ειδικότερα, για τα εργαστηριακά μαθήματα, το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου
κυμαίνεται γύρω από ένα μέτριο επίπεδο (ερώτηση 25, mean 3,46, median 3). Η επάρκεια των
σημειώσεων του εργαστηρίου (ερώτηση 26, mean 3,79, media 4) και η εξήγηση των βασικών αρχών
και πειραμάτων (ερώτηση 27, mean 3,88, median 4) αξιολογείται ως ικανοποιητική από τους
φοιτητές.
Η σύγκριση των μέσων όρων των τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών δείχνει μικρές μεταβολές της
ικανοποίησης των φοιτητών σε σχέση με την οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου (πίνακας
4.3) στις ερωτήσεις 1,2,3,4, οι οποίες δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Αντίθετα στις ερωτήσεις 10,
11, 12 και 17 εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές μεταβολές στην κρίση των φοιτητών, οι οποίες με
την εξαίρεση της ερώτησης 9, αφορούν αύξηση της ικανοποίησής τους από την οργάνωση και την
εφαρμογή του διδακτικού έργου.
Σο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων τηρείται απόλυτα. ε έκτακτες περιπτώσεις τα
μαθήματα αναπληρώνονται σε ώρες που δε δυσχεραίνουν το υπόλοιπο πρόγραμμα των φοιτητών.
τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηματολογίων οι απαντήσεις στην ερώτηση 22 αναδεικνύουν ότι
οι φοιτητές είναι περισσότερο από ικανοποιημένοι ως προς τη συνέπεια στις υποχρεώσεις των
διδασκόντων (mean: 4,29, median: 4,00), όπως προαναφέραμε.
Σα φροντιστήρια αντιστοιχούν είτε σε προετοιμασία των φοιτητών για τη συγγραφή υποχρεωτικής εργασίας, είτε
εργαστηριακές ασκήσεις για την κατανόηση του περιεχομένου ή την προετοιμασία για το διδακτικό σχεδιασμό.
2
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Για την αξιολόγηση της οργάνωσης και εφαρμογής του διδακτικού έργου από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπως αυτή παρουσιάζεται στον πίνακα 4.3.2, μπορεί να γίνει η γενική
παρατήρηση ότι οι μέσοι όροι – δείκτες ικανοποίησης είναι γενικά υψηλότεροι από αυτούς του
προπτυχιακού προγράμματος. Θα πρέπει όμως να γίνουν οι εξής επισημάνσεις, διατηρώντας την
επιφύλαξη ότι δεν αξιολογήθηκαν ακριβώς τα ίδια μαθήματα και ένα μέρος των παρατηρούμενων
μεταβολών μεταξύ των δύο ετών μπορεί να οφείλεται και σε αυτή τη διαφοροποίηση:


Παρατηρείται στατιστικά σημαντική μείωση της ικανοποίησης από την οργάνωση της ύλης
και από την χρήση του εκπαιδευτικού υλικού (πίνακας 4.3.2, ερωτήσεις 3 & 4), καταγραφή
που θα πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω με τη συνέχιση των εσωτερικών αξιολογήσεων των
μεταπτυχιακών μαθημάτων από τους διδάσκοντες. ε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να
ληφθεί υπ‟ όψιν από τους διδάσκοντες.



Φαμηλότερα – συγκριτικά με τις άλλες ερωτήσεις – επίπεδα ικανοποίησης καταγράφονται
στο βαθμό σύνδεσης με τη χρήση γνώσεων από τα άλλα μαθήματα (πίνακας 4.3.2, ερώτηση
6) πράγμα που πιθανόν να σημαίνει ότι απαιτείται καλύτερος συντονισμός και περισσότερη
συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων των διαφόρων κατευθύνσεων των ΜΠ.



Επίσης χαμηλότερα – πάντα συγκριτικά με τις άλλες ερωτήσεις – επίπεδα ικανοποίησης
καταγράφονται στο επίπεδο δυσκολίας των μαθημάτων (πίνακας 4.3.2, ερώτηση 7). Για την
προσέγγιση αυτής της καταγραφής ίσως θα πρέπει να ληφθεί υπ‟ όψη, αφενός η ποικιλότητα
στην επιστημονική συγκρότηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και αφετέρου η ανομοιογένεια
στην εργασιακή εμπειρία.



Ψς προς την διαφάνεια των κριτηρίων αξιολόγησης (πίνακας 4.3.2, ερώτηση 10)
επαναλαμβάνεται η καταγραφή του προπτυχιακού επιπέδου σπουδών και η οποία χρήζει της
ίδιας αντιμετώπισης.



Σέλος στις σχετικά χαμηλότερες καταγραφές που αφορούν τα εργαστηριακά μαθήματα,
παρατηρείται βελτίωση το δεύτερο χρόνο εφαρμογής της αξιολόγησης, παρά τη σύνδεση
αυτών των καταγραφών με την έλλειψη επικουρικού προσωπικού. Θα πρέπει να ληφθεί υπ‟
όψη των διδασκόντων και να καταβληθεί προσπάθεια βελτίωσης.
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Πίνακας 4.3.1: Αξιολόγηση της οργάνωσης και εφαρμογής του διδακτικού έργου από τους προπτυχιακούς φοιτητές
Ερώτηση

1

2

3

4

63

74

85

96

107

118

129

1710

25

26

27

28

29

30

31

Mean 07-08

3,90

3,99

4,02

3,95

3,39

3,43

2,62*

2,86

3,64

4,30*

4,27

3,87*

3,52

3,97

4,10

3,78

4,25

4,31

4,39

Mean 08-09

4,00

3,97

4,05

3,85

3,24*

3,41

3,06*

3,18*

3,65

4,06*

4,13

4,04

3,24

3,62

3,61

3,44

4,39

4,40

4,31

Mean 09-10

3,93

3,92

3,96

3,88

3,08*

3,19*

3,38*

2,56*

3,52*

3,54*

4,00

4,02*

3,38

3,63

3,80

3,49

4,42

4,44

4,31

Mean 10-11

3,97

3,98

4,04

3,95

3,40*

3,40*

3,53*

2,98*

3,76*

3,76*

4,17

4,18*

3,66

3,79

4,06

3,92

4,34

4,41

4,28

Πίνακας 4.3.2: Αξιολόγηση της οργάνωσης και εφαρμογής του διδακτικού έργου από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 11
Ερώτηση

1

2

3

4

6

7

10

11

12

Mean 09-10

4,11

4,14

4,27

4,28

3,68

3,59

3,72

4,28

4,53

Mean 10-11

4,05

4,02

3,99

4,04

3,67

3,68

3,84

4,28

4,44

17

25

26

27

28

29

30

31

4,38

4,17

3,60

3,87

4,12

4,80

4,83

4,74

4,41

4,25

4,29

4,29

4,36

4,77

4,81

4,71

Ερώτηση 6: Η διαφορά του μέσου όρου μεταξύ των ετών 08-9 & 10-11, όπως και 9-10 – και 10-11 είναι στατιστικά σημαντική (p<0,05)
Ερώτηση 7: Η διαφορά του μέσου όρου μεταξύ των ετών 9-11 & 10-11 είναι στατιστικά σημαντική (p<0,05)
5 Ερώτηση 8: Η διαφορά του μέσου όρου μεταξύ των ετών 07-08 & 10-11, 8-9 & 9-10 , καθώς επίσης και 9-19 & 10-11 είναι στατιστικά σημαντική (p<0,05)
6 Ερώτηση 9: Η διαφορά του μέσου όρου μεταξύ των ετών 08-08 & 09-10, καθώς επίσης και των ετών 09-10 & 10-11 είναι στατιστικά σημαντική (p<0,05)
7 Ερώτηση 10: Η διαφορά του μέσου όρου μεταξύ των ετών 09-10 & 10-11 είναι στατιστικά σημαντική (p<0,05)
8 Ερώτηση 11: Η διαφορά του μέσου όρου μεταξύ των ετών 07-08 & 08-09, 07-08 & 09-10, 09-10 & 10-11 είναι στατιστικά σημαντική (p<0,05)
9 Ερώτηση 12: Η διαφορά του μέσου όρου μεταξύ των ετών 07-08 & 09-10, 08-09 & 10-11, 09-10 & 10-11 είναι στατιστικά σημαντική (p<0,05)
10 Ερώτηση 17: Η διαφορά του μέσου όρου μεταξύ των ετών07-08 & 10-11, καθώς επίσης και των ετών 09-10 & 10-11 είναι στατιστικά σημαντική (p<0,05)
11 Με σκίαση παρουσιάζονται οι στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο ετών (p<0,05)
3
4
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Καταβάλλεται προσπάθεια από το Σμήμα μας για την ορθολογική οργάνωση και δομή του
ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων, ώστε είναι μοιρασμένο σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας και
με τα υποχρεωτικά μαθήματα κυρίως στις πρωινές και τα μαθήματα επιλογής κυρίως στις
απογευματινές ώρες.
Βασικά εισαγωγικά μαθήματα της ειδικότητάς τους διδάσκονται από τα μέλη ΔΕΠ των δύο
ανώτερων βαθμίδων. Σο τμήμα έχει στελεχωθεί επιτυχώς και καλύπτονται όλα τα υποχρεωτικά
μαθήματα (εκτός από τρία) από μέλη ΔΕΠ που έχουν εκλεγεί στο αντίστοιχο αντικείμενο.
Διαπιστώνεται λοιπόν ότι υπάρχει στενή συνάφεια ανάμεσα στο αντικείμενο της θέσης ενός μέλους
ΔΕΠ και των μαθημάτων που διδάσκει στο Σμήμα. Από την άλλη, χρειάζεται όμως η προκήρυξη
τριών θέσεων μελών ΔΕΠ άμεσα για την πλήρη στελέχωση του τμήματος και η πρόβλεψη νέων
θέσεων μετά τις συνταξιοδοτήσεις δύο συναδέλφων και τις μετακινήσεις 2 άλλων μελών του
διδακτικού προσωπικού.
4.4. Εκπαιδευτικά βοηθήματα
Σα βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές είναι βιβλία που καλύπτουν περίπου το 70% της
ύλης. Παράλληλα, παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων με
σχετική ανακοίνωση της βιβλιογραφίας του μαθήματος στο εισαγωγικό μάθημα, στους πίνακες
ανακοινώσεων αλλά και στις πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης CoMPUS & OpenCLASS για
όσους διδάσκοντες έχουν φροντίσει γι‟ αυτό (παράγραφος 4.3). Η βιβλιογραφία του μαθήματος
επικαιροποιείται μέσω της αναζήτησης της σύγχρονης βιβλιογραφίας και της έρευνας στο διαδίκτυο.
4.5. Μέσα και υποδομές
Ο αριθμός, η χωρητικότητα και η επάρκεια των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων
σχολιάζεται αναλυτικά σε άλλο μέρος της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης συγκεντρωτικών
στοιχείων. Εδώ, αναφέρουμε ειδικότερα ότι, σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία του μαθήματος που
συμπλήρωσαν οι διδάσκοντες την πρώτη χρονιά αξιολόγησης, οι περισσότεροι περιέγραψαν ως
ανεπαρκή το χώρο των αιθουσών και τον εξοπλισμό, με συγκεκριμένες ελλείψεις που δυσχεραίνουν
τις συνθήκες διδασκαλίας. Μόνο δυο καθηγητές δήλωσαν ικανοποιημένοι από το χώρο των
αιθουσών και του εξοπλισμού. Η άποψη των διδασκόντων φαίνεται ότι βελτιώθηκε κάπως τα επόμενα
χρόνια, σύμφωνα με την ανάλυση των επόμενων απογραφικών δελτίων, όσον αφορά τουλάχιστον τον
εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας, αφού όλες οι αίθουσες και τα εργαστήρια εξοπλίστηκαν με
βιντεοπροβολείς.
Ψς προς την επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού, 1028
σχετικές απαντήσεις αναδεικνύουν ότι οι φοιτητές είναι μέτρια έως πολύ ικανοποιημένοι από τον
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εξοπλισμό των εργαστηρίων (mean 3,66, median: 4,00). Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι τα
εκπαιδευτικά εργαστήρια δεν είναι διαθέσιμα για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών, λόγω της
έλλειψης επικουρικού προσωπικού.
Επίσης, ως προς τη διαθεσιμότητα της βιβλιογραφίας και την έμμεση αξιολόγηση της
βιβλιοθήκης του τμήματος, οι φοιτητές δήλωσαν μέτρια ικανοποίηση (mean 3,21, median: 3,00). Σο
ίδιο ισχύει και για την αξιολόγηση των φοιτητών ως προς την ύπαρξη ερευνητικού υλικού στη
βιβλιοθήκη (mean 3,34, median: 3,00). Σα δύο αυτά δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχουν πολλά
περιθώρια ακόμα για εμπλουτισμό της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και του ερευνητικού υλικού μέσω
ενισχυμένων κονδυλίων για τη βιβλιοθήκη.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι υποδομές της βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής χολής δεν
επαρκούν για την υποστήριξη του διδακτικού έργου στα Μ.Π.., και αυτή η έλλειψη πρωτογενούς
και δευτερογενούς έντυπης βιβλιογραφίας δύσκολα υποκαθίσταται από τις προσπάθειες των
διδασκόντων και από τις ηλεκτρονικές πηγές. Αυτή η επισήμανση υποστηρίζεται από τις εξής
καταγραφές σχετικά με τα μέσα και τις υποδομές. (ερωτήσεις 5 και 13 του απογραφικού δελτίου των
μεταπτυχιακών φοιτητών, επίπεδο ικανοποίησης που αντιστοιχεί στη διετία): μέτριο επίπεδο
ικανοποίησης από την διαθεσιμότητα βιβλιογραφίας (mean 3,28 – median 3) και για την ύπαρξη
ερευνητικού υλικού (mean 3,38 – median 3). Οι ελλείψεις αυτές σχετίζονται με την έλλειψη
ικανοποιητικής χρηματοδότησης της έρευνας και της προμήθειας βιβλίων, καθώς αυτή στηρίζεται
στους περιορισμένους προϋπολογισμούς των Σμημάτων.
4.6 Αξιοποίηση Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΠΕ)
Οι ΣΠΕ χρησιμοποιούνται στην παρουσίαση των μαθημάτων, στη διδασκαλία και στην
εργαστηριακή εκπαίδευση, όποτε υπάρχει διαθεσιμότητα. μως, η καταλληλότητα και
διαθεσιμότητα των υπαρχουσών υποδομών και μέσων έχει συνέπεια στην ποιότητα της διδακτικής
διαδικασίας. Φρειάζεται μέριμνα από τους χρηματοδοτικούς φορείς για τη βελτίωση των υποδομών
τεχνολογιών και πληροφορικής, καθώς ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την χρήση των ΣΠΕ
γρήγορα απαξιώνεται και το υλικό καθίσταται ανεπίκαιρο. 13 Διδάσκοντες (περίπου το 1/2 των
διδασκόντων) έχουν αναρτήσει 36 μαθήματά τους στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης
ECLASS υλικό για τα μαθήματά τους, ενώ υπάρχουν αναρτημένα στην πλατφόρμα ασύγχρονης
εκπαίδευσης CoMPUS 23 υποχρεωτικά μαθήματα και 26 επιλογής. Επίσης, οι ΣΠΕ
χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στην επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα,
είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες ασύγχρονης
εκπαίδευσης..
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4.7 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και η μεταξύ τους συνεργασία
H μέση αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων διαμορφώνεται στο 1 καθηγητής προς 57 φοιτητές,
όμως υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των υποχρεωτικών μαθημάτων που είναι ένας καθηγητής προς
100 – 140 φοιτητές, και κατ‟ επιλογήν υποχρεωτικά 1/15-25 φοιτητές. λοι οι διδάσκοντες και οι
διδάσκουσες έχουν ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές, κατανεμημένες
σε δύο τουλάχιστον ημέρες, οι οποίες αξιοποιούνται από τους φοιτητές σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Εξάλλου, η συνεργασία με τους φοιτητές πραγματοποιείται σε πολλές περιπτώσεις και σε ώρες εκτός
των ωρών συνεργασίας. τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα πουδών προφανώς οι αναλογίες είναι
πολύ μικρότερες και η συνεργασία διδασκόντων και διδασκομένων στενότερη στο πλαίσιο
εκπόνησης εργασιών και καθοδήγησης διπλωματικών, όσο και στην παροχή έργου στο Σμήμα
(επικουρίες).
4.8. ύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.
Η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας)
γίνεται είτε μέσω της ανάληψης μικρών ερευνητικών ομαδικών εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος
είτε μέσα από σεμινάρια και ατομική ή ομαδική συνεργασία με τους φοιτητές. Η αυτονόητη σχεδόν
σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα στο μεταπτυχιακό επίπεδο καταγράφεται εκτός των τυπικών
υποχρεώσεών τους για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και με την συνεργασία τους με τα μέλη
ΔΕΠ (πίνακας 5.8).
4.9 υνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το
κοινωνικό σύνολο.
Συνεργασία με ιδρύματα της αλλοδαπής σε επίπεδο κινητικότητας (Εράσμους)
Έχουν συναφθεί συμφωνίες ανάμεσα στο Σμήμα Νηπιαγωγών και τα ακόλουθα ιδρύματα:
1. University of Cyprus –Nicosia
2. University of Jyvaskyla- Finland
3. University of Rzeszowksi (Poland)
4. University of Göteborg (Sweden)
5. University of Brighton (U.K.)
6. University of Turin- Italy
7. Institute of Education- University of London, UK
8. University of Turku (Finland)
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9. Universita degli studi di Verona (Italy)
Ειδικότερα, οι συμφωνίες με τα υπ‟ αριθμόν ιδρύματα 1-3 εξακολουθούν να ισχύουν
(κατόπιν ανανέωσης) και επίσης είναι σε φάση διαπραγμάτευσης συμφωνία με το Πανεπιστήμιο της
όφιας και το Πανεπιστήμιο Frederic της Κύπρου. ε μεταπτυχιακό επίπεδο συμφωνία έχει
εγκριθεί με το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (συμφωνία όμως κατά την
υλοποίηση της οποίας εμφανίσθηκαν προβλήματα τα οποία βαρύνουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
μας και δεν συνεχίσθηκε).
Συνεργασία με ιδρύματα της αλλοδαπής σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών
Σο Σμήμα μας (μαζί με το Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) πήρε την πρωτοβουλία να αναπτύξει
συνεργασία με τις Παιδαγωγικές χολές των όμορων Πανεπιστημίων Κορυτσάς (Αλβανίας) και
Μπίτολα (FYROM). Η συμφωνία προέβλεπε σε πρώτη φάση την κοινή συνάντηση 10 φοιτητών και 2
μελών ΔΕΠ από κάθε Πανεπιστήμιο στα Μπίτολα για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και
αναζήτηση πεδίου κοινών δράσεων. Εκκρεμεί προσπάθεια επικαιροποίησης της συνεργασίας με το
Πανεπιστήμιο στα Μπίτολα, ενώ η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κορυτσάς βρίσκεται σε
εξέλιξη και αφορά σε πρώτη φάση τη συνδιοργάνωση συνεδρίων και πιθανής συνεργασία στο
σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών.
Συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα
Σο Σμήμα μας συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που έχουν στόχο να
προσδιορίσουν καλές πρακτικές στο καθημερινό εκπαιδευτικό έργο, να συγκρίνουν την
εφαρμοσιμότητα των πρακτικών αυτών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να το ενισχύσουν τόσο σε
ζητήματα κοινωνικής αποδοχής του μαθητικού πληθυσμού όσο και σε ζητήματα διδακτικής
μεθοδολογίας συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων.
υγκεκριμένα, στο πρόγραμμα με κωδικό 1012 που έτρεξε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 20042006, το τμήμα μας ήταν ένα από τα έξι (King‟s College Αγγλίας, Bologna Ιταλίας, Goteborg
ουηδίας, Jyvaskyla Υινλανδίας και Cordoba Ισπανίας) που συμμετείχαν στο πρόγραμμα με τίτλο
«Relational Approaches in Early Education: Enhancing Learning, Social Inclusion and Personal
Growth”). Σα αποτελέσματα του προγράμματος παρουσιάζονται στο final report αλλά βρίσκονται
και σε συλλογικό τόμο.
Για το πρόγραμμα με κωδικό 1004, το Σμήμα μας είναι ένα από τα έξι (Κύπρου, Νάπολης,
Ελσίνκι, Θεσσαλονίκης, Βαρκελώνης) που συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό και αναπτυξιακό
πρόγραμμα «MaterialsScience»: University-school partnerships for the design and implementation
of research-based ICT-enhanced modules on Material Properties, του FP6 (2006-2009). Κατά τη
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διάρκεια του προγράμματος παράχθηκε διδακτικό υλικό σε σχέση με τις ιδιότητες των υλικών και με
τελικό στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις φυσικές επιστήμες και την
τεχνολογία, αλλά και την επιδίωξη αντίστοιχης καριέρας στο μέλλον. Σο υλικό αυτό, εκτός από
σχολεία της περιοχής, εφαρμόσθηκε και σε σχολείο του Ελσίνκι. Αντίστροφα τα υλικά των
Υινλανδών εφαρμόσθηκαν σε σχολείο της Υλώρινας. τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός της
ερευνητικής και αναπτυξιακής παραγωγής, μέλη ΔΕΠ της σχολής, αλλά και των άλλων 5 σχολών του
προγράμματος, ανταλλάσσουν επισκέψεις μεταφέροντας τη διεθνή ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική και
ερευνητική τους εμπειρία.
Σο πρόγραμμα με κωδικό 1166 και τίτλο Early Years Transition Programme (EASE)
(2008-2010) είναι ένα καινοτόμο πολυμερές COMENIUS- project, κατά τη διάρκεια του οποίου
αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν στρατηγικές και εργαλεία, τα οποία διευκολύνουν τη Μετάβαση
από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό χολείο. Εταίροι στο project ήταν οι Παιδαγωγικές χολές των
Πανεπιστημίων: Budapest, Burgenland, Copenhagen, Gothenburg, Reykjavik, Wroclaw, Western
Macedonia/Greece και το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κολωνία (ΕU Geschäftsstelle,
Wirtschaft und Berufsbildung Bezirksregierung Köln), η οποία είχε και τον συντονισμό του
project. Επίσης, το Σμήμα μας αποτελεί μέλος του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Cice: Children‟s
Identity and Citizenship in Europe, στο οποίο δραστηριοποιούνται τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος,
μέσα από τη συμμετοχή τους στα σχετικά συνέδρια με ανακοινώσεις.
4.10. Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών
χετικά με την κινητικότητα των φοιτητών, το Σμήμα μας έχει δεχτεί 5 φοιτητές και φοιτήτριες από
το Goteborg, και 3 φοιτήτριες από τα Jyvaskyla. Η προσφορά μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα και
η ένταξη του Σμήματός μας στο ακαδημαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS) έχει
δώσει τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους φοιτητές να παρακολουθούν ουσιαστικά και από κοντά
το πρόγραμμα σπουδών μας. τον Οδηγό πουδών του Σμήματος αναφέρονται αναλυτικά τα
μαθήματα που μπορούν να προσφερθούν και στην αγγλική γλώσσα σε κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Γενικότερα, όμως, δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα μαθήματα που έχουν επιλέξει να αναλάβουν και
να καταθέσουν σχετική εργασία στον αρμόδιο/α διδάσκοντα/ουσα.
Επίσης, στους εισερχόμενους φοιτητές παρέχεται δωρεάν σίτιση, ελεύθερη πρόσβαση στη
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, και φοιτητικό πάσο. Γίνονται επίσης φιλότιμες προσπάθειες για την
εξασφάλιση φτηνής διαμονής στην πόλη της Υλώρινας. Σέλος, οργανώνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις
και εκδρομές για τους εισερχόμενους φοιτητές στην έναρξη ή στη διάρκεια των σπουδών τους στο
τμήμα μας με τη συνεργασία συναδέλφων και φοιτητών. Για παράδειγμα, για τους εισερχόμενους
φοιτητές οργανώθηκε σύντομη παρουσίαση της ιστορίας της περιοχής, επίσκεψη στο λαογραφικό και
αρχαιολογικό μουσείο της Υλώρινας, εκδρομή στις Πρέσπες σε συνεργασία με το Σμήμα
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Δημοτικής Εκπαίδευσης και εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με επισκέψεις στο Βυζαντινό μουσείο και
στο αρχαιολογικό μουσείο. Η μειωμένη προσέλευση των φοιτητών από το εξωτερικό τα τελευταία
χρόνια μπορεί να γίνει κατανοητή στο πλαίσιο των συγκεκριμένων τοπικών χαρακτηριστικών της
πόλης (μικρή πόλη, απόσταση από τις δύο κεντρικές πόλεις – πόλους έλξης, Θεσσαλονίκη και
Αθήνα).
Υοιτήτριές μας έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τρίμηνα σπουδών στο Πανεπιστήμιο του
Goteborg, στο Πανεπιστήμιο του Friburg, στο Πανεπιστήμιο Jyvaskyla και στο Πανεπιστήμιο της
Κύπρου. Έχουν όλοι και όλες λάβει θετική αξιολόγηση από τα πανεπιστήμια υποδοχής και, επίσης,
έχουν αποκομίσει θετικές εμπειρίες από τις σπουδές τους και τη γενικότερη εμπειρία από τη διαμονή
τους στις χώρες αυτές. Ενώ το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, έγινε η προετοιμασία για την αποστολή 2
φοιτητριών στο Πανεπιστήμιο Jyvaskyla και μιας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Σο 1/5 των διδασκόντων του τμήματος έχει μετακινηθεί στο πλαίσιο συνεργασιών
Εράσμους στο Goteborg, στην Κύπρο και στην Αγγλία. Σα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που
μετακινήθηκαν κατέθεσαν ειδική έκθεση με τα πεπραγμένα και το διδακτικό υλικό που έδωσαν στα
πανεπιστήμια υποδοχής. Επίσης, το τμήμα μας έχουν επισκεφθεί μία καθηγήτρια από το
Πανεπιστήμιο του Goteborg δύο φορές και μία καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο Jyvaskyla.
Πίνακας 4.10.1: Κινητικότητα των μελών ΔΕΠ του Σμήματος, φοιτητών (εισερχομένων,
εξερχόμενων) από το ακαδ. έτος 2004-5 έως το ακαδ. Έτος 2010-11.
Σμήμα

2010-11

2009-10

2008-9

2007-8

2006-7

2005-6

Νηπιαγωγών

20045

Κινητικότητα
ΔΕΠ
(εξερχόμενοι)
Υοιτητών
(εξερχόμενοι)
Υοιτητών
(εισερχόμενοι)

3

1

1

2

4

4

2

3

2

3

2

3

2

2

2

χετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Σμήματος για την κινητικότητα των μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας, το Σμήμα ενισχύει την κινητικότητα δίδοντας τις σχετικές εγκρίσεις για
την απρόσκοπτη πραγματοποίησή τους. Δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετης (από το
Σμήμα ή/και το Ίδρυμα) οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών και των μελών του ακαδημαϊκού
προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα κινητικότητας. Μία τέτοια προοπτική θα ήταν
όμως σημαντική σε περίπτωση συνολικής επαρκούς χρηματοδότησης του τμήματος.
Τπάρχει σχεδιασμός σχετικά με την κινητικότητα των φοιτητών. πως αναφέραμε σύντομα
προηγουμένως, έχουμε εξασφαλίσει την αναγνώριση όλων των σπουδών των εξερχόμενων φοιτητών
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μέσω του συστήματος ECTS. Για τους εισερχόμενους φοιτητές προσφέρουμε επιπλέον πέντε
μαθήματα στα αγγλικά (και κατά καιρούς και σε άλλες γλώσσες), οι οποίοι μπορούν να καλύψουν
όλο το φόρτο εργασίας ενός εξαμήνου με τα μαθήματα αυτά.
Γενικότερα, η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και
της Ευρωπαϊκής διάστασης προωθείται μέσω των επίσημων ανακοινώσεων στη Γενική υνέλευση για
τα δρώμενα του Erasmus. Με το πνεύμα συνεργασίας μελών ΔΕΠ του Σμήματος με ιδρύματα του
εξωτερικού με τα οποία έχουν συναφθεί συμφωνίες είτε σε project, είτε με ανακοινώσεις σε συνέδρια
είτε με την εκπροσώπηση του Σμήματος στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων σε διεθνείς
επιστημονικούς φορείς και την προβολή του Σμήματος και, γενικότερα, του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας στο εξωτερικό.
Παρότι η συνεργασία με τον εκάστοτε διοικητικό υπεύθυνο του Γραφείου Διεθνών /
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων είναι καλή, το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι η θέση αυτή δεν
στελεχώνεται με μόνιμο προσωπικό, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην απρόσκοπτη
λειτουργία του ίδιου του γραφείου αλλά και στην υποστήριξη του(των) υπεύθυνου(ων) ERASMUS
του Σμήματος. Επίσης, οι φοιτητές του Σμήματός μας χρειάζεται να μετακινούνται στην Κοζάνη,
όπου εδρεύει το Γραφείο Διεθνών χέσεων χάνοντας πολλές φορές μαθήματα, χρόνο και χρήματα
για να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα. Θα βοηθούσε η άμεση επίλυση των δύο αυτών ζητημάτων
στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας του τμήματός μας.
Η προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα προγράμματα κινητικότητας
αναλαμβάνει το Σμήμα γίνεται με επίσημη ενημέρωση των μελών ΔΕΠ στη Γενική υνέλευση
Σμήματος (δυνατότητες-επιλογές Ιδρυμάτων, προθεσμίες υποβολής) και με άτυπες επισκέψειςσυναντήσεις σε γραφεία μελών ΔΕΠ καθώς και με e-mail σε όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον και
έχουν συγκεκριμένα ερωτήματα.

ΤΝΟΧΗ
Με βάση του επιμέρους δείκτες που παρατέθηκαν και τις επιμέρους κριτικές επισημάνσεις,
εκτιμούμε ότι καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες ώστε το διδακτικό έργο στο Σμήμα μας να
βρίσκεται σε ικανοποιητικό έως πολύ καλό επίπεδο. Η αποτελεσματικότητα του διδακτικού
προσωπικού είναι πολύ ικανοποιητική τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο
καθώς και σταθερή στη διάρκεια των τεσσάρων ετών. ε σχέση με την οργάνωση του διδακτικού
έργου οι φοιτητές δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι, με εξαίρεση δύο ζητήματα: α) στο ζήτημα της
διαφάνειας στη διαδικασία αξιολόγησης στο μάθημα, στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,
που χρειάζεται βελτίωση από μέρους των διδασκόντων και β) στο ζήτημα της ικανοποίησης από την
οργάνωση της ύλης και από την χρήση του εκπαιδευτικού υλικού στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα,
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γεγονός που χρήζει όμως περαιτέρω διερεύνηση λόγω του μειωμένου δείγματος στα 2 χρόνια που
έγινε η αξιολόγηση. Η ευρύτερη αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου γίνεται τέλος φανερή
από τα υψηλά ποσοστά ολοκλήρωσης των σπουδών στα 4 χρόνια με ικανοποιητική βαθμολογία.
Είναι ακόμα σαφές ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια αναγκαίων βελτιώσεων στο επίπεδο των
μέσων και υποδομών, με έμφαση στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και την μεγαλύτερη παροχή
μέσων που να επαρκούν για όλα τα μαθήματα. Οι βελτιώσεις αυτές θα συνεισφέρουν σημαντικότατα
στο επιτελούμενο διδακτικό έργο.
Σο τμήμα μας έχει μία διεθνή παρουσία μέσω των ερευνητικών συνεργασιών με άλλα
ιδρύματα αλλά και τα προγράμματα κινητικότητας Εράσμους. Ένα σημείο άξιο προσοχής είναι η
ανάγκη ενίσχυσης της κινητικότητας προσωπικού και φοιτητών από και προς το ίδρυμα αποδοχής
στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους. Δυστυχώς αυτή η ενίσχυση σχετίζεται και με τη
δυνατότητα οικονομικών πόρων που προβλέπει μόνο το ΙΚΤ και δεν μπορεί να παρέχει το Σμήμα
σε όσους και όσες αδυνατούν να ανταποκριθούν οικονομικά σε μία τέτοια μετάβαση στο εξωτερικό.
Σέλος, η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Π.Σ.Ν. μπορεί να επιφέρει αντίστοιχες
αλλαγές στο διδακτικό έργο, αλλά η δυνατότητα υλοποίησής του εξαρτάται από διαδικασίες που
ξεπερνούν τα όρια του τμήματος.
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5. Ερευνητικό έργο
την ενότητα αυτή το Σμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα του
επιτελούμενου σ‟ αυτό ερευνητικού έργου, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων»
Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr). το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο
που συμπλήρωσε το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Σμήματός μας εμπεριέχονται όλες οι πληροφορίες
για το ερευνητικό/επιστημονικό έργο τους καθώς και οι δραστηριότητες σύνδεσης του Σμήματος με
την κοινωνία.
5.1 Η προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Σμήματος
Η ερευνητική πολιτική του Σμήματος, υπό τη μορφή προτεραιοτήτων και πρακτικών
αναδεικνύεται από τις αποφάσεις των Γ και συνίσταται στα εξής:


Λειτουργία ερευνητικών/διδακτικών εργαστηρίων, όπως είναι το Εργαστήριο Μελέτης της
Γλώσσας

και των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας [ΥΕΚ 99/29-4-2003],

Διδακτικής Υυσικών Επιστημών και Παραγωγής Διδακτικού Τλικού, Εργαστήριο Αγωγής
για το Βιβλίο - Βιβλιολογείον, των Σεχνολογιών Πληροφορικής στην Εκπαίδευση.


