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Ππόλογορ

Ζ αλαγθαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηνπ ηκήκαηνο πξνέθπςε απφ ηελ επηζπκία λα κειεηήζνπκε
ζπζηεκαηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο, κεηά απφ
ηε δεθαπεληάρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ.

Ζ ζχζηαζε ηεο Α.ΓΗ.Π. θαη ε πξφζθιεζε ηνπ

Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ελεξγνπνίεζε απφ ηα ηκήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο ζπλέπεζε κε ηελ πξφζεζή καο λα πξνρσξήζνπκε ζε κία πξψηε απνηίκεζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο.
Θεσξνχκε δεδνκέλν φηη ε ιεηηνπξγία ελφο ηκήκαηνο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ αθνζίσζε,
ηελ εξγαηηθφηεηα θαη ην δπλακηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αιιά θαη απφ ηηο ππνδνκέο
(πιηθνηερληθή, ζπλζήθεο εξγαζίαο, θνηηεηηθή κέξηκλα), ηηο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο θαη
δηαδηθαζίεο (πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο έξεπλαο, πιηθνηερληθή ππνδνκή, δπλαηφηεηεο
εθπφλεζεο ρξεκαηνδνηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ), ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο
θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ ηδξχκαηνο θαη, ηέινο, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ.
Γη’ απηφ ζα δηαπηζηψζνπκε ζηελ παξνχζα έθζεζε θαη εηδηθά ζην κέξνο ηεο πνπ αθνξά ηα
κέζα, ηηο ππνδνκέο, ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ γξακκαηεηαθή θαη ηερληθή
ππνζηήξημε, φηη νη ειιείςεηο ζηα παξαπάλσ ζπλδένληαη κε ηελ ειιηπή ρξεκαηνδφηεζε θαη φρη
κε επηινγέο θαη απνθάζεηο ηνπ ηκήκαηνο. Απφ ηελ άιιε, νη ειιείςεηο απηέο επεξεάδνπλ ηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ.
Άξα, ην πιαίζην ζχληαμεο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, αιιά θαη ηεο πηζαλήο εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη - εθφζνλ ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε
αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο - νξηνζεηείηαη απφ ηελ εηιηθξηλή θαη ζπζηεκαηηθή
πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ηκήκαηνο θαη εμαζθάιηζεο ησλ
ζηφρσλ πνπ απηφ έρεη ζέζεη απφ ηελ ίδξπζή ηνπ.
πγθεθξηκέλα,

ην αθ. έηνο 2007-2008 εθαξκφδεηαη πξψηε θνξά ζην ηκήκα κεηά απφ

ζπλαίλεζε φισλ ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κε αξηζκφ ΥΥΥ. Μεηά απφ απηή
ηελ απφθαζε, δεκηνπξγήζεθαλ επηηξνπέο γηα θάζε κία απφ ηηο νκάδεο θξηηεξίσλ
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, (α) Γηδαθηηθφ Έξγν, (β) Δξεπλεηηθφ Έξγν, (γ) Πξνγξάκκαηα
πνπδψλ, (δ) ρέζε κε θνηλσληθνχο θαη άιινο θνξείο, ε) Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζη)
ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο.

Οη επηηξνπέο απηέο εξγάζηεθαλ θαηαξρήλ ζηε ζπιινγή ησλ

απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα, νη επηηξνπέο αλέιαβαλ λα αλαιχζνπλ ηηο ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο θαη λα ζπληάμνπλ ην ζρεηηθφ θείκελν.

ηελ παξνχζα θάζε (ηέινο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ 2007-2008) θαηαζέηνπκε ηελ πξψηε
εηήζηα έθζεζε αμηνιφγεζεο.

Ζ εηήζηα έθζεζε αμηνιφγεζεο εγθξίζεθε ζηε γεληθή

ζπλέιεπζε ΥΥΥ, κεηά απφ έγθαηξε θνηλνπνίεζή ηεο ζε φια ηα κέιε ΓΔΠ θαη ζπδήηεζή ηεο
ζην ηκήκα.

Πεπίλητη
Ζ παξνχζα έθζεζε αμηνιφγεζεο απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο αμηνιφγεζεο
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο.
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηφζν ησλ πξνπηπρηαθψλ φζν θαη ησλ
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ έγηλε κε θξηηήξηα ηε δηεξεχλεζε άιισλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο θάιπςεο ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ησλ
κειινληηθψλ απνθνίησλ καο ζε ζρέζε, γηα παξάδεηγκα, κε ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηηο λέεο
ηερλνινγίεο.

ε ζρέζε κε ηα δχν απηά θξηηήξηα, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θξίζεθαλ

ηδηαηηέξσο ζεηηθά.
ε ζρέζε κε ην δηδαθηηθφ έξγν, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε
πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ε νξγάλσζε θαη
εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ζπγθεληξψλνπλ πνιχ πςειά πνζνζηά ζεηηθήο αμηνιφγεζεο
απφ ηνπο θνηηεηέο.

Πξνθχπηεη έλα δήηεκα πνπ δηαηππψλνπλ φινη νη δηδάζθνληεο θαη

δηδάζθνπζεο γηα ηα ειιηπή κέζα θαη ππνδνκέο, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηφζν ηελ πνηφηεηα ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ην βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ. Χο πξνο ηελ αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαίλεηαη λα είλαη πνιχ
κεγάιε ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη ζηα εξγαζηήξηα. Ζ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ ρψξσλ θαη
επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ ζα βνεζνχζε ζηελ ππέξβαζε απηήο ηεο δπζρέξεηαο. Παξ’ φια απηά
ε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο είλαη πνιχ θαιή κηαο θαη νη θαζεγεηέο είλαη πξνζηηνί ζηνπο
θνηηεηέο θαη θξνληίδνπλ κε ζπλέπεηα ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο.

ινη νη δηδάζθνληεο

θξνληίδνπλ γηα ην βαζκφ ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα κέζσ ζεκηλαξίσλ,
ππνζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ ζε κηθξέο νκαδηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη πξνζσπηθή
ζπλεξγαζία καδί ηνπο.

Σν ηκήκα ζπλεξγάδεηαη πεξηζζφηεξν κε παλεπηζηήκηα ηνπ

εμσηεξηθνχ είηε κέζσ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ είηε κέζσ δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ.
Υξεηάδεηαη φκσο επηπιένλ ππνζηήξημε ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη κε άιια παλεπηζηήκηα ηνπ
εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.

Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ

θνηηεηψλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί. Υξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί
φηη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ έρνπκε ζπρλέο αληαιιαγέο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη
θνηηεηψλ κε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ν νηθνλνκηθφο, κηαο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
θηλεηηθφηεηαο δελ εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε νχηε ησλ κηζψλ εμφδσλ ηεο κεηαθίλεζεο.
Υξεηάδεηαη ινηπφλ εηδηθή πξφβιεςε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κεηαθηλήζεσλ πξνζσπηθνχ θαη
θνηηεηψλ.

ε ζρέζε κε ην εξεπλεηηθφ έξγν, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν κέζνο φξνο ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί πςειφο εάλ ζθεθηεί θαλείο
φηη ζην ηκήκα ππεξεηνχλ κφλν ηξεηο θαζεγεηέο θαη δχν αλαπι. θαζεγεηέο. Ο κ.ν. ησλ
δεκνζηεχζεσλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά είλαη 10,43. Ο κ.ν. ησλ ειιεληθψλ
εηεξναλαθνξψλ είλαη 33,47 θαη ησλ δηεζλψλ 11,40. Βέβαηα, φπσο ζεκεηψλνπκε ζηελ
αληίζηνηρε

ελφηεηα

ηεο

έθζεζεο,

παξαηεξνχληαη

δπζαλεμίεο

ζηε

κέηξεζε

ησλ

εηεξναλαθνξψλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ γηα ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο αλζξσπηζηηθέο
επηζηήκεο.

Γεληθφηεξα, ην ηκήκα παξνπζηάδεη αμηφινγε δπλακηθή θαη ε επηζήκαλζε απηή

κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί απφ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηνπ έξγνπ ησλ ιεθηφξσλ ηνπ ηκήκαηνο.
Θεσξνχκε φηη νη κ.ν. φισλ ησλ ζρεηηθψλ θαηεγνξηψλ είλαη πςεινί θαη φηη ε εξεπλεηηθή, ε
ζπγγξαθηθή θαη ε ζπλεδξηαθή θηλεηηθφηεηά ηνπο είλαη ζεκαληηθή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην
γεγνλφο φηη ν κ.α. δεκνζηεχζεσλ αλά ιέθηνξα είλαη 55, ελψ ν κ.ν. βηβιίσλ είλαη 1,6.
εκαληηθή είλαη θαη ε δηεζλήο παξνπζία ησλ ιεθηφξσλ κε κ.ν. δηεζλψλ δεκνζηεχζεσλ ίζν κε
6,6, κ.ν. δηεζλψλ εηεξναλαθνξψλ 6,6 ελψ ν κ.ν. ζπκκεηνρψλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα είλαη 10,2.
Οη ιέθηνξεο ηνπ ηκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ θαηά κ.ν. ζε 2,8 δηεζλείο επηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο
θαη ζπκκεηέρνπλ επίζεο θαηά κ.ν. ζε 4 ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Δάλ
ιεθζεί ππφςηλ φηη ν ηα κέιε ηνπ Γ.Δ.Π. ηνπ ηκήκαηνο είλαη 18, εθ ησλ νπνίσλ 2 θαζεγεηέο, 2
αλαπι. θαζεγεηέο, 6 επίθ. θαζεγεηέο θαη 8 ιέθηνξεο θαη φηη θαη νη επίθνπξνη θαζεγεηέο ηνπ
ηκήκαηνο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο εξεπλεηηθέο θαη ζπγγξαθηθέο επηδφζεηο αλάινγεο κε ηε
βαζκίδα ηνπο ηφηε κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε δπλακηθή ηνπ ηκήκαηνο παξνπζηάδεηαη
επνίσλε.
ε ζρέζε κε ηνπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο θνξείο, ε ζπλεξγαζία καο κε ηνπο
θνηλσληθνχο θνξείο ηεο Φιψξηλαο, ηεο Κνδάλεο θαη ελ κέξεη ηεο Θεζζαινλίθεο
εθκεηαιιεχεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ ππάξρνπζα ζηε ρνιή ππνδνκή θαη
επαπμάλεη ηηο ρξεζηηθέο ηεο δπλαηφηεηεο φζνλ αθνξά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ (Μέιε ΓΔΠ
δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο, ΔΗΓΗΠ, Απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί, ηερληθφ
πξνζσπηθφ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε) θαη ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε. Θα πξέπεη εδψ λα
ζεκεησζεί φηη ε ζπλεξγαζία κε ηα πεηξακαηηθά θαη ηα ζπλεξγαδφκελα λεπηαγσγεία είλαη
επίζεο θαιή.
ε φ,ηη αθνξά ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ηκήκαηνο, απηφο έρεη αλαπηπρζεί κε βάζε
ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ηκήκαηνο αιιά θαη ηε κειινληηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμή

ηνπ. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο αθνξά ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ ηκήκαηνο θαη απνηειεί κία
ζπγθξνηεκέλε θαη ζπλνιηθή πξφηαζε γηα ην ηκήκα.
Σέινο, ε ιεηηνπξγία ηεο γξακκαηείαο, ησλ εξγαζηεξίσλ, ησλ ππεξεζηψλ θνηηεηηθήο κέξηκλαο
θαη ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ραξαθηεξίδεηαη θαιή, παξ’ φιεο ηηο ζνβαξέο ειιείςεηο ζε
ζηειέρσζε θαη πξνζσπηθφ.

Απαηηείηαη φκσο ε επηπιένλ ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ θαη

ππνδνκψλ ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ παξνρή επηπιένλ
δπλαηνηήησλ γηα εξεπλεηηθέο δξάζεηο θαη νξγάλσζε ζπλεδξίσλ.

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιζηημίου Δυηικής Μακεδονίας

1. Ππόγπαμμα ποςδών

1.1 Δηζαγσγή

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζχκθσλα κε ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην αλάπηπμεο θαη
ηε δεκηνπξγία ηνπ αλαγθαίνπ πιαηζίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ
Αλάπηπμεο, πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ ζε θάζε επίπεδν, πνπ επηηξέπνπλ
ηελ νξζνινγηθή θαη δίθαηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ κε νηθνλνκία θιίκαθαο, αιιά θαη
δηαδηθαζίεο απνινγηζκνχ ψζηε λα ειέγρεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ απνθάζεσλ θαη λα
εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα. Πηζηεχνπκε φηη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο φισλ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο κε βάζε ηα παξαπάλσ θαζψο θαη κε ηε βνήζεηα ζηνηρείσλ
πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηξήζεηο (γλψκεο θαη δεηθηψλ) αλαηξνθνδνηεί ην ζχζηεκα θαη
επηηξέπεη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. Οη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο
εθαξκφδνληαη θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ λέσλ ζέζεσλ ΓΔΠ, ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα
θαηάζηαζε ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ αιιά θαη ηελ εμέιημε ηεο παηδαγσγηθήο
επηζηήκεο. Με ηελ ίδηα ινγηθή αληηκεησπίδεηαη θαη ε ζπλερήο αλακφξθσζε ησλ
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Πξνπηπρηαθνχ θαη Μεηαπηπρηαθψλ) θαζψο θαη ε ράξαμε
εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο.
Σν αθαδεκατθφ έηνο 2006-07 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλακφξθσζε πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ ηνπ Πξνπηπρηαθνχ. Σν πξφγξακκα έρεη ηεζεί ινηπφλ ήδε ζε ιεηηνπξγία θαη έρνπλ
εθδνζεί νη αληίζηνηρνη νδεγνί ζπνπδψλ.