Τποστήριξη των μελών ΔΕΠ στην ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων, παροχή
εκπαιδευτικών αδειών και αδειών συμμετοχής σε συνέδρια. Δυστυχώς η πενιχρή
χρηματοδότηση της συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια των μελών ΔΕΠ, αν και
αποφασισμένη από το Σμήμα, δεν υλοποιείται εξ αιτίας νομικών/γραφειοκρατικών
ζητημάτων που ανέκυψαν τα τελευταία χρόνια.



Τποστήριξη της διοργάνωσης συνεδρίων
Από τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους του Σμήματος καταβάλλεται προσπάθεια

χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων αυτών. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική κινήτρων, καθώς
ουσιαστικά η ερευνητική δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π. αποτελεί τμήμα των ακαδημαϊκών
τους καθηκόντων. Σα ερευνητικά αποτελέσματα διαχέονται εκτός Σμήματος κατά κύριο λόγο μέσα
από δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, και συμμετοχή και ανακοινώσεις σε συνέδρια.
5.2. Ερευνητικά/αναπτυξιακά προγράμματα και δραστηριότητες της τελευταίας πενταετίας
Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τη χαμηλή βαθμίδα (λέκτορες και επίκουροι) στην οποία
βρίσκεται η πλειονότητα των μελών ΔΕΠ, η ερευνητική δραστηριότητα του Σμήματος κρίνεται
ικανοποιητική. υγκεκριμένα, τα μέλη ΔΕΠ του Σμήματος συμμετείχαν συνολικά σε 30

65

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

ΠΣΝ-ΠΔΜ

ερευνητικά και αναπτυξιακα–εκπαιδευτικά προγράμματα κατά τη διάρκεια της τελευταίας
πενταετίας. Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά υλοποιήθηκαν 3,4 κατά μέσο όρο ερευνητικά προγράμματα
με τη συμμετοχή κάποιου μέλους ΔΕΠ. Επιπλέον, 2,8 κατά μέσο όρο ερευνητικά προγράμματα
υλοποιήθηκαν κάθε χρόνο με την επιστημονική ευθύνη κάποιου μέλους ΔΕΠ. Είναι επίσης
αξιοσημείωτο πως το ένα τρίτο (10 από τα 30) των ερευνητικών προγραμμάτων
χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα προγράμματα που υλοποιήθηκαν είναι
απόλυτα συμβατά με τη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά του Σμήματος δηλ. την εκπαίδευση,
αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί η ερευνητική διάσταση των προγραμμάτων έναντι των αναπτυξιακώνεκπαιδευτικών. Ακόμη, το Σμήμα έχει αναπτύξει και άλλες ερευνητικές δραστηριότητες σε
συνεργασία με ερευνητές από διάφορα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Σέλος, όσον αφορά την
ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ όπως αυτή αποτυπώνεται στις διδακτορικές διατριβές
που υλοποιήθηκαν στο Σμήμα υπό την επίβλεψη ή συμμετοχή στη συμβουλευτική τριμελή
επιτροπή μέλους/μελών ΔΕΠ του Σμήματος, αυτή κρίνεται σχετικά περιορισμένη, αν και
οφείλεται εν μέρει στη χαμηλή βαθμίδα των μελών ΔΕΠ. Ψστόσο, είναι ενθαρρυντικό πως το
σύνολο των διατριβών που υποστηρίχτηκαν τις δύο τελευταίες ακαδημαϊκές χρονιές είναι πολύ
μεγάλος (5 και 8, αντίστοιχα), το οποίο δείχνει τη δυναμική του Σμήματος στον τρίτο
μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών.
Η συνολική ερευνητική δραστηριότητας της τελευταίας τετραετίας στο Σμήμα, όπως έχει
περιγραφεί από το σύνολο των μελών ΔΕΠ παρατίθεται είτε εντός του κειμένου είτε στην ενότητα
11 με τους Πίνακες της ΑΔΙΠ, στην οποία περιλαμβάνεται και η προσωπική έρευνα την οποία
διενεργούν οι διδάσκοντες του Σµήµατος και η οποία συχνά δεν απαιτεί χρηματοδότηση στο
πλαίσιο ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων. Δεν ήταν δυνατό να αγνοήσουμε αυτή την
πτυχή της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Σμήματός μας για να μην
αδικήσουμε την ατομική ερευνητική τους προσπάθεια και το μόχθο.
5.3 Οι διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές
Είναι προφανές ότι οι ερευνητικές υποδομές ενός Σμήματος Εκπαίδευσης διαφοροποιούνται
σημαντικά από τα Σμήματα χολών άλλης κατεύθυνσης όπως για παράδειγμα των χολών
Θετικών Επιστημών και των Πολυτεχνικών. Αντίθετα ο απαιτούμενος χρόνος και κόπος είναι πολύ
μεγαλύτερος, γιατί πολλές φορές το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη λειτουργία και τις δεσμεύσεις
των άλλων δύο βαθμίδων εκπαίδευσης. Η έρευνα που διεξάγεται στο Σμήμα δεν προϋποθέτει πολύ
εξειδικευμένες ερευνητικές υποδομές. Οι αναγκαίες υποδομές δεν είναι κυρίως επιστημονικά
όργανα, όσο διδακτικός εξοπλισμός, ώστε η διδασκαλία να γίνεται με επάρκεια (ΣΠΕ, εργαστήρια
Υυσικών Επιστημών) και αυτός ο εξοπλισμός σε μεγάλο βαθμό είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί
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και στην ερευνητική διαδικασία. ‟ αυτή την υποδομή είναι επίσης αναγκαίο να υπάρχει
εκπαιδευτικό αλλά και ερευνητικό λογισμικό, όργανα καταγραφής και εργαλεία ανάλυσης
δεδομένων και μια πολύ καλά εξοπλισμένη και ενήμερη βιβλιοθήκη. Ο κατά καιρούς εξοπλισμός
που προμηθεύεται το τμήμα, αφορά κατά κύριο λόγο Η/Τ και εξοπλισμό των εργαστηρίων
Υυσικών Επιστημών. Οι άλλες ανάγκες καλύπτονται εκ των ενόντων και έχουμε περιγράψει τα
προβλήματα στη λειτουργία της βιβλιοθήκης σε άλλη ενότητα.
5.4. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του Σμήματος
πως προκύπτει από τα ποσοτικά στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα 5.4 (Πίνακα 15, ΑΔΙΠ),
τα μέλη ΔΕΠ του Σμήματος επιδεικνύουν έναν σημαντικό αριθμό δημοσιευμάτων (857, 171,4
εργασίες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο). Η πλειονότητα των δημοσιευμάτων ανήκει στις κατηγορίες
των εργασιών σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (36,3%) και των εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά
με κριτές (20,5%). 9,8% των εργασιών αφορούν κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και 12,8% των
δημοσιευμάτων ανακοινώσεις σε συνέδρια. Μόνο 8,1% των δημοσιευμάτων αφορούν εργασίες σε
επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές και 1,4% εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές. Σα
μέλη ΔΕΠ του Σμήματος, στην πενταετία 2006-2010, παρουσιάζουν έναν μέσο όρο: 1,76
δημοσιεύσεων, ανά μέλος ΔΕΠ/έτος σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, 3,11
δημοσιεύσεων, ανά μέλος ΔΕΠ/έτος σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων με κριτές, ενώ
αντιστοιχούν 0,84 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, ανά μέλος ΔΕΠ το έτος και 0,52 μονογραφίες
ανά μέλος ΔΕΠ για κάθε έτος της μελετώμενης πενταετίας. Για την πληρότητα της περιγραφής του
ερευνητικού έργου και την κριτική ανάγνωση αυτής της περιγραφής, θα πρέπει να ληφθεί υπ‟ όψη ότι
αφενός τα μέλη ΔΕΠ ενός Παιδαγωγικού Σμήματος όπως είναι το δικό μας, προέρχονται από
διαφορετικά επιστημονικά πεδία και επιστημολογίες και επομένως ακολουθούν διαφορετικές
επιστημονικές παραδόσεις, και αφετέρου η πλειονότητα των μελών ΔΕΠ βρίσκεται σε χαμηλή
βαθμίδα (λέκτορες και επίκουροι).
Παρά το ότι τα μέλη ΔΕΠ του Σμήματός μας επιδεικνύουν ένα σημαντικό αριθμό
δημοσιεύσεων την τελευταία πενταετία, θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν καταγράφεται σημαντική
δυναμική αύξησης σχετικά με τα χρόνια. Δεύτερον, από την ανάγνωση του πίνακα 5.4 (που έχει
περιγραφεί στην προηγούμενη παράγραφο) και από την αναλυτική παράθεση των δημοσιεύσεων των
μελών ΔΕΠ που παρατίθενται στην ενότητα 11, προκύπτει ότι η μεγαλύτερη επικέντρωση στις
δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ αφορά σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, ενώ λιγότερες είναι οι
δημοσιεύσεις σε περιοδικά και μάλιστα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.
Εκτιμούμε ότι αυτά τα δύο σημεία είναι κρίσιμα για την περαιτέρω ποσοτική, αλλά και ποιοτική
βελτίωση των επιστημονικών δημοσιεύσεων στο Σμήμα μας.
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Πίνακας 5.4. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Σμήματος
(Πίνακας 15 στο παράρτημα Πινάκων ΑΔΙΠ)

2006
2007
2008
2009
2010
ύνολο
Δημοσιεύσεις/
μέλος ΔΕΠ/
έτος

Α
10
5
14
12
11

Β
37
44
32
41
22

Γ
15
20
10
12
12

Δ
51
61
56
86
57

Ε
3
3
4
2

Σ
25
17
16
10
16

52

176

69

311

12

0,52

1,76

0,69

3,11

0,12

Ζ
1
1
1
1
3

Η
7
6
8
5
3

Θ
16
16
31
22
25

Ι

84

7

29

110

7

0,84

0,07

0,29

1,10

0,07

1
1
2
2
1

Επεξηγήσεις: Οι στήλες αντιστοιχούν, Α= Βιβλία/μονογραφίες, Β= Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές,
Γ= Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές, Δ= Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, Ε= Εργασίες
σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές, Σ= Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, Η= Άλλες εργασίες, Θ=Ανακοινώσεις
σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά, Ι= Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη
Δ.Ε.Π. του Σμήματος

5.5. Ο βαθμός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Σμήμα από τρίτους
πως προκύπτει από την ανάγνωση των ποσοτικών στοιχείων του πίνακα 5.5 τα μέλη ΔΕΠ του
Σμήματός μας, στο χρονικό διάστημα 2006-10, δηλώνουν 6,78 ετεροαναφορές κατά μέσο όρο
ανά μέλος ΔΕΠ και ανά έτος, περίπου 0,91 συμμετοχές κατά μέσο όρο ανά μέλος ΔΕΠ και ανά
έτος σε επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων και το όνομα ενός μέλους ΔΕΠ εμφανίζεται κάθε
χρόνο στην επιστημονική επιτροπή κάποιου επιστημονικού συνεδρίου, στη συντακτική επιτροπή
κάποιου επιστημονικού περιοδικού, ενώ αντίστοιχη είναι και η πραγματοποίηση διαλέξεων μετά
από πρόσκληση. Σα μέλη ΔΕΠ ανέφεραν πολύ περιορισμένο αριθμό βιβλιοκρισιών τρίτων για τις
δημοσιεύσεις τους, ενώ όπως ήταν αναμενόμενο για ένα Σμήμα Εκπαίδευσης δεν καταγράφηκαν
διπλώματα και ευρεσιτεχνίες.
Πίνακας 5.5. (16 της ΑΔΙΠ) Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Σμήματος
Έτη

Α
90

Β
2

Γ
3

Δ
9

Ε
16

Σ
19

Ζ
0

2007
2008

109

4

0

16

19

22

0

142

1

0

12

19

19

0

2009

175

63

0

26

26

21

0

2010

162

10

1

28

30

20

0

ύνολο

678

80

4

91

110

101

0

2006

Επεξηγήσεις στηλών: Α=Ετεροαναφορές, Β=Αναφορές του ειδικού/ επιστημονικού τύπου, Γ= Βιβλιοκρισίες τρίτων
για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Σμήματος, Δ= υμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων, Ε=
υμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών, Σ=Προσκλήσεις για διαλέξεις, Ζ= Διπλώματα
ευρεσιτεχνίας
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Η συγκεντρωτική παρουσίαση της αναγνώρισης του ερευνητικού έργου του τμήματος
βασίζεται κυρίως στην ποσοτική αναφορά των αντίστοιχων δεικτών από τα μέλη ΔΕΠ. Εφόσον
δεν έχουμε στη διάθεσή μας αφενός ένα σύστημα ελέγχου του βαθμού αναγνώρισης της έρευνας το
οποίο να συμπεριλαμβάνει και τη δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο η οποία γράφεται στα
ελληνικά (π.χ. Scopus, Web of Science) και αφετέρου ένα μέσο σύγκρισης και αξιολόγησης του
παραγόμενου επιστημονικού έργου, δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε μια πιο αξιόπιστη εκτίμηση
για το ζήτημα αυτό. Μία αρχική εκτίμηση μπορεί όμως να είναι ότι ο βαθμός αναγνώρισης του
παραγόμενου ερευνητικού έργου του Σμήματος είναι ικανοποιητικός.

5.6. Οι ερευνητικές συνεργασίες του Σμήματος
Οι ερευνητικές συνεργασίες του Σμήματος είναι δυνατόν να εκτιμηθούν παίρνοντας υπ‟ όψη τους
εταίρους των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναλυτική περιγραφή των ερευνητικών
δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ του Σμήματος (Ενότητα 11), αλλά και τις ερευνητικές ομάδες
και συνεργασίες που καταγράφονται στο δημοσιευμένο έργο των μελών ΔΕΠ.
Από αυτές τις πηγές συνάγεται μια μεγάλη ποικιλία ερευνητικών ομάδων και συνεργασιών
μεταξύ μελών ΔΕΠ του Σμήματος, της Παιδαγωγικής χολής, Σμημάτων άλλων Πανεπιστημίων,
ερευνητικών ιδρυμάτων, σχολείων κ.λπ. Είναι προφανές ότι περιθώρια βελτίωσης πάντα υπάρχουν
και αυτό θα μπορούσε να γίνει για παράδειγμα με την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μελών ΔΕΠ
και του Σμήματος συνολικά, αλλά και με τη θεσμική ενίσχυση – διευκόλυνση της ερευνητικής
διαδικασίας κυρίως σε σχέση με το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. ημαντικό εμπόδιο στην
περίπτωση αυτή είναι η έλλειψη πρακτικής σύνδεσης Σριτοβάθμιας με τις άλλες δυο βαθμίδες που
δυσκολεύει τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πεδίο εφαρμογής τους.

5.7 Βραβεία ή/και διακρίσεις που έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ του Σμήματος
Αρχικά θα πρέπει να δηλωθεί ότι στην περιοχή των ανθρωπιστικών Επιστημών και ιδιαίτερα αυτών
της Αγωγής δεν είναι συνηθισμένη η βράβευση επιστημόνων και αντίστοιχων εργασιών, όπως στις
Θετικές Επιστήμες και την Σεχνολογία.

Παρ‟ όλα αυτά, το έργο πολλών μελών ΔΕΠ του

Σμήματος έχει αναγνωρισθεί με τη συμμετοχή τους σε επιστημονικές επιτροπές περιοδικών,
συνεδρίων και φορέων, αλλά και με την πρόσκληση σε διαλέξεις, όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο
πεδίο της έκθεσης. Επίσης μέλη ΔΕΠ έχουν βραβευτεί από σχετικούς φορείς. υγκεκριμένα τα μέλη
ΔΕΠ του Σμήματός μας αναφέρουν:


Βράβευση από το ύλλογο Εκδοτών Βορείου Ελλάδας (2008, Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος)
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Εκλογή ως εκπροσώπου στο 7μελές υμβούλιο του Διεθνούς Υορέα «Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης» (www.iaie.org από το 2009 έως σήμερα, Νεκταρία Παλαιολόγου).



Κατόπιν αξιολόγησης του επιστημονικού έργου από διεθνή επιστημονική επιτροπή, ανάληψη
καθηκόντων συν-επιμελήτριας έκδοσης (Associate Editor in Chief) στο διεθνές περιοδικό
Intercultural Education, Taylor and Francis, Routledge Publications (από το 2006 έως
σήμερα, Νεκταρία Παλαιολόγου).



Βράβευση από το ύνδεσμο Εκδοτών Βορείου Ελλάδος (19 Υεβρουαρίου 2005) για το
συγγραφικό έργο και την εν γένει προσφορά στα Ελληνικά Γράμματα (Τριαντάρη Σωτηρία).



Βράβευση από το Τπουργείο Μακεδονίας Θράκης, το ΤΠΕΠΘ ΚΑΙ ΣΟ Δήμο
Θεσσαλονίκης για το έργο: “ The Contribution of Greek Spirit in the spread of European
Idea. Η συμβολή του Ελληνικού πνεύματος στην εξάπλωση της Ευρωπαϊκής ιδέας.
Θεσσαλονίκη: Αντ. ταμούλης, 2005” (2005-2006, Τριαντάρη Σωτηρία)



Βράβευση για το έργο της από την «Αμφικτυονία» (Πανελλήνιος Επιστημονικός και
Πολιτιστικός σύλλογος), στην οποία και προτάθηκε ως επιστημονική υπεύθυνη των
δημοσίων σχέσεων στο εξωτερικό (Τριαντάρη Σωτηρία).



Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο ΟSU (Ohio State University 2007, Αλευριάδου Αναστασία)



Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Σμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αλευριάδου Αναστασία).

5.8. υμμετοχή προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στις
ερευνητικές σας δραστηριότητες του Σμήματος.
πως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί σημαντικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών και
ακόμη μεγαλύτερος αριθμός μεταπτυχιακών και διδακτόρων μετέχουν στα ερευνητικά
προγράμματα των μελών ΔΕΠ του Σμήματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν ως κύριοι
ερευνητές, οι μεταπτυχιακοί και οι προπτυχιακοί κάνοντας επικουρικό ερευνητικό έργο (π.χ.
απομαγνητοφώνηση

συνεντεύξεων

και

αποκωδικοποίηση

ερωτηματολογίων),

αλλά

και

προσφέροντας γραμματειακό - τεχνικό έργο. ε αυτούς, πρέπει να συνυπολογιστούν και μέρος των
φοιτητών που εκπονούν πτυχιακές, διπλωματικές ή διδακτορικές θέσεις τα θέματα των οποίων
εντάσσονται στα ευρύτερα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ ή αποτελούν προεκτάσεις του
έργου τους. Επειδή οι φοιτητές δείχνουν ιδιαίτερη επίδοση όταν συμμετέχουν σε ερευνητικά
προγράμματα – έργα και παράλληλα αναγνωρίζουν ως ιδιαίτερα επωφελή τη συμμετοχή τους σε
αυτά, θεωρούμε ότι ο σχετικός αριθμός πρέπει και μπορεί να αυξηθεί.
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Πίνακας 5.8: υμμετοχή προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων
διδακτόρων στις ερευνητικές δραστηριότητες του Σμήματος την τελευταία τετραετία
Προπτυχιακοί φοιτητές

153

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

159

Τποψήφιοι διδάκτορες

32

ΤΝΟΧΗ
Η έρευνα που υλοποιείται στο Σμήμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική. Τπάρχουν όμως
περιθώρια και δυνατότητες για την βελτίωσή της, αφενός στην ενίσχυση των ήδη υπαρκτών δεσμών
με την τοπική κοινωνία και αφετέρου στη διεθνή της έκφραση. Δεδομένων των υποδομών και της
έλλειψης υποστήριξης του ερευνητικού έργου, του φόρτου εργασίας που έχουν τα μέλη ΔΕΠ σε
διδακτικό (δύο 3 τρίωρα + μεταπτυχιακό μάθημα + επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών) και
δοικητικό επίπεδο (συμμετοχή σε επιτροπές για η λειτουργία του τμήματος και του
πανεπιστημίου), η δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ θα πρέπει να αξιολογηθεί στο συγκεκριμένο
πλαίσιο ως αρκετά ικανοποιητική. Παρ‟ όλα αυτά, η ενίσχυση αυτής της προσπάθειας μπορεί να
προκύψει από την επαρκή άμεση χρηματοδότηση του Σμήματος, την ικανοποιητική επιχορήγηση
συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, από την διεύρυνση της συμμετοχής του Σμήματος αλλά και των
μελών ΔΕΠ σε ερευνητικά προγράμματα, όπως και την ενίσχυση των προσπαθειών των μελών
ΔΕΠ για διεθνείς συνεργασίες. Σέλος η επικέντρωση της προσπάθειας των μελών ΔΕΠ στη
δημοσίευση του ερευνητικού τους έργου σε επιστημονικά περιοδικά και μάλιστα διεθνή και
αναγνωρισμένου κύρους θα ενίσχυε περαιτέρω την εικόνα του παραγόμενου ερευνητικού έργου στο
Σμήμα.
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6. χέσεις με κοινωνικούς και πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς
6.1. Αξιολόγηση των συνεργασιών του Σμήματος με ΚΠΠ φορείς
Οι συνεργασίες του Σμήματος με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς φορείς τόσο σε τοπικό,
αλλά και πανελλήνιο, διεθνές πεδίο κρίνονται πολύ θετικές, τόσο σε εκπαιδευτικό-εργασιακό πεδίο
αντίστοιχο των παιδαγωγικών αναγκών του Σμήματος δηλαδή: α) μορφές της τυπικής και β) της
άτυπης δια βίου εκπαίδευσης, αλλά και γ) στο επιχειρηματικό πεδίο (ΕΒΕ), δ) στο χώρο της
αυτοδιοίκησης (Δήμος, Περιφέρεια) και ε) των πολιτιστικών φορέων.
6.2. Η δυναμική του Σμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς
Η δυναμική του Σμήματος κρίνεται πολύ καλή, καθώς τα μέλη ΔΕΠ και οι τοπικοί φορείς τόσο α)
στο πεδίο της Πρακτικής Άσκησης στα σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, ειδικό σχολείο,
εκπαιδευτικές μονάδες), β) της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης (ΕΒΕ, ΜΜΕ, Αυτοδιοίκηση,
Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), Μουσεία, κ.α.) γ) των μεταπτυχιακών προγραμμάτων
(Ημερίδες, υνέδρια, εμινάρια), δ) των θεατρικών, αθλητικών και μουσικών δρώμενων
συνεργάζονται και συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις και στην οικονομική υποστήριξη προς τις
εκδηλώσεις.
6.3. Δραστηριότητες του Σμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης
συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς
Οι δραστηριότητες είναι ποικίλες και διευρύνονται διαρκώς καθώς όλα τα μέλη ΔΕΠ προωθούν τις
συνεργασίες και συντονίζουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες προς την κατεύθυνση αυτή. Πολλές
πτυχιακές και μεταπτυχιακές έρευνες και δημοσιεύσεις αφορούν στην ιστορία και δράση των ίδιων
των κοινωνικών/πολιτιστικών/παραγωγικών φορέων στους οποίους οι φοιτητές/τριες, αλλά και τα
ΔΕΠ αξιοποιούν τα αρχεία και τις δράσεις τους.
ημειώνουμε ενδεικτικά το αμφίδρομο ενδιαφέρον των φορέων και των φοιτητριών σε
υπηρεσίες που αφορούν στα ΓΑΚ Υλώρινας, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Υλώρινας και Κοζάνης, στο
Αρχαιολογικό, Λαογραφικό Μουσείο Υλώρινας, στο Μουσείο ύγχρονης Σέχνης Υλώρινας, στην
Παιδική Βιβλιοθήκη Υλώρινας, στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, στα ΚΕΔΔΤ Υλώρινας, στους
Παιδικούς ταθμούς Υλώρινας, στον ΟΣΕ Υλώρινας, στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Υλώρινας, στο
Σεχνολογικό Μουσείο Έδεσσας, Κοζάνης και Θεσσαλονίκης, όπου οι φοιτήτριες ασκήθηκαν σε
θέματα διοίκησης, γραφείου και υπηρεσιακής δεοντολογίας, ενώ παράλληλα η συνεργασία
εμπλουτίσθηκε με διαλέξεις από τους προϊσταμένους των φορέων συνεργασίας και από τα αντίστοιχα
μέλη ΔΕΠ.
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Έμφαση δίνεται στις δράσεις σε θέματα διοίκησης στην εκπαίδευση, εκπαιδευτικής
πολιτικής, τοπικής αυτοδιοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης γραφείων δημόσιας υπηρεσίας,
πληροφορικής και κοινωνικής επιμόρφωσης, αισθητικής, διακόσμησης, τυπογράφησης και έκδοσης
αφισών, εντύπων και βιβλίων. Αντίστοιχα οι φοιτήτριες ασκήθηκαν στα γραφεία Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, στην Νομαρχία, στο Δήμο, στα ΕΛΣΑ Υλώρινας, στο Συπογραφείο, στα
εργαστήρια Καλών και εφαρμοσμένων Σεχνών Υλώρινας, στην υπηρεσία Κοινωνία και
Πληροφορική στην Νομαρχία Υλώρινας, στην ΕΡΑ, στον ΟΑΕΔ, στον ΟΣΕ.
τη συνέχεια μέσα από την μέθοδο συμμετοχικής παρατήρησης καταγράφονται
ερωτήματα, απορίες και υλικό σε μορφή ερωτηματολογίων και φύλλων παρατήρησης στις
υπηρεσίες με την εποπτεία των μελών ΔΕΠ. Σο όφελος για τους συνεργαζόμενους φορείς είναι η
επαφή με τις εξελίξεις σε διάφορα επιστημονικά πεδία και η ανανέωση μέσω της αμφίδρομης
σχέσης τους με το πανεπιστήμιο, με τις αρχές και τις πρακτικές της λειτουργίας τους.

6.4. Βαθμός σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία
Ο βαθμός σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ
αναπτυγμένος, γιατί οι παιδαγωγικές επιστήμες και δράσεις εφαρμόζουν τα μεθοδολογικά εργαλεία
και τα θεωρητικά σχήματα τους στους φορείς με ποικίλους και καινοτόμους τρόπους (Βιβλιοθήκες
και εκπαίδευση, Μουσειακή Αγωγή, επιχειρηματικότητα και νέοι). Σα εκπαιδευτικά προγράμματα
και οι θεωρίες για την ανάπτυξη του παιδιού και της σκέψης αφορούν αντίστοιχα σε κοινωνικές,
πολιτισμικές και παραγωγικές εφαρμογές.
Η σύνδεση της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία εντοπίζεται
στην εμπειρία λειτουργίας της Παιδαγωγικής χολής και στην ειδική εμπειρία στην Πρακτική
Άσκηση, όπως αναπτύσσεται στο Πρόγραμμα πουδών του Σμήματος. Θα πρέπει εδώ να
σημειωθεί ότι η συνεργασία με τα πειραματικά και τα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία είναι άριστη.
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει θεσμικός μηχανισμός π.χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή
Κέντρο Εκπαιδευτικής έρευνας διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στο
Σμήμα (όπως και σε όλα τα Σμήματα) στη Γενική Εκπαίδευση (Α‟ και Β‟ βάθμια Εκπαίδευση).
Αυτό γίνεται άτυπα μέσω των συνεδρίων, δημοσιεύσεων και προσωπικών επαφών και σχέσεων των
μελών ΔΕΠ. Σο πρόβλημα αυτό μπορεί και πρέπει να αντιμετωπισθεί κεντρικά.

6.5. υμβολή του Σμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη
Η βασική συμβολή του Σμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη έχει να κάνει με
την παροχή υψηλής ποιότητας κατάρτισης στους αποφοίτους του Προπτυχιακού και
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Μεταπτυχιακού Προγράμματος πουδών και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής
εργασίας που υλοποιούν τα μέλη ΔΕΠ. Παράλληλα, οι συγκεκριμένες εξειδικεύσεις και εφαρμογές
σε φορείς, όπως Σεχνολογικά Μουσεία, Παιδικές Βιβλιοθήκες, Περιβαλλοντικά Μουσεία,
Παιδότοποι, Παιδικές Φαρές, υλλογές Σέχνης, Νοσοκομεία, Περίθαλψη και Πρόνοια, Ειδική
Αγωγή, Νέες Σεχνολογίες, Εφαρμογές Πληροφορικής-Διαδικτυακές Επικοινωνίες Νέων
συνιστούν μια αξιοσημείωτη διάσταση στη συμβολή του Σμήματος κυρίως στην τοπική και
περιφερειακή ανάπτυξη.
Σα αποτελέσματα της συνεργασίας μας με τους κοινωνικούς φορείς μπορούν να
συνοψιστούν ως εξής: Αποτελέσματα ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των φοιτητριών/ών.
Προσφέρεται η δυνατότητα ολοκληρωμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στο τομέα της
εφαρμοσμένης παιδαγωγικής και στα συγκεκριμένα πεδία, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι
απόφοιτοι θα είναι σε θέση να στελεχώσουν την εκπαίδευση τόσο σε διοικητικό όσο και σχολικό παιδαγωγικό επίπεδο, δηλαδή σε τομείς όπου η απουσία τέτοιου είδους ειδίκευσης είναι
εμφανέστατη. Προσφέρεται η δυνατότητα υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης με αποτέλεσμα να
θεωρούνται ειδικοί στον ελληνικό χώρο. Γενικά επιταχύνεται η διαδικασία διάχυσης και
εμπέδωσης ειδικών γνώσεων σε πτυχιούχους παιδαγωγικού πανεπιστημιακού τμήματος
προσανατολισμένων και σε χώρους περιφερειακούς σε σχέση με το νηπιαγωγείο και με το σχολείο
και παρέχεται στις/τους αποφοίτους το αίσθημα της ασφάλειας ως προς την ειδίκευσή τους και την
παρεπόμενη αναζήτηση εργασίας. Παρέχεται η δυνατότητα στις/τους αποφοίτους να αποκτήσουν
εργασιακές εμπειρίες τόσο σε σχέση με τον κύριο χώρο της επαγγελματικής τους ενασχόλησης
όσο και σε σχέση με άλλους χώρους, όπου θα μπορούσαν να εργαστούν με βάση τις βασικές τους
σπουδές. Η προσφορά πρώιμης εργασιακής εμπειρίας διευκολύνει τη σταδιακή ανάπτυξη
επαγγελματικής συνείδησης. Ψς προς την κοινωνικοποίηση των ασκουμένων σε πραγματικές
εργασιακές συνθήκες, διευκολύνεται η αποδοχή από την πλευρά των ασκουμένων της
αναγκαιότητας διαμόρφωσης διεπιστημονικής συνείδησης. Η προαγωγή της έρευνας και όλες οι
προτεινόμενες ειδικεύσεις στηρίζουν τις προσπάθειες προς την εμπέδωση μέτρων και ειδικών
ρυθμίσεων στους σχετικούς τομείς. Ψς προς την συνεισφορά στην έρευνα και στην εφαρμογή της
εκπαιδευτικής πολιτικής. Εξυπηρετείται η διάδραση μεταξύ Ιδρυμάτων Σριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης- φορέων υποδοχής Δημοσίου και Σοπικής Αυτοδιοίκησης και επαγγελματικών
χώρων με αποτέλεσμα τη μονιμότερη συνεργασία μεταξύ των προαναφερθέντων φορέων.
Προάγεται η βασική και η εφαρμοσμένη έρευνα και σε άλλους τομείς όπου εφαρμόζονται οι
γενικές και οι ειδικές αρχές της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Προσφέρεται η ευκαιρία να συνδυαστεί
με τον καλύτερο τρόπο η θεωρία με την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή σε ελεγχόμενο πειραματικό περιβάλλον. Δίνεται η ευκαιρία παραγωγής πρωτογενούς και δευτερογενούς
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υλικού, το οποίο να σχετίζεται και με τις

προτεινόμενες πρακτικές ασκήσεις.