Σν θαηλνχξγην πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη

37 ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη 15 καζήκαηα επηινγήο.
Οη ηνκείο δξάζεο ησλ επηηξνπψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο
Νεπηαγσγψλ είλαη 5 θαη νη θπξηφηεξεο αξκνδηφηεηέο ηνπο πεξηγξάθνληαη σο εμήο:
1) Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ:
 αλακφξθσζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ template γηα φια
ηα ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο καζήκαηα, θαζνξηζκφο δηάξθεηαο εμακήλσλ-θάζε
εμάκελν δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δεθαηξείο (13) πιήξεηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο, δηαλνκή
ζπγγξακκάησλ, ζχληαμε θαη’ έηνο θαηαιφγνπ ζπγγξακκάησλ αλά ππνρξεσηηθφ ή
επηιεγφκελν κάζεκα πνπ αληαπνθξίλεηαη θαηά ηξφπν νινθιεξσκέλν ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν θάζε καζήκαηνο. Καηαρψξηζε ηνπ θαηαιφγνπ ζπγγξακκάησλ θάζε θνξά
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σο ζχλνιν, ακέζσο κεηά ηε ζχληαμή ηνπ, ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο,
δηαλνκή αλαιπηηθνχ δηαγξάκκαηνο κειέηεο, δηαλνκή αλαιπηηθνχ δηαγξάκκαηνο
κειέηεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε δηάξζξσζε ηεο χιεο ηνπ θάζε καζήκαηνο, ζρεηηθή
βηβιηνγξαθία, άιιε ηεθκεξίσζε θαη ζπλαθή πιεξνθφξεζε ζηνπο θνηηεηέο,
θαηαρψξεζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν πιήξνπο πιεξνθφξεζεο πνπ αθνξά ζην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηφζν ηνπ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ φζν θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ (ζε ηεηξαεηή βάζε) ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή.
 Παξαθνινχζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ, ηήξεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνο
ηνπο θνηηεηέο, πξνγξακκαηηζκφο λέσλ εξγαζηεξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ρψξσλ,
ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη αμηνιφγεζε καζεκάησλ, δεκηνπξγία θαη
αλαλέσζε θαηαιφγνπ ζπγγξακκάησλ, ζχληαμε πξνηάζεσλ γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ
πξνπηπρηαθνχ

πξνγξάκκαηνο

ζπνπδψλ.

χληαμε

σξνινγίνπ

πξνγξάκκαηνο

καζεκάησλ θαη πξνγξάκκαηνο εμεηάζεσλ θαη επηηεξήζεσλ, δηάζεζε αηζνπζψλ
δηδαζθαιίαο θαη ζπλεδξηάζεσλ, νξγάλσζε ππνδνρήο θνηηεηψλ. Έθδνζε νδεγνχ
ζπνπδψλ.
2) Βηβιηνζήθεο θαη Φεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ: Αλάπηπμε ππεξεζηψλ βηβιηνζήθεο γηα
ηνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ, πνιηηηθή δηαζχλδεζεο κε άιιεο βηβιηνζήθεο (ζπκβαηηθέο,
ειεθηξνληθέο, ςεθηαθέο), ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο κε ηίηινπο βηβιίσλ θαη επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά. Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
3) Πξνβνιήο θαη πλεξγαζηψλ: πληήξεζε, αλαλέσζε θαη αλαβάζκηζε ηζηνζειίδαο ηνπ
Σκήκαηνο, δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ, έθδνζε εληχπσλ πξνβνιήο ηνπ Σκήκαηνο,
ελεκέξσζε δηαθφξσλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζην Σκήκα θαη ηηο
ινηπέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, αλάπηπμε δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ ζρέζεσλ (π.ρ. ERASMUS),
δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Α. Μεζνγείνπ θιπ.
4) Παξαθνινχζεζεο Δξεπλεηηθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ: Καηαγξαθή
εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε απηά,
αλαλέσζε ηνπ θαηαιφγνπ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο, παξαθνινχζεζε
εξεπλεηηθψλ ηάζεσλ ζηα ειιεληθά θαη μέλα ΑΔΗ θαη θαηαγξαθή ηεο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο
ζηνλ ηνκέα απηφ, δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ, έθδνζε ηεχρνπο κε
επηιεγκέλα ζέκαηα απφ πηπρηαθέο θαη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, έθδνζε ηεχρνπο ζηα αγγιηθά
κε ηηο θπξηφηεξεο πξσηφηππεο ζπλεηζθνξέο φισλ ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο
θαη άιισλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ΓΔΠ.
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5) Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο

θαη Δπηθνηλσληψλ:

Πξνγξακκαηηζκφο

ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ γεληθψλ εμνπιηζκψλ θαη εξγαζηεξίσλ Ζ/Τ ηνπ
Σκήκαηνο, ιεηηνπξγία θαη αλαβάζκηζε δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ηνπ Σκήκαηνο, ιεηηνπξγία θαη
αλάπηπμε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη εμνπιηζκνχ ηειεθπαίδεπζεο, δηαρείξηζε
θαη αλαβάζκηζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ
θνηηεηψλ ζρεηηθά κε απηφ, αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ.

Γπάζειρ Βεληίυζηρ ηυν Πποπηςσιακών και Μεηαπηςσιακών ποςδών – Για Βίος
Δκπαίδεςζη
Οη δξάζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ηνπ Σκήκαηνο
ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ηελ
ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε
ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο δηα βίνπ
εθπαίδεπζεο, ηελ πξνβνιή θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή απηνδπλακία ηνπ
Σκήκαηνο.
Ζ ζρεδίαζε ησλ δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο
γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο,
πηνζεηψληαο επέιηθηεο ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα επαλεμεηάδνληαη θαη λα ηξνπνπνηνχληαη φπνηε
θξηζεί αλαγθαίν. Οη ηξεηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηηθήο ζην ζέκα απηφ είλαη:
α) Γεκηνπξγία Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο πνπ απεπζχλεηαη, εηδηθά ζε φ,ηη
αθνξά ζηελ Παηδαγσγηθή επηζηήκε θαη έξεπλα κε πέληε θαηεπζχλζεηο, ζε εθπαηδεπηηθνχο, νη
νπνίνη έρνπλ απνθνηηήζεη παιαηφηεξα ή έρνπλ απνθηήζεη ηηο γλψζεηο ηνπο εκπεηξηθά θαη
επηζπκνχλ λα ηηο βειηηψζνπλ σο πξνο ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο. Σα καζήκαηα ζην πξφγξακκα απηφ απαηηείηαη λα γίλνληαη απνγεπκαηηλέο ψξεο. β)
Δηζαγσγή ζην ΠΜ πηπρηνχρσλ (Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ) ζπγγελψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ
κε ηαπηφρξνλε ππνρξέσζε ησλ θνηηεηψλ απηψλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα εμεηάδνληαη
επηηπρψο ζε 2 πξνπηπρηαθά καζήκαηα. γ) Δλίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ
δεμηνηήησλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη άξηηα θαηάξηηζε ζηειερψλ, κέζσ Γηαηκεκαηηθψλ
Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ππνζηήξημε ηεο δηεπηζηεκνληθήο γλψζεο.
Δπίζεο, πξνβιέπεηαη λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ εηδηθψλ καζεκάησλ, θπξίσο δηεπηζηεκνληθήο θχζεο, πνπ θαιιηεξγνχλ αλαγθαίεο
δεμηφηεηεο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία.
ζνλ αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ
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ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο:
1. Αλάξηεζε Φεθηαθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ ζην Γηαδίθηπν Γεκηνπξγία δηθηπαθψλ ηφπσλ
γηα φια ηα καζήκαηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη
αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ςεθηαθνχ πιηθνχ (εκεηψζεηο, Αζθήζεηο, Γηαθάλεηεο Γηαιέμεσλ
θιπ.) γηα ρξήζε απφ ην δηαδίθηπν. ηφρνο είλαη, πνιχ ζχληνκα, φια ηα παξαπάλσ λα
νξγαλσζνχλ κε εληαίν ηξφπν θαη λα είλαη πξνζβάζηκα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. Ο
ηφπνο ηνπ θάζε καζήκαηνο λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο,
πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε, δηεμαγσγή θαη ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο,
ππνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο, βηβιηνγξαθία, ζεκεηψζεηο ηνπ
καζήκαηνο εθ’ φζνλ δηαλέκνληαη, δηαθάλεηεο ηνπ καζήκαηνο εθ’ φζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη,
εξγαζηεξηαθέο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη ζην κάζεκα, ηειεπηαία
απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο θνηηεηέο, παιαηά ζέκαηα εμεηάζεσλ εθ’
φζνλ ην επηζπκεί ν δηδάζθσλ/ζνπζα.
2.Πηινηηθή Δθαξκνγή Νέσλ Μνξθψλ Γηδαζθαιίαο κε ρξήζε ΣΠ&Δ
πηινηηθή ρξήζε δηαδξαζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζε 23 επηιεγκέλα καζήκαηα. Πηινηηθή εθαξκνγή αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο κε δηάζεζε ζην
δηαδίθηπν ησλ βηληενζθνπεκέλσλ δηαιέμεσλ, ησλ δηαθαλεηψλ θαη ηνπ πίλαθα ζε 3-4
επηιεγκέλα καζήκαηα. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο ζηνρεχεη αθελφο
ζηελ εμνηθείσζε κε απηέο θαη ηελ επέθηαζή ηνπο ζε άιια καζήκαηα θαη αθεηέξνπ ζηελ
αμηνιφγεζή ηνπο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.

Δναλλακηικοί Σπόποι Αξιολόγηζηρ ηυν Φοιηηηών
ην Σκήκα εθαξκφδνληαη ήδε ελαιιαθηηθνί ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ ζε αξθεηά
καζήκαηα θαη έρεη απνθηεζεί ζρεηηθή εκπεηξία. Ζ επξεία ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ
αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ε αλαδήηεζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ κνξθψλ γηα θάζε κάζεκα
πξέπεη λα εμεηαζηεί ζπζηεκαηηθά. Με ηελ ελίζρπζε ηνπ δηδαθηηθνχ αιιά θαη ππνζηεξηθηηθνχ
πξνζσπηθνχ

κπνξνχλ

πιένλ

λα

εθαξκνζηνχλ

δηάθνξεο

κνξθέο

αμηνιφγεζεο,

ζπκπιεξσκαηηθέο κε ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο (αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ καζήκαηνο), φπσο:
1.εθπφλεζε κειεηψλ πεξίπησζεο ζηα πιαίζηα επηιεγκέλσλ καζεκάησλ,
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ηφρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ, κε
πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην ζπλερή θαη δεκηνπξγηθφ έιεγρν ησλ γλψζεσλ, ζε αληηδηαζηνιή κε
ηε κνλαδηθή εμέηαζε, είλαη ε θαιχηεξε θαη ζθαηξηθφηεξε αθνκνίσζε ησλ παξερφκελσλ
γλψζεσλ θαη ε κείσζε ηεο δηάξθεηαο θνίηεζεο.

Θεζμόρ ςμβούλος Καθηγηηή
Σν Σκήκα έρεη ήδε πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδεη ην ζεζκφ ηνπ πκβνχινπ Καζεγεηή ζην
Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, φπνπ θάζε θνηηεηήο ζπλεξγάδεηαη ππνρξεσηηθά κε ην χκβνπιν
Καζεγεηή ηνπ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ. ην Πξνπηπρηαθφ
Πξφγξακκα πνπδψλ έρεη ζεζκνζεηεζεί ν χκβνπινο Καζεγεηήο, ηνλ νπνίν νη θνηηεηέο
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη εθ’ φζνλ ην επηζπκνχλ ή εάλ θξίλνπλ φηη αληηκεησπίδνπλ θάπνην
πξφβιεκα. Πξέπεη λα εμεηαζηεί ζνβαξά ε θαζηέξσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην χκβνπιν
Καζεγεηή ζε ππνρξεσηηθή βάζε γηα θάζε θνηηεηή θαη γηα δηάξθεηα 4.1 εηψλ (κέζνο ρξφλνο
θνίηεζεο) θαηά κέγηζην απφ ηελ εγγξαθή ηνπ. Απηφ ζα γίλεη δπλαηφ κε ηελ ελίζρπζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Σκήκαηνο.
Ο ζεζκφο απηφο δηεπθνιχλεη ηνπο θνηηεηέο λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κε
νξζνινγηθφηεξν θαη απνδνηηθφηεξν ηξφπν θαη κεηψλεη ηπρφλ ιηκλάδνληεο θνηηεηέο.
4.5.6 Γηεπηζηεκνληθφηεηα θαη Δμεηδίθεπζε
χκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ηφζν ζηελ
Διιάδα φζν θαη δηεζλψο, ε εμεηδίθεπζε απνθηάηαη πιένλ ζηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Οη
πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζα πξέπεη επνκέλσο λα παξέρνπλ ηζρπξέο βάζεηο ζε φιν ην εχξνο ηεο
επηζηήκεο πνπ ζεξαπεχεη έλα Σκήκα θαζψο θαη λα θαιιηεξγνχλ ηηο γεληθέο δεμηφηεηεο ησλ
θνηηεηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη λένη επηζηήκνλεο ζα νπιίδνληαη κε ζεκειηψδεηο γλψζεηο πνπ
ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηηο λέεο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
ηερλνινγίαο, αιιά θαη ζηηο νινέλα θαη απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο.
Καηά ηε δηάξθεηα, επίζεο, ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
δνκεκέλεο γλσξηκίαο κε ηηο δηαθνξεηηθέο εηδηθεχζεηο πνπ πξνζθέξεη ε επηζηήκε, ψζηε νη
θνηηεηέο λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ
ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο δεμηφηεηέο
ηνπο.
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Ο ζρεδηαζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ βαζίδεηαη ζηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εκβάζπλζε
θαη ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
Διιάδαο, ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηα ηζρπξά ζεκεία θαη ηηο
αδπλακίεο ηνπ Σκήκαηνο, ηε ζέζε ηεο ρψξαο ζηα Βαιθάληα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Μέρξη ζήκεξα ην Σκήκα έρεη κε επηηπρία ηεξήζεη ηα θξηηήξηα απηά θαη ζην κέιινλ ζα πξέπεη
λα ηα αμηνινγεί ζπζηεκαηηθά ψζηε λα αλαπξνζαξκφδεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο.
Οη ζεκεξηλέο θνηλσλίεο απαηηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε δηεπηζηεκνληθή γλψζε. έηζη, ζα
πξέπεη απφ ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ήδε λα εηζαρζνχλ νξηζκέλα καζήκαηα πνπ πξνάγνπλ ηε
δηεπηζηεκνληθφηεηα. Κπξίσο φκσο ζα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ ζνβαξέο δηεπηζηεκνληθέο
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Οη πξφζθαηεο αιιά θαη νη παιαηφηεξεο ζρεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ
Σκήκαηνο είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα πξνσζεζεί ε
δηεπηζηεκνληθφηεηα είλαη ε δεκηνπξγία κεραληζκψλ θηλεηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ κέζα ζην
Παλεπηζηήκην.