6.6. χέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς. υνεργαζόμενοι
φορείς
Κατ‟ αρχήν και κυρίως με τα Νηπιαγωγεία και πολλά Δημοτικά χολεία και Γυμνάσια – Λύκεια
της Υλώρινας, τόσο μέσω της πρακτικής άσκησης, όσο και μέσα από την εφαρμογή καινοτομικών
διδασκαλιών – εκπαιδευτικών ερευνών.
Με την Παιδόπολη Αγία λγα Υλώρινας, Με το Κέντρο Αποθεραπείας - Υυσικής και
Κοινωνικής Αποκατάστασης (Κ.Α.Υ.Κ.Α.) Αμυνταίου, Με την Κοινωνική Τπηρεσία του ΑΦΕΠΑ
Θεσσαλονίκης, Με το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Υλώρινας, το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης & Τποστήριξης Ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών

(Κ.Ε.Δ.Δ.Τ.) Κοζάνης, Σο ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής (Ειδικό

Επαγγελματικό Γυμνάσιο) ερρών
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Υλώρινας, Σράπεζα της Ελλάδος Υλώρινας, Εθνική Σράπεζα
Υλώρινας, Εμπορική Σράπεζα Υλώρινας, Alpha Bank Υλώρινας, Σράπεζα Πειραιώς Υλώρινας,
Σράπεζα Κύπρου Υλώρινας, Eurobank Υλώρινας, Marfin Egnatia Bank Υλώρινας,
Κατασκευαστική ΕΡΓΟΝ Α.Ε. Υλώρινας, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο
Σεχνολογίας «Νόησις», Μουσείο Υυσικής Ιστορίας Κοζάνης
ΟΣΕ – Σεχνικό Σμήμα Υλώρινας, Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής
υνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ/ΓΕΕΕ) Αθήνα, Διαβαλκανικός πολιτιστικός
φορέας "Φάρτα του Ρήγα" , Πανελλήνιος ύλλογος Παραπληγικών – παράρτημα Μακεδονίας και
Θράκης, Διεθνής Εταιρεία Υίλων Νίκου Καζαντζάκη, Π.Ε.Υ. (Πανελλήνια Ένωση Υιλολόγων),
Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Εταιρεία Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδας, Minority Rights Group της
Βρετανίας, Survival International της Βρετανίας, ύλλογος Προστασίας Θαλάσσιας Φελώνας,
GREENPEACE, ύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Νομού Υλώρινας, Με το Σοπικό
υμβούλιο Νέων Δήμου Υλώρινας, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση, Ίδρυμα Υίλων του Σελόγλειου Ιδρύματος Θεσ/κης, Με τους Παιδικούς ταθμούς
του Δήμου Καλαμαριάς/Με τον Αθλητικό- Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Καλαμαριάς, Δημόσια
Βιβλιοθήκη Υλώρινας – Παιδικό παράρτημα – Βιβλιοθήκη «Αριστοτέλης», ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία
του Κράτους - Παράρτημα Υλώρινας), Αρχεία Νομαρχίας, Δήμου, Βιοτεχνικό επιμελητήριο,
Αρχεία Εφημερίδων, Συπογραφεία Υλώρινας και Κοζάνης,
Υλώρινας,

Μουσείο ύγχρονης Σέχνης,

Μουσεία (Αρχαιολογικό Μουσείο

Πινακοθήκη Υλωρινιωτών Καλλιτεχνών, Ψδείο

Υλώρινας, Σεχνοεπιστημονικά μουσεία στην Έδεσσα, στην Κοζάνη, στη Θεσσαλονίκη και στο
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δίκτυο, υλλογές (Λαογραφική υλλογή Λέσχης Πολιτισμού Υλώρινας, Λαογραφική υλλογή
«Αριστοτέλη»), Περιβαλλοντικές οργανώσεις (Αρκτούρος, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, WWF,
«Καλλιστώ»), Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας (Μελίτης
(Υλώρινα), Καστοριάς, Έδεσσας, Γιαννιτσών, Νάουσας, Ελευθερίου Κορδελιού). (Παιδικοί
σταθμοί, Νοσοκομείο Υλώρινας, Ειδικά σχολεία, ΕΡΑ, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, ΟΣΕ,
Οργανισμός

Απασχόλησης

Εργατικού

Δυναμικού

(ΟΑΕΔ),

ΔΗΜΟ,

ΝΟΜΑΡΦΙΑ,

Υροντιστήρια υπολογιστών και ξένων γλωσσών, Πρωτοβάθμιες Τπηρεσίες Διοίκησης, Σοπική
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΣΕΔΚ), Ιδιωτικοί Ραδιοφωνικοί ταθμοί, Βιβλιοπωλεία, Κέντρο
Πληροφορικής και Νέων Σεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Υλώρινας,

Διεθνή Κέντρα Εκμάθησης Τπολογιστών TECHNOKIDS, Μουσείο

ύγχρονης Σέχνης Υλώρινας, Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Τποστήριξης και Κατάρτισης
Ατόμων με αναπηρία (ΚΕΚΤΚΑμεΑ) Υλώρινας,

Γενικό Νοσοκομείο Υλώρινας, Κοζάνης,

Ε.Ε.Ε.Κ. ΥΛΨΡΙΝΑ, Δημοτική Επιχείρηση Πολύπλευρης Ανάπτυξης Γιαννιτσών (ΔΕΠΑΓ),
Pella Net-103,2 fm – Pella T.V. ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ, εβδομαδιαία εφημερίδα του Ν. Πέλλας,
Ε.Ε.Ε.Κ. Κοζάνης, ΕΡΑ, ΓΑΚ Υλώρινας, ΓΑΚ Κοζάνης, Ιστορικό-Λαογραφικό & Υυσικής
Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης,

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μελίτης, Κέντρο

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Γιαννιτσών, Εργαστηριακό Κέντρο Υυσικών Επιστημών
(ΕΚΥΕ) Ν. Κοζάνης, μιλος Ξιφασκίας Υλώρινας, «ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ» Υιλεκπαιδευτικός
ύλλογος Υλώρινας, Γραφείο Υυσικής Αγωγής Ν. Κοζάνης, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Κοζάνης.
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7. τρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης
Διαδικασία

διαμόρφωσης

συγκεκριμένου

βραχυ-μεσοπρόθεσμου

σχεδίου

ανάπτυξης

και

εκτίμηση

αποτελεσματικότητας
Η ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Σμήματος βασίζεται πρωτίστως στη διδασκαλία, αλλά παράλληλα και
στην έρευνα. Σο Σμήμα έχει ως βασική του αποστολή την κάλυψη των αναγκών σε μαθήματα όχι
μόνο γενικής υποδομής, αλλά και ειδικότητας των φοιτητών και φοιτητριών μας. Σο σχέδιο
ανάπτυξης του Σμήματος λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του Σμήματος καθώς και του
χώρου στον οποίο δραστηριοποιείται. Ένα παιδαγωγικό τμήμα ασφαλώς έχει πολλά να πάρει αλλά
και να δώσει στο πλαίσιο των διεθνών ανταλλαγών που (προ)καλείται να αναπτύξει. Η προνομιακή
θέση του Σμήματός μας πολύ κοντά σε παιδαγωγικές σχολές δύο όμορων χωρών, της Αλβανίας και
της FYROM, από τις οποίες απέχει 60 και 30 χιλιόμετρα αντίστοιχα, είναι ένα προκλητικό πεδίο
συνεργασίας. το πλαίσιο αυτό γίνονται και θα ενταθούν στο μέλλον προσπάθειες συνεργασίας σε
ερευνητικό αλλά και διδακτικό επίπεδο με την ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγή φοιτητών και
διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού. Η συνεργασία αυτή δεν μπορεί να γίνει χωρίς προσκόμματα,
λόγω της βεβαρημένης ιστορίας με τις γειτονικές αυτές χώρες και προς την κατεύθυνση αυτή θα
καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες σε συνεργασία και με το Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου μας.
Οι προσπάθειες βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας αλλά και των προοπτικών του
Σμήματος διαφαίνονται και στον τετραετή ακαδημαϊκό προγραμματισμό που έχει συντάξει το
Σμήμα και ο οποίος πάρθηκε σοβαρά υπόψη στη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης. Εκεί
αποτυπώνονται οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες του Σμήματος σε ανθρώπινο
δυναμικό, υποδομές και μέσα και διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την ικανοποίηση των
αναγκών αυτών. Η διαδικασία διαμόρφωσης αυτού του προγραμματισμού υπήρξε ιδιαίτερα
ικανοποιητική, καθώς στη διατύπωση των συγκεκριμένων στόχων ρωτήθηκαν και συμμετείχαν όλα τα
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Σμήματος.

Διαδικασία παρακολούθησης του σχεδίου ανάπτυξης και εκτίμηση αποτελεσματικότητας
Σο Σμήμα μας είναι ένα -σχετικά- νέο και ολιγομελές Σμήμα και όλα τα θέματα που το απασχολούν
συζητιούνται ευρύτατα στις Γενικές υνελεύσεις. Ειδική θεσμοθετημένη διαδικασία για την
παρακολούθηση της ανάπτυξης του Σμήματος δεν υφίσταται, καθώς ad hoc επιτροπές και τα
συλλογικά όργανα του Σμήματος με κορυφαίο τη Γενική του υνέλευση παρακολουθούν τις
σχετικές εξελίξεις.
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Διαδικασία δημοσιοποίησης του σχεδίου ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων του
Ειδική διαδικασία δημοσιοποίησης του συγκεκριμένου σχεδίου δεν υπάρχει, αλλά με κάθε ευκαιρία
το Σμήμα μέσω της επίσημης έκφρασής του κοινοποιεί τις προθέσεις του και τον σχεδιασμό
υλοποίησής τους.

Συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης και στη
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών
Η συμμετοχή όλης της μικρής ακαδημαϊκής μας κοινότητας (ΔΕΠ, φοιτητές, λοιπό προσωπικό)
συμμετέχει στο μέτρο του δυνατού στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων του θέτει το Σμήμα
για την ανάπτυξή του.

Αξιοποίηση των απαιτούμενων για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και
δείκτες
Παρακολουθείται η πορεία των φοιτητών (αριθμός φοιτητών, απόδοση, πτυχιούχοι, επαγγελματική
αποκατάσταση), η εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και οι αντοχές τους στο ανταγωνιστικό
οικονομικό αλλά και ακαδημαϊκό περιβάλλον, η πορεία των ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Σμήματος και των μελών ΕΠ, η πορεία της επιστήμης και του αντικειμένου που υπηρετούνατι και
γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές (σε νέα μέλη ΕΠ, σε νέα μαθήματα-αντικείμενα, υποδομές) ώστε
το Σμήμα να είναι πάντοτε μέσα στο πνεύμα της εποχής και να παρακολουθούνται οι διεθνείς
εξελίξεις.

Προσπάθειες του Τμήματος για την προσέλκυση μελών ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου
Αντικειμενικά, η ελκυστικότητα του Σμήματός μας είναι μικρή, αν συγκριθεί με ομοταγή Σμήματα
κεντρικών Πανεπιστημίων. Σο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η φρεσκάδα και η νεότητα και
του Σμήματος αλλά και των περισσότερων μελών του, με αποτέλεσμα να μπορούμε να
προκηρύσσουμε θέσεις σε σύγχρονα και ελκυστικά αντικείμενα.

Σύνδεση του προγραμματισμού προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο
ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος
το θέμα αυτό κινούμαστε προς δύο συμπληρωματικές κατευθύνσεις: αρχικά φροντίζουμε να
αναπληρώνουμε τα μέλη ΔΕΠ που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρούν από το Σμήμα και τα οποία
δίδασκαν γνωστικά αντικείμενα που θεωρούμε εκ των ουκ άνευ για το προφίλ του Σμήματος· στο
βαθμό που υπάρχουν δυνατότητες επί πλέον προσωπικού μέχρι τη συμπλήρωση του
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οργανογράμματος προκηρύσσουμε θέσεις σε σύγχρονα και ελκυστικά γνωστικά αντικείμενα. Αυτό
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της λογικής και της φιλοσοφίας που διέπει και συμπληρώνει τον
ακαδημαϊκό αναπτυξιακό προγραμματισμό μας.

Πρόταση αριθμού εισακτέων και τελικός αριθμός εισαγομένων και αποφοίτων
Σο Σμήμα ζητούσε παλιότερα, πριν την ολοκλήρωση του οργανογράμματος ως προς τον αριθμό
μελών ΔΕΠ, γύρω στους 100 φοιτητές κάθε χρόνο. Κατά την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά,
θεωρώντας ότι με τις τότε συνθήκες ―πριν την αποχώρηση τριών μελών ΔΕΠ― το Σμήμα είχε
φτάσει πλέον σε σημείο να μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, δήλωσε στο
Τπουργείο Παιδείας τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει ως και 150 φοιτητές κατ' έτος. Σα τελευταία
χρόνια με το «καλό όνομα» που έχει κερδίσει το Σμήμα μας έρχονται και παραμένουν μέχρι το
τέλος των σπουδών τους οι περισσότεροι από τους εισαγόμενους. Από αυτούς 80-90 αποφοιτούν
κάθε χρόνο.

Προσπάθειες προσέλκυσης φοιτητών υψηλού επιπέδου
Σο Σμήμα φροντίζει με κάθε πρόσφορο τρόπο να προβάλλει το έργο του: μέσω της ιστοσελίδας του
Πανεπιστημίου αλλά και του Σμήματος. Ο καλύτερος τρόπος προβολής όμως παραμένει η ίδια η
λειτουργία του Σμήματος και η δράση των μελών ΔΕΠ αλλά και των φοιτητών μας, κυρίως των
μεταπτυχιακών αλλά και των προπτυχιακών. Με την καθοδήγηση των καθηγητών τους συμμετέχουν
σε συνέδρια, ελληνικά και διεθνή, δημοσιεύουν σε περιοδικά, ελληνικά και ξένα, και κάνουν γνωστό
το Σμήμα και το έργο του στους ανθρώπους του χώρου μας.
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8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές
8.1. Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών
Στελέχωση και οργάνωση της Γραμματείας του Τμήματος
το προσωπικό της Γραμματείας υπηρετούν τυπικά 4 διοικητικοί υπάλληλοι ως εξής:
1 μόνιμος υπάλληλος

ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού (Προϊσταμένη)

1 μόνιμος υπάλληλος

ΠΕ (Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος πουδών)

1 υπάλληλος ΙΔΑΦ

ΔΕ Διοικητικού

1 υπάλληλος ΙΔΑΦ

ΔΕ Διοικητικού

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του ωραρίου λειτουργίας της
Γραμματείας του Τμήματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών
Η Γραμματεία του Σμήματος είναι έτσι οργανωμένη, ώστε, όπου αυτό καθίσταται εφικτό, οι
αρμοδιότητες των μελών της να καλύπτουν διακριτά πεδία των διοικητικών υπηρεσιών που
παρέχονται. Σο πρώτο πεδίο ορίζεται από τα οικονομικά ζητήματα και τα συγγράμματα, το δεύτερο
από τα φοιτητικά ζητήματα, το τρίτο από το διοικητικό κομμάτι της λειτουργίας του Σμήματος και
τα ζητήματα που σχετίζονται με το διδακτικό προσωπικό και το τέταρτο από τη διοικητική
υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πουδών.
Η Γραμματεία εδράζεται σε γραφείο που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του κτιρίου
διευκολύνοντας την προσβασιμότητα διδασκόντων και φοιτητών. Σο ωράριο λειτουργίας είναι 8:00
με 16:00, ενώ οι ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές του Σμήματος 11:00 με 13:00 καθημερινώς.
ε γενικές γραμμές, οι παρεχόμενες υπηρεσίες κρίνονται αποτελεσματικές, καθώς εναρμονίζονται με
τις ανάγκες λειτουργίας του Σμήματος. ε μεγάλο βαθμό, σ‟ αυτό συμβάλλουν η μηχανοργάνωση, η
οποία έχει σταδιακά προχωρήσει τα τελευταία χρόνια και η συνέπεια που επιδεικνύουν οι διοικητικοί
υπάλληλοι στο έργο τους.
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τη; συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με εκείνες της
κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος; Αξιολόγηση (α) της οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
(β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης
Οι κεντρικές υπηρεσίες του ιδρύματος έχουν ως έδρα τους την πόλη της Κοζάνης. Σο γεγονός αυτό
δε δημιουργεί ιδιαίτερες δυσχέρειες και η μέχρι στιγμής συνεργασία διοικητικών υπηρεσιών του
Σμήματος μ‟ αυτές του Ιδρύματος κρίνονται αρκετά αποτελεσματική, εκτός εξαιρέσεων, που
προσδιορίζονται κυρίως από την έλλειψη προσωπικού της κεντρικής διοίκησης σε διάφορα τμήματά
της..
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(α) Ψς προς την οργάνωση και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, το ωράριο μπορεί να θεωρηθεί ότι
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών, καθώς
εκτείνεται από τις 9:00 έως τις 20:00. Ψστόσο, η βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής χολής αδυνατεί
ακόμη να παράσχει βασικές υπηρεσίες που είναι πλέον καθιερωμένες στο πλαίσιο λειτουργίας των
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών διεθνώς.
(β) Οι υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχονται στο προσωπικό και τους φοιτητές του Σμήματος
είναι οι ακόλουθες:


Πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου μέσω VPN



ύστημα Τποβοήθησης Διδασκαλίας στη διεύθυνση https://classweb.uowm.gr



Η λειτουργία πλατφόρμας ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης UOWM Open eClass στη
διεύθυνση http://eclass.uowm.gr



Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heallink)



Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο



Αιτήσεις προς τη γραμματεία (π.χ. έκδοση βεβαιώσεων - φοιτητές)



Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο από τους χώρους του Πανεπιστημίου



Πρόσβαση στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κορμού (δεδομένα – φωνή),



Τπηρεσία καταλόγου



Τπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων



Σο Γραφείο Διασύνδεσης, το οποίο διατηρεί παράρτημα στην Παιδαγωγική χολή της
Υλώρινας, και



Σο Γραφείο Διεθνών χέσεων, του οποίου η λειτουργία είναι προβληματική, καθώς δε
στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό. Επιπρόσθετα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιος
εκπρόσωπος του Γραφείου στην Παιδαγωγική χολή της Υλώρινας, γεγονός που προκαλεί
δυσχέρειες τόσο στα μέλη ΔΕΠ όσο και στους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

Πρόκειται για υπηρεσίες πληροφόρησης που καλύπτουν μεγάλο μέρος των αναγκών της κοινότητας
του Σμήματος, απαιτείται, ωστόσο, να βελτιωθούν σε βασικές συνιστώσες τους.
Στελέχωση και οργάνωση των Εργαστηρίων ή/και των Σπουδαστηρίων του Τμήματος
Η στελέχωση των εργαστηρίων του Σμήματος είναι υποτυπώδης,. Από τα τέσσερα εργαστήρια που
λειτουργούν στο πλαίσιο του Σμήματος (Εργαστήριο Μελέτης της Γλώσσας και των Προγραμμάτων
Γλωσσικής Διδασκαλίας, Εργαστήριο Αγωγής για το Βιβλίο – Βιβλιολογείον, Εργαστήριο
Διδακτικής Υ.Ε. και παραγωγής διδακτικού υλικού, Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας) μόνο το εργαστήριο Αγωγής για το Βιβλίο – Βιβλιολογείον
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στελεχώνεται από ένα μέλος ΕΕΔΙΠ. Η λειτουργία του εργαστηρίου Πληροφορικής εξυπηρετείται
από ένα μέλος ΕΣΕΠ που είναι ενταγμένο στην Παιδαγωγική χολή του Πανεπιστημίου, ενώ αυτό
των Υυσικών Επιστημών από από ένα αποσπασμένο εκπαιδευτικό (αλλά όχι κάθε χρόνο).
Σο σπουδαστήριο - βιβλιοθήκη ανήκει στην Παιδαγωγική χολή του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας. τελεχώνεται από ένα μέλος ΕΕΔΙΠ της Παιδαγωγικής χολής και εξυπηρετεί το
κοινό καθημερινά εκτός αββάτου και Κυριακής από τις 9.00 έως 18:00.
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργία τους
Η έλλειψη προσωπικού και πόρων συνιστά καθοριστικό παράγοντα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των
εργαστηριακών υποδομών του Σμήματος αλλά και του πουδαστηρίου της Παιδαγωγικής χολής.
Ψστόσο, η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους είναι, σε γενικές γραμμές, ικανοποιητική,
κυρίως λόγω της συμβολής των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών του Προπτυχιακού και του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος πουδών.
Αποτελεσματικότητα και υποστήριξη των υποδομών και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του
Τμήματος
Οι ανάγκες του τμήματος σε υποστήριξη, στο τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών, κατανέμονται σε 3 κατηγορίες:
Κατηγορία 1η: Τποστήριξη τελικού χρήστη. την κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα ζητήματα
που αφορούν τον τελικό χρήστη ενός υπολογιστικού συστήματος. Σέτοια παραδείγματα είναι η
αντιμετώπιση απλών καθημερινών βλαβών (π.χ. οθόνες, εκτυπωτές, κεντρικές μονάδες), η πλήρης
επανεγκατάσταση λογισμικού (λειτουργικό σύστημα, επαναφορά προσωπικών αρχείων, κλπ), η
αντιμετώπιση προβλημάτων πρόσβασης σε υπηρεσίες (π.χ. κωδικοί πρόσβασης), η παροχή βοήθειας
(π.χ. επίδειξη πρόσβασης στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο σύστημα εύδοξος, στο
σύστημα eClass, παροχή εξειδικευμένων συμβουλών χρήσης σε γενικά λογισμικά όπως ο
επεξεργαστής κειμένου, κλπ).
Κατηγορία 2η: Τποστήριξη διδακτικού έργου. την κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα ζητήματα
που αφορούν στη συντήρηση και καλή λειτουργία του εποπτικού εξοπλισμού των αιθουσών
διδασκαλίας (βιντεοπροβολείς, συνδέσεις δικτύου, κλπ), ο δανεισμός εξοπλισμού (π.χ. φορητοί
υπολογιστές), η υποστήριξη των απαιτουμένων λογισμικών και του εργστηρίου Η/Τ, αλλά και η
συμβολή στη διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων, ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με τις ΣΠΕ.
Κατηγορία 3η: Τποστήριξη διοικητικού και άλλου έργου. την κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην εξειδικευμένη επεξεργασία εγγράφων, την παραγωγή έντυπου υλικού για
διάφορες εκδηλώσεις (π.χ. εκτυπώσεις για ημερίδες και συνέδρια), την έρευνα αγοράς για την
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προμήθεια αναλώσιμων και λοιπού εξοπλισμού, την ανανέωση του ιστότοπου του τμήματος, το
σχεδιασμό και την τήρηση του ωρολόγιου προγράμματος μαθημάτων και του προγράμματος
εξετάσεων, αλλά και την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας (π.χ. σχεδιασμός ιστοσελίδων).
Τπάρχουν 4 είδη χρηστών: α) μέλη ΔΕΠ, β) διοικητικοί υπάλληλοι, γ) φοιτητές, και δ) άλλοι
συνεργάτες. Σα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την καθημερινή χρήση των υπολογιστικών
τους συστημάτων επιλύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σχετικά ικανοποιητικά, αναλογικά με
τις συνθήκες που επικρατούν λόγω μη ύπαρξης παρατήματος Τπηρεσίας Πληροφορικής στη
Υλώρινα. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων γίνεται από το μέλος ΔΕΠ του κοντινότερου στη φύση
των προβλημάτων γνωστικού αντικειμένου (πληροφορική), έναν αποσπασμένο εκπαιδευτικό και ένα
μέλος ΕΣΕΠ, όσο το επιτρέπουν οι άλλες τους υποχρεώσεις.
Ειδικότερα, το μέλος ΕΣΕΠ είναι υπεύθυνο για την ορθή λειτουργία του εργαστηρίου Η/Τ
του τμήματος και του εργαστηρίου Η/Τ του ΠΣΔΕ, φροντίζοντας για την αντιμετώπιση τεχνικών
προβλημάτων, την καλή κατάσταση του χώρου των εργαστηρίων, την εγκατάσταση και συντήρηση
λογισμικού, αλλά και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ παράλληλα επιβλέπει προσωπικά το χώρο
των εργαστηρίων και βοηθά τους χρήστες τους (φοιτητές και διδακτικό προσωπικό). Παράλληλα,
αναλαμβάνει την εγκατάσταση κάθε είδους λογισμικού στους Η/Τ των χρηστών (γραφεία ΔΕΠ και
διοικητικών υπηρεσιών), την επίλυση όλων των τεχνικών θεμάτων που αφορούν στην πρόσβαση στο
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κορμού, αλλά και τη δοκιμαστική εγκατάσταση νέων λογισμικών και
υπηρεσιών για τα μέλη του τμήματος.
Ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός, ειδικότητας πληροφορικής, από τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, φροντίζει για την καθημερινή ανανέωση του διαδικτυακού τόπου του τμήματος, την
ορθή λειτουργία των Η/Τ των υπηρεσιών και των μελών ΔΕΠ (π.χ. εγκατάσταση και έλεγχος καλής
λειτουργίας λογισμικού προστασίας από ιούς), την παροχή βοήθειας οποιασδήποτε μορφής,
απευθείας στους τελικούς χρήστες (φοιτητές, γραφεία μελών ΔΕΠ, διοικητικές υπηρεσίες, κλπ).
Επιπλέον φροντίζει για την καλή λειτουργία και συντήρηση του εποπτικού εξοπλισμού
(βιντεοπροβολείς) στις αίθουσες διδασκαλίας και τη διαχείριση εξοπλισμού βραχυχρόνιου δανεισμού
(π.χ. φορητοί υπολογιστές). Είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του ωρολόγιου προγράμματος
μαθημάτων και εξετάσεων, ενώ βοηθάει στη διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητάς
του.
Σο μέλος ΔΕΠ της συναφούς ειδικότητας, παρέχει απευθείας βοήθεια σε συναδέλφους, σε
διοικητικές υπηρεσίες, αλλά πολλές φορές και σε φοιτητές. υνήθως ανταποκρίνεται άμεσα στις
απλές κλήσεις, ενώ λειτουργεί συντονιστικά και παρέχει τεχνογνωσία στο υποστηρικτικό προσωπικό
(μέλος ΕΣΕΠ και αποσπασμένος εκπαιδευτικός), για την αντιμετώπιση σοβαρότερων προβλημάτων.
Ακόμη, συνεργάζεται με τις διοικητικές υπηρεσίες (π.χ. γραμματεία τμήματος) για το σχεδιασμό,
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την υλοποίηση και τη δοκιμή υπηρεσιών μέσω Η/Τ (π.χ. ύστημα Τποβοήθησης Διδασκαλίας).
Υροντίζει για την έρευνα αγοράς και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε όλα τα είδη
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού. Διαχειρίζεται τον υφιστάμενο εξοπλισμό (π.χ. διανομή
Η/Τ στους τελικούς χρήστες, καταγραφή αναγκών, κλπ) και παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές, όπου
αυτό απαιτείται (κυρίως σε συναδέλφους που επιθυμούν να διεκπεραιώσουν εξειδικευμένες εργασίες
σε Η/Τ και δε γνωρίζουν με ποιο τρόπο). Σέλος, φροντίζει για το συντονισμό της ομάδας
υποστήριξης σε όλα τα ζητήματα, ενώ επανασχεδιάζει τους ιστότοπους του τμήματος (προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών),ώστε να ανταποκρίνοται στις πιο σύγχρονες προδιαγραφές
πρόσβασης.
Για τη βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών όμως, απαιτείται μόνιμο προσωπικό. Η
υφιστάμενη κατάσταση στηρίζεται, σε σημαντικό βαθμό, στην προσωπική συμβολή των
εμπλεκομένων και στη θέλησή τους για υποστήριξη του τμήματος. Επικουρικά, συνδράμουν
μεταπτυχιακοί ή/και προπτυχιακοί φοιτητές, εφόσον έχουν τεχνικές γνώσεις (π.χ. μεταπτυχιακοί
φοιτητές, κάτοχοι πτυχίου πληροφορικής). Η ιδανική σύνθεση τοπικού παραρτήματος Τπηρεσίας
Πληροφορικής θα πρέπει να περιλαμβάνει 3 άτομα, ειδικότητας πληροφορικής. Οι τελευταίοι, μαζί
με το μέλος ΕΣΕΠ θα είναι σε θέση να παρέχουν υποστήριξη σε όλα τα ζητήματα, καθ‟ όλη τη
διάρκεια της ημέρας, λειτουργώντας σε δύο βάρδιες. Επιπλέον θα μπορούν να λειτουργούν ως
γραφείο προμηθειών ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων, αλλά και να καλύπτουν πλήρως τις
ανάγκες του τμήματος και των μελών ΔΕΠ για διαδικτυακή παρουσία (π.χ. προσωπικές ιστοσελίδες,
ιστοσελίδες εκδηλώσεων και ερευνητικών προγραμμάτων).
8.2. Αξιολόγηση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας
Εφαρμογή του θεσμού του Σύμβουλου Καθηγητή
Πολιτική του Σμήματος είναι η στήριξη των φοιτητών και φοιτητριών σε όλη τη διάρκεια των
σπουδών τους, όπως επίσης, η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε όλες τις πτυχές της
λειτουργίας του Σμήματος που σχετίζονται με αυτούς. Τποστηρίζοντας και αναπτύσσοντας αυτή την
πολιτική λειτουργεί ο θεσμός του ύμβουλου Καθηγητή, με τον οποίο/α δύνανται να συζητήσουν οι
φοιτητές/τριες τα ποικίλα ακαδημαϊκά θέματα που τους απασχολούν.
Ακόμη, στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους διοργανώνονται από τα μέλη ΔΕΠ
εργαστήρια για όλους τους φοιτητές/τριες με ποικίλα θέματα και αντικείμενα, όπως την αυτογνωσία,
την επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις και την κριτική ανάγνωση επιστημονικών κειμένων.
Ομοίως, διοργανώνονται εργαστήρια με περιεχόμενο τη μαθησιακή ύλη του ακαδημαϊκού εξαμήνου
ώστε να βοηθηθούν εκείνες και εκείνοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση του υλικού.
Επιπλέον, γίνονται ενημερώσεις –εργαστήρια για τη συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών
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Ψστόσο, προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη και συνεχής η υποστήριξη και στήριξη
των φοιτητών σε όλους τους τομείς ανάπτυξής τους απαιτείται να λειτουργεί Κέντρο Χυχολογικής
Τποστήριξης φοιτητών/τριών του οποίου την επιστημονική υπευθυνότητα θα έχουν τα Μέλη ΔΕΠ
των σχετικών με αυτό γνωστικών αντικειμένων, ενώ θα στελεχώνεται από συμβούλους ψυχολόγους.
Η παροχή υπηρεσιών του συγκεκριμένου Κέντρου και οι παράλληλες πρωτοβουλίες των μελών
ΔΕΠ θα επιφέρουν οφέλη προς τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου. Ακόμη, χρειάζονται
οικονομικοί πόροι ώστε να βοηθιούνται οι φοιτητές/τριες.
Υποστήριξη της πρόσβασης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
τους φοιτητές, διοικητικούς υπαλλήλους, μέλη ΔΕΠ και εξωτερικούς συνεργάτες παρέχεται
πρόσβαση σε μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες: α) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, β) ηλεκτρονικοί
κατάλογοι (βιβλιοθήκη - Heallink), γ) σύστημα υποβοήθησης διδασκαλίας, δ) αιτήσεις προς τη
γραμματεία (π.χ. έκδοση βεβαιώσεων - φοιτητές), ε) πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, στ)
Πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου μέσω VPN, ζ) ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο από
τους χώρους του Πανεπιστημίου, η) πρόσβαση στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κορμού (δεδομένα –
φωνή), θ) υπηρεσία καταλόγου, και ι) υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων. χεδιάζονται και είναι στη
φάση της υλοποίησης πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, υπηρεσία
τηλεδιάσκεψης, κλπ.
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται ικανοποιητικά, με τη συνδρομή του υπάρχοντος
προσωπικού, όπως περιγράφεται παραπάνω. Ειδικότερα για τους φοιτητές, κατά τις πρώτες
διδασκαλίες του υποχρεωτικού μαθήματος «Αρχές Πληροφορικής» (1302Τ), γίνεται εργαστηριακή
επίδειξη της πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες. Παράλληλα, σε συνεργασία με το προσωπικό της
γραμματείας και το Κέντρο Δικτύου, διανέμονται οι προσωπικοί κωδικοί στους φοιτητές με απόλυτη
μυστικότητα και διαφάνεια.
Για όλες τις υπηρεσίες, γίνεται προσπάθεια ανάρτησης οδηγιών πρόσβασης και γρήγορης
επίλυσης προβλημάτων, με όλους τους τρόπους (π.χ. αναρτήσεις σε εμφανή σημεία και στο
διαδίκτυο, ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σέλος, όλα τα πιθανά προβλήματα
πρόσβασης λύνονται από το προσωπικό (μέλος ΔΕΠ, ΕΣΕΠ κα αποσπασμένος εκπαιδευτικός
πληροφορικής) άμεσα ή με τη διαμεσολάβησή του, αν απαιτείται κεντρική επίλυση προβλήματος
από το Κέντρο Δικτύου (Κοζάνη).
Για τη βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών όμως, απαιτείται μόνιμο προσωπικό για
τη σύσταση Τπηρεσίας Πληροφορικής – Γραφείου τεχνικής υποστήριξης, που να λειτουργεί
σταθερά, καθ‟ όλη τη διάρκεια του έτους και με πλήρες ωράριο (8 π.μ. – 9 μ.μ.). Η ιδανική σύνθεση
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τοπικού παραρτήματος Τπηρεσίας Πληροφορικής θα πρέπει να περιλαμβάνει 3 άτομα, ειδικότητας
πληροφορικής. Οι τελευταίοι, μαζί με το μέλος ΕΣΕΠ θα είναι σε θέση να παρέχουν υποστήριξη σε
όλα τα ζητήματα, καθ‟ όλη τη διάρκεια της ημέρας, λειτουργώντας σε δύο βάρδιες. Επιπλέον θα
μπορούν να λειτουργούν ως γραφείο προμηθειών ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων, αλλά
και να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και τους
περιστασιακού επισκέπτες (π.χ. καλεσμένοι ομιλητές, ερευνητές και λοιποί συνεργάτες).
Υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών. Αποτελεσματικότητα της λειτουργία της
το πλαίσιο του Σμήματος δε λειτουργεί κάποια υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών.
Η συμβουλευτική υποστήριξή τους εντάσσεται στις δραστηριότητες του Γραφείου Διασύνδεσης του
Πανεπιστημίου, παράρτημα του οποίου λειτουργεί στην Παιδαγωγική χολή στη Υλώρινα.
Υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις
σπουδές τους Αποτελεσματικότητα της λειτουργία της
Η εικόνα που προκύπτει από το χρόνο αποφοίτησης των φοιτητών και φοιτητριών του
Προπτυχιακού Προγράμματος πουδών αναδεικνύει ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπήρξαν πολλές
περιπτώσεις αδύναμων ή λιμναζόντων φοιτητών (74% αποφοιτούν κανονικά στα 4 χρόνια, ενώ το
90% των υπόλοιπων φοιτητών αποφοιτά στα 5 χρόνια). Ειδική υπηρεσία δεν έχει συσταθεί, καθώς
τέτοιων ζητημάτων επιλαμβάνεται ο υπεύθυνος φοιτητικών θεμάτων του Σμήματος. Παράλληλα, η
ακαδημαϊκή κουλτούρα που από χρόνια έχει διαμορφωθεί στο Σμήμα δημιουργεί τις προϋποθέσεις
στενής συνεργασίας των φοιτητών με τους διδάσκοντες, ώστε να εξατομικεύεται η κάθε περίπτωση
και να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο που ορίζει ο Κανονισμός πουδών. ε ειδικές περιπτώσεις, τα
μέλη ΔΕΠ των οποίων τα αντικείμενα αναφέρονται στο χώρο της Χυχολογίας είναι διαθέσιμα στους
φοιτητές, προκειμένου να διερευνήσουν τις δυνατότητες επίλυσης των προβλημάτων τους.
Επιπρόσθετα, το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστήμιου παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής
στήριξης των φοιτητών.
Παροχή υποτροφιών στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών (πέραν των υποτροφιών του
ΙΚΥ)
Σο Σμήμα δεν παρέχει κάποια υποτροφία στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών, καθώς η
χρηματοδότησή του δεν επαρκεί γι‟ αυτό το σκοπό.
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Πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των νεοεισερχόμενων στο Τμήμα φοιτητών
To Σμήμα οργανώνει σε ετήσια βάση την υποδοχή των πρωτοετών και την παρουσίαση του
Προγράμματος πουδών από τον Πρόεδρο του Σμήματος, τα μέλη ΔΕΠ και τους εκπροσώπους
του Υοιτητικού υλλόγου. τη φάση συμπλήρωσης των δηλώσεων των μαθημάτων από τους
πρωτοετείς φοιτητές συμβάλει το διοικητικό προσωπικό του Σμήματος. Αξίζει να αναφερθεί, επίσης,
ότι έχει προκύψει μια παράδοση ενεργής παρέμβασης του Υοιτητικού υλλόγου του Σμήματος στα
ζητήματα που αναφέρονται στη φοιτητική μέριμνα, η οποία έχει καταστεί ιδιαίτερα λειτουργική.
πως παραπάνω αναφέρθηκε, Πολιτική του Σμήματος είναι η στήριξη των φοιτητών σε όλη τη
διάρκεια των σπουδών τους. Για τους πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές, ειδικότερα,
διοργανώνονται εργαστήρια στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο,
με αντικείμενο την διευκόλυνση προσαρμογής τους στο νέο κοινωνικο-ακαδημαϊκό πλαίσιο και
περιβάλλον.
Συμμετοχή των φοιτητών στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα
Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Σμήματος και του Ιδρύματος, γενικότερα, με
ποικίλους τρόπους. Μέσα από τη συμμετοχή τους ως μέλη του φοιτητικού συλλόγου, τη θεσμική
συμμετοχή τους μέσω των εκπροσώπων τους στο όργανο της Γενικής υνέλευσης του Σμήματος, τις
εκδηλώσεις που αναφέρονται στις τελετές αποφοίτησης και την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών,
τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα Φριστούγεννα. Υοιτητές συμμετέχουν στη θεατρική ομάδα
«Πολύμορφο», που συντονίζει μέλος ΔΕΠ του Σμήματος, σε αθλητικές δραστηριότητες,
συμβάλλουν στην οργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών ημερίδων, συμποσίων και συνεδρίων,
συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες δενδροφυτεύσεων, αιμοδοσίας. Υοιτητικά πάρτι και
ειδικές εκδηλώσεις διεξάγονται συχνά στο πλαίσιο των φοιτητικών παρατάξεων. ε γενικές γραμμές,
η συμμετοχή των φοιτητών κρίνεται ενεργή και αποτελεσματική, προσδιορίζοντας μια ιδιαίτερη
πτυχή στη φυσιογνωμία του Σμήματος και μια φοιτητική κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από την
ενεργή εμπλοκή και συνεισφορά στις διάφορες λειτουργίες του Σμήματος και τη συσχέτισή του με
την τοπική κοινότητα.
Υποστήριξη των οι αλλοδαπών φοιτητών που μετακινούνται προς το Τμήμα
Ο μικρός αριθμός αλλοδαπών φοιτητών που κατά καιρούς έχουν φιλοξενηθεί στο Σμήμα
εξυπηρετείται από την Επιτροπή φοιτητικής μέριμνας της Παιδαγωγικής χολής, ώστε να
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα σίτισης και στέγασής τους. Για διοικητικά ζητήματα οι φοιτητές
εξυπηρετούνται από το προσωπικό της Γραμματείας, ενώ στην επίλυση των ζητημάτων που
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προκύπτουν συνεισφέρουν και τα μέλη ΔΕΠ του Σμήματος που υλοποιούν ή οργανώνουν το
πρόγραμμα Erasmus.
8.3. Αξιολόγηση των υποδομών πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Σμήμα
Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης
Σα τεκμήρια της βιβλιοθήκης κρίνονται ανεπαρκή ως προς την ποσότητα και παρατηρείται
δυσχέρεια στον εμπλουτισμό τους, λόγω του μικρού κονδυλίου που προβλέπεται για τη βιβλιοθήκη.
Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού
Ο κοινόχρηστος τεχνικός εξοπλισμός είναι ανεπαρκής και, συχνά, δυσλειτουργικός, λόγω της
φθοράς που υφίσταται από την εξοντωτική χρήση του. Ένα φωτοτυπικό μηχάνημα αξιοποιείται από
τους διδάσκοντες και τους φοιτητές του Προπτυχιακού και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
πουδών, ενώ 21 ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο εργαστήριο Πληροφορικής προορίζονται να
εξυπηρετήσουν σε καθημερινή βάση τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) των δύο
Σμημάτων της Παιδαγωγικής χολής. Ψστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο τεχνικός
εξοπλισμός του εργαστηρίου Πληροφορικής έχει ανανεωθεί πλήρως πρόσφατα, ενώ είναι
προγραμματισμένες εργασίες βελτίωσης της βασικής υποδομής (ηλεκτρικές και δικτυακές παροχές)
με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εντός του 2012.
Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων
Ο χώρος του σπουδαστηρίου βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο της Παιδαγωγικής χολής.
Περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη, που εκτείνεται σε 200 τμ, και το Αναγνωστήριο, που εκτείνεται σε 90
τμ. Δεδομένου ότι οι χώροι αυτοί αναφέρονται σε περίπου 2000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές τριών Σμημάτων (Παιδαγωγικού Σμήματος Νηπιαγωγών, Παιδαγωγικού Σμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σμήματος Βαλκανικών πουδών), κρίνεται ανεπαρκής. Σο σπουδαστήριο
διαθέτει φωτοτυπικό μηχάνημα, υπολογιστές, για τη παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της.
Τπολείπεται, ωστόσο, ως προς την ασφάλεια του υλικού της, καθώς δεν υπάρχει εγκατεστημένο
κάποιο αντικλεπτικό σύστημα ασφαλείας είτε κάποιο σύστημα ελέγχου του βιβλιοστασίου.
Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων
την πλειοψηφία του ς οι διδάσκοντες μοιράζονται ανά δύο τους χώρους γραφείων που τους έχουν
διατεθεί. τους χώρους αυτούς όλα τα μέλη ΔΕΠ χρησιμοποιούν το προσωπικό τους γραφείο και τη
βιβλιοθήκη τους. τη διάθεσή τους υπάρχουν ηλεκτρονικός υπολογιστής, τηλεφωνική γραμμή και
σύνδεση με το διαδίκτυο. Σο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες στα γραφεία
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τους σχετίζεται με τη θέρμανση, καθώς τα σώματα πάνελ που είναι τοποθετημένα είναι ελάχιστα
αποδοτικά και, συν τω χρόνω, λειτουργούν όλο και λιγότερες ώρες στη διάρκεια της ημέρας.
Επάρκεια και ποιότητα χώρων γραμματείας Τμήματος και Τομέων
Η γραμματεία του Σμήματος στεγάζεται σε χώρο 30 τμ του κεντρικού κτιρίου της Παιδαγωγικής
χολής. Η τοποθέτησή της στο συγκεκριμένο χώρο επιτρέπει την ικανοποιητική συνεργασία τόσο
με τους φοιτητές όσο και με τα μέλη ΔΕΠ
Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων
Σο Σμήμα αξιοποιεί από κοινού με τα Σμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Βαλκανικών πουδών
την αίθουσα συνεδριάσεων της Παιδαγωγικής χολής, η οποία κρίνεται ικανοποιητική τόσο ως προς
τη χωρητικότητα όσο και ως προς τον εξοπλισμό, αφού διαθέτει διαδραστικό πίνακα, προβολικό
μηχάνημα, μικροφωνική εγκατάσταση και σύστημα ηχογράφησης των συνεδριάσεων.
Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραματικά σχολεία, μουσεία, αρχεία, αγροκτήματα,
εκθεσιακοί χώροι κ.λπ.)
Σο Σμήμα αξιοποιεί χώρους του υπογείου της Παιδαγωγικής χολής, για την αποθήκευση
αρχειακού υλικού της Γραμματείας.
Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ
Οι υποδομές για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ κρίνονται ανεπαρκείς. Τπάρχουν ειδικές ράμπες και
ασανσέρ, αλλά δε βοηθούν τα ΑΜΕΑ οι εξωτερικές πόρτες του κτιρίου. Επίσης, δεν υπάρχουν στο
κτίριο ειδικές τουαλέτες για τα ΑΜΕΑ.
Διασφάλιση της πρόσβασης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε υποδομές και εξοπλισμό του Ιδρύματος
Οι αποφάσεις λαμβάνονται στο πλαίσιο της Γενικής υνέλευσης του Σμήματος, σε συνεργασία με
την Κοσμητεία της Παιδαγωγικής χολής ή τις όποιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
8.4. Αξιολόγηση του βαθμού αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του
Σμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου)
Λειτουργίες του Τμήματος που υποστηρίζονται από ΤΠΕ
Οι ΣΠΕ αξιοποιούνται από τις διάφορες υπηρεσίες του Σμήματος σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό,
όπως προαναφέρθηκε. Επιπλέον, μέσω του υστήματος Τποβοήθησης Διδασκαλίας, είναι δυνατή η
ηλεκτρονική καταχώρηση βαθμολογίας από τους διδάσκοντες με αδιάβλητο τρόπο. Μετά την
καταχώρηση, ενημερώνεται αυτόματα η υπηρεσία της γραμματείας και αποκτούν πρόσβαση οι
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φοιτητές για την ενημέρωσή τους. Αν και η υπηρεσία λειτουργεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, σχεδόν το
σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας το χρησιμοποιεί ικανοποιητικά. Παρέχεται σε όλα
τα μέλη της κοινότητας ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
Η υπηρεσία χρησιμοποιείται ικανοποιητικά.
Λειτουργίες του Τμήματος που υποστηρίζονται από ΤΠΕ και χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες,
τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος
λες οι παραπάνω υποδομές αξιοποιούνται ικανοποιητικά τόσο από τους φοιτητές και το
ακαδημαϊκό προσωπικό του Σμήματος όσο και το προσωπικό των διοικητικών υπηρεσιών.
Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που διαθέτουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο
11