Δπιμόπθυζη και Για Βίος Δκπαίδεςζη
Ο ηνκέαο ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ εθπαίδεπζεο είλαη έλαο ηνκέαο ηνλ νπνίν ην
Σκήκα ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη πξνζεθηηθά θαη λα αλαπηχμεη. Ήδε ηξέρεη ή ζα ηξέρεη
πξφγξακκα/ηα δηα βίνπ κάζεζεο ζην ηκήκα. Με ηελ αχμεζε ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ηνπ
ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη κε ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ρψξσλ, απηφ
ζα είλαη πιένλ δπλαηφ. Απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ην Σκήκα κπνξεί λα αληιήζεη
ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Δπηπιένλ ζα είλαη ζε ζέζε λα δηνξγαλψζεη ζεκηλάξηα γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, δηνξγάλσζε θχθισλ
καζεκάησλ ζε γεληθέο γλψζεηο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θιπ.
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2. Γιδακηικό έπγο

2.1. Σο πεπιεσόμενο ηηρ αξιολόγηζηρ, οι διαδικαζίερ ζςλλογήρ δεδομένυν και ηο δείγμα
ηελ ελφηεηα απηή αμηνινγνχκε ην δηδαθηηθφ έξγν πνπ πξνζθέξεηαη ζην Σκήκα Νεπηαγσγψλ
Φιψξηλαο ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν βαζηζκέλνη ζε απνγξαθηθά δειηία καζεκάησλ πνπ
ζπκπιήξσζαλ κέιε ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηφο καο θαη εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ηνπ
καζήκαηνο πνπ ζπκπιήξσζαλ θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ ηκήκαηφο καο ηελ πξψηε
εβδνκάδα καζεκάησλ κεηά ην Πάζρα 2008.
Θεσξνχκε ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε ζηε δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ηε αμηνιφγεζεο
ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, κηαο θαη γηα πξψηε θνξά θαηαηίζεηαη ζην Σκήκα καο εηήζηα έθζεζε
αμηνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο απνθαζίζηεθε ζηε Γεληθή
πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ΥΥΥΥ, κεηά απφ ζπδήηεζε ηεο πξφηαζεο πνπ θαηέζεζε ε
επηηξνπή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, ε νπνία νξίζηεθε κε ηε Γεληθή
πλέιεπζε ΥΥΥ.
πγθεθξηκέλα, απνθαζίζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο πεξηζζφηεξνπο δείθηεο πνπ
πξνηείλεη ε Α.ΓΗ.Π. γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην
έληππν «Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίσλ
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Μνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ηνχιηνο 2007, ΑΓΗΠ, Αζήλα,
(http://www.adip.gr). Απνθχγακε, φκσο, ηελ έκθαζε ζηελ ελφηεηα ησλ δεηθηψλ 2.5 «κέζα
θαη ππνδνκέο» θαη 2.6 «αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο», πνπ, απφ
ηε κηα, αμηνινγνχληαη ρσξηζηά σο επξχηεξνο δείθηεο πνηφηεηαο ζε άιιν ζεκείν ηεο εηήζηαο
έθζεζεο ηνπ ηκήκαηφο καο θαη, απφ ηελ άιιε, δελ αμηνινγνχλ ηφζν ην δηδαθηηθφ έξγν αιιά
ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή θαη ηε ζρεηηδφκελε κε απηή ρξεκαηνδφηεζε. Γη΄απηνχο ηνπο ιφγνπο
εγθξίζεθαλ θαη νη αλάινγεο αιιαγέο ζην απνγξαθηθφ δειηίν ησλ καζεκάησλ θαη ζην
εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο θνηηεηέο. πγθεθξηκέλα, απφ ην
ππφδεηγκα ηεο Α.ΓΗ.Π. γηα ηελ απνγξαθή ηνπ εμακεληαίνπ καζήκαηνο αθαηξέζακε ηηο
ελφηεηεο 11.2.1. θαη 11.2.3. πνπ απαηηνχλ, θαηά ηε γλψκε καο, ιεπηνκέξεηεο γηα ηα δηδαθηηθά
βνεζήκαηα, ηελ 11.5.2. πνπ ηε ζεσξνχκε αφξηζηε σο πξνο ηε δηαθάλεηα αμηνιφγεζεο ηεο
επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ ελφηεηα IV2 φπνπ δεηά θαηαλνκή βαζκνινγίαο ησλ θνηηεηψλ
ηνπ καζήκαηνο.
Απφ ην ππφδεηγκα ηεο Α.ΓΗ.Π. γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εμακεληαίνπ καζήκαηνο απφ ηνπο
θνηηεηέο αθαηξέζακε ηελ εξψηεζε 5 πνπ αθνξνχζε ζηελ έγθαηξε δηαλνκή ησλ βηβιίσλ (πνπ
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δελ εμαξηάηαη απαξαίηεηα απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ) θαη ηελ εξψηεζε 6 πνπ δεηνχζε κία
γεληθή αμηνιφγεζε ηνπ θχξηνπ ζπγγξάκκαηνο ρσξίο πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο.

Δπίζεο

αθαηξέζακε ηελ εξψηεζε 8 πνπ λνκίδνπκε φηη δελ αξκφδεη ζηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα ηνπ
δηθνχ καο ηκήκαηνο. Σέινο, ε εξψηεζε 13 αθαηξέζεθε γηαηί ν θφξηνο εξγαζίαο έρεη
ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε Δπξσπατθέο νδεγίεο ζηηο νπνίεο έρεη ζπλαηλέζεη ε γεληθή
ζπλέιεπζε ζηελ νπνία εθπξνζσπείηαη θαη ν θνηηεηηθφο ζχιινγνο θαη άξα δελ απνηειεί
δεηνχκελν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ. Δληνπίζακε, ηέινο, ηηο εξσηήζεηο πνπ δελ ήηαλ
απαξαίηεην λα απαληεζνχλ απφ φινπο ηνπο θνηηεηέο, π.ρ. κεξηθέο εξσηήζεηο αθνξνχζαλ
εηδηθά ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ή ζε καζήκαηα φπνπ ππήξρε επηθνπξηθφ δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ. Ζ θιίκαθα δηαηεξήζεθε ίδηα, δειαδή απφ ην 1 («θαζφινπ» ή «απαξάδεθηε»)
κέρξη ην 5 («πάξα πνιχ» ή «πνιχ θαιή»).
Ζ θεηηλή ρξνληά απνθαζίζακε ε αμηνιφγεζε λα γίλεη πηινηηθά θαη ηα κέιε ΓΔΠ λα
ζπκπιεξψζνπλ έλα απνγξαθηθφ δειηίν γηα έλα απφ ηα δχν καζήκαηα πνπ δηδάζθνπλ ζην
εαξηλφ εμάκελν. ε εθείλν ην κάζεκα κνηξάζηεθαλ θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο
ζηνπο θνηηεηέο, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ απφ ηξηκειή νκάδα θνηηεηψλ θαη παξαδφζεθαλ ζε
θιεηζηφ θάθειν ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο.
H επηινγή ηεο κεξηθήο ζπκπιήξσζεο ησλ εξγαιείσλ δελ έγηλε κφλν ιφγσ ηεο πηινηηθήο
εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο.

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα εχξεζεο ελφο

απνηειεζκαηηθνχ, απφ ηε κηα, θαη εθηθηνχ, απφ ηελ άιιε, ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ηνπ
δηδαθηηθνχ έξγνπ.

Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ

δειψλνπκε επηθχιαμε γηα ην γξαθεηνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηεο απνγξαθήο ελφο εμακεληαίνπ
καζήκαηνο, φπσο απηή πξνηείλεηαη απφ ηελ Α.ΓΗ.Π., ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε
ιεπηνκέξεηα θαη ηνλ φγθν ηεο πιεξνθνξίαο. Έλα εμακεληαίν κάζεκα, κε ην πξνηεηλφκελν
απφ ηελ Α.ΓΗ.Π. δειηίν, απνγξάθεηαη κέζσ ηεο πεξηγξαθήο είθνζη επηά ζεκαηηθψλ ελνηήησλ
ζε νθηψ ηνπιάρηζηνλ ζειίδεο θεηκέλνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε δηδάζθσλ ή δηδάζθνπζα ζα
πξέπεη λα δίλεη ηξηάληα δχν ζειίδεο θείκελν γηα ηα ηέζζεξα καζήκαηα πνπ δηδάζθεη ην
αθαδεκατθφ έηνο. Δπίζεο, απηφ ζεκαίλεη φηη ε επηηξνπή πνπ ζα αλαιάβεη ηελ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηεί παξαπάλσ απφ εμαθφζηεο ζειίδεο απφ είθνζη κέιε
ΓΔΠ θαη παξαπάλσ απφ 600 εξσηεκαηνιφγηα θνηηεηψλ, (αλ ππνινγίζνπκε ηε ζπκπιήξσζε
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ 30 θνηηεηέο θαηά κέζν φξν ζε θάζε κάζεκα), πξνθεηκέλνπ λα
πξνρσξήζεη ζηε ζπγγξαθή ηεο εηήζηαο έθζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ θάζε ρξφλν.
πλνιηθά, ζπκπιεξψζεθαλ 13 απνγξαθηθά δειηία απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο θαη 241
εξσηεκαηνιφγηα απφ θνηηεηέο. Δθφζνλ, ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε δελ αληηπξνζσπεχνπλ ην
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ζχλνιν ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάρηεθαλ ζην εαξηλφ εμάκελν θαη δελ έρνπκε απνγξαθηθά
δειηία καζεκάησλ θαη εξσηεκαηνιφγηα θνηηεηψλ απφ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ,
ηα επξήκαηά καο δε κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ζην ζχλνιν ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ πνπ
πξνζθέξεηαη ζην ηκήκα καο. Θεσξνχκε, ινηπφλ, φζα αθνινπζνχλ κία πξψηε θαη ελδεηθηηθή
θαηαγξαθή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, ζηελ πξνζπάζεηα ζπγγξαθήο ηεο εηήζηαο έθζεζεο
ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ.
Παξαθάησ αλαθέξνπκε ηα επξήκαηά καο ζε ζρέζε κε θάζε κία απφ ηηο ελφηεηεο ησλ δεηθηψλ
ηεο Α.ΓΗ.Π. ηε ζπλέρεηα, ζπλνςίδνπκε ηα γεληθά επξήκαηα έρνληαο σο αθεηεξία ηνπο
άμνλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ππφδεηγκα εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηεο Α.ΓΗ.Π

2.2 Αποηελεζμαηικόηηηα ηος διδακηικού πποζυπικού.
ηηο εξσηήζεηο 22 κέρξη 27 φπνπ νη θνηηεηέο αμηνινγνχλ ηνλ δηδάζθνληα /ηε δηδάζθνπζα, ε
κέζε ηηκή ζε θάζε κία απφ ηηο αμηνινγήζεηο είλαη ηδηαίηεξα πςειφο. Οη θνηηεηέο εθηηκνχλ φηη
νη δηδάζθνληεο νξγαλψλνπλ θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο (εξψηεζε 22), δηεγείξνπλ ην
ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ (εξψηεζε 23) θαη παξνπζηάδνπλ κε ηξφπν απιφ, ελδηαθέξνλ θαη κε
παξαδείγκαηα ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο χιεο (εξψηεζε 24). Δπίζεο, σο πξνο ηε δηδαθηηθή
δηαδηθαζία, ελζαξξχλνπλ ηνπο θνηηεηέο ζηε δηαηχπσζε απνξηψλ (εξψηεζε 25), είλαη
ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο (εξψηεζε 26) θαη πξνζηηνί (εξψηεζε 27). πνπ ππάξρεη
επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ, ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαηαλφεζε ηεο χιεο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή.
Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηφζν ε
θαζνδήγεζε απφ ην δηδάζθνληα ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο (εξψηεζε 14) φζν θαη ε πνηφηεηα ησλ
ζρνιίσλ πνπ έιαβαλ νη θνηηεηέο ζηελ εξγαζία ηνπο, ψζηε λα είλαη αλαιπηηθά (εξψηεζε 15)
θαη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηε βειηίσζή ηεο (εξψηεζε 16) θξίζεθε πνιχ ζεηηθά απφ
ηνπο θνηηεηέο.