από

τα

24

μέλη

ΔΕΠ

διαθέτουν

προσωπική

ιστοσελίδα

στο

διαδίκτυο:

http://uowm.academia.edu/ANASTASIAALEVRIADOU
http://macedonia.uom.gr/~sofan
http://users.uowm.gr/saugitidoy/
http://uowm.academia.edu/IfigeneiaVamvakidou
http://users.uowm.gr/pkariotog/
http://impetsas.weebly.com/index.html
http://www.bratitsis.gr/
http://www.nured.uowm.gr/dinas
www.nured.uowm.gr/nekpalaiologou
http://uowm.academia.edu/AnastasiaStamou
http://tatsis.weebly.com
Συχνότητα ανανέωσης του ιστότοπου του Τμήματος στο διαδίκτυο
Ο ιστότοπος του Τμήματος ανανεώνεται συνεχώς, όποτε προκύπτει σχετική ανάγκη.
8.5. Αξιολόγηση του βαθμού διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού
Διασφάλιση της ορθολογική χρήσης των διαθέσιμων υποδομών και του διαθέσιμου εξοπλισμού του Τμήματος
Αρμόδια για τον προγραμματισμό χρήσης των υποδομών και του εξοπλισμού του Σμήματος είναι η
Γενική του υνέλευση, η οποία αποφασίζει για την ορθολογική κατά το δυνατόν χρήση στη βάση
των αναγκών του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών, των σχετικών
εισηγήσεων των υπεύθυνων των εργαστηρίων και του σπουδαστηρίου και τις οικονομικές δυνατότητες
που προκύπτουν στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του Σμήματος. ε αρκετές περιπτώσεις, γίνεται
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εξοντωτική χρήση του ελλιπούς εξοπλισμού του Σμήματος, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες
ανάγκες για τη χρηματοδότηση της συντήρησής του.
8.6. Αξιολόγηση του βαθμού διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση
οικονομικών πόρων
Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Σμήματος συντάσσεται σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση
του Πανεπιστημίου, η οποία κατανέμει στα Σμήματα τους πόρους που αυτά μπορούν να
διαχειριστούν στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης των οικονομικών του Πανεπιστημίου. Η μέχρι
τώρα διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού υπήρξε αποτελεσματική, καθώς οι
διατιθέμενοι πόροι δαπανήθηκαν για την κάλυψη βασικών αναγκών λειτουργίας του Σμήματος με
γνώμονα τη βελτίωση της διδακτικής και ερευνητικής του λειτουργίας (αγορά βιβλίων για τη
Βιβλιοθήκη, κάθε είδους εξοπλισμού, π.χ. για τη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας στις αίθουσες,
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ενίσχυση της συνεδριακής πολιτικής του Σμήματος κ.λπ.). λες οι
δαπάνες εκτέλεσης του προϋπολογισμού εγκρίνονται από τη Γενική υνέλευση και ειδική προς
τούτο επιτροπή ελέγχει την παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών τις οποίες το Σμήμα
παραγγέλλει. Με την έννοια αυτή η Γενική υνέλευση έχει πλήρη εικόνα της οικονομικής
διαχείρισης και της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
ΤΝΟΧΗ
Η καταγραφή της παρούσας κατάστασης των Διοικητικών Τπηρεσιών και Τποδομών του Σμήματος
αποσκοπεί στην επανατροφοδότηση και βελτίωση αυτών και όχι στην αξιολογική κατηγοριοποίησή
τους θετικά ή αρνητικά. Αυτός ο στόχος συνάδει τόσο με τη χρήση παρόμοιων διαδικασιών σε
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα διεθνώς, όσο και με τη φιλοσοφία, πολιτική και κουλτούρα του
Σμήματός μας.
Σο Σμήμα μας χαρακτηρίζεται από την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των
εμπλεκομένων μελών του στις Διοικητικές Τπηρεσίες, αφού αυτό επηρεάζει θετικά την ψυχική υγεία
όλων, την ποιότητα της μάθησης των σπουδαστών, τη βελτίωση των μελών ακαδημαϊκού
προσωπικού, και το διοικητικό έργο, όπως, εξάλλου καταγράφεται και στη διεθνή βιβλιογραφία. Η
αποτελεσματική λειτουργία και η οριζόντια επικοινωνία των διαφόρων Σομέων των Διοικητικών
υπηρεσιών και Τποδομών εξασφαλίζεται με τη συζήτηση και τις αποφάσεις Γενικών υνελεύσεων του
Σμήματος.
Σο θετικό περιεχόμενο συγκεκριμένων Τπηρεσιών και Τποδομών είναι πρωτίστως απόρροια
των πρωτοβουλιών των μελών του Σμήματος και λιγότερο επαρκούς θεσμικής ή οικονομικής
υποστήριξης. Απαιτείται ανάπτυξη πολιτικής και εφαρμογή πολιτικής που να στηρίζει τις
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πρωτοβουλίες μας, να ενισχύει την ποιότητα των σπουδών και της ζωής των σπουδαστών, και να
εξασφαλίζει στήριξη των ερευνητικών προσπαθειών του Σμήματός μας.
Ψς προς την ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών και υποδομών το Σμήμα έχει να αναδείξει
στα θετικά τον πρόσφατο εκσυγχρονισμό των διοικητικών υπηρεσιών με διευθετήσεις που αφορούν
στην αξιοποίηση πληροφοριακού συστήματος σε πολλές από τις λειτουργίες της Γραμματείας.
Επαρκείς και λειτουργικοί, σε κάποιο βαθμό, είναι και οι χώροι που χρησιμοποιούνται από τη
Γραμματεία του Σμήματος. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί από την
ίδρυση ήδη του Σμήματος και θέλει τους φοιτητές-τριες να συμμετέχουν ενεργά στις λειτουργίες του
Σμήματος.
Αντίθετα, οι υποδομές στο τομέα της φοιτητικής μέριμνας εμφανίζονται ανεπαρκείς ή
ανύπαρκτες στα περισσότερα από τα κριτήρια που τίθενται (εργαζόμενοι, αδύναμοι, άριστοι,
αλλοδαποί φοιτητές, ΑΜΕΑ). Προφανώς, στον τομέα αυτό οφείλει να καταβάλει η ακαδημαϊκή
κοινότητα να καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια βελτίωσης των υποδομών και των υπηρεσιών.
Ανεπαρκείς κρίνονται και οι υπηρεσίες που παρέχει η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής χολής και η
στελέχωση των εργαστηρίων. ημαντικό είναι και το ζήτημα της θέρμανσης κατά τους χειμερινούς
μήνες, η οποία είναι εμφανέστατα ανεπαρκής.
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9. υμπεράσματα
9.1. Σα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Σμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από
την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Θετικά σημεία του Σμήματος αποτελούν το νεαρό της ηλικίας των μελών ΔΕΠ που δημιουργεί
δυναμική ανάπτυξης και εξέλιξης. Σο συνεκτικό και σφαιρικό προ-και μεταπτυχιακό Π που
στηρίζεται στις σύγχρονες αντιλήψεις για τον αναστοχαζόμενο εκπαιδευτικό. Η δυναμική
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα 4 τελευταία χρόνια οι περισσότεροι δείκτες βελτιώνονται.
Επίσης οι πολλαπλές συνεργασίες και προγράμματα σε τοπικό εθνικό και διεθνές επίπεδο που
εμπλουτίζουν τη διδασκαλία και ενισχύουν την έρευνα.
τα θετικά χαρακτηριστικά του Προτυχιακού Προγράμματος πουδών συγκαταλέγονται η
οργάνωση της ύλης, οι πολλαπλοί τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών, η εφαρμογή του συστήματος
μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2007-08, οι καλές
προοπτικές επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο πρόγραμμα
των πρακτικών ασκήσεων, το οποίο αποτελεί ουσιαστικό και υποχρεωτικό μέρος της εκπαίδευσης
των φοιτητών/τριών στο Παιδαγωγικό Σμήμα Νηπιαγωγών Υλώρινας.
Με βάση τους επιμέρους δείκτες που παρατέθηκαν και τις επιμέρους κριτικές επισημάνσεις
που αναλύθηκαν στην ενότητα για το διδακτικό έργο στο Σμήμα μας, εκτιμούμε ότι καταβάλλονται
σημαντικές προσπάθειες έτσι ώστε αυτό να βρίσκεται σε ικανοποιητικό έως πολύ καλό επίπεδο. Η
αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού είναι πολύ ικανοποιητική τόσο στο προπτυχιακό
όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και σταθερή στη διάρκεια των τεσσάρων ετών, σύμφωνα
με την αξιολόγηση των φοιτητών. Η ευρύτερη αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου γίνεται
τέλος φανερή από τα υψηλά ποσοστά ολοκλήρωσης των σπουδών στα 4 χρόνια με ικανοποιητική
βαθμολογία.
Η έρευνα που υλοποιείται στο Σμήμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική.
Δεδομένων των υποδομών και της έλλειψης υποστήριξης του ερευνητικού έργου, του φόρτου
εργασίας που έχουν τα μέλη ΔΕΠ σε διδακτικό (δύο 3 τρίωρα + μεταπτυχιακό μάθημα+
επιμορφωτικα σεμινάρια) και διοικητικό επίπεδο (συμμετοχή σε επιτροπές για η λειτουργία του
τμήματος και του πανεπιστημίου), η δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ θα πρέπει να αξιολογηθεί στο
συγκεκριμένο πλαίσιο ως αρκετά ικανοποιητική.
Σο Σμήμα μας χαρακτηρίζεται από την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των
εμπλεκομένων μελών του στις Διοικητικές Τπηρεσίες, αφού αυτό επηρεάζει θετικά την ψυχική υγεία
όλων, την ποιότητα της μάθησης των σπουδαστών, τη βελτίωση των μελών ακαδημαϊκού
προσωπικού, και το διοικητικό έργο, όπως, εξάλλου καταγράφεται και στη διεθνή βιβλιογραφία. Η
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αποτελεσματική λειτουργία και η οριζόντια επικοινωνία των διαφόρων Σομέων των Διοικητικών
υπηρεσιών και Τποδομών εξασφαλίζεται με τη συζήτηση και τις αποφάσεις Γενικών υνελεύσεων του
Σμήματος.
Ψς προς την ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών και υποδομών το Σμήμα έχει να αναδείξει
στα θετικά τον πρόσφατο εκσυγχρονισμό των διοικητικών υπηρεσιών με διευθετήσεις που αφορούν
στην αξιοποίηση πληροφοριακού συστήματος σε πολλές από τις λειτουργίες της Γραμματείας.
Επαρκείς και λειτουργικοί, σε κάποιο βαθμό, είναι και οι χώροι που χρησιμοποιούνται από τη
Γραμματεία του Σμήματος. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί από την
ίδρυση ήδη του Σμήματος και θέλει τους φοιτητές-τριες να συμμετέχουν ενεργά στις λειτουργίες του
Σμήματος.
Η τάση ποσοτικής θεώρησης της επιστημονικής – ερευνητικής παραγωγής έναντι της
ποιοτικής αποτελεί σημείο που χρειάζεται βελτίωση (π.χ. αύξηση δημοσιεύσεων σε διεθνή
περιοδικά), όπως επίσης η θέσπιση διαφανών κριτηρίων αξιολόγησης των φοιτητών/τριών. Αρνητικά
επιδρούν στην ανάπτυξη του Σμήματος η έλλειψη πόρων και προσωπικού (ΕΕΔΙΠ / ΕΣΕΠ για
πρακτική άσκηση, ξένη Γλώσσα, εργαστήρια και διοίκηση) που είναι ευθύνη της πολιτείας.
Ψς προς το πρόγραμμα, αδύναμα σημεία του μπορούν να θεωρηθούν η θέση της
διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σ‟ αυτό, η έλλειψη μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, η ελλιπής
διαφάνεια σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών-τριών, η μη συμμετοχή διδασκόντων
από το εξωτερικό και η περιορισμένη συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών.
ε σχέση με την οργάνωση του διδακτικού έργου οι φοιτητές-τριες δηλώνουν μικρή
ικανοποίηση σε δύο ζητήματα: α) στο ζήτημα της διαφάνειας στη διαδικασία αξιολόγησης στο
μάθημα, στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, που χρειάζεται βελτίωση από μέρους των
διδασκόντων και β) στο ζήτημα της ικανοποίησης από την οργάνωση της ύλης και από την χρήση
του εκπαιδευτικού υλικού στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, γεγονός που χρήζει όμως περαιτέρω
διερεύνησης λόγω του μειωμένου δείγματος στα 2 χρόνια που έγινε η αξιολόγηση.
Είναι ακόμα σαφές ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια αναγκαίων βελτιώσεων στο επίπεδο των
μέσων και υποδομών, με έμφαση στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και την μεγαλύτερη παροχή
μέσων που να επαρκούν για όλα τα μαθήματα. Οι βελτιώσεις αυτές θα συνεισφέρουν σημαντικότατα
στο επιτελούμενο διδακτικό έργο. τον τομέα της φοιτητικής μέριμνας εμφανίζονται ανεπαρκείς ή
ανύπαρκτες στα περισσότερα από τα κριτήρια που τίθενται (εργαζόμενοι, αδύναμοι, άριστοι,
αλλοδαποί φοιτητές, ΑΜΕΑ). Προφανώς, στον τομέα αυτό οφείλει να καταβάλει η ακαδημαϊκή
κοινότητα ιδιαίτερη προσπάθεια βελτίωσης των υποδομών και των υπηρεσιών. ημαντικό είναι και
το ζήτημα της θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες, η οποία είναι εμφανέστατα ανεπαρκής.
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9.2. Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά
σημεία
ήμερα, από θέση ωριμότητας το Σμήμα μπορεί να επιδιώξει περισσότερο ποιοτικούς στόχους,
αφού απέκτησε το απαραίτητο κρίσιμο μέγεθος, δηλ. να βελτιωθεί – τυποποιηθεί η διδασκαλία έτσι
ώστε να μπορεί κανείς να ελέγξει καλλίτερα τα αποτελέσματά της. τα πλαίσια και του νέου νόμου,
ίσως το Σμήμα πρέπει να σκεφτεί τις δυνατότητες αξιοποίησης των προγραμμάτων μικρής διάρκειας
– επιμόρφωσης ή και κατάρτισης στους τομείς που το τμήμα έχει επαρκές δυναμικό π.χ.
επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενίσχυσης και επέκτασης
της ελληνομάθειας και του ελληνικού πολιτισμού.
Οι κίνδυνοι επικράτησης ποσοτικών έναντι ποιοτικών λογικών μπορούν να αντιμετωπισθούν
αν θεσπισθούν κάποια γενικά κριτήρια ποιότητας π.χ. ιεράρχησης των περιοδικών δημοσίευσης του
ερευνητικού έργου των ΔΕΠ και υποχρέωση για απαραίτητο, αλλά μικρό αριθμό τέτοιων
δημοσιεύσεων.
Σο τμήμα μας έχει μία διεθνή παρουσία μέσω των ερευνητικών συνεργασιών με άλλα
ιδρύματα αλλά και τα προγράμματα κινητικότητας Εράσμους. Τπάρχουν όμως περιθώρια και
δυνατότητες για την βελτίωσή του, αφ‟ ενός στην ενίσχυση των ήδη υπαρκτών δεσμών με την τοπική
κοινωνία και αφ‟ ετέρου στην διεθνή της έκφραση. Ένα σημείο άξιο προσοχής είναι η ανάγκη
ενίσχυσης της κινητικότητας προσωπικού και φοιτητών από και προς το ίδρυμα αποδοχής στο
πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους. Δυστυχώς αυτή η ενίσχυση σχετίζεται και με τη δυνατότητα
οικονομικών πόρων που προβλέπει μόνο το ΙΚΤ και δεν μπορεί να παρέχει το Σμήμα σε όσους και
όσες αδυνατούν να ανταποκριθούν οικονομικά σε μία τέτοια μετάβαση στο εξωτερικό. Η υλοποίηση
του στρατηγικού σχεδιασμού του Π.Σ.Ν. μπορεί να επιφέρει αντίστοιχες αλλαγές στο διδακτικό
έργο, αλλά η δυνατότητα υλοποίησής του εξαρτάται από διαδικασίες που ξεπερνούν τα όρια του
τμήματος.
Γενικότερα, η ενίσχυση της προσπάθειας τόσο στο επίπεδο της διδασκαλίας όσο κι αυτό της
έρευνας μπορεί να προκύψει από την επαρκή άμεση χρηματοδότηση του Σμήματος, την
ικανοποιητική επιχορήγηση συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, από την διεύρυνση της συμμετοχής του
Σμήματος αλλά και των μελών ΔΕΠ σε ερευνητικά προγράμματα, όπως και την ενίσχυση των
προσπαθειών των μελών ΔΕΠ για διεθνείς συνεργασίες. Παράλληλα, αναγκαία είναι η επικέντρωση
της προσπάθειας των μελών ΔΕΠ στη δημοσίευση του ερευνητικού τους έργου σε επιστημονικά
περιοδικά και μάλιστα διεθνή και αναγνωρισμένου κύρους που θα ενισχύσει περαιτέρω την εικόνα
του παραγόμενου ερευνητικού έργου στο Σμήμα.
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Ψς προς το περιεχόμενο συγκεκριμένων Τπηρεσιών προς τους φοιτητές, αυτές είναι
πρωτίστως απόρροια των πρωτοβουλιών των μελών του Σμήματος, και λιγότερο επαρκούς θεσμικής
ή οικονομικής υποστήριξης. Απαιτείται ανάπτυξη πολιτικής, και εφαρμογή πολιτικής, που να
στηρίζει τις πρωτοβουλίες μας, να ενισχύει την ποιότητα των σπουδών και της ζωής των σπουδαστών,
και να εξασφαλίζει στήριξη των ερευνητικών προσπαθειών του Σμήματός μας.
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10. χέδια βελτίωσης
10.1. Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Σμήμα για την άρση των αρνητικών και την
ενίσχυση των θετικών σημείων
Βραχυπρόθεσμα το Σμήμα μπορεί να επιδιώξει μικρές αλλαγές στο Π που επιβάλλονται από τη μη
αντικατάσταση των μελών ΔΕΠ που συνταξιοδοτήθηκαν και να επιδιώξει τη βελτίωση της
διδασκαλίας μέσω της τυποποίησης στόχων και περιεχομένου και αυτό μπορεί να γίνει με σχετική
συζήτηση στα πλαίσια της Γ. Με παρόμοιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπισθεί και το πρόβλημα
της διαφάνειας των κριτηρίων αξιολόγησης των φοιτητών.
10.2. Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Σμήμα για την άρση των αρνητικών και την
ενίσχυση των θετικών σημείων
Μεσοπρόθεσμα μπορεί να συζητηθεί η ενίσχυση της ποιότητας του ερευνητικού – επιστημονικού
έργου των μελών ΔΕΠ, έστω και εις βάρος της ποσότητας του παραγόμενου έργου. Ψς συνέπεια
αυτού θα μπορούσαν να θεσπισθούν κριτήρια εξέλιξης που να συνάδουν με την παραπάνω θέση.
10.3. Προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος
Σο ίδρυμα μπορεί να συμβάλει άμεσα στη βελτίωση των κτιριακών υποδομών του Σμήματος και την
ενίσχυση του διοικητικού προσωπικού.
10.4. Προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία.
Η Πολιτεία θα πρέπει να αντικαταστήσει τουλάχιστον τα μέλη ΔΕΠ που συνταξιοδοτήθηκαν γιατί
λόγω της πολυθεματικότητας του Σμήματος δεν μπορούν να αναπληρωθούν. Επίσης να ενισχύσει το
Σμήμα με ειδικό διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.
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ΕΠΙΣΟΜΗ ΣΟΙΦΕΙΨΝ
ΣΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΕΝΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΙΔΡΤΜΑ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΣΜΗΜΑ : Παιδαγωγικό Σμήμα Νηπιαγωγών
Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: 1
Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 3
χετικός
πίνακας

Ακαδημαϊκό έτος

20102011

20092010

20082009

20072008

20062007

20052006

#1

υνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ

24

23

20

18

16

16

#1

Λοιπό προσωπικό

4

3

3

4

4

4

#2

υνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών σε

521

430

429

387

363

315

170

170

170

130

120

105

κανονικά έτη φοίτησης (ν Φ 2)
#3

Προσφερόμενες από το Σμήμα θέσεις στις
πανελλαδικές

#3

υνολικός αριθμός νεοεισερχομένων φοιτητών

130

155

133

94

98

74

#7

Αριθμός αποφοίτων

100

80

80

99

47

45

#6

Μ.Ο. βαθμού πτυχίου

8,32

8.07

8.3

8.06

8.29

8,08

#4

Προσφερόμενες από το Σμήμα Θέσεις ΠΜ

75

95

75

20

20

20

#4

Αριθμός αιτήσεων για ΠΜ

428

525

209

34

31

37

52

52

52

52

52

52

38

37

37

37

37

37

74

70

54

45

45

45

166

174

174

191

152

141

251

312

193

170

139

72

2

3

3

3

4

3

# 12.1

υνολικός αριθμός μαθημάτων για την
απόκτηση πτυχίου

# 12.1

ύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (Τ)

# 12.1

υνολικός αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων
επιλογής

# 15

υνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΔΕΠ

# 16

Αναγνώριση ερευνητικού έργου (σύνολο)

# 17

Διεθνείς συμμετοχές
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Πίνακας 1 Εξέλιξη του προσωπικού του Σμήματος

Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Επίκουροι Καθηγητές

Λέκτορες
Μέλη ΕΕΔΙΠ
Διδάσκοντες επί συμβάσει
Σεχνικό προσωπικό
εργαστηρίων
Διοικητικό Προσωπικό

ύνολο
Από εξέλιξη*
Νέες Προσλήψεις*
υνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*
ύνολο
Από εξέλιξη*
Νέες Προσλήψεις*
υνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*
ύνολο
Από εξέλιξη*
Νέες Προσλήψεις*
υνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*
ύνολο
Νέες Προσλήψεις*
υνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*
ύνολο
ύνολο
ύνολο
ύνολο

2010-2011
4

2009-2010
3

2008-2009
3

2007-2008
3

2006-2007
2

1

3

1
2

2

2

2

1

2
2

1
7

7
2

6
3

6

7

1

2

1
10

12

9

7

5

4

2

2

11

12

14

24

32

4

3

3

4

4
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Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Σμήματος σε όλα τα έτη σπουδών
2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

Προπτυχιακοί

521

430

429

387

363

315

Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ)

304

307

170

95

78

53

Διδακτορικοί

26

28

35

32

30

24
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Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Σμήματος
Εισαχθέντες με:
Εισαγωγικές εξετάσεις

2010-2011 2009-2010 2008-2009 (1) 2007-2008 2006-2007 2005-2006
174

168

170

129

121

107

Μετεγγραφές (εισροές προς το Σμήμα)

3

5

2

4

2

2

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα Σμήματα)

78

66

58

60

42

46

Κατατακτήριες εξετάσεις (Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΣΕΙ)

8

20

5

7

7

5

Άλλες κατηγορίες

23

28

14

14

10

6

ύνολο

130

155

133

94

98

74

Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών)

9

5

4

5

1

1
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Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών (ΠΜ)

Σίτλος ΠΜ: ««Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Επιστήμες της Αγωγής»
Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 4
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
υνολικός αριθμός Αιτήσεων
(α+β)
193
182
98
34
31
(α) Πτυχιούχοι
του Σμήματος
27
16
26
10
5
(β) Πτυχιούχοι
άλλων Σμημάτων
166
166
72
24
26
υνολικός αριθμός
προσφερόμενων θέσεων
30
50
50
20
20
υνολικός αριθμός εγγραφέντων
41
66
62
25
25
υνολικός αριθμός
αποφοιτησάντων
17
13
10
5
Αλλοδαποί φοιτητές(εκτός
προγραμμάτων ανταλλαγών)

37
9
28
20
26
0
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Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών (ΠΜ)
Σίτλος ΠΜ: «Δημιουργική Γραφή»
Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 4
2010-2011
υνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β)
(α) Πτυχιούχοι του
Σμήματος
(β) Πτυχιούχοι άλλων
Σμημάτων
υνολικός αριθμός προσφερόμενων
θέσεων
υνολικός αριθμός εγγραφέντων
υνολικός αριθμός αποφοιτησάντων
Αλλοδαποί φοιτητές(εκτός
προγραμμάτων ανταλλαγών)

2009-2010

2008-2009

2007-2008

165
(α) 4

111
(α) 11

111
(α) 0

(β)161

(β)100

(β) 111

25

25

25

35
4

28
11

28

2006-2007

2005-2006
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Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών (ΠΜ)
Σίτλος ΠΜ: «ΓΝΨΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»
Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 3
2010-2011
υνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β)
70
(α) Πτυχιούχοι του Σμήματος
7
(β) Πτυχιούχοι άλλων
63
Σμημάτων
υνολικός αριθμός προσφερόμενων
20
θέσεων
υνολικός αριθμός εγγραφέντων
20
υνολικός αριθμός αποφοιτησάντων
2
Αλλοδαποί φοιτητές(εκτός
προγραμμάτων ανταλλαγών)

2009-2010
232
16

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

216
20
20
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Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Διδακτορικών πουδών
2010-

2009-

2008-

2008-

2006- 2005-

2011

2010

2009

2007

2007

υνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β)

2006

11

13

4

6

8

5

0

0

0

0

0

0

11

13

4

6

8

5

0

1

(α) Πτυχιούχοι του Σμήματος
(β) Πτυχιούχοι άλλων Σμημάτων
υνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων
υνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων
Απόφοιτοι

4

5

1

4

Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων

6

6

5

4

6
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Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών πουδών

Έτος Αποφοίτησης

υνολικός αριθμός αποφοιτησάντων

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και %

Μέσος όρος Βαθμολογίας

επί του συνόλου των αποφοιτησάντων)

(στο σύνολο των αποφοίτων)

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

2005-2006

45

80%

20%

8,08

2006-2007

47

66%

36%

8,29

2007-2008

99

2%

79%

19%

8,06

2008-2009

80

5%

50%

45%

8,30

2009-2010

80

4%

69%

28%

8,07

2010-2011

100

64%

36%

8,32

ύνολο

451

66,0%

30,7%

8,14

3,7%
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Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών πουδών και διάρκεια σπουδών
Αποφοιτήσαντες
Διάρκεια πουδών (σε έτη)

Εγγραφέντες
Έτος εισαγωγής

Κ

Κ+1

Κ+2

Κ+3

Κ+4

Κ+5

Ποσοστιαία αναλογία
≥Κ+6

Μη αποφοιτήσαντες

Συνολικό ποσοστό

Συνολικό ποσοστό

αποφοιτησάντων

μη αποφοιτησάντων

2004-05

91

65

16

1

9

89,0%

11,0%

2005-06

74

53

14

5

2

94,6%

5,4%

2006-07

98

67

14

17

82,7%

17,3%

2007-08

94

79

15

84,0%

16,0%

2008-09

133

2009-10

155

2010-11

130
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Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών πουδών
Φρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)

υνολικός
Έτος

αριθμός

Αποφοίτησης

αποφοιτησάντων

6…12

12 … 24

24 +

Μη ενταχθέντες –
συνέχεια σπουδών

Δεν απάντησαν

2005-06

45

6

2

4

3

19

2006-07

47

4

3

12

5

10

2007-08

99

9

7

18

12

36

2008-09

80

15

2

6

20

34

2009-10

80

13

9

29

26

2010-11

100

18

32

47

Σύνολο

451

65

101

172

23

40
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Πίνακας 9. υμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Προπτυχιακών πουδών

Υοιτητές του Σμήματος που
φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο
Σμήμα

Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή
Σμημάτων στο Σμήμα

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του
Σμήματος που δίδαξαν σε άλλο
Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Σμήμα
Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού
άλλων Α.Ε.Ι. ή Σμημάτων που
δίδαξαν στο Σμήμα

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

ύνολο

3

3

2

3

2

3

16

2

2

2

16

Εσωτερικού
Εξωτερικού

Ευρ.
Άλλα

Εσωτερικού
Εξωτερικού

Ευρ.
Άλλα

Εσωτερικού
Εξωτερικού

Ευρ.

4

3

3

2

2

3

4

2

1

Άλλα

Εσωτερικού
Εξωτερικού

2

Ευρ.

12

1
3
1

3

3

3

1
3

3

18
1

Άλλα

ύνολο
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Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών πουδών

Έτος
Αποφοίτησης
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
Σύνολο

υνολικός
αριθμός
αποφοιτησάντων
ΠΜ
0
5
10
13
24
23
75

Φρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση
(μήνες)
Μη ενταχθέντες –
6
12
24
συνέχεια σπουδών
2
6
8
20
19
55

3
1
1
1
6

1

1

Δεν υπάρχουν
στοιχεία

2
4
4
3
7

6
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Πίνακας 11. υμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών πουδών
2010-11
Υοιτητές του Σμήματος που
φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο
Σμήμα

Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή
Σμημάτων στο Σμήμα

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του
Σμήματος που δίδαξαν σε άλλο
Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Σμήμα
Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού
άλλων Α.Ε.Ι. ή Σμημάτων που
δίδαξαν στο Σμήμα

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

ύνολο

Εσωτερικού
Εξωτερικού

Ευρ.

1

1

Άλλα

Εσωτερικού
Εξωτερικού

Ευρ.
Άλλα

Εσωτερικού
Εξωτερικού

6

6

2

2

2

24

19

17

15

11

13

9

84

Ευρ.
Άλλα

Εσωτερικού
Εξωτερικού

6

Ευρ.
Άλλα

ύνολο
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Πίνακας 12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών πουδών (Ακαδημ. έτος 2010-11)

α.α
1

Μάθημα (1)
Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας
των κοινωνικών επιστημών

Κωδικός
Μαθήματος
0101Τ

Ψρες
διδασκαλίας
ανά
εβδομάδα
3

Περιλαμβάνονται
ώρες
εργαστηρίου ή
άσκησης;
OXI

Διδακτ.
Μονάδες
ECTS
4

Κατηγορία
μαθήματος
Τ

Πολλαπλή
Βιβλιογραφία
(ΝΑΙ/ΟΦΙ)
NAI

ε ποιο
εξάμηνο των
σπουδών
αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο, κλπ)
1ο

Συχόν
προαπαιτού
μενα
μαθήματα

Φρήση
εκπαιδ.
μέσων
(Ναι/Όχι)
NAI

Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
(Ναι/Όχι)
NAI

Περιγραφική στατιστική

0102Τ

3

OXI

4

Τ

NAI

1ο

NAI

NAI

τατιστική – Ανάλυση
δεδομένων

0103Ε

3

36

4

Ε

NAI

2ο

NAI

NAI

Εφαρμοσμένη στατιστική

0104Ε

3

36

4

Ε

NAI

4ο

NAI

NAI

0105E

3

OXI

4

Ε

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5

Ποιοτικές Μέθοδοι στην
Εκπαίδευση
Ιστορία της Νεοελληνικής
Εκπαίδευσης

0201Τ

3

12

4

Τ

ΝΑΙ

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6

Νεώτερα Παιδαγωγικά Κινήματα
και Ιδέες

0203Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΟΦΙ

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7

Η ιστορική εξέλιξη της
Προσχολικής Αγωγής στην
ελληνική εκπαίδευση
Μικροϊστορία και Εκπαίδευση

0204Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

7ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

0205Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εισαγωγή στη φιλοσοφία

0301Τ

3

ΟΦΙ

4

Τ

NAI

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υιλοσοφία της εκπαίδευσης

0302Τ

3

ΟΦΙ

4

Τ

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πολιτική φιλοσοφία και παιδεία

0303E

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υιλοσοφία και εκπαίδευση

0304Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

4ο

NAI

NAI

Γνωστική ψυχολογία

0401Τ

3

ΟΦΙ

4

Τ

ΝΑΙ

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2
3
4

8
9
10
11
12
13
14
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Εισαγωγή στην κοινωνική
ψυχολογία

0402Τ

3

ΟΦΙ

4

Τ

ΟΦΙ

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Χυχολογία κινήτρων

0403Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

0404Ε

3

OXI

4

Ε

ΝΑΙ

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

17

Εκπαιδευτική ψυχολογία &
ανάπτυξη του νηπίου

0405Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

7ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

18

Εφαρμογές της γνωστικής
ψυχολογίας στην εκπαίδευση
Κοινωνική ψυχολογία και
Εκπαιδευτική Έρευνα

0406Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

7ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

19

Η μελέτη του πολιτισμού στην
κοινωνική ψυχολογία

0407Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

7ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

20

Η μελέτη του λόγου στην
κοινωνική ψυχολογία

0408Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

8ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

21

χολική Πειθαρχία

0461Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

7ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εισαγωγή στην κοινωνιολογία
της εκπαίδευσης

0501Τ

3

ΟΦΙ

4

Τ

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

23

Κοινωνιολογία της προσχολικής
εκπαίδευσης

0502Τ

3

ΟΦΙ

3

Τ

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

24

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

0503Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

0513Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

0510Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

0511Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

28

Kοινωνική και εκπαιδευτική
πολιτική για την πρώτη παιδική
ηλικία στις χώρες-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εκπαιδευτική πολιτική: Από την
πολιτική των προθέσεων στη
νομοθεσία
Πολιτική Κουλτούρα και
Εκπαιδευτική Πολιτική

0514Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

29

Εκπαιδευτική Πολιτική: Σα
νομοσχέδια του 1913
Εκπαιδευτική Πολιτική

0515Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία

0601Τ

3

ΟΦΙ

4

Τ

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15
16

22

25

26
27

30
31
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Χυχολογία της ειδικής αγωγής

0602Τ

3

ΟΦΙ

4

Τ

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Νοητική καθυστέρηση

0603Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μαθησιακές δυσκολίες –
Προγράμματα πρώιμης
παρέμβασης
Προσχολική Παιδαγωγική

0604Ε

3

ΝΑΙ

4

Ε

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

0701Τ

3

ΟΦΙ

4

Τ

ΝΑΙ

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η οργάνωση του μαθησιακού
περιβάλλοντος του νηπιαγωγείου
στο πλαίσιο του παιχνιδιού
Αναλυτικά προγράμματα
προσχολικής αγωγής.
τρατηγικές διδασκαλίας
Διαπολιτισμική εκπαίδευση και
παιδαγωγική

0702Τ

3

OXI

5

Τ

NAI

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

0703Τ

3

ΟΦΙ

3

Τ

ΝΑΙ

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

0704Τ

3

ΟΦΙ

4

Τ

ΝΑΙ

7ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Παιχνίδι και Παιδική Ηλικία

0705Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κοινωνικο-δραματικό παιχνίδι
και γραμματισμός

0706Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

40

Κριτική Παιδαγωγική και
Πολυπολιτισμικά Προγράμματα

0708Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

8ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

41

0709Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

7ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

42

Διαπολιτισμική παιδαγωγική και
διδακτικό υλικό
Μετανάστευση,
Διαπολιτισμικότητα και
Εκπαίδευση Ενηλίκων:
εκπαιδευτικές πολιτικές
Μειονότητες, Μετανάστες και
Εκπαίδευση

0710Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

8ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

0713Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

υγκριτική Παιδαγωγική

0714Ε

3

9

4

Ε

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

0720Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μετάβαση από το νηπιαγωγείο
στο δημοτικό σχολείο και
συνεργασία μεταξύ των δυο
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

0721Ε

3

12

4

Ε

ΝΑΙ

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

32
33
34
35
36
37
38
39

43
44

0720Ε

45
46

47
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Εκπαιδευτική αξιολόγηση

0801Τ

3

ΟΦΙ

3

Τ

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

0802Τ

3

ΟΦΙ

3

Τ

ΝΑΙ

7ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

49

Οργάνωση και διοίκηση της
εκπαίδευσης

0901Τ

3+1

13

4

Τ

ΝΑΙ

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

50

Εισαγωγή στη γενική
γλωσσολογία

0902Τ

3+1

13

4

Τ

ΝΑΙ

2ο

0901Τ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

51

Διαχρονία και συγχρονία της
ελληνικής γλώσσας
Εισαγωγή στην
Κοινωνιογλωσσολογία

0905Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΟΦΙ

3ο

0901Τ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

52

Κοινωνιογλωσσολογία και
Εκπαίδευση

0906Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΟΦΙ

4ο

0901Τ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

53

Γλωσσολογικές Προσεγγίσεις
στην Ανάλυση Λόγου

0907Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΟΦΙ

5ο

0901Τ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

54

Κριτικός Γραμματισμός

0908Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΟΦΙ

6ο

0901Τ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η διδασκαλία της ελληνικής ως
δεύτερης / ξένης γλώσσας

0910Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

5ο

0901Τ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ελληνική λογοτεχνία Ι

1001Τ

3

ΟΦΙ

4

Τ

ΝΑΙ

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ελληνική λογοτεχνία ΙI

1002Τ

3

ΟΦΙ

4

Τ

ΝΑΙ

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Παιδική Λογοτεχνία

1003Τ

3

ΟΦΙ

4

Τ

ΝΑΙ

8ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ξένη Παιδική Λογοτεχνία

1004Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

7ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ανάγνωση - Απαγγελία

1005Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εισαγωγή στην Ιστορία του
Βιβλίου

1006Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

62

1007Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

63

Εισαγωγή στις Σέχνες του
Βιβλίου
Ποίηση για παιδιά και μεγάλους

1008Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία
και Κοινωνικό Περιθώριο

1009Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

48

55
56
57
58
59
60
61

64
65
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Νεότερη ελληνική ιστορία

1101Τ

3

OXI

4

Τ

ΝΑΙ

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1102Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

8ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

67

Νεότερη και ύγχρονη
ευρωπαϊκή ιστορία

1201Τ

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

8ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

68

Εισαγωγή στις πολιτισμικές
σπουδές
Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού

1202Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

8ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εισαγωγή στην Κοινωνική
Ανθρωπολογία

1203Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

70

Κοινωνική Ανθρωπολογία του
βαλκανικού χώρου

1204Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

71

χολικές Εθνογραφίες

1205Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αρχές πληροφορικής

1301Τ

3

3

5

Τ

NAI

1ο

NAI

1302Τ

3

ΟΦΙ

4

Τ

ΝΑΙ

4ο

ΝΑΙ

74

Εφαρμογές της πληροφορικής
στην εκπαίδευση

OXI (μικρή
αναλογία
φοιτητών Η/Τ)
ΝΑΙ

Νέες τεχνολογίες και
καλλιτεχνική δημιουργία

1303Ε

3

3

4

E

NAI

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

75

1304Ε

3

3

4

Ε

ΝΑΙ

8ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

76

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού
Λογισμικού
Προμαθηματικές Έννοιες

1401Τ

3

ΟΦΙ

5

Τ

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μαθηματικά και Επικοινωνία

1402Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

7ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1403Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

79

Δραστηριότητες Μαθηματικών
στο Νηπιαγωγείο

1404Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

8ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

80

ύγχρονες Προσεγγίσεις στη
Διδακτική των Μαθηματικών
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

1501Τ

3

ΟΦΙ

4

Τ

ΝΑΙ

8ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και
αναπαραστάσεις τους

1601Τ

3

12

5

Τ

ΝΑΙ

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

66

69

72

73

77
78

81
82
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1602Τ

3+1

12

5

Τ

ΝΑΙ

4ο

83

Έννοιες φυσικών επιστημών ΙΙ
και η διδασκαλία τους

1603Ε

3

12

4

Ε

ΝΑΙ

84

Οργάνωση επισκέψεων στα
τεχνοεπιστημονικά μουσεία

1604Ε

3

4

Ε

85

Παιδαγωγική γνώση
περιεχομένου φυσικών επιστημών

1605Ε

3

4

86

Οι έννοιες της βιολογίας και η
διδασκαλία τους
Εργαστηριακή προσέγγιση στη
Bιολογία

1606Ε

3

87

Εικαστικά εργαστήρια

1701Τ

3

Παιδαγωγικά υλικά και μέσα.
Φρήση Παιδαγωγικού Τλικού

1702Ε

Παιδικό τραγούδι και
δημιουργικές μουσικές
εφαρμογές στην προσχολική
εκπαίδευση
Μουσική θεωρία και μουσικοκινητική πράξη στην προσχολική
εκπαίδευση
Θεατρικό παιχνίδι

1601 Τ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε

ΝΑΙ

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4

Ε

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

24

5

Τ

ΝΑΙ

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3

24

4

Ε

ΝΑΙ

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1801Τ

3

ΟΦΙ

5

Τ

ΟΦΙ

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1802Ε

3

OXI

4

Ε

NAI

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1901Τ

3

12

4

Τ

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κουκλοθέατρο

1902Ε

3

12

4

Ε

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Θεατρική Αγωγή

1903Ε

3

12

4

Ε

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Οργάνωση θεατρικής
παράστασης

1904Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κινητική – Ρυθμική Αγωγή

2001Τ

3

12

4

Τ

ΝΑΙ

2ο

ΝΑΙ

ΟΦΙ

2002Ε

3

12

4

Ε

ΝΑΙ

3ο

ΝΑΙ

ΟΦΙ

97

Αναπτυξιακά θέματα κινητικών
δεξιοτήτων

2003Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

98

Παιδαγωγικά παιχνίδια στην
προσχολική ηλικία

2005Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

7ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

99

Μέτρηση και αξιολόγηση
αντιληπτικο-κινητικών
ικανοτήτων και δεξιοτήτων

88
89

90
91
92
93
94
95
96
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Δημιουργικότητα στην Κίνηση,
στο Φορό και στο Παιχνίδι

2006Ε

3

12

4

Ε

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τγιεινή – Πρώτες Βοήθειες

2101Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

2ο

NAI

NAI

Διδακτική της κινητικής αγωγής

2201Τ

3

12

5

Τ

ΝΑΙ

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Διδακτική της Κοινωνικής και
Πολιτικής Αγωγής

2202Τ

3

ΟΦΙ

4

Τ

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πρόγραμμα Διδακτικής
Μεθοδολογίας και Πρακτικής
Άσκησης
Εικονογραφημένες μικρές
ιστορίες και η διδακτική τους στο
νηπιαγωγείο
Διδακτική του Κουκλοθεάτρου

2203Τ

15

ΟΦΙ

20

Τ

ΝΑΙ

7ο + 8ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2204Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2205Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Διδακτική των Εικαστικών

2209Τ

3

12

4

Τ

ΝΑΙ

7ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2210Τ

3

12

4

Τ

ΝΑΙ

7ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2211Τ

3

12

4

Τ

ΝΑΙ

8ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

109

Πρακτική Άσκηση και Διδακτική
Μεθοδολογία στη
Μουσικοκινητική
Διδακτική της Μητρικής
Γλώσσας

2212Τ

3

12

4

Τ

ΝΑΙ

8ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

110

Διδακτική της Γνωριμίας με το
Περιβάλλον

2301Ε

3

OXI

4

Ε

NAI

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

111

Εισαγωγή στην αγγλική
εκπαιδευτική ορολογία

2303Ε

3

ΟΦΙ

4

Ε

ΝΑΙ

8ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

112

Εμβάθυνση και Ανάλυση
Αυθεντικού Τλικού των
Επιστημών της Αγωγής

100
101
102
103
104
105
106
107
108

119
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Πίνακας 12.2 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών πουδών (Ακαδημ. έτος 2010-11)

α.α
1

Τπεύθυνος Διδάσκων
και υνεργάτες
(ονοματεπώνυμο και
βαθμίδα)
Ειδικός Επιστήμονας

Διαλέξεις
(Δ),
Υροντιστή
ριο (Υ)
Εργαστηρι
ο (Ε)
Δ

ε ποιο
εξάμηνο
διδάχθηκε;
(Εαρ.Φειμ.)
ΦΕΙΜ

Αριθμός
φοιτητών
που
ενεγράφη
σαν στο
μάθημα
143

Αριθμός
Υοιτητών
που
συμμετείχα
ν στις
εξετάσεις
121

Αριθμός Υοιτητών
που πέρασε
επιτυχώς στην
κανονική ή
επαναληπτική
εξέταση
120

25

Ειδικός Επιστήμονας

Δ

ΦΕΙΜ

159

126

68

111

τατιστική – Ανάλυση
δεδομένων
Εφαρμοσμένη στατιστική

54

Δ,Ε

Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας
στην Εκπαίδευση
Ιστορία της Νεοελληνικής
Εκπαίδευσης
Νεώτερα Παιδαγωγικά
Κινήματα και Ιδέες
Μικροϊστορία και
Εκπαίδευση
Η ιστορική εξέλιξη της
Προσχολικής Αγωγής στην
ελληνική εκπαίδευση
Εισαγωγή στη φιλοσοφία

55
26

Αναστασιάδου οφία,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναστασιάδου οφία,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Αυγητίδου οφία, Επίκουρη
Καθηγήτρια
Μπέτσας Γιάννης, Λέκτορας

ΕΑΡ

30

26

26

18

Δ,Ε

ΕΑΡ

6

5

5

Δ.Υ.

ΦΕΙΜ

Δ

ΕΑΡ

146

118

111

78

55

Μπέτσας Γιάννης, Λέκτορας

Δ

ΦΕΙΜ

30

24

24

17

56

Μπέτσας Γιάννης, Λέκτορας

Δ

ΕΑΡ

24

24

24

17

56

Μπέτσας Γιάννης, Λέκτορας

Δ

ΦΕΙΜ

59

55

55

44

26

Σριαντάρη ωτηρία, Λέκτορας

Δ

ΦΕΙΜ

105

91

89

78

Υιλοσοφία της εκπαίδευσης

27

Σριαντάρη ωτηρία, Λέκτορας

Δ

ΕΑΡ

93

81

81

73

Πολιτική φιλοσοφία και
παιδεία
Υιλοσοφία και εκπαίδευση

57

Σριαντάρη ωτηρία, Λέκτορας

Δ

ΦΕΙΜ

41

39

39

23

58

Σριαντάρη ωτηρία, Λέκτορας

Δ

ΕΑΡ

36

34

34

25

Γνωστική ψυχολογία

27

τεφάνου Γεωργία, Λέκτορας

Δ

ΦΕΙΜ

113

93

79

67

Εισαγωγή στην κοινωνική
ψυχολογία

28

Κωσταντινίδου Ευθαλία,
Λέκτορας

Δ

ΕΑΡ

108

88

85

78

Μάθημα
Μέθοδοι και τεχνικές
έρευνας των κοινωνικών
επιστημών
Περιγραφική στατιστική

2
3

Ιστότοπος
http://compus.uow
m.gr/PTN104/
https://compus.uo
wm.gr/PTN107/

ελίδα
Οδηγού
πουδών
25

54

4
5
6
7
8
9

https://compus.uo
wm.gr/PTN154/
https://compus.uo
wm.gr/PTN162/
https://compus.uo
wm.gr/PTN168/
https://compus.uo
wm.gr/PTN163/

Αξιολογήθ
ηκε από
τους
Υοιτητές;
82

10
11
12
13
14
15

120

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

ΠΣΝ-ΠΔΜ

Χυχολογία κινήτρων

59

τεφάνου Γεωργία, Λέκτορας

Δ,Υ

ΕΑΡ

4

4

4

Εκπαιδευτική ψυχολογία &
ανάπτυξη του νηπίου
Εφαρμογές της γνωστικής
ψυχολογίας στην εκπαίδευση
Κοινωνική ψυχολογία και
Εκπαιδευτική Έρευνα
Η μελέτη του πολιτισμού
στην κοινωνική ψυχολογία
Η μελέτη του λόγου στην
κοινωνική ψυχολογία
χολική Πειθαρχία

59

τεφάνου Γεωργία, Λέκτορας

Δ,Υ

ΕΑΡ

15

15

15

9

59

τεφάνου Γεωργία, Λέκτορας

Δ,Υ

ΦΕΙΜ

26

21

21

16

60

Δ

ΦΕΙΜ

38

35

35

23

Δ

ΦΕΙΜ

27

25

25

22

Δ

ΕΑΡ

23

21

21

16

62

Κωνσταντινίδου Ευθαλία,
Λέκτορας
Κωνσταντινίδου Ευθαλία,
Λέκτορας
Κωνσταντινίδου Ευθαλία,
Λέκτορας
Κυρίδης Αργύρης, Καθηγητής

Δ, Υ

ΦΕΙΜ

28

24

22

21

Εισαγωγή στην
κοινωνιολογία της
εκπαίδευσης
Κοινωνιολογία της
προσχολικής εκπαίδευσης
Εισαγωγή στην
Κοινωνιολογία
Kοινωνική και εκπαιδευτική
πολιτική για την πρώτη
παιδική ηλικία στις χώρεςμέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Εκπαιδευτική πολιτική: Από
την πολιτική των προθέσεων
στη νομοθεσία
Πολιτική Κουλτούρα και
Εκπαιδευτική Πολιτική
Εκπαιδευτική Πολιτική: Σα
νομοσχέδια του 1913
Εκπαιδευτική Πολιτική

29

Κυρίδης Αργύρης, Καθηγητής

Δ, Υ

ΦΕΙΜ

92

83

81

70

29

Κυρίδης Αργύρης, Καθηγητής

Δ, Υ

ΕΑΡ

95

79

78

56

61

Κυρίδης Αργύρης, Καθηγητής

Δ, Υ

ΕΑΡ

35

33

31

31

62

Βρυνιώτη Καλλιόπη, Λέκτορας

Δ

ΕΑΡ

64

Καλεράντε Ευαγγελία,
Λέκτορας

Δ,Υ

ΕΑΡ

27

25

25

65

Δ,Υ

ΕΑΡ

28

24

22

Δ,Υ

ΦΕΙΜ

7

7

7

ΦΕΙΜ

15

15

15

Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία

30

Δ

ΦΕΙΜ

93

82

82

72

Χυχολογία της ειδικής
αγωγής

30

Καλεράντε Ευαγγελία,
Λέκτορας
Καλεράντε Ευαγγελία,
Λέκτορας
Καλεράντε Ευαγγελία,
Λέκτορας
Αλευριάδου Αναστασία,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Αλευριάδου Αναστασία,
Επίκουρη Καθηγήτρια

Δ

ΕΑΡ

93

83

83

65

16
17
18
19
20
21

60
61

22
23
24
25

26
27
28
29

65
65

30
31
32

121

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

ΠΣΝ-ΠΔΜ

Νοητική καθυστέρηση

63

Αλευριάδου Αναστασία,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Αλευριάδου Αναστασία,
Επίκουρη Καθηγήτρια

Δ,Υ

ΦΕΙΜ

15

15

15

11

Μαθησιακές δυσκολίες –
Προγράμματα πρώιμης
παρέμβασης
Προσχολική Παιδαγωγική

64

Δ,Υ

ΕΑΡ

35

34

34

18

31

Αυγητίδου οφία, Επίκουρη
Καθηγήτρια

ΦΕΙΜ

144

126

116

95

31

ιβροπούλου Ειρήνη,
Επίκουρη Καθηγήτρια

Δ,
ΟΜΑΔΙΚΕ

ΕΡΓΑΙΕ
Δ

ΦΕΙΜ

111

96

96

98

32

ιβροπούλου Ειρήνη,
Επίκουρη Καθηγήτρια

Δ

ΕΑΡ

132

120

94

89

33

Παλαιολόγου Νεκταρία,
Λέκτορας
Αυγητίδου οφία, Επίκουρη
Καθηγήτρια
ιβροπούλου Ειρήνη,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Παλαιολόγου Νεκταρία,
Λέκτορας

Δ

ΦΕΙΜ

87

78

78

65

Δ

ΕΑΡ

19

19

19

12

Δ

ΕΑΡ

29

25

25

21

Παλαιολόγου Νεκταρία,
Λέκτορας
Παλαιολόγου Νεκταρία,
Λέκτορας

Δ,Ε

ΦΕΙΜ

46

45

45

31

Δ

ΕΑΡ

31

27

27

22

67

Μιχαήλ Δόμνα, Λέκτορας

Δ

ΦΕΙΜ

30

30

30

18

68

Βρυνιώτη Καλλιόπη, Λέκτορας

Δ

ΦΕΙΜ

35

29

14

18

69

Βρυνιώτη Καλλιόπη, Λέκτορας

Δ

ΦΕΙΜ

3

3

1

33
34

https://compus.uo
wm.gr/PTN159

35

36
37
38

Η οργάνωση του
μαθησιακού περιβάλλοντος
του νηπιαγωγείου στο
πλαίσιο του παιχνιδιού
Αναλυτικά προγράμματα
προσχολικής αγωγής.
τρατηγικές διδασκαλίας
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
και παιδαγωγική
Παιχνίδι και Παιδική Ηλικία

39
40
41
42

43
44

Κοινωνικοδραματικό
παιχνίδι και γραμματισμός
Κριτική Παιδαγωγική και
Πολυπολιτισμικά
Προγράμματα
Διαπολιτισμική παιδαγωγική
και διδακτικό υλικό
Μετανάστευση και
Διαπολιτισμικότητα και
Εκπαίδευση Ενηλίκων:
εκπαιδευτικές πολιτικές
Μειονότητες, Μετανάστες
και Εκπαίδευση
υγκριτική Παιδαγωγική

45
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
46

https://compus.uo
wm.gr/PTN158

64
65
66
66
67

http://eclass.uowm
.gr/courses/NURE
D118/
http://eclass.uowm
.gr/courses/NURE
D120/

Δ

122

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

47

Μετάβαση από το
Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
και υνεργασία μεταξύ των
δύο Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων
Εκπαιδευτική αξιολόγηση

http://eclass.uowm
.gr/courses/NURE
D128/

ΠΣΝ-ΠΔΜ
70

Βρυνιώτη Καλλιόπη, Λέκτορας

Δ

ΦΕΙΜ

9

9

9

7

34

Ιορδανίδης Γιώργος, Λέκτορας

Δ

ΕΑΡ

93

81

81

58

34

Ιορδανίδης Γιώργος, Λέκτορας

Δ

ΕΑΡ

https://compus.uo
wm.gr/PTN100/
https://compus.uo
wm.gr/PTN101/
https://compus.uo
wm.gr/PTN131/
https://compus.uo
wm.gr/PTN108/
https://compus.uo
wm.gr/PTN167/

35

Δ, Υ

70

Ντίνας Κωνσταντίνος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ντίνας Κωνσταντίνος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
τάμου Αναστασία, Λέκτορας

ΦΕΙΜ

141

115

107

85

Δ,Υ

ΕΑΡ

157

122

115

103

Δ,Υ

ΦΕΙΜ

71

τάμου Αναστασία, Λέκτορας

Δ,Υ

ΕΑΡ

72

τάμου Αναστασία, Λέκτορας

Δ,Υ

ΦΕΙΜ

https://compus.uo
wm.gr/PTN134/

72

τάμου Αναστασία, Λέκτορας

Δ,Υ

ΕΑΡ

Η διδασκαλία της ελληνικής
ως δεύτερης / ξένης γλώσσας
Ελληνική λογοτεχνία Ι

73

Δ,Υ

ΦΕΙΜ

37

Ντίνας Κωνσταντίνος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
ουλιώτης Μίμης, Καθηγητής

Δ

ΦΕΙΜ

142

111

107

75

Ελληνική λογοτεχνία ΙI

37

ουλιώτης Μίμης, Καθηγητής

Δ

ΕΑΡ

148

136

136

98

Παιδική Λογοτεχνία

38

Κωτόπουλος Σριαντάφυλλος,
Λέκτορας
Κωτόπουλος Σριαντάφυλλος,
Λέκτορας
ουλιώτης Μίμης, Καθηγητής,
Έφη
Παπαγεωργίου, Ε.Ε.ΔΙ.Π.