Πίλαθαο 1: Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηνπο
θνηηεηέο
εξψηεζε

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

απάληεζαλ 142

140

138

245

249

249

249

248

247

127

Γελ

109

111

4

0

0

0

1

2

122

107
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απάληεζαλ
mean

3,88 4,10 3,68 4,11

3,92

4,20

4,25

4,29

4,21

4,16

median

4,00 4,00 4,00 4,00

4,00

4,00

4,00

5,00

4,00

4,00

2.3 Ποιόηηηα και αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ
ινη νη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαιέμεσλ, ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ, ησλ εξγαζηεξηαθψλ
αζθήζεσλ, ησλ παξνπζηάζεσλ εξγαζηψλ θαη άιισλ.

Οη πην ζπλεζηζκέλεο κέζνδνη

δηδαζθαιίαο είλαη νη δηαιέμεηο, νη νκαδηθέο εξγαζίεο θαη νη παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ. Ζ χιε
θαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο επηθαηξνπνηείηαη κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ηεο ζχγρξνλεο
βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο έξεπλαο ζην δηαδίθηπν.
Σν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο είλαη πεξίπνπ 80% ελψ ην
πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο είλαη θαηά κέζν φξν 70%. Σν 62,5 % ησλ
θνηηεηψλ απνθνηηά θαλνληθά ζηα ηέζζεξα ρξφληα ελψ ην 90% ησλ ελαπνκείλαλησλ θνηηεηψλ
απνθνηηά ζηα 5 ρξφληα. Ο κέζνο βαζκφο ιήςεο ηνπ πηπρίνπ είλαη 7.0-8.4 γηα ην 75% ησλ
θνηηεηψλ καο θαη 8.5-10.00 γηα ην 25% ησλ θνηηεηψλ καο.
Ζ ζεηηθή εηθφλα γηα ηελ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζακε παξαπάλσ, γίλεηαη εμάιινπ θαλεξή
θαη ζηελ πςειή αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (βιέπε ελφηεηα 1.4.2.) αιιά θαη
ζηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ (βιέπε ελφηεηα 1.4.4).
Αμίδεη αθφκα λα αλαθέξνπκε φηη ην 78% ησλ θνηηεηψλ παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά (πνιχ σο
πάξα πνιχ) ηα καζήκαηα θαη ηα εξγαζηήξηα θαη επίζεο 74% ησλ θνηηεηψλ αμηνινγνχλ φηη
αληαπνθξίλνληαη πνιχ έσο πάξα πνιχ ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ.

Ζ κειέηε γηα

παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο θνηηεηέο αλέξρεηαη ζηηο δχν θαη παξαπάλσ ψξεο ηελ εβδνκάδα
γηα θάζε κάζεκα θαη γηα ην ππφινηπν 25% ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζηηο ηξεηο
κε ηέζζεξηο ψξεο ηελ εβδνκάδα.

2.4. Οπγάνυζη και εθαπμογή ηος διδακηικού έπγος.
Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο αλαθνηλψλεηαη ζην εηζαγσγηθφ κάζεκα, ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ
αιιά θαη ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο CoMPUS γηα φζνπο δηδάζθνληεο έρνπλ
θξνληίζεη γη’ απηφ. ιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ δειψλεη φηη πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί
Εηήζια έκθεζη αξιολόγηζης
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ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο, γεγνλφο πνπ
εμαζθαιίζηεθε ζηελ ηειεπηαία αλακφξθσζε ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ κεηά απφ απφθαζε ηνπ
ηκήκαηνο λα πεξηγξάςεη ηα καζήκαηα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS.
Καη νη 248 θνηηεηέο δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο
(mean: 3,90, median: 4,00). Δπίζεο, αμηνινγνχλ ζεηηθά, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα ηελ νξγάλσζε ηεο χιεο (εξψηεζε 3) θαη ηελ αληαπφθξηζή ηεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ
καζήκαηνο (εξψηεζε 2).

Θεσξνχλ φηη ην δηδαθηηθφ πιηθφ ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο (εξψηεζε 4). Οη θνηηεηέο ζεσξνχλ ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλ
καζεκάησλ κέηξην έσο πνιχ δχζθνιν (εξψηεζε 7). Σα καζήκαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο
απφ κέηξην έσο ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ (εξψηεζε 6). Οη κηζνί πεξίπνπ θνηηεηέο απαληνχλ ζηελ
πξναηξεηηθή εξψηεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο θξνληηζηεξίσλ δειψλνληαο ιίγν έσο
κέηξηα απαξαίηεηε ηελ χπαξμε θξνληηζηεξίσλ (εξψηεζε 8).

Οη κηζνί θνηηεηέο πνπ

αμηνινγνχλ ηα θξνληηζηήξηα ηα ζεσξνχλ ιίγν έσο κέηξηα πνηνηηθά (εξψηεζε 9). Απηφ
ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, κηαο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ
ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο δηδάζθνληεο ζηα θξνληηζηήξηα έρεη αμηνινγεζεί πνιχ έσο πάξα πνιχ
ζεηηθά (βιέπε εξψηεζε 28 ζηνλ πίλαθα 1). Οη θνηηεηέο ζεσξνχλ κέηξηα έσο πνιχ δηαθαλή ηε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζην κάζεκα (εξψηεζε 10).

πνπ δίλνληαη εξγαζίεο, ην ζέκα

αλαθνηλψλεηαη πνιχ έσο πάξα πνιχ έγθαηξα (εξψηεζε 11) θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο
είλαη πνιχ έσο πάξα πνιχ ινγηθή (εξψηεζε 12). Ζ εξγαζία ζπκβάιιεη κέηξηα έσο πνιχ ζηελ
θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο (εξψηεζε 17). Δηδηθφηεξα γηα ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, ην
επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ θπκαίλεηαη γχξσ απφ έλα κέηξην επίπεδν (εξψηεζε 29).
Ζ επάξθεηα ησλ ζεκεηψζεσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ (εξψηεζε 30) θαη ε εμήγεζε ησλ βαζηθψλ
αξρψλ θαη πεηξακάησλ (εξψηεζε 31) αμηνινγείηαη σο ηθαλνπνηεηηθή απφ ηνπο θνηηεηέο.