Δ

ΕΑΡ

Δ, Υ

ΦΕΙΜ

Δ, Υ

ΦΕΙΜ

48
49
50
51
52
53
54

Οργάνωση και διοίκηση της
εκπαίδευσης
Εισαγωγή στη γενική
γλωσσολογία
Διαχρονία και συγχρονία της
ελληνικής γλώσσας
Εισαγωγή στην
Κοινωνιογλωσσολογία
Κοινωνιογλωσσολογία και
Εκπαίδευση
Γλωσσολογικές
Προσεγγίσεις στην Ανάλυση
Λόγου
Κριτικός Γραμματισμός

55
56

36

57
58
59
Ξένη παιδική Λογοτεχνία
60
Απαγγελίες λογοτεχνικών
κειμένων

https://compus.uo
wm.gr/PTN171/

74
74

61

123

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

ΠΣΝ-ΠΔΜ

Εισαγωγή στην Ιστορία του
Βιβλίου

75

ουλιώτης Μίμης, Καθηγητής,
Έφη
Παπαγεωργίου, Ε.Ε.ΔΙ.Π.

Δ, Υ

ΕΑΡ

Εισαγωγή στις Σέχνες του
Βιβλίου
Ποίηση για παιδιά και
μεγάλους
ύγχρονη Ελληνική
Λογοτεχνία και Κοινωνικό
Περιθώριο
Νεότερη ελληνική ιστορία

75

ουλιώτης Μίμης, Καθηγητής

Δ, Υ

ΦΕΙΜ

76

Κωτόπουλος Σριαντάφυλλος,
Λέκτορας
Κωτόπουλος Σριαντάφυλλος,
Λέκτορας

Δ, Υ

ΦΕΙΜ

Δ, Υ

ΕΑΡ

Δ

ΦΕΙΜ

102

85

85

75

Δ

ΦΕΙΜ

35

35

35

19

Δ

ΕΑΡ

107

86

86

65

Δ

ΕΑΡ

35

35

35

22

78

Βαμβακίδου Ιφιγένεια,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Βαμβακίδου Ιφιγένεια,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Βαμβακίδου Ιφιγένεια,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Βαμβακίδου Ιφιγένεια,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Μιχαήλ Δόμνα, Λέκτορας

Δ

ΦΕΙΜ

33

33

33

21

79

Μιχαήλ Δόμνα, Λέκτορας

Δ

ΕΑΡ

33

33

33

19

80

Μιχαήλ Δόμνα, Λέκτορας

Δ

ΕΑΡ

34

34

34

21

https://compus.uo
wm.gr/PTN101/
https://compus.uo
wm.gr/PTN111/

40

Μπράτιτσης Θαρρρενός,
Λέκτορας
Μπράτιτσης Θαρρενός,
Λέκτορας

Δ,Ε

ΦΕΙΜ

147

107

85

86

Δ

ΕΑΡ

107

90

89

79

https://compus.uo
wm.gr/PTN113/
https://compus.uo
wm.gr/PTN112/
https://compus.uo
wm.gr/PTN156/
https://compus.uo
wm.gr/PTN164/

81

Δ,Ε

ΦΕΙΜ

Δ,Ε

ΕΑΡ

11

10

10

10

41

Μπράτιτσης Θαρρενός,
Λέκτορας
Μπράτιτσης Θαρρενός,
Λέκτορας
Σάτσης Κων/νος, Λέκτορας

Δ

ΦΕΙΜ

92

82

79

68

82

Σάτσης Κων/νος, Λέκτορας

Δ

ΕΑΡ

30

30

30

19

62
63
64
65

https://compus.uo
wm.gr/PTN172/
https://compus.uo
wm.gr/PTN173/

77
39

66
67
68
69
70
71

Νεότερη και ύγχρονη
ευρωπαϊκή ιστορία
Εισαγωγή στις πολιτισμικές
σπουδές
Θέματα Ιστορίας και
Πολιτισμού
Εισαγωγή στην Κοινωνική
Ανθρωπολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία
του βαλκανικού χώρου
χολικές Εθνογραφίες

77
39
78

72
Αρχές πληροφορικής
73
74
75
76

Εφαρμογές της
πληροφορικής στην
εκπαίδευση
Νέες τεχνολογίες και
καλλιτεχνική δημιουργία
Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού
Λογισμικού
Προμαθηματικές Έννοιες

77
78

Δραστηριότητες
Μαθηματικών στο
Νηπιαγωγείο

40

81

124

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

79
80

Μαθηματικά και
Επικοινωνία
ύγχρονες Προσεγγίσεις στη
Διδακτική των Μαθηματικών
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

82

Σάτσης Κων/νος, Λέκτορας

Δ

ΦΕΙΜ

60

58

57

26

83

Σάτσης Κων/νος, Λέκτορας

Δ

ΕΑΡ

18

18

18

15

42

Παπαδοπούλου Πηνελόπη,
Λέκτορας

Δ

ΕΑΡ

104

102

100

38

43

Καριώτογλου Πέτρος,
Καθηγητής
Καριώτογλου Πέτρος,
Καθηγητής
Καριώτογλου Πέτρος,
Καθηγητής
Καριώτογλου Πέτρος,
Καθηγητής

Δ

ΦΕΙΜ

147

110

104

93

Δ

ΕΑΡ

109

91

85

86

Δ

ΕΑΡ

12

9

9

9

Δ, Ε

ΦΕΙΜ

84

Παπαδοπούλου Πηνελόπη,
Λέκτορας

Δ

ΦΕΙΜ

12

7

7

7

85

Παπαδοπούλου Πηνελόπη,
Λέκτορας

Δ,Ε

ΦΕΙΜ

10

6

6

6

Εικαστικά εργαστήρια

44

Δ,Ε

ΕΑΡ

142

104

104

97

Παιδαγωγικά υλικά και
μέσα. Φρήση Παιδαγωγικού
Τλικού
Παιδικό τραγούδι και
δημιουργικές μουσικές
εφαρμογές στην προσχολική
εκπαίδευση
Μουσική θεωρία και
μουσικο-κινητική πράξη
στην προσχολική εκπαίδευση
Θεατρικό παιχνίδι

84

Μπέσσας Δημήτρης,
Καθηγητής
Μπέσσας Δημήτριος,
Καθηγητής

Δ

ΦΕΙΜ

35

33

33

14

45

Θεοδωρίδης Νικόλαος,
ΕΕΔΙΠ

Δ,Ε

ΦΕΙΜ

106

106

106

77

85

Θεοδωρίδης Νικόλαος,
ΕΕΔΙΠ

Δ,Ε

ΕΑΡ

36

34

34

24

46

Δ,Ε

ΦΕΙΜ

92

81

81

66

Θεατρική αγωγή

86

Δ,Ε

ΦΕΙΜ

Οργάνωση θεατρικής
παράστασης

86

Γαργαλιάνος ταμάτης,
Λέκτορας
Γαργαλιάνος ταμάτης,
Λέκτορας
Γαργαλιάνος ταμάτης,
Λέκτορας

Δ, Ε

ΕΑΡ

23

22

22

16

81
82
83
84
85

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι
και αναπαραστάσεις τους
Έννοιες φυσικών επιστημών
ΙΙ και η διδασκαλία
Οργάνωση επισκέψεων στα
τεχνοεπιστημονικά μουσεία
Παιδαγωγική γνώση
περιεχομένου φυσικών
επιστημών
Οι έννοιες της βιολογίας και
η διδασκαλία τους

86
87

Εργαστηριακή προσέγγιση
στη Bιολογία

https://compus.uo
wm.gr/PTN157/
https://compus.uo
wm.gr/PTN165/
http://eclass.uow
m.gr/courses/NUR
ED124/
https://compus.uo
wm.gr/MPTN106/
https://compus.uo
wm.gr/MPTN106/
https://compus.uo
wm.gr/MPTN106/

ΠΣΝ-ΠΔΜ

43
83
84

http://eclass.uowm
.gr/courses/NURE
D104/
http://eclass.uowm
.gr/courses/NURE
D103/

88
89

90
91
92
93
94

125
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Δραματοποίηση

87

Δ, Ε

ΕΑΡ

Δ,Ε

ΕΑΡ

Δ&Ε

88

Γαργαλιάνος ταμάτης,
Λέκτορας
Σσαπακίδου Αγγελική,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Σσαπακίδου Αγγελική,
Επίκουρη Καθηγήτρια
έμογλου Κλειώ, ΕΕΔΙΠ

Κινητική – Ρυθμική Αγωγή

47

Αναπτυξιακά θέματα
κινητικών δεξιοτήτων
Παιδαγωγικά παιχνίδια στην
προσχολική ηλικία
Μέτρηση και αξιολόγηση
αντιληπτικο-κινητικών
ικανοτήτων και δεξιοτήτων
Δημιουργικότητα στην
Κίνηση, στο Φορό και στο
Παιχνίδι
Τγιεινή – Πρώτες Βοήθειες

88

89

Διδακτική της κινητικής
αγωγής
Διδακτική της Κοινωνικής
και Πολιτικής Αγωγής
Πρόγραμμα Διδακτικής
Μεθοδολογίας και
Πρακτικής Άσκησης

95

141

114

112

98

ΦΕΙΜ

30

28

25

18

Δ, Ε

ΕΑΡ

35

35

35

23

έμογλου Κλειώ, ΕΕΔΙΠ

Δ,Υ

ΦΕΙΜ

52

52

52

37

90

Σσαπακίδου Αγγελική,
Επίκουρη Καθηγήτρια

Δ&Ε

ΕΑΡ

30

29

29

24

90

Ειδικός Επιστήμονας

Δ,Ε

ΕΑΡ

35

33

33

19

48

Σσαπακίδου Αγγελική,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Αυγητίδου οφία, Επίκουρη
Καθηγήτρια
οφία Αυγητίδου, Νικόλαος
Θεοδωρίδης, Κωνσταντίνος
Ντίνας, Νεκταρία
Παλαιολόγου,
Ειρήνη ιβροπούλου,
Αγγελική Σσαπακίδου
ιβροπούλου Ειρήνη,
Επίκουρη Καθηγήτρια

Δ&Ε

ΦΕΙΜ

94

90

82

81

Δ

ΕΑΡ

93

83

70

53

Δ, Υ, Ε

ΦΕΙΜ +
ΕΑΡ

Δ, Ε

ΕΑΡ

91

Ειδικός Επιστήμονας

Δ, Ε

ΕΑΡ

52

Μπέσσας Δημήτρης,
Καθηγητής
Αγγελική Σσαπακίδου,
Νικόλαος Θεοδωρίδης,

Δ, Ε

ΦΕΙΜ

Δ, Ε

ΦΕΙΜ

Ντίνας Κωνσταντίνος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Παπαδοπούλου Πηνελόπη,
Λέκτορας

Δ, Υ

ΕΑΡ

45

45

45

39

Δ, Υ

ΕΑΡ

82

82

82

28

96
97
98
99
100
101
102
103

104

105
106

https://compus.uo
wm.gr/PTN161

48
49

Εικονογραφημένες μικρές
ιστορίες και η διδακτική
τους στο νηπιαγωγείο
Διδακτική του
Κουκλοθεάτρου
Διδακτική των Εικαστικών

91

Πρακτική Άσκηση και
Διδακτική Μεθοδολογία στη
Μουσικοκινητική
Διδακτική της Μητρικής
Γλώσσας
Διδακτική της Γνωριμίας με
το Περιβάλλον

52

107
108
109
110

50
51

126
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111
112

Εισαγωγή στην αγγλική
εκπαιδευτική ορολογία
Επεξεργασία αγγλικών
κειμένων των επιστημών της
αγωγής

ΠΣΝ-ΠΔΜ
92
92

Γρίβα Έλενα, Λέκτορας και
αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί
Γρίβα Έλενα, Λέκτορας και
αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί

Δ

ΕΑΡ

35

35

35

23

Δ

ΦΕΙΜ

18

18

18

12
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Πίνακας 13.1 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών (Ακαδημ. έτος 2010-11)
α.α.

ΜΑΘΗΜΑ2

1

Εκπαιδευτικά Μοντέλα –
Επιστημολογική Θεώρηση

2
3
4
5
6
7
8

9
10

ύγχρονες Διδακτικές
Θεωρήσεις
Θέματα Γνωστικής
Χυχολογίας

Ιστότ
οπος

Σίτλος ΜΠ: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Επιστήμες της Αγωγής»
ελίδα
Τπεύθυνος
Τποχρε Διαλέξεις (Δ), ε ποιο
Αριθμός
Οδηγο
Διδάσκων και
ωτικό
Υρονιτστηριο εξάμηνο
φοιτητών
ύ
υνεργάτες
(Τ)
(Υ)
διδάχθηκ
που
πουδ
κατ'επιλ
Εργαστηριο
ε; (Εαρ.- ενεγράφησ
ών
ογήν
(Ε)
Φειμ.)
αν στο
(Ε)
Ελεύθερης
μάθημα
Επιλογής
(ΕΕ)
Θ. Κωνσταντινίδου
- Γ. Μπέτσας

Μέθοδοι και τεχνικές των
κοινωνικών ερευνών

Α. Κυρίδης

ύγχρονες όψεις της
Μαθηματικής Εκπαίδευσης

Κ. Σάτσης

Προγράμματα και Μέθοδοι
Κινητικής Αγωγής

Τ

Δ

Εαρινό

15

15

15

ΟΦΙ

Τ

Δ

Εαρινό

15

15

15

ΟΦΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

15

15

15

ΝΑΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

15

15

15

ΝΑΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

37

37

37

ΝΑΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

15

15

15

ΝΑΙ

Τ

Δ

Εαρινό

15

15

15

ΝΑΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

15

15

15

ΝΑΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

15

15

15

ΝΑΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

15

15

15

ΝΑΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

13

13

13

ΝΑΙ

Κ. Ντίνας

Π.Καριώτογλου
Δ. Μιχαήλ
Α.Σσαπακίδου

11
Αισθητική, μετανεωτερισμός
και πολιτισμική θεωρία

Αξιολογήθηκε
από τους
Υοιτητές;

Γ.τεφάνου
Θ. Μπράτιτσης

Διδακτική Μεθοδολογία –
Αναλυτικά Προγράμματα
Υυσικών Επιστημών
Μέθοδοι και Προγράμματα
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Αριθμός
Υοιτητών
που πέρασε
επιτυχώς
στην
κανονική ή
επαναληπτικ
ή εξέταση

. Αυγητίδου

ΣΠΕ στη διδασκαλία και
μάθηση

Προγράμματα Γλωσσικής
Διδασκαλίας

Αριθμός
Υοιτητών
που
συμμετειχ
αν στις
εξετάσεις

Μ. Κοκκίδου
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12
13

ημειωτική της εικόνας
Κοινωνιολογία του πολιτισμού

ΠΣΝ-ΠΔΜ
Γ. Πασχαλίδης

15

16

17

18

19
20
21
22
23
24
25

Κριτική ανάλυση λόγου:
εφαρμογές στις πολιτισμικές
σπουδές
Πολιτισμός και φύλο:
νεωτερικές και μετανεωτερικές
προσεγγίσεις
Από την Ιστορία στις ιστορίες:
επιστήμη−ιδεολογία−ταυτότη
τες
Θεωρία σημειωτικής στο
πλαίσιο των πολιτισμικών
σπουδών και της πολιτικής
οικονομίας
Εισαγωγή στην πολιτική
επιστήμη

Εαρινό
Εαρινό

13
13

13
13

13
13

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Τ

Δ

Εαρινό

13

13

13

ΝΑΙ

Τ

Δ

Εαρινό

13

13

13

ΝΑΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

13

13

13

ΟΦΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

13

13

13

ΝΑΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

13

13

13

ΟΦΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

12

12

12

ΟΦΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

12

12

12

ΝΑΙ

Τ
Τ

Δ
Δ

Φειμερινό
Φειμερινό

12
12

12
12

12
12

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Τ
Τ

Δ
Δ

Εαρινό
Φειμερινό

12
12

12
12

12
12

ΟΦΙ
ΟΦΙ

Τ

Δ

Εαρινό

12

12

12

ΝΑΙ

Α. Κυρίδης

Ε.Γρίβα-Α.τάμου
Θ.ΚωνσταντινίδουΓ.τεφάνου

Ι.Βαμβακίδου

Α.Λαγόπουλος
Α. Ακριβούλης

Εισαγωγή στην εκπαιδευτική
πολιτική
τατιστική Ι

Ε. Καλεράντε
.Αναστασιάδου

Πολιτική κοινωνιολογία της
εκπαίδευσης
τατιστική ΙΙ

Α.Κυρίδης
Ι.Κατσίλλης

Ποιοτική έρευνα – Μέθοδοι
και τεχνικές

Α.ΚυρίδηςΙ.Βαμβακίδου

Ομάδες πίεσης και
εκπαιδευτική πολιτική

Δ
Δ

Ν. Υωτόπουλος

14
Κοινωνιολογική και πολιτική
ανάλυση των Μ.Μ.Ε.

Τ
Τ

Ν.Υωτόπουλος
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26

27

Ειδικές εκπαιδευτικές
πολιτικές: πολυπολιτισμική
εκπαίδευση, εκπαίδευση
Α.Μ.Ε.Α.
Κοινωνική και εκπαιδευτική
πολιτική

ΠΣΝ-ΠΔΜ

29
30
31
32
33
34
35
36
37

Μαθησιακές δυσκολίες στο
γραπτό λόγο

Ι.Κωτούλας

Διγλωσσία και εκπαίδευση
Βιβλιολογία
Εφαρμοσμένη γλωσσολογία
Κοινωνιογλωσσολογία
Δημιουργική γραφή

38

Διαλεκτική ποικιλία και
γλωσσική διδασκαλία

41
42
43

22

22

ΝΑΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

12

12

12

ΟΦΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

10

10

10

ΝΑΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

10

10

10

ΝΑΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

10

10

10

ΝΑΙ

Τ

Δ

Εαρινό

10

10

10

ΝΑΙ

Τ

Δ

Εαρινό

10

10

10

ΝΑΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

10

10

10

ΝΑΙ

Τ
Τ

Δ
Δ

Φειμερινό
Φειμερινό

10
10

10
10

10
10

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Τ
Τ

Δ
Δ

Φειμερινό
Φειμερινό

10
10

10
10

10
10

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

10

10

10

ΝΑΙ

Τ

Δ

Φειμερινό

10

10

10

ΝΑΙ

Τ

Δ

χειμερινό

10

10

10

ΝΑΙ

Τ
Τ
Τ

Δ
Δ
Δ

Εαρινό
Εαρινό
Εαρινό

10
10
10

10
10
10

10
10
10

ΝΑΙ
ΟΦΙ
ΟΦΙ

Θ. Κωνσταντινίδου
Γ.Νικολάου
Ε.Γρίβα-Κ.Ντίνας
Δ.ουλιώτης
Κ.Ντίνας
Α.τάμου
Δ.ουλιώτηςΣ.Κωτόπουλος
Κ.ΝτίναςΚ.Κατσάνης

39
40

22

Α.Αλευριάδου
Γ.Γρούιος

Μετανάστες, μειονότητες και
εθνοτικότητα

Εαρινό

Κ. Βρυνιώτη

Θέματα νευροψυχολογίας
στην εκπαίδευση

Κοινωνική Χυχολογία και
πολιτισμική διαφορά

Δ

Α.Ι.πινθουράκη

28
Νοητική καθυστέρηση και
γενικές μαθησιακές δυσκολίες

Τ

Θέματα παιδικής λογοτεχνίας

Σ.Κωτόπουλος

Η ελληνική γλώσσα ως
δεύτερη/ξένη
Ρητορική τέχνη
Διδακτική της λογοτεχνίας
Η γλώσσα στα κείμενα

Ε.ΓρίβαΕ.ακελλαρίου
.Σριαντάρη
Σ.Καλογήρου
Α.Νάκας
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Πίνακας 13.1 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών (Ακαδημ. έτος 2010-11)

1

Ιστορία της (ευρωπαϊκής
και νεοελληνικής)
λογοτεχνίας

Σίτλος ΜΠ: «Δημιουργική Γραφή»
Τπεύθυνος Διδάσκων
Τποχρεωτ
Διαλέξεις
ε ποιο
και υνεργάτες
ικό (Τ)
(Δ),
εξάμηνο
κατ'επιλογ Υρονιτστη διδάχθηκ
ήν (Ε)
ριο (Υ)
ε; (Εαρ.Εργαστηρι
Φειμ.)
ο (Ε)
Ελεύθερης
Επιλογής
(ΕΕ)
Νικολαΐδου οφία,
(Τ)
Φειμ
Διδάκτορας υγγραφέας

2

Ειδικά θέματα
αφηγηματικής τέχνης

ουλιώτης Δημήτριος,
καθηγητής ΠΣΝ/ΠΔΜ

(ΤΕ)

3

Ποίηση και στιχουργική

(Τ)

Εργαστηρια
κό (Ε)

Φειμ

28

28

28

ΟΦΙ

4

Πεζός λόγος

(Τ)

Εργαστηρια
κό (Ε)

Εαρ

28

28

28

ΟΦΙ

5

Μετάφραση λογοτεχνικών
κειμένων

Πατρίκιος Σίτος, ποιητής
– Θεοδωρίδης Πάνος,
ποιητής - Ελευθερίου
Μάνος, στιχουργός
Βαλτινός Αθανάσιος,
συγγραφέας και
ακαδημαϊκός –
Ζουμπουλάκη Μανίνα,
υγγραφέας
Πένυ Υυλακτάκη,
Άνθη Καρρά

(Τ)

Εαρ.

28

28

28

ΟΦΙ

6

Θεωρία της λογοτεχνίας

Θεόδωρος Παπαγγελής,
Καθηγητής ΑΠΘ

(Τ)

Φειμ.

28

28

28

ΟΦΙ

7

Δικτυακές και πολυμεσικές
εφαρμογές της Λογοτεχνίας
στην εκπαίδευση
Βιβλιολογία

Νικολαΐδου, οφία,
Διδάκτορας υγγραφέας
ουλιώτης Δημήτριος,
καθηγητής ΠΣΝ/ΠΔΜ

(Τ)

Εαρ

28

28

28

ΟΦΙ

Εαρ

28

28

28

ΟΦΙ

α.α.

8

ΜΑΘΗΜΑ2

Ιστ
ότο
πος

ελίδ
α
Οδηγ
ού
που
δών

(ΤΕ)

Εργαστηρια
κό (Ε)

Αριθμός
φοιτητών
που
ενεγράφησ
αν στο
μάθημα

Αριθμός
Υοιτητών
που
συμμετειχ
αν στις
εξετάσεις

Αριθμός
Υοιτητών
που πέρασε
επιτυχώς
στην
κανονική ή
επαναληπτικ
ή εξέταση

Αξιολογήθηκε
από τους
Υοιτητές;

28

28

28

ΟΦΙ

Φειμ

28

28

28

ΟΦΙ
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ΠΣΝ-ΠΔΜ

Πίνακας 13.1 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών (Ακαδημ. έτος 2010-11)
α.α.

ΜΑΘΗΜΑ

Ιστότ
οπος

ελίδα
Οδηγού
πουδών

Σίτλος ΜΠ: "Γνωστική και κινητική ανάπτυξη"
Τπεύθυνος
Τποχρεωτ Διαλέξεις (Δ), ε ποιο
Διδάσκων και
ικό (Τ)
Υρονιτστηριο εξάμηνο
υνεργάτες
κατ'επιλογ
(Υ)
διδάχθηκ
ήν (Ε)
Εργαστηριο
ε; (Εαρ.(Ε)
Φειμ.)
Ελεύθερης
Επιλογής
(ΕΕ)

Αριθμός
φοιτητών
που
ενεγράφησ
αν στο
μάθημα

Αριθμός
Υοιτητών
που
συμμετειχ
αν στις
εξετάσεις

Αριθμός
Υοιτητών που
πέρασε επιτυχώς
στην κανονική ή
επαναληπτική
εξέταση

Αξιολογή
θηκε από
τους
Υοιτητές
;

1

Μεθοδολογία έρευνας
κοινωνικών επιστημών

Ν. Σσιγκίλης

Τποχρεωτι
κό (Τ)

Διαλέξεις (Δ)

Φειμερινό

20

20

20

ΦΙ

2

τατιστική κοινωνικών
επιστημών

Ε. Σσακιρίδου

Τποχρεωτι
κό (Τ)

Διαλέξεις (Δ)

Φειμερινό

20

20

20

ΦΙ

3

Γνωστική Ανάπτυξη

τ. ταυρακάκη

Τποχρεωτι
κό (Τ)

Διαλέξεις (Δ)

Φειμερινό

20

20

20

ΦΙ

4

Κοινωνική Ανάπτυξη

Γ. Γρούιος

Διαλέξεις (Δ)

Φειμερινό

20

20

20

ΦΙ

5

Μέτρηση και αξιολόγηση
ικανοτήτων

Κλ. έμογλου

Διαλέξεις (Δ)

Εαρινό

20

20

20

ΦΙ

6

Πολιτισμικές επιδράσεις και
ανάπτυξη

Ιφ. Βαμβακίδου

Διαλέξεις (Δ)

Εαρινό

20

20

20

ΦΙ

7

Ατομικές διαφορές στην
ανάπτυξη

Γ. τεφάνου

Διαλέξεις (Δ)

Εαρινό

20

20

20

ΦΙ

8

Νέες τεχνολογίες και
εκπαίδευση

Ν. Υαχαντίδης

Διαλέξεις (Δ)

Εαρινό

20

20

20

ΦΙ

Τποχρεωτι
κό (Τ)
Τποχρεωτι
κό
κατ΄επιλογ
ήν (ΤΕ)
Τποχρεωτι
κό
κατ΄επιλογ
ήν (ΤΕ)
Τποχρεωτι
κό
κατ΄επιλογ
ήν (ΤΕ)
Τποχρεωτι
κό
κατ΄επιλογ
ήν (ΤΕ)
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9

Νευροαναπτυξιακές
διαταραχές

Αν. Αλευριάδου

10

Κίνηση και
δημιουργικότητα

Φ.
Σσορμπατζούδης

11

Μάθηση και έλεγχος
κινητικών δεξιοτήτων

Β. Φατζητάκη

12

Διγλωσσία και ανάπτυξη

Ε. Γρίβα

Τποχρεωτι
κό
κατ΄επιλογ
ήν (ΤΕ)
Τποχρεωτι
κό
κατ΄επιλογ
ήν (ΤΕ)
Τποχρεωτι
κό
κατ΄επιλογ
ήν (ΤΕ)
Τποχρεωτι
κό
κατ΄επιλογ
ήν (ΤΕ)

Διαλέξεις (Δ)

Εαρινό

20

20

20

ΦΙ

Διαλέξεις (Δ)

Εαρινό

20

20

20

ΦΙ

Διαλέξεις (Δ)

Εαρινό

20

20

20

ΦΙ

Διαλέξεις (Δ)

Εαρινό

20

20

20

ΦΙ
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Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών (Ακαδημ. έτος .2010-11)
Σίτλος ΠΜ: ««Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Επιστήμες της Αγωγής»»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Μάθημα

Εκπαιδευτικά Μοντέλα – Επιστημολογική
Θεώρηση
ύγχρονες Διδακτικές Θεωρήσεις
Θέματα Γνωστικής Χυχολογίας
ΣΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση
Μέθοδοι και τεχνικές των κοινωνικών
ερευνών
ύγχρονες όψεις της Μαθηματικής
Εκπαίδευσης
Προγράμματα Γλωσσικής Διδασκαλίας
Διδακτική Μεθοδολογία – Αναλυτικά
Προγράμματα Υυσικών Επιστημών
Μέθοδοι και Προγράμματα
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Προγράμματα και Μέθοδοι Κινητικής
Αγωγής
Αισθητική, μετανεωτερισμός και
πολιτισμική θεωρία
ημειωτική της εικόνας
Κοινωνιολογία του πολιτισμού
Κοινωνιολογική και πολιτική ανάλυση των
Μ.Μ.Ε.
Κριτική ανάλυση λόγου: εφαρμογές στις
πολιτισμικές σπουδές
Πολιτισμός και φύλο: νεωτερικές και
μετανεωτερικές προσεγγίσεις

Φρήση
Επάρκεια
εκπαιδ.
Εκπαιδευτικών
μέσων
Μέσων
(Ναι/Όχι)
(Ναι/Όχι)

Κωδικός
Μαθήματος

α.α

Περιλαμβάνονται
ώρες
Διδακτ.
εργαστηρίου ή
Μονάδες
άσκησης;

ε ποιο
εξάμηνο
Πρόσθετη
των
Βιβλιογραφία
σπουδών
(Ναι/Όχι) αντιστοιχεί;
(1ο, 2ο
κλπ.)

Ψρες
διδασκαλίας ανά
εβδομάδα

ΔΙΑΠ001

2

10

Ναι

2

Ναι

Ναι

ΔΙΑΠ002
ΔΙΑΠ003
ΔΙΑΠ004

2
2
2

10
10
10

Ναι
Ναι
Ναι

2
1
2

Ναι
Ναι
Ναι

Ναι
Ναι
Ναι

ΔΙΑΠ005

2

10

Ναι

3

Ναι

Ναι

ΔΙΑΠ006

2

10

Ναι

3

Ναι

Ναι

ΔΙΑΠ007

2

7,5

Ναι

3

Ναι

Ναι

ΔΙΑΠ008

2

7,5

Ναι

3

Ναι

Ναι

ΔΙΑΠ009

2

7,5

Ναι

1

Ναι

Ναι

ΔΙΑΠ010

2

7,5

Ναι

1

Ναι

Ναι

ΠΟΠ001

2

10

Ναι

1

Ναι

Ναι

ΠΟΠ002
ΠΟΠ003

2
2

10
10

Ναι
Ναι

1
2

Ναι
Ναι

Ναι
Ναι

ΠΟΠ004

2

10

Ναι

2

Ναι

Ναι

ΠΟΠ005

2

10

Ναι

2

Ναι

Ναι

ΠΟΠ006

2

10

Ναι

3

Ναι

Ναι

Συχόν
προαπαιτούμενα
μαθήματα
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Από την Ιστορία στις ιστορίες:
επιστήμη−ιδεολογία−ταυτότητες
Θεωρία σημειωτικής στο πλαίσιο των
πολιτισμικών σπουδών και της πολιτικής
οικονομίας
Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη
Εισαγωγή στην εκπαιδευτική πολιτική
τατιστική Ι
Πολιτική κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
τατιστική ΙΙ
Ποιοτική έρευνα – Μέθοδοι και τεχνικές
Ομάδες πίεσης και εκπαιδευτική πολιτική
Ειδικές εκπαιδευτικές πολιτικές:
πολυπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαίδευση
Α.Μ.Ε.Α.
Κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική
Νοητική καθυστέρηση και γενικές
μαθησιακές δυσκολίες
Θέματα νευροψυχολογίας στην
εκπαίδευση
Μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο
Κοινωνική Χυχολογία και πολιτισμική
διαφορά
Μετανάστες, μειονότητες και
εθνοτικότητα
Διγλωσσία και εκπαίδευση
Βιβλιολογία
Εφαρμοσμένη γλωσσολογία
Κοινωνιογλωσσολογία
Δημιουργική γραφή
Διαλεκτική ποικιλία και γλωσσική
διδασκαλία
Θέματα παιδικής λογοτεχνίας
Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη
Ρητορική τέχνη

ΠΣΝ-ΠΔΜ

ΠΟΠ007

2

15

Ναι

1

Ναι

Ναι

ΠΟΠ008

2

15

Ναι

1

Ναι

Ναι

ΕΚΠΕ001
ΕΚΠΕ002
ΕΚΠΕ003
ΕΚΠ 004
ΕΚΠΕ006
ΕΚΠΕ007
ΕΚΠΕ008

2
2
2
2
2
2
2

10
10
7,5
7,5
7,5
7,5
10

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

1
1
1
3
3
3
2

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

ΕΚΠΕ009

2

10

Ναι

2

Ναι

Ναι

ΕΚΠΕ 10

2

10

Ναι

3

Ναι

Ναι

ΧΕΠ 001

2

10

Ναι

3

Ναι

Ναι

ΧΕΠ 002

2

10

Ναι

3

Ναι

Ναι

ΧΕΠ 005

2

10

Ναι

3

Ναι

Ναι

ΧΕΠ 006

2

10

Ναι

2

Ναι

Ναι

ΧΕΠ 007

2

10

Ναι

2

Ναι

Ναι

ΧΕΠ 008
ΓΛΕ 001
ΓΛΕ 002
ΓΛΕ 003
ΓΛΕ 004

2
2
2
2
2

10
10
10
10
7,5

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

1
1
1
1
2

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

ΓΛΕ 005

2

7,5

Ναι

2

Ναι

Ναι

ΓΛΕ 006
ΓΛΕ 007
ΓΛΕ 008

2
2
2

7,5
7,5
10

Ναι
Ναι
Ναι

2
2
3

Ναι
Ναι
Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
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Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών (Ακαδημ. έτος 2010-11)

α.α

1
2
3
4
5
6
7
8

Μάθημα

Ιστορία της (ευρωπαϊκής και
νεοελληνικής) λογοτεχνίας
Ειδικά θέματα αφηγηματικής τέχνης
Ποίηση και στιχουργική
Πεζός λόγος
Μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων
Θεωρία της λογοτεχνίας
Δικτυακές και πολυμεσικές
εφαρμογές της Λογοτεχνίας στην
εκπαίδευση
Βιβλιολογία

Κωδικός
Μαθήματος

Σίτλος ΠΜ: «Δημιουργική Γραφή»
ε ποιο
εξάμηνο
Ψρες
Περιλαμβάνονται
Φρήση
Επάρκεια
Πρόσθετη
των
Συχόν
διδασκαλίας
ώρες
Διδακτ.
εκπαιδ. Εκπαιδευτικών
Βιβλιογραφία σπουδών προαπαιτούμενα
ανά
εργαστηρίου ή Μονάδες
μέσων
Μέσων
(Ναι/Όχι) αντιστοιχεί;
μαθήματα
εβδομάδα
άσκησης;
(Ναι/Όχι)
(Ναι/Όχι)
(1ο, 2ο
κλπ.)
2
2
2
2
2
2
2
2

20
20

20

7

ΝΑΙ

1ο

8
15
15
7

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

1ο
2ο
2ο
3ο
3ο

15

ΝΑΙ

3ο

15

ΝΑΙ

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών (Ακαδημ. έτος 2010-11)
Σίτλος ΠΜ: «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Μάθημα

Μεθοδολογία έρευνας κοινωνικών
επιστημών
τατιστική κοινωνικών επιστημών
Γνωστική Ανάπτυξη
Κοινωνική Ανάπτυξη
Μέτρηση και αξιολόγηση
ικανοτήτων
Πολιτισμικές επιδράσεις και
ανάπτυξη
Ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη
Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
Νευροαναπτυξιακές διαταραχές
Κίνηση και δημιουργικότητα
Μάθηση και έλεγχος κινητικών
δεξιοτήτων
Διγλωσσία και ανάπτυξη

Κωδικός
Μαθήματος

α.α

ε ποιο
εξάμηνο
Ψρες
Περιλαμβάνονται
Φρήση
Επάρκεια
Πρόσθετη
των
Συχόν
διδασκαλίας
ώρες
Διδακτ.
εκπαιδ. Εκπαιδευτικών
Βιβλιογραφία σπουδών προαπαιτούμενα
ανά
εργαστηρίου ή Μονάδες
μέσων
Μέσων
(Ναι/Όχι) αντιστοιχεί;
μαθήματα
εβδομάδα
άσκησης;
(Ναι/Όχι)
(Ναι/Όχι)
(1ο, 2ο
κλπ.)
ΜΚ1
2
8
Ναι
1ο
Ναι
Ναι
ΜΚ2
ΜΚ2
ΜΚ4
ΜΕ1

2
2
2
2

8
7
7
8

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

1ο
1ο
1ο
2ο

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

ΜΕ2

2

7

Ναι

2ο

Ναι

Ναι

ΜΕ3
ΜΕ4
ΜΕ5
ΜΕ6
ΜΕ7

2
2
2
2
2

8
7
8
7
8

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

2ο
2ο
2ο
2ο
2ο

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

ΜΕ8

2

7

Ναι

2ο

Ναι

Ναι
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Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών (ΜΔΕ)
Σίτλος ΠΜ: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Επιστήμες της Αγωγής»
Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και %
επί του συνόλου των αποφοιτησάντων)
Έτος Αποφοίτησης

υνολικός αριθμός
αποφοιτησάντων

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(στο σύνολο των απόφοιτων)

2006-07

5

5 (100%)

9

2007-08

10

10 (100%)

9

2008-09

13

13 (100%)

9

2009-10

28

23 (82%)

9

2010-11

54

44 (81,5%)

9

Σύνολο

110

95 (86%)

9

5 (18%)
10
(18,5%)
15 (14%)
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Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών (ΜΔΕ)
Σίτλος ΠΜ: «Δημιουργική Γραφή»
Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και %
επί του συνόλου των αποφοιτησάντων)
Έτος Αποφοίτησης

υνολικός αριθμός
αποφοιτησάντων

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(στο σύνολο των απόφοιτων)

2006-07
2007-08
2008-09
2009-10

1

1/100%

2010-11

15

15/100%

Σύνολο

16

16

8,5
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Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών (ΜΔΕ)
Σίτλος ΠΜ: «ΓΝΨΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»
Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και %
επί του συνόλου των αποφοιτησάντων)
Έτος Αποφοίτησης

υνολικός αριθμός
αποφοιτησάντων

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(στο σύνολο των απόφοιτων)

2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

2

2/100%

9

Σύνολο

2

2/100%

9
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Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Σμήματος
Α

Β

Γ

Δ

Ε

Σ

Ζ

Η

Θ

Ι

2006

10

37

15

51

3

25

1

7

16

1

2007

5

44

20

61

3

17

1

6

16

1

2008

14

32

10

56

4

16

1

8

31

2

2009

12

41

12

86

10

1

5

22

2

2010

11

22

12

57

2

16

3

3

25

1

ύνολο

52

176

69

311

12

84

7

29

110

7

Επεξηγήσεις:
Α=
Βιβλία/μονογραφίες
Β=
Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Γ=
Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές
Δ=
Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές
Ε=
Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές
Σ = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
Ζ=
υλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Σμήματος
Η=
Άλλες εργασίες
Θ=
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά
Ι=
Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Σμήματος
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Πίνακας 16. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Σμήματος
Α

Β

Γ

Δ

Ε

Σ

Ζ

2006

90

2

3

9

16

19

0

2007

109

4

0

16

19

22

0

2008

142

1

0

12

19

19

0

2009

175

63

0

26

26

21

0

2010

162

10

1

28

30

20

0

ύνολο

678

80

4

91

110

101

0

Επεξηγήσεις:
Α = Ετεροαναφορές
Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου
Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Σμήματος
Δ = υμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων
Ε = υμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών
Σ = Προσκλήσεις για διαλέξεις
Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
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Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Σμήματος

Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή
ανταγωνιστικά ερευνητικά
προγράμματα

2010-11

2010-9

2008-9

2007-8

2006-7

2005-6

Σύνολο

Ψς
συντονιστές

1

1

2

1

2

2

9

Ψς
συνεργάτες
(partners)

1

2

1

2

2

1

9

Αριθμός μελών ΔΕΠ με
χρηματοδότηση από διεθνείς φορείς
ή διεθνή προγράμματα έρευνας
Αριθμός μελών ΔΕΠ με διοικητικές
θέσεις σε διεθνείς
ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς
οργανισμούς ή επιστημονικές
εταιρείες
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12. Παραρτήματα
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Ι. Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων του διδακτικού προσωπικού κατά την τελευταία
5ετία
Δημοσιεύσεις

12
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Αυτοέκδοση.
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ίσυφος.
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Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.
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4. Καλεράντε, Ε. & Καραφώτη, Π. (2009), Οδηγός Εισαγωγής Αρχών Ισότητας των Υύλων στην Εκπαίδευση, ΚΕΘΙ.
5. Αλευριάδου, Α., Βρυνιώτη, Κ., Κυρίδης, Α., ιβροπούλου, Ρ. Φρυσαφίδης, Κ. (2008). Οδηγός Ολοήμερου
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Για δημοσιεύσεις στις οποίες έχουν συνεργαστεί μέλη ΔΕΠ του Σμήματος γίνεται πολλαπλή αναφορά, για κάθε μέλος
ΔΕΠ ξεχωριστά.
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4. Αυγητίδου, . Ανακοίνωση (σε συνεργασία με τη Βασιλική Μαρσέλου) στο 16o Πανευρωπαϊκό υνέδριο της
European Early Childhood Education Research Association (EECERA) “Democracy and Culture in Early
Childhood Education” με τίτλο “School and University Teachers Collaborate for a Social-Relational Educational
Programme”, Ρέκιεβικ Ισλανδίας, 30 Αυγούστου – 2 επτεμβρίου 2006.
5. Καλεράντε Ε., «Η Δεύτερη Γενιά στις Οικογένειες Αλβανών Μεταναστών: Από τα Παραδοσιακά Αξιακά
Πρότυπα στα Νέα υπό „Διαπραγμάτευση‟ Μοντέλα». (σε συνεργασία με τη Φρ. Ζάχου).Ανακοίνωση στην Ημερίδα που
διοργάνωσε το Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.ΜΕ.ΔΙΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών με
θέμα Η Δεύτερη Γενιά: Προβλήματα για την ένταξη των Μεταναστών στη Φώρα μας (Υεβρουάριος 2006).
6. Καλεράντε Ε., «Βιωματικές προσεγγίσεις», υνέδριο ΚΠΕ Τπάτης, Μάρτιος 2006.
7. Athanasiou, K., Papadopoulou, P. & Sariggelis, M. “Views on Evolution and natural selection expressed by high
school and university students”. VΙth Conference of European Researchers in Didaktik of Biology, (ERIDOB
2006), 11 -15 September 2006, Institute of Education, University of London. (Δεν υποβλήθηκε για δημοσίευση στα
πρακτικά)
8. Κatz, L., Bennett, T., Vaconcelos, T., Hayes, N., Sivropoulou, R. Evangelou, D. Dafermou, H., Loizou, E.
Issues in evaluating teacher training, 17 EECERA, Annual Conference, Democracy and culture in early
childhood education, Reykjavik – Iceland, 30 August- 2 September
9. τάμου Α.Γ. Μελετώντας τη γλώσσα των περιβαλλοντικών κειμένων: Ο ρόλος της κριτικής επίγνωσης της γλώσσας
στην περιβαλλοντική επίγνωση, στην 3η Ετήσια Ημερίδα Γλωσσολογίας (26/5/2006, Γιάννενα).
10. Stephanou, G. (2006). Effects of the perceived student-student interaction and teacher-student interaction on
adolescent students‟ academic emotions and academic performance. In M., Piskin, „A worldwide problem: Violence
& Bullying‟. Symposium at the European Conference of the European Association for Research on Adolescence.
Antalya, Turkey.
11. Stephanou, G. (2006). Kindergarten pupils‟ academic emotions, perceived school ability, and the teacher-pupil
relationship. International Conference on Personal Relationships. Rethymno, Greece.
12. Stephanou, G. (2006). Effects of cognition and classroom social context on students‟ academic emotions in
Mathematics. 27th International Congress of the IAAP. Athens, Greece.
13. Stephanou, G. (2006). The interactive impact of academic emotions and cognitive factors on success in tertiary
education. Paper presented at the 2nd International Conference on Metacognition. Cambridge, UK.
14. Stephanou, G. (2006).The effect of perceived teacher effectiveness on academic emotions and academic
performance in tertiary education. Paper presented at the 10th International Workshop on Achievement and Task
Motivation & Motivation and Emotion. Landau, Germany.
15. Stephanou, G. & Tsapakidou, Α. (2006). The effects of cognitive factors and teaching experience on physical
education teachers‟ self-reported use and perceptions of teaching styles. Paper presented at the 10th International
Workshop on Achievement and Task Motivation & Motivation and Emotion. Landau, Germany
16. Tatsis, K. (2006) Presentation of the Leonardo Project INULIS. European Network for Motivational
Mathematics for Adults (EMMA) Conference, Bucharest, Romania.
2007
1. Alevriadou, A., Giaouri, S., & Tsakiridou, E. (2007). Concurrent validity of the Developmental Test of VisualMotor Integration in a sample of children with mild mental retardation. Ανακοίνωση στο 9o European Conference
on Psychological Assessment, 3-6 Μαΐου, Θεσσαλονίκη.
2. Νιάκα, Ε., έμογλου Κ., & Αλευριάδου, Α. (2007). Διαφορές στην οπτική αντίληψη και στον οπτικοκινητικό
συντονισμό μεταξύ δεξιόχειρων παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο υνέδριο
Ειδικής Αγωγής με Διεθνή υμμετοχή του Παιδαγωγικού Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 26-29 Απριλίου, Αθήνα.
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3. Αλευριάδου, Α., Ναλμπάνη, Μ., & έμογλου Κ. (2007). Οπτικοχωρικές και οπτικοκινητικές δεξιότητες ατόμων με
σύνδρομο Prader-Willi:Μελέτη περίπτωσης. Πόστερ στο 1ο Πανελλήνιο υνέδριο Ειδικής Αγωγής με Διεθνή
υμμετοχή του Παιδαγωγικού Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, 26-29 Απριλίου, Αθήνα.
4. Καλεράντε Ε., «Η οικονομική και κοινωνική ζωή της Ελευσίνας μέσα από τα εκθέματα του αρχαιολογικού
Μουσείου», ΚΠΕ Δραπετσώνας, υνέδριο 2-3 Υεβρουαρίου 2007.
4. Καλεράντε Ε., «Καταναλωτική κοινωνία : υλικά μιας χρήσεως», ΚΠΕ Θέρμου,
υνέδριο 2-4 Μαρτίου 2007.
5. Καλεράντε Ε., «Καταναλωτική κοινωνία και περιβάλλον», ΚΠΕ Δραπετσώνας, υνέδριο,16-17 Μαρτίου 2007.
6. Καλεράντε Ε.,Η άτυπη εκπαίδευση στους συλλόγους των Αλβανών μεταναστών:πολιτική και πολιτισμική
κοινωνικοποίηση, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (ΕΜΕΔΙΑ), Μάιος 2007.
7. Ξυλόκοτα Σ.-Καρύμαλη Α.-Καλεράντε Ε., “Σο παιχνίδι από το χθες στο σήμερα”, ΚΠΕ, Αρχιεπισκοπή Αθηνών,3
Ιουνίου 2007.
8. Καλεράντε, Ε. (2007), «Ο ρόλος και η προοπτική των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε μεταμοντέρνες λειτουργικές
συνθήκες», εμινάρια Α. Λεντάκη.
9. Ζachou Chr-Kalerante Ev.„Absentee‟ Motherhood: Reconstructing the Family through Transnational
Experience Εγκρίθηκε και παρουσιάσθηκε τον Ιούνιο του 2007 στο Διεθνές υνέδριο που διοργανώνεται από το
Center for Research on Families and Relationships του Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου με θέμα Extended and
Extending Families.
10. Μιχαήλ, Δ. (2007). Σο ζήτημα της ταυτότητας των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα και οι σχέσεις τους με τον
εκπαιδευτικό [The issue of the identity of the Albanian immigrants in Greece and their relations with the teacher].
Presented at the conference: Identités culturelles en Mediterranée. Σμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, Σομέας Γλώσσας και Ιστορίας [Department of Sciences of Pre-school Education, Section of
Language and Linguistics]. Thessaloniki, December 13-20, 2007.
11. Sakellariou, M. & Sivropoulou, I., Modern learning environments for Pre-school education: A learning frame in
social interaction, 17 EECERA Annual Conference, Exploring Vygotsky‟s ideas: Crossing borders Prague, 29th
August - 1 September
12. Stamou A.G. & Dinas K. Greek geographical variation in the media: The representation of language choices in
Greek TV series, στο 4th International Conference on Language Variation in Europe (17-19/6/2007, Nicosia,
Cyprus).
13. Lefkaditou A., Stamou A.G., Schizas D. & Stamou G.P Environmental information in a Greek forest reserve:
Scientific rhetoric and images of nature, στο Meeting of International Society for the History, Philosophy and Social
Sciences of Biology (25-29/7/2007, Exeter, UK).
14. Stephanou, G. (2007). Perceived teacher effectiveness and academic performance in early childhood teacher
education. Paper presented at the 9th European Conference on Psychological Assessment, Thessaloniki, Greece.
15. Stephanou, G. & Tsapakidou, Α. (2007). Elementary and secondary school physical education teachers‟ selfreported use and perceptions of teaching styles. Paper presented at the 9th European Conference on Psychological
Assessment, Thessaloniki, Greece.
16. Tatsis, K. (2007) Update on projects and networks. European Network for Motivational Mathematics for
Adults (EMMA) Study visit, Copenhagen, Denmark.
2008
1. Stamou, A., Alevriadou, Α., & Eleftheriou P. (2008). Representations of disability in primary school children‟s
drawings. Ανακοίνωση στο International Interdisciplinary Conference με θέμα “Lived Experience, metaphor and
multimodality: Implications in communication, education, learning & knowledge”, 10-12 Οκτωβρίου, Ρέθυμνο,
Κρήτη.
2. Alevriadou, A., Semoglou, K., & Tsakiridou, E. (2008). Directionality trends in writing and drawing of children
with intellectual disabilities (Down syndrome and non-Down-syndrome). Ανακοίνωση στο 2nd International
Conference on Special Education, 18-21 Ιουνίου, Μαρμαρίδα, Σουρκία.
3. Γκανά. Ε., Αλευριάδου, Α., & Δ. Αναστασίου (2008). Δεξιότητες ζωής εφήβων με νοητική υστέρηση: Η περίπτωση
των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ελλάδος. Ανακοίνωση στο 3 Ο ΚυπροΕλλαδικό υνέδριο με θέμα «Ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική υστέρηση», 4-5 Απριλίου, Λευκωσία, Κύπρος.
4. Γκιαoύρη, ., Αλευριάδου, Α., Γιαννούλη, Β., & Παυλίτσα, Π. (2008). υγχρονική εγκυρότητα του Σεστ Ανάγνωσης
σε δείγμα παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Ανακοίνωση στο υνέδριο χολικής Χυχολογίας με θέμα
«χολική Χυχολογία: Αναγκαία για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης», 23-25 Μαΐου, Ρέθυμνο.
5. Γκιαoύρη, ., Γιαννούλη, Β., Αλευριάδου, Α., & Σσακιρίδου, Ε. (2008). υγκριτική ανάλυση των γνωστικών και
επιτελικών λειτουργιών σε παιδιά με δυσκολίες στο γραπτό λόγο. Ανακοίνωση στο 2 ο Πανελλήνιο υνέδριο Γνωστικής
Χυχολογίας της ΕΛΧΕ με θέμα «Γνωστική Χυχολογία: Από το εργαστήριο στην κοινωνία», 6-9 Νοέμβρη,
Θεσσαλονίκη.
6. Αλευριάδου, Α., Τψηλάντη, Α., Κοΐδου, Ε., & Γρούϊος. (2008). Η μνήμη της κίνησης στο χώρο σε παιδιά με ελαφρά
νοητική καθυστέρηση: Αυτοματοποιημένη ή μη; Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο υνέδριο Γνωστικής Χυχολογίας της
ΕΛΧΕ με θέμα «Γνωστική Χυχολογία: Από το εργαστήριο στην κοινωνία», 6-9 Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη.
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7. Λιούλιος, Θ., Αλευριάδου, Α., & Σσακιρίδου, Ε. (2008). Διερεύνηση της ικανότητας του «κωμικού» σε παιδιά με και
χωρίς νοητική καθυστέρηση. Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο υνέδριο Γνωστικής Χυχολογίας της ΕΛΧΕ με θέμα
«Γνωστική Χυχολογία: Από το εργαστήριο στην κοινωνία», 6-9 Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη.
8. Αλευριάδου, Α., έμογλου, Κ., & Θεοδωρίδου, Ε. (2008). Διερεύνηση λεπτών κινητικών παιδιών σχολικής ηλικίας με
και χωρίς δυσλεξία. Ανακοίνωση στο 6οΠανελλήνιο υνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας της Ελλάδος με θέμα
«Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», 5-7 Δεκεμβρίου, Αθήνα.
9. Αυγητίδου, . Ανακοίνωση στο 18ο Πανευρωπαϊκό υνέδριο της EECERA με τίτλο “Student teachers‟
perceptions of childhood”, Stavanger Νορβηγίας, 3-6 επτεμβρίου 2008.
10. Vrinioti, K./ Kaschefi-Haude I. (2008) Professionalisation in Early Childhood Education: A Comparative
View of Emerging Professional Profiles in Germany (Bremen) and Greece. Paper presented at the CESE XXIII
conference, Athens 7-10 July
11. Καλεράντε Ε., «Εισαγωγή στην Π.Ε. – Προγράμματα Π. Ε. στο σχολείο και στο Κ.Π.Ε.» ΤΠ.Ε.Π.Θ., ΚΠΕΑ, 810 Υεβρουαρίου 2008.
12. Καλεράντε Ε., «Σο διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών στο νηπιαγωγείο και η περιβαλλοντική
εκπαίδευση» ΤΠ.Ε.Π.Θ, ΚΠΕΘ, 22-24 Υεβρουαρίου 2008.
13. Καλεράντε Ε., «Ο ρόλος του ερωτηματολογίου»: στην Π.Ε – Μεθοδολογία ύνταξης Ερωτηματολόγια»,
ΤΠ.Ε.Π.Θ., ΚΠΕΔ, 14-15 Μαρτίου 2008.
14. Καλεράντε Ε., «Κλιματική αλλαγή: Περιβαλλοντική μετανάστευση» ΤΠ.Ε.Π.Θ., Κ.Π.Ε.., 8-10 Ιουνίου 2008
15. Michail, D. (2008). Constructing identity among the Albanian Immigrant Students in Western MacedoniaKastoria-Greece. Presented at the 13th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities at
Columbia University, New York, April 10-12, 2008.
16. Michail, D. (2008). Boundary crossing and boundary maintenance between the Albanian Immigrants and the
Greek community in Argos Orestiko- Kastoria. Presented at the International Conference Boundaries and Folk
cultures in the Balkans, Volos, June 6-8, 2008.
17. Michail, D., & Anastasiou, D. (2008). Expectancies beyond skills: Social and psychological implications from
rd