Πίλαθαο 2: αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ απφ ηνπο
θνηηεηέο
εξψηεζε

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

17

29

30

31

απάληεζαλ 248

249

246

247

232

246

126

128

221

179

180

140

95

94

94

Γελ

0

3

2

17

3

123

121

28

70

69

109

154

155

155

1

απάληεζαλ
Mean

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 3,52 4,10
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median

4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,50 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Σν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηεξείηαη απφιπηα. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ηα
καζήκαηα αλαπιεξψλνληαη ζε ψξεο πνπ δε δπζρεξαίλνπλ ην ππφινηπν πξφγξακκα ησλ
θνηηεηψλ. Καη νη 248 θνηηεηέο πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα δειψλνπλ
πεξηζζφηεξν απφ ηθαλνπνηεκέλνη σο πξνο ηε ζπλέπεηα ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ
(mean: 4,29, median: 5,00), φπσο πξναλαθέξακε.
Τπάξρεη ηδηαίηεξε κλεία απφ ην Σκήκα καο γηα ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ, ην νπνίν είλαη κνηξαζκέλν ζε φιεο ηηο εκέξεο ηεο
εβδνκάδαο θαη ζηηο πξσηλέο θαη ζηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο.
Βαζηθά εηζαγσγηθά καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο δηδάζθνληαη απφ ηα κέιε ΓΔΠ ησλ δχν
αλψηεξσλ βαζκίδσλ.

Σν ηκήκα έρεη ζηειερσζεί επηηπρψο θαη θαιχπηνληαη φια ηα

ππνρξεσηηθά καζήκαηα (εθηφο απφ ηξία) απφ κέιε ΓΔΠ πνπ έρνπλ εθιεγεί ζην αληίζηνηρν
αληηθείκελν. Άξα, ππάξρεη ζηελή ζπλάθεηα αλάκεζα ζην αληηθείκελν ηεο ζέζεο ελφο κέινπο
ΓΔΠ θαη ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθεη ζην Σκήκα.

2.5 Δκπαιδεςηικά βοηθήμαηα.
Σα βνεζήκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο είλαη βηβιία πνπ θαιχπηνπλ ην 20 -30% ηεο
χιεο.

19

Παξάιιεια, παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ

ζπγγξακκάησλ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνπ καζήκαηνο ζην εηζαγσγηθφ
κάζεκα, ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ αιιά θαη ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο
CoMPUS γηα φζνπο δηδάζθνληεο έρνπλ θξνληίζεη γη’ απηφ. Ζ βηβιηνγξαθία ηνπ καζήκαηνο
επηθαηξνπνηείηαη κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο έξεπλαο ζην
δηαδίθηπν.

1.4.6. Μέζα και ςποδομέρ.
Ο αξηζκφο, ε ρσξεηηθφηεηα θαη ε επάξθεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ εξγαζηεξίσλ
ζρνιηάδεηαη αλαιπηηθά ζε άιιν κέξνο ηεο εηήζηαο έθζεζεο ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ. Δδψ,
αλαθέξνπκε εηδηθφηεξα φηη, ζχκθσλα κε ηα απνγξαθηθά δειηία ηνπ καζήκαηνο πνπ
ζπκπιήξσζαλ νη δηδάζθνληεο, νη πεξηζζφηεξνη πεξηέγξαςαλ σο αλεπαξθή ην ρψξν ησλ
αηζνπζψλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ, κε ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηηο ζπλζήθεο

Εηήζια έκθεζη αξιολόγηζης
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δηδαζθαιίαο. Μφλν δπν θαζεγεηέο δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην ρψξν ησλ αηζνπζψλ θαη
ηνπ εμνπιηζκνχ.
Χο πξνο ηελ επάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, νη 92
θνηηεηέο (157 δελ απάληεζαλ γηαηί δελ αληηζηνηρνχζε ην εξψηεκα κε ηε θχζε ηνπ
καζήκαηνο) κέηξηα έσο πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ εξγαζηεξίσλ (mean
3,78, median: 4,00).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα δελ είλαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε εθηφο
πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ.
Δπίζεο, σο πξνο ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ έκκεζε αμηνιφγεζε ηεο
βηβιηνζήθεο ηνπ ηκήκαηνο, νη θνηηεηέο δήισζαλ κέηξηα ηθαλνπνίεζε (MEAN 3,14, median:
3,00). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ηελ χπαξμε εξεπλεηηθνχ
πιηθνχ ζηε βηβιηνζήθε (MEAN 3,12, median: 3,00). Σα δχν απηά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη
ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα αθφκα γηα εκπινπηηζκφ ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη ηνπ
εξεπλεηηθνχ πιηθνχ κέζσ εληζρπκέλσλ θνλδπιίσλ γηα ηε βηβιηνζήθε.

Αξιοποίηζη Σεσνολογιών Πληποθοπικήρ και Δπικοινυνιών (ΣΠΔ).

2.5.1

Οη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ, ζηε δηδαζθαιία θαη ζηελ εξγαζηεξηαθή
εθπαίδεπζε, φπνηε ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα. κσο, ε θαηαιιειφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ ππαξρνπζψλ
ππνδνκψλ θαη κέζσλ έρεη ζπλέπεηα ζηελ πνηφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Υξεηάδεηαη κέξηκλα απφ
ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο θνξείο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηερλνινγηψλ θαη πιεξνθνξηθήο. Πεξίπνπ
ην 1/3 ησλ δηδαζθφλησλ έρνπλ αλαξηήζεη ηα καζήκαηά ηνπο ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο
CoMPUS. Δπίζεο, νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπρλά ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ
δηδάζθνληα ή ηε δηδάζθνπζα, είηε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, είηε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο
CoMPUS. Tν ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο ζε ΣΠΔ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία αλέξρεηαη
ζηα ….

Αναλογία

2.5.2

διδαζκόνηυν/διδαζκομένυν

και

η

μεηαξύ

ηοςρ

ζςνεπγαζία.
H αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα είλαη έλαο θαζεγεηήο πξνο 80 ή 90
θνηηεηέο,

ελψ

ζηα

θαη’

επηινγήλ

ππνρξεσηηθά

1/15-25

θνηηεηέο.

Δπίζεο

ε

αλαινγία

δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα είλαη ΥΥΥ. ινη νη δηδάζθνληεο θαη νη δηδάζθνπζεο έρνπλ
Εηήζια έκθεζη αξιολόγηζης
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αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο, θαηαλεκεκέλεο ζε δχν ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο, νη νπνίεο αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Δμάιινπ, ε ζπλεξγαζία κε
ηνπο θνηηεηέο ππάξρεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ζε ψξεο εθηφο ησλ σξψλ ζπλεξγαζίαο.
ύνδεζη ηηρ διδαζκαλίαρ με ηην