Second – Chance schooling. Presented at the 23 Conference of the Comparative Education Society in Europe.
Athens, July 7-10, 2008.
18. Παπαδοπούλου Π. (2008) «Σα σχολικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Δευτεροβάθμια
χολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης: Ποια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε ποια σχολεία» 4ο Πανελλήνιο
υνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας,
Ελληνικής Υυκολογικής Εταιρείας «ύγχρονες τάσεις της έρευνας στην Οικολογία». Βόλος 9-12 Οκτωβρίου 2008.
19. αριγγέλης, Μ. & Παπαδοπούλου, Π. (2008) «ύνδεση της Βιολογίας και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
μέσω της εκπαίδευσης για τη Βιοποικιλότητα» 4ο Πανελλήνιο υνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής
Βοτανικής Εταιρίας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Υυκολογικής Εταιρείας «ύγχρονες τάσεις της
έρευνας στην Οικολογία». Βόλος 9-12 Οκτωβρίου 2008.
20. Sivropoulou, R., Griva, E., Efremidou, S. (2008) Promoting Early foreign language learning in a play –based
context, 18 EECERA Annual Conference, Reconsidering the Basics in Early Childhood education, Stavanger, 3-6
September, Norway .
21. Mimis Souliotis,« Costas Montis, un poeta”maggiore”» στο CIPRO: STORIA E ATTUALITÀ, Giornate di
Studio II, Palermo, Cattedra di Lingua e Letteratura neogreca, Dipartimento “Aglaia” , Univ. di Palermo, Istituto
Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini”, 13-14 novembre 2008
22. Μίμης ουλιώτης, «Ο πολιτισμός πάει παραλία –αλλά όχι μόνον», στο Σριήμερο Προβληματισμού παρά θιν‟
αλός που διοργάνωσε ο ΟΠΕΚ με θέμα «ΠΡΟΟΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ» (4─6 Ιουλίου 2008)
23. Stamou, A.G. The scientific and humanities rhetoric of environmentalist discourse: The case of environmental
information to visitors of protected areas, στο 2nd International Conference “Critical Approaches to Discourse
Analysis Across Disciplines” (CADAAD) (10-12/7/2008, University of Hertfordshire, UK).
24. Stephanou, G, & Konstantinidou, E. (2008). The association of kindergarten students‟ feelings about their
teachers with their learning motivation and competence beliefs in mathematics and literacy. Paper presented at the
3nd International Conference on Metacognition. Ioannina, Greece.
25. Stephanou, G, & Konstantinidou, E. (2008). Kindergarten students‟ feelings about their teachers, learning
motivation, competence beliefs and performance in Mathematics and Literacy. Paper presented at the 15th
International Conference on Learning.
26. Stephanou, G, & Mastora, M. (2008, May). Effects of intuitive and attributional appraisals of teaching on
kindergarten teachers‟ emotional experience in classes. Paper presented at the 3nd International Conference on
Metacognition. Ioannina, Greece.
27. Stephanou, G, & Charalabidou, M. (2008, August). Kindergarten students‟ emotions, feeling of difficulty and
ability beliefs in pre- and post- domino performance. Paper presented at the 11th International Conference on
Motivation. Turku, Finland.
28. Stephanou & Kyridis, A. (2008, August). Interrelations of cognition, emotions and perceived teacher
effectiveness in student academic performance in teacher education. Paper presented at the International
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Conference on Educational Effectiveness (EARLI SIG18). Theoretical and Methodological Challenges for Research.
Frankfurt, Germany.
29. τεφάνου, Γ., & Βλάχου, . (2008). χέσεις γνωστικών παραγόντων με τα συναισθήματα των παιδιών κατά τη
διδασκαλία λογοτεχνίας και μαθηματικών στο νηπιαγωγείο. 2ο Πανελλήνιο υνέδριο Γνωστικής Χυχολογίας, Γνωστική
Χυχολογία: Από το Εργαστήριο στην Κοινωνία. Θεσσαλονίκη.
30. τεφάνου, Γ., & Δουλκερίδου, Μ. (2008). Απόδοση αιτίων και πεποιθήσεις των γονέων για την ακαδημαϊκή επίδοση
των παιδιών στο νηπιαγωγείο, και οι προσδοκίες τους για επίδοση στο δημοτικό σχολείο. 2ο Πανελλήνιο υνέδριο
Γνωστικής Χυχολογίας, Γνωστική Χυχολογία: Από το Εργαστήριο στην Κοινωνία. Θεσσαλονίκη.
31. Σατσης, Κ. (2008) Working with the complexity of probability theory: Designing activities for kindergarten.
Commission Internationale pour l‟Étude et L‟Amélioration de l‟Enseignement des Mathématiques (CIEAEM 60),
Paris, France.
2009
1. Alevriadou, A. (2009). Selective attention in intellectual disabilities: Interrelating theory and application.
Ανακοίνωση στο 2009 Spring School of the Psychological Society of Northern Greece με τίτλο
“Neurodevelopmental disorders: Theory and Research”, 4-8 Μαΐου, Νυμφαίο, Υλώρινα.
2. Alevriadou, A. (2009). Promoting road safety for preadolescent boys with mild intellectual disabilities: The effect
of cognitive style and the role of attention in the identification of safe and dangerous road-crossing sites. Ανακοίνωση
στο 16th International Conference on Learning, 1-4 Ιουλίου, Βαρκελώνη, Ισπανία.
3. Semoglou, K., & Alevriadou, A. (2009). Directionality in Down syndrome children: Is there a difference?
Ανακοίνωση στο 16th International Conference on Learning, 1-4 Ιουλίου, Βαρκελώνη, Ισπανία.
4. Alevriadou, A., Semoglou, K., Tsakiridou, E., & Griva, E. (2009). Knowledge and misconception about ADHD
and DCD of Greek kindergarten teachers. Ανακοίνωση στο 19th EECERA Annual Conference με τίτλο “Diversities
in early childhood education, 26-29 Αυγούστου, τρασβούργο, Γαλλία.
5. Μαυρικάκη, Ε., Αλευριάδου, Α., & Γεροδήμου, Λ. (2009). Οι εναλλακτικές ιδέες μαθητών με και χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες για τη σχέση μικροοργανισμών και αποικοδόμησης της νεκρής οργανικής ύλης. Ανακοίνωση στο 6ο
Πανελλήνιο υνέδριο Διδακτικής των Υυσικών Επιστημών και Νέων Σεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 7-10 Μαΐου,
Υλώρινα.
6. Γκιαoύρη, ., Αλευριάδου, Α., & Σσακιρίδου, Ε., Γιαννούλη, Β., & Παυλίτσα, Π. (2009). υγχρονική εγκυρότητα
του Developmental Test of Visual Perception-Second Edition (DTVP-2) σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
Ανακοίνωση στο 12ο Πανελλήνιο υνέδριο Χυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Χυχολογικής Εταιρείας, 14-17 Μαΐου,
Βόλος.
7. Αλευριάδου, A., Κοΐδου Ε., Τψηλάντη, Α., & Γρούϊος, Γ. (2009). Οπτικο-κινητικός συντονισμός και χρόνος
αντίδρασης στο σύνδρομο Prader-Willi: Μια διαχρονική μελέτη περίπτωσης. Ανακοίνωση στο 12ο Πανελλήνιο
υνέδριο Χυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Χυχολογικής Εταιρείας, 14-17 Μαΐου, Βόλος.
8. Γκιαoύρη, ., Αλευριάδου, Α., & Σσακιρίδου, Ε. (2009). υγκριτική ανάλυση των γνωστικών λειτουργιών και των
διαστάσεων της ψυχοκοινωνικής συμπεριφοράς σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο
υνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 28-31 Μαΐου, Αθήνα.
9. Παυλίτσα Π., Αλευριάδου, Α., & Γρίβα, Ε. (2009). Αναγνωστικές δεξιότητες στη Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα των
μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια κριτική σύνθεση. Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο υνέδριο με διεθνή συμμετοχή
«Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης)», του Παιδαγωγικού Σμήματος
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 4-6 επτεμβρίου, Νυμφαίο Υλώρινας.
10. Γκιαούρη, ., Αλευριάδου, Α., & Σσακιρίδου, Ε. (2009). Παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Ανίχνευση
γνωστικών παραμέτρων αναφορικά με την παραγωγή και επεξεργασία του γραπτού λόγου στη μητρική γλώσσα.
Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο υνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (ως
πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης)», του Παιδαγωγικού Σμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, 4-6 επτεμβρίου, Νυμφαίο Υλώρινας.
11. Αυγητίδου, . Ανακοίνωση στο 33ο Διεθνές υνέδριο της CARN, με τίτλο “Improving Teachers‟ Practices through
Collaborative Action Research: Teachers‟ and Facilitators‟ Reflexive Accounts”, Αθήνα, 30/10-1/11 2009.
12. Αυγητίδου, . Ανακοίνωση (σε συνεργασία με τον Δ. Πνευματικό και τη . Λυκομήτρου) στο Ευρωπαϊκό υνέδριο
του European Association on Research in Learning and Instruction (EARLI) με τίτλο „What is childhood all about?‟:
Student teachers‟ images of childhood”, Άμστερνταμ, 26-30 Αυγούστου 2009.
13. Αυγητίδου, . Ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο υνέδριο της ΟΜΕΡ με θέμα «Παιδική Ηλικία και Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας». Ο τίτλος της ανακοίνωσης ήταν «Σα παιδιά ως θύτες και ως θύματα: Διερεύνηση των Λόγων για την
Παιδική Ηλικία». Αθήνα, 6-8 /11/2009.
14. Αυγητίδου, . Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο υνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του
Εκπαιδευτικού» που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Σμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με
τίτλο «Η χρήση των ημερολογίων και της συστηματικής υποστήριξης των φοιτητών στην ενίσχυση του στοχαζόμενου
εκπαιδευτικού». Ρέθυμνο, 22-23 Μαΐου 2009.
15. Υθενάκης, Β/ Βρυνιώτη, Κ. (2009) Καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και βασικές αρχές του
κοινωνικού δομισμού. ΠΣΠΕ Πανεπιστημίου Κρήτης.
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16. Καλεράντε Ε., Γεωμυθολογικά μονοπάτια στο Θριάσιο Πεδίο μέσα από το Μουσείο της Ελευσίνας,20-21-22
Νοεμβρίου 2009,ΚΠΕ τυλίδας.
17. Anastasiou, D. & Michail, D. (2009). Self-efficacy without efficacy in written performance of adult students with
learning difficulties. Presented at the 29th EARLI Conference. Amsterdam, Netherlands August 25-29, 2009.
18. Michail, D. & Koutsoumbas, A. (2009). Presented at the International Symposium: Bektashism Between
Movement and Established Religion. European University of Tirana. Tirana, Albania October 23-24, 2009.
19. Μπέτσας, Γ. «Αποτύπωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας στο Νομό Καστοριάς», στο επιστημονικό συνέδριο
Σο σύγχρονο πρόσωπο του Νομού Καστοριάς, 21 Δεκεμβρίου 2009.
20. Tsapakidou, A., Papadelis, J., Palaiologou N., Papadeli, Ch. (2008), “Gender Choices towards playing and toys:
Research in Primary School Children“, 5th ITRA World Congress “Toys and Culture”, organized by International
Toys Research Association (ITRA), 9-11 July Nafplion.
21. Griva, E. & Sivropoulou, R. (2009) Kindergarten teachers‟ and advisors‟ views and attitudes towards early
foreign language learning, 19 EECERA Annual Conference, Diversities in early childhood education, Strasbourg
26th, 27th, 28th, 29th August
22. Stephanou, G., & Kyridis, A. (2009, September). Patner ideals and attributions in romantic relationships. Paper
presented at the 10th European Conference on Psychological Assessment. Ghent, Belgium.
2010
1. Giaouri, S., & Alevriadou, A. (2010). Ambiguous figure perception in children with ID: An empirical study with
some educational implications. 3rd International Conference “Children and youth in Changing Societies”, 2-5
Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
2. Griva, E., Alevriadou, A. & Semoglou, K. (2010). Identifying gender differences in reading preferences and
strategies employed by Greek students: A socio-cognitive perspective. Paper presented at UNESCO‟S International
Conference “Mapping the Gender Equality: Research and practices - The national and International perspective”,
22-23 October, University of Cyprus, Nicosia.
3. Γκιαούρη, ., & Αλευριάδου, Α. (2010). Διερεύνηση της ικανότητας αναγνώρισης αμφίσημων πλανών και επίδοσης σε
έργα της θεωρίας του νου σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση αγνώστου αιτιολογίας, σύνδρομο Down και τυπική
ανάπτυξη. Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο υνέδριο «Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην
πράξη» που διοργάνωσε η Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος σε συνεργασία με τον Σομέα Παιδαγωγικής του
τμήματος Υ.Π.Χ. του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 15-18 Απριλίου, Αθήνα.
4. Γκιαούρη, ., & Αλευριάδου, Α. (2010). Ανίχνευση επιτελικών λειτουργιών αναφορικά με την παραγωγή και
επεξεργασία του γραπτού λόγου σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο υνέδριο
«Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη» που διοργάνωσε η Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής
Ελλάδος σε συνεργασία με τον Σομέα Παιδαγωγικής του τμήματος Υ.Π.Χ. του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, 15-18 Απριλίου, Αθήνα.
5. Αυγητίδου, . Ανακοίνωση στο Διεθνές υνέδριο που διοργάνωσε το Σμήμα Χυχολογίας του ΑΠΘ και η
Χυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος «Children and Youth in Changing Societies» μετά από πρόσκληση
συμμετοχής στο συμπόσιο με θέμα «Children and Youth interpersonal relationships: Socio-cognitive factors and
emotional experience”. Ο τίτλος της ανακοίνωσής μου ήταν «Children‟s Friendships in the context of their peer and
school culture”. Θεσσαλονίκη, 2-4 Δεκεμβρίου 2010.
6. Αυγητίδου, . Ανακοίνωση στο Διεθνές υνέδριο που διοργάνωσε το Σμήμα Χυχολογίας του ΑΠΘ και η
Χυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος Children and Youth in Changing Societies με τίτλο «Constructing Childhood
in Early Childhood Teachers‟ Discourse”. Θεσσαλονίκη, 2-4 Δεκεμβρίου 2010 (σε συνεργασία με τη . Λυκομήτρου
και Ευ. Κωνσταντινίδου).
7. Αυγητίδου, . Ανακοίνωση στο Διήμερο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό υμπόσιο με Διεθνή υμμετοχή «Δυνατότητες
και ρια των Ποιοτικών Μεθοδολογιών στην Χυχολογία και στην Εκπαίδευση: Διευρύνοντας τις προοπτικές στη
μεθοδολογία και τον ερευνητικό σχεδιασμό» μετά από πρόσκληση να συμμετέχω στο συμπόσιο «Η έρευνα- δράση
συναντά άλλες ερευνητικές μεθοδολογίες». Ο τίτλος της ανακοίνωσής μου ήταν: «Η Αξιοποίηση των Ημερολογίων στην
Εκπαιδευτική Έρευνα-Δράση», Ρέθυμνο, Νοέμβριος 2010.
8. Αυγητίδου, . Ανακοίνωση στο 8ο υνέδριο Ελληνικής ημειωτικής Εταιρείας με θέμα «Σο καθημερινό». Σίτλος
ανακοίνωσης: «Σο καθημερινό ως ανοίκειο: Η ανάγνωση των λόγων για τη σχολική βία στον ημερήσιο τύπο» (σε
συνεργασία με την Α. τάμου). Λευκωσία, 11/2010.
9. Vrinioti, K./ Einarsdottir, J. (2010) A Comparison of the National Preschool Curricula in Greece and Iceland.
Paper presented at the CESE XXIV conference, Uppsala, Sweden 16-19 August
10. Vrinioti, K./ Sivropoulou, I. (2010) Early literacy in transition from preschool to primary school: A comparative
view of the practices of preschool and Grade 1 teachers. Paper presented at the OMEP Congress, Gothenburg 11-13
August.
11. Βρυνιώτη, Κ. (2010) υγκριτική προσέγγιση των αναλυτικών προγραμμάτων Προσχολικής Eκπαίδευσης πέντε
χωρών: ουηδίας, Ιταλίας (Ρέτζιο), Βελγίου (Υλαμανδίας), N. Ζηλανδίας Η.Π.Α (High/Scope). Ημερίδα ΠΣΝ
Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, Υλώρινα, 5 Μαΐου.
12. Μπέτσας, Γ. «υμβολή στην ερμηνεία και κατανόηση της εκπαιδευτικής ιστορίας του Νεοελληνισμού: θεματικοί
άξονες και επιστημολογικές συνιστώσες στο έργο του Νίκου Π. Σερζή», σε συνεργασία με τη Β. Παπαδοπούλου, στο:
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(Ημερίδα προς τιμήν του Καθηγητή Ν.Π. Σερζή) Ιστορικές και υγκριτικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης,
Υλώρινα, 5 Μαΐου 2010.
13. Μπέτσας, Γ. «Η συμβολή του Ν. Σερζή στη λειτουργία και τη στελέχωση του Παιδαγωγικού Σμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας (1989-1993)», σε συνεργασία με τον Α. Ανδρέου και τη . Ηλιάδου, στο:
(Ημερίδα προς τιμήν του Καθηγητή Ν.Π. Σερζή) Ιστορικές και υγκριτικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης,
Υλώρινα, 5 Μαΐου 2010.
14. Sivropoulou, I. & Vrinioti, K. (2010) Early literacy in transition from Preschool to
Primary school: School – centere Stalt Development ease meeting, Budarest 1 5-7 cary
15. Stamou A.G. Register stylization in children‟s books: Implications for critical language awareness. Sociolinguistics
Symposium 18 (1-4/9/2010, Southamption, UK).
16. Stamou A.G., Agrafioti A., Maroniti K., Dinas K.D. “Youth” and “women‟s language” as analytical categories, as
social stereotypes and as heteroglossic voices: Evidence from Greek television. Sociolinguistics Symposium 18 (14/9/2010, Southamption, UK).
17. Stephanou, G. (2010, July). Students‟ hope, performance expectations, attributions and emotions for school
performance. Paper presented at the 27th International Congress of Applied Psychology. Melbourne, Australia.
18. Stephanou, G. (2010).Children‟s hope, attributions and emotions for their friendships with their peers. Paper
presented at the 12th International conference on Motivation. Porto, Portugal.
19. Stephanou, G. (2010, December). Children‟s hope, attributions and emotions for their friendships. In G.
Stephanou, invited symposium Children and Youth interpersonal relationships: Socio-cognitive factors and
emotional experience. 3rd International Conference of the Psychological Society of Northern Greece: Children and
Youth in Changing Societies. Thessaloniki, Greece.
20. Ikonomidou, G., Stephanou, G., & Gkavras, G. (2010) Elementary school students‟ emotions and metacognitive
experience in solving difficult and ease mathematical problems. Paper presented at the 12th International conference
on Motivation. Porto, Portugal.
21. Stephanou, G., & Balkamou, K. (2010, December). Elementary school children‟s attributions and emotions for
their friendships with their peers. Paper presented at the 3rd International Conference of the Psychological Society
of Northern Greece: Children and Youth in Changing Societies. Thessaloniki, Greece.
22. Stephanou, G., & Giannopoulou, M. (2010, May). Teachers‟ emotions in classes: Antecedents and effects on
teaching expectations. Paper presented at the 4th International Conference on Metacognition. Munster, Germany.
23. Stephanou, G., & Kalamata, F. (2010, July). Integration courses students with Learning Disabilities: Their selfconcept and sense of loneliness. Paper presented at the 27 th International Congress of Applied Psychology.
Melbourne, Australia.
24. τεφάνου, Γ., Καριώτογλου, Π., & Ντίνας, Κ. (2009). υναισθήματα κατά τη διδασκαλία και ακαδημαϊκή επίδοση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Ο ρόλος των γνωστικών παραγόντων και της αποτελεσματικότητας του διδάσκοντα. 12 ο
Πανελλήνιο υνέδριο Χυχολογικής έρευνας. Η συμβολή της ψυχολογικής έρευνας στη σύγχρονη κοινωνία. Βόλος
25. F.Kalavasis, S.Kafoussi, Ch.Skoumpourdi, K.Tatsis. (2010) Interdisciplinarity and Complexity (I-C) in
Mathematics Education: Mathematical aspects, school practice and didactical approach. Commission
Internationale pour l‟Étude et L‟Amélioration de l‟Enseignement des Mathématiques (CIEAEM 62), London, UK.
Θ. Βιβλιοκρισίες
2006
1. Βαμβακίδου Ι. (επιμέλεια και πρόλογος 2006). Αγαθή Αρβανιτίδου, υνάντηση με τους πολιτισμούς στον κόσμο,
Θεσσαλονίκη: Αντ. ταμούλης
2007
1. Βαμβακίδου Ι. (2007 επιμέλεια και πρόλογος). Μιχαήλ Ε. Πατέλης, Αρχειακό και οπτικό υλικό για την οικονομική
ιστορία της Αλεξανδρούπολης (1872-1972). Ξάνθη: ΠΑΚΕΘΡΑ.
2008
1. Ι. ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΤ (2008). Για το καλοκαίρι διαβάστε το βιβλίο των Ρεπούση Μ., Ανδρεάδου Φ., Πουταχίδη Α.,
Σσιβά Α., δεύτερη έκδοση, Βιβλιόραμα, 2008, σελίδες 136: Εφημ. Σο Έθνος, Υλώρινα.
2. Κωτόπουλος Σριαντάφυλλος Αναφορά στο βιβλίο "Μέσα από τα Μάτια ενός Παιδιού. Εισαγωγή στην Παιδική
Λογοτεχνία" – Donna E. Norton, Επιμέλεια – Θεώρηση: Μίμης ουλιώτης, Μετάφραση: Υωτεινή Καπτσίκη –
εβαστή Καζαντζή, εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007. Περιοδικό ύγχρονη Εκπαίδευση, τχ. 154, Ιούλ. – επτ.
2008, σελ. 181-183.
2009
1. Βαμβακίδου Ι. (επιμέλεια και πρόλογος). Φρ. Κοζαρίδης (2009). Εμείς οι Γκαγκαβούζηδες. Κομοτηνή:
Παρατηρητής.
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2. Βρυνιώτη, Κ (2009) Βιβλιοκρισία: Ματθαίου, Δ. (2007) υγκριτική σπουδή της εκπαίδευσης ΙΙ - Ζητήματα
διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής- ιστορικές καταβολές, σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στο: υγκριτική και Διεθνής
Εκπαιδευτική Επιθεώρηση τευχ. 11-12 σελ. 240-248
2010
1. Βαμβακίδου Ι. (επιμέλεια και πρόλογος) Πιπίνη Ε. Ελευθερίου (2010). Αντιλήψεις για τα άτομα με αναπηρία.
Θεσσαλονίκη: University Press.
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ΙΙ. Ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες στο ΠΣΝ του ΠΔΜ
2005-2006
υμμετοχή
1. ως συντονίστρια στη δυτική Θράκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΠΡΑΞΗ:
«Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης»-Τπεύθυνη ΠΡΑΞΗ: Ευαγγελία Σρέσσου, Καθηγήτρια, ΠΣΔΕ, ΑΠΘ (Βαμβακίδου Ιφιγένεια)
2. Επιχειρηματικότητα. Επιστημονικώς υπεύθυνος: I. Μπακούρος (2005-2008) (Κυρίδης Αργύρης)
3. 1/12/2005 έως 30/6/2006 Μέλος της επιστημονικής-ερευνητικής ομάδας στην έρευνα με τίτλο: «Πυθαγόρας: Η
διάσταση του φύλου στη δόμηση της ταυτότητας των εκπαιδευτικών και το προφίλ των γυναικών εκπαιδευτικών κατά το
19ο και 20ο αιώνα», με φορέα υλοποίησης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επιστημονικώς υπεύθυνη
την Καθηγήτρια ιδηρούλα Ζιώγου – Καραστεργίου. (Μπέτσας Ιωάννης)
4. Νetwork of Excellence, FP6, Κaleidoscope: [2004-2009]: KALEIDOSCOPE NoE (Network of Excellence) –
Ερευνητής (Μπράτιτσης Θαρρενός)
5. (2005-2006) ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΙΙ ΔΙΑΤΛΟ: Διεπιστημονική αποτίμηση υλικού κέντρου ενημέρωσης
προστατευόμενων περιοχών (Υορέας χρηματοδότησης: ΤΠΕΠΘ, κύρια μεταδιδακτορική ερευνήτρια (τάμου
Αναστασία)
Επιστημονικά υπεύθυνοι
1. Επιστημονικώς υπεύθυνη (για την Ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα) του προγράμματος «Προσεγγίσεις των
Κοινωνικών χέσεων στην Προσχολική Εκπαίδευση: Ενισχύοντας την Κοινωνική Αποδοχή, την Προσωπική Ανάπτυξη
και τη Μάθηση», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος ωκράτης, Δράση 6.1.2. και 6.2
υντονιστής του προγράμματος: καθηγητής Peter Kutnick, University of Brighton. (επτέμβριος 2004- Αύγουστος
2006) (Αυγητίδου οφία)
2. «Διερεύνηση Διδακτικών – Μαθησιακών Ακολουθιών: η περίπτωση των δυνάμεων». (2004 – 2006). ΕΠΕΑΕΚ –
Πυθαγόρας I, ΤΠΕΠΘ. (Επιστημονικώς Τπεύθυνος)(Καριότογλου Πέτρος)
3. υμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Equal «υμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή»
[εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Σμήματος Νηπιαγωγών: Αλευριάδου Α.] [2004-2007]. (Αλευριάδου Αναστασία)
4. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παιδαγωγικού Σμήματος Νηπιαγωγών Υλώρινας – Επιστημονικός
υπεύθυνος και Ιδρυματικός Τπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (9/2004 – 8/2006). (Κυρίδης
Αργύρης)
5. Πυθαγόρας ΙΙ. Ιδρυματικός Τπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2004-2006). (Κυρίδης Αργύρης)
6. Ολοκληρωμένο περιφερειακό σύστημα εκμάθησης. (Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, 2004 - 2005). Επιστημονικώς
υπεύθυνος. (Κυρίδης Αργύρης)
7. Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση στο Π.Σ.Ν. Π.Δ.Μ. Ιδρυματικός υπεύθυνος (2005-2009) (Κυρίδης Αργύρης)
2006-2007
υμμετοχή
1. Μέλος της τριμελούς επιστημονικής-ερευνητικής ομάδας στην έρευνα «Εισαγωγή και Διαχείριση Καινοτομιών στην
Εκπαίδευση: Η περίπτωση του ολοήμερου σχολείου», στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΤΘΑΓΟΡΑ II ΕΝΙΦΤΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΨΝ ΟΜΑΔΨΝ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ», κατηγορία πράξης: 2.2.3.στ 2.6.1.ιγ 4.2.1.ε1,
με φορέας υλοποίησης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επιστημονικώς υπεύθυνη την καθηγήτρια Ζωή
Παπαναούμ. (Ιανουάριος 2006- Ιούνιος 2007) (Αυγητίδου οφία)
2. Μέλος της ομάδας έργου (ΕΠΕΑΕΚ) για την ίδρυση και την λειτουργία του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2006) (Κυρίδης Αργύρης)
3. (2006-2008) INTERREG III “O ψηφιακός κόσμος της προσχολικής εκπαίδευσης: διασυνοριακές αλληλεπιδράσεις
εκπαιδευτικών και νηπίων στην Ελλάδα και την Κύπρο”. Εξωτερικός συνεργάτης (Σάτσης Κωνσταντίνος)
4. (2006) Υύλο- Πυθαγόρας: Διερεύνηση των στρατηγικών χρήσης λογικο-μαθηματικών εννοιών σε περιβάλλοντα
εφαρμογών ανοιχτών τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας – Εστίαση σε θέματα φύλου και ισότητας (Υορέας
χρηματοδότησης: ΤΠΕΠΘ, μέλος ερευνητικής ομάδας, (τάμου Αναστασία).
Επιστημονικά υπεύθυνοι
1, MaterialsScience Project: University-school partnerships for the design and implementation of research-based
ICT-enhanced modules on Material Properties, SAS6-CT-2006-042942-Material Science (042942 -partner).
Τπεύθυνος ερευνητικής Ομάδας ΠΔΜ. (Καριότογλου Πέτρος)
2. «Εκπόνηση Επιχειρησιακού χεδίου/ χεδίου εφαρμογής δράσεων για την οργάνωση και λειτουργία ΙΔΒΕ στο
ΠΔΜ». 2006, ΕΠΕΑΕΚ (Ιδρυματικός Τπεύθυνος έργου)(Καριότογλου Πέτρος)
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2007-2008
υμμετοχή
1. (2007) Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, «ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΙΑΚΨΝ ΔΤΚΟΛΙΨΝ-ΕΝΗΜΕΡΨΗΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ» Γ΄ Κ.Π.. / 2ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ./ Μέτρο 1.1. / Ενέργεια1.1.3./ Πράξη 1.1.3.α (Κωτόπουλος
Σριαντάφυλλος)
2. (2007) Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, «ΧΤΦΟΜΕΣΡΙΚΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΦΟΛΙΚΗ – ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΒΟΤ» Έργο: "Χυχομετρική – Διαφορική Αξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων με Μαθησιακές
Δυσκολίες" (Κωτόπουλος Σριαντάφυλλος)
3. ΕΠΕΑΕΚ- Έργο: (2007-2008) «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων πουδών». Υορέας Τλοποίησης
Σ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Ερευνήτρια. (Μιχαήλ Δόμνα)
2008-2009
υμμετοχή
1. Μέλος της ομάδας για τη συγγραφή Οδηγού για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (υπεύθυνη ενότητας που αφορά στη
μετάβαση παιδιών με ειδικές ανάγκες από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό χολείο) [2008] Επιστημονικός Τπεύθυνος κ.
Α. Κυρίδης, Καθηγητής Π.Σ.Ν., Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας] (Αλευριάδου Αναστασία)
2. (2008). Οι Πρέσπες. Ιστορία, Γεωγραφία, Πολιτισμός. Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙ, 2000-2006.
Μέτρο 2.2. «Δημιουργία Δομής ανάδειξης της Βυζαντινής Κληρονομιάς και του πολιτιστικού αποθέματος των
Πρεσπών» (Βαμβακίδου Ιφιγένεια)
3. ΕΠΕΑΕΚ- Έργο: (2008-2009) «Προγράμματα Προπτυχιακών πουδών του Σεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας» Ερευνήτρια. (Μιχαήλ Δόμνα)
Επιστημονικά υπεύθυνοι
1. Μέλος της ομάδας για τη συγγραφή Οδηγού για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (υπεύθυνη ενότητας που αφορά στη
μετάβαση παιδιών με ειδικές ανάγκες από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό χολείο) [2008] Επιστημονικός Τπεύθυνος κ.
Α. Κυρίδης, Καθηγητής Π.Σ.Ν., Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας]
2. (2008-2010) Επιστημονικά Τπεύθυνη (για την Ελλάδα) Comenius-project: Early years transition programme
(www.ease-eu.com) (Βρυνιώτη Καλιόπη)
3. (2008) «Παρατηρητήριο παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής για την
ισότητα» Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), Γενική Γραμματεία Ισότητας. Επιστημονική Τπεύθυνη –
Ερευνήτρια – υγγραφέας, Έρευνα Β4 Οδηγός Εισαγωγής Αρχών Ισότητας των Υύλων στην Εκπαίδευση. (Καλεράντε
Ευαγγελία)
4. 2008: Επιστημονικώς υπεύθυνος του έργου "Παρουσίαση φωτογραφικού υλικού, ντοκιμαντέρ, βιβλίων, λευκωμάτων,
cd, έκδοση βιβλίων και cd με αντιπροσωπευτικά τραγούδια των βλάχων καθώς επίσης έκδοση βιβλίων αναφορικά με την
ζωή των Βλάχων της περιοχής Ν. ερρών και της Νότιας Βουλγαρίας" στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Interreg ΙΙΙ(Κ. Δ. Ντίνας).
2009-2010
υμμετοχή
1. Ερευνητικό πρόγραμμα Cice (2009-2010) μέλος της Ομάδας Εργασίας “ Active Citizenship and Special Needs”
(Αλευριάδου Αναστασία)
2. Ερευνητικό πρόγραμμα Cice (2010-2011) μέλος της Ομάδας Εργασίας “ Active Citizenship and Higher Edudation
Needs” (Αλευριάδου Αναστασία)
3. 2009-2010 : Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο EASE πρόγραμμα Ευρωπαϊκής ένωσης.
Ερευνήτρια (ιβροπούλου Ειρήνη)
4. 2010-2015: Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Χηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού
υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα. Υορέας: Τπουργείο Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας. Ιδιότητα: Επιστημονικός συνεργάτης (Ντίνας Κωνσταντίνος)
Επιστημονικά υπεύθυνοι
1. ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ, ΜΕΛΕΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ
ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ, ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (2009-2010), επιστημονικά υπεύθυνη του έργου,
παραγωγή εγχειριδίου ιστορίας. (Βαμβακίδου Ιφιγένεια)
Άλλες ερευνητικές δραστηριότητες
2005-2006
1. (2005-2009). «Διεθνοποίηση προϊόντων Σέχνης: Η περίπτωση των εξαγώγιμων Θεατρικών Παραστάσεων». τη
ερευνητική ομάδα εργάζεται ο Κοινωνικός Ανθρωπολόγος Ιωάννης ιδέρης. Επιστημονικά υπεύθυνος: ταμάτης
Γαργαλιάνος
2006-2007
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1. (2006-2009). «υμπαραγωγές στο Θέατρο και τον Κινηματογράφο». τη ερευνητική ομάδα συμμετέχει ο Κοινωνικός
Ανθρωπολόγος Ιωάννης ιδέρης Επιστημονικά υπεύθυνος: ταμάτης Γαργαλιάνος
2. (2006-2008) «Αλβανικοί σύλλογοι στην Ελλάδα» «Άτυπη Εκπαίδευση Αλβανών Μεταναστών» «Η πολιτική εκπαίδευση
των Αλβανίδων μεταναστριών» Ανεξάρτητη Ομάδα Επιστημόνων, Μεταναστευτικοί Υορείς. (Καλεράντε Ευαγγελία)
3. (2006-2008) «Η πρώτη και δεύτερη γενιά Αλβανών και Αλβανίδων μεταναστών στην Ελλάδα (Θεσμοί, Υύλο,
Οργανωτικές Τποδομές, Γλώσσα, κλπ)» Ανεξάρτητη Ομάδα Επιστημόνων, Μεταναστευτικοί Υορείς. (Καλεράντε
Ευαγγελία)
4. 2006-2010 : Η ταυτότητα των παιδιών και η Ευρωπαϊκή υπηκοότητα CICE πρόγραμμα Ευρωπαϊκής ένωσης,.
υντονίστρια. (ιβροπούλου Ειρήνη)
2007-2008
1. (2007-2008) «Ισότητα των φύλων και εργασία» Πανεπιστήμιο Πειραιά. Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής (Καλεράντε
Ευαγγελία)
2. 1/2/2007 έως 31/10/2007. Μέλος της επιστημονικής-ερευνητικής ομάδας στην έρευνα με τίτλο: «Πύλες της
Βαλκανικής: η πραγματική σήμερα κατάσταση του Νομού Υλώρινας (δημογραφία, ανθρωπογεωγραφία, χωροταξία,
οικονομία, κοινωνία, παιδεία, υποδομές και διαχρονικές αλλαγές)», με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Μακεδονικών
πουδών και επιστημονικώς υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Κολιόπουλο. (Μπέτσας Ιωάννης)
2008-2009
1. (2008-10). «Κοινωνικοοικονομική κατάσταση Ελλήνων νηπιαγωγών» τη ερευνητική ομάδα συμμετέχει η
Νηπιαγωγός Βασιλική Σζιμούρτα. Επιστημονικά υπεύθυνος: ταμάτης Γαργαλιάνος
2. (2008-10). «Καταγραφή, ταξινόμηση και ανάλυση θεατρικών έργων στο ελληνικό και παγκόσμιο ρεπερτόριο». τη
ερευνητική ομάδα συμμετέχουν οι: Μαρία Μανωλά (θεατρολόγος) και ίμος Παπαδόπουλος (θεατροπαιδαγωγόςΛέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου). Επιστημονικά υπεύθυνος: ταμάτης Γαργαλιάνος
3. Π.Μ.. / Π.Σ.Ν. «Δημιουργική γραφή» επιστημονικά υπεύθυνος (2008 κ.εξ.) (ουλιώτης Μίμης)
2009-2010
1. (2009-10). «Καταγραφή, επεξεργασία και ταξινόμηση ασκήσεων Θεατρικού Παιχνιδιού». την ερευνητική ομάδα
συμμετέχουν οι Μαρία Μανωλά (θεατρολόγος) και Πασχαλίνα χοινά (παιδαγωγός). Επιστημονικά υπεύθυνος:
ταμάτης Γαργαλιάνος
2. 1/8/2009 έως 31/12/2009. Μέλος της επιστημονικής-ερευνητικής ομάδας στην έρευνα με τίτλο: «Σο ύγχρονο
Πρόσωπο του Νομού Καστοριάς», με φορέα υλοποίησης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
επιστημονικώς υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Κολιόπουλο. (Μπέτσας Ιωάννης)
3. 1/2/2009 έως 31/6/2009. Μέλος της επιστημονικής-ερευνητικής ομάδας στην έρευνα με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης
για τη Διερεύνηση των χολών ΑΕΙ και ΣΕΙ Υλώρινας», με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Μακεδονικών πουδών και
επιστημονικώς υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Κολιόπουλο. (Μπέτσας Ιωάννης)
4. 2009-2010: Ένταξη της δεύτερης γενιάς μεταναστών μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα», Επιστημονική υπεύθυνη,
ανατέθηκε στο Σμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για λογαριασμό του Ινστιτούτου
Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.). (Παλαιολόγου Νεκταρία)
Διδακτορικές διατριβές (επίβλεψη ή μέλος τριμελούς)
2007-2008
1. Πατσαδάκης, Μ. 2007. «Εργαστηριακές πρακτικές Μαθητών/ τριών και Εκπαιδευτικών στο Δημοτικό χολείο: Η
σχέση των πρακτικών με τη μάθηση του περιεχομένου και τις αντιλήψεις για τη φύση των Υυσικών Επιστημών» ΣΕΠΑΕ
– ΕΚΠΑ (Καριότογλου, Μέλος 3 -μελούς)
2008-2009
1. Αρβανιτάκης, Κ., «Μελέτη της διδασκαλίας και μάθησης εννοιών και φαινομένων ήχου με τη χρήση πολυμέσων».
(Καριότογλου, Π. Μέλος 3 -μελούς)
2. Μπάκανος Ιωάννης (176/12-2-2008) «Η κριτική υποδοχή των Λυρικών του Αθανασίου Φριστόπουλου (1811-2001)»
(Επόπτης: ουλιώτης Δ. , Μέλος τριμελούς: Ντίνας Κ.)
3. αραφίδου Ακατερίνη (184/11-07-2008) «Αρχές και κατακλείδες στο ελληνικό λαϊκό παραμύθι» (Επόπτης:
ουλιώτης Δ. , Μέλος τριμελούς: Ντίνας Κ.)
4. Θεοδωρίδης Νίκος (187/7-11-2008) «Σο περιεχόμενο, η διαδικασία και η αποτελεσματικότητα της
μουσκοπαιδαγωγικής επιμόρφωσης των νηπιαγωγείων» (Επόπτης: Αυγητίδου . , Μέλος τριμελούς: Σσαπακίδου Α.)
5. Νικολαΐδου οφία (181/26-5-2008) «Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για τη
διδασκαλία της Λογοτεχνίας στον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η αγγλοσαξονική και η ελληνική
εμπειρία» (Επόπτης: ουλιώτης Δ. , Μέλος τριμελούς: Καριώτογλου Π., Μέλος τριμελούς: Κασκάλης Θ.)
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2009-2010
1. Καρνέζου Μαρία (214/22-12-2010) «Μελέτη της οργάνωσης και της διεξαγωγής επικέψεων μαθητών σε επιστημονικά
και τεχνολογικά μουσεία» (Καριότογλου Π, Επιβλέπων, Μέλος τριμελούς: Αυγητίδου .)
2. Γκιαούρη τεργιανή (214/22-12-2010) «Διερεύνηση της ικανότητας αντίληψης οπτικών πλανών και επίδοσης σε έργα
της θεωρίας του νου σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση αγνώστου αιτιολογίας, σύνδρομο Down και τυπική ανάπτυξη:
Αναπτυξιακή προσέγγιση» Επόπτης: Αλευριάδου Α. , Μέλος τριμελούς: Κυρίδης Α.)
3. Γώτη – Δούμα Ευθυμία (212/13-10-2010) «Οι γλωσσικές δεξιότητες των νηπίων υπό το πρίσμα του αναδυόμενου
γραμματισμού: Η συμβολή των κειμένων» Επόπτης: Ντίνας Κ. , Μέλος τριμελούς: Κυρίδης Α.)
4. Ζάγκος Φρήστος (206/13-4-2010) «Κοινοβουλευτικές εκλογές στη Υλώρινα (1926-2009): Εκλογικές συμπεριφορές.
Πολιτική ιδεολογία και πιλοτικές πρακτικές μέσα από τον τοπικό τύπο» (Επόπτης: Κυρίδης Α. , Μέλος τριμελούς:
Βαμβακίδου Ι.)
5. Ξανθόπουλος Αναστάσιος (210-28-6-2010) «Αξιολόγηση των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των
σχολικών εγχειριδίων Νεοελληνικής Γλώσσας του Δημοτικού χολείου» (Επόπτης: Ντίνας Κ. , Μέλος τριμελούς:
Κυρίδης Α.)
6. Φρονοπούλου Αγγελική (203/2-2-2010) «Επιστημονικά εκπαιδευτικά περιοδικά στην Ελλάδα και εκπαιδευτική
πολιτική (1977-2008). Μελέτη τεσσάρων περιπτώσεων» (Επόπτης: Κυρίδης Α., Μέλος τριμελούς: Ντίνας Κ., Μέλος
τριμελούς: ουλιώτης Δ.)
7. Σελλίδου Θεοδώρα (210/28-6-2010) «Η χρήση της πληροφοριακής – επικοινωνιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία
της αγγλικής γλώσσας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο» (Επόπτης: Ντίνας Κ. , Μέλος τριμελούς: Κασκάλης Θ., Μέλος
τριμελούς: Αλευριάδου Α.)
8. Παπαδέλης Ιωάννης (210/28-6-2010) «Διαθεματικά προγράμματα αγωγής υγείας στο Δημοτικό: η διαμόρφωση
συμπεριφορών στη σωματική δραστηριότητα και άσκηση» (Επόπτης: Σσαπακίδου Αγγελική)
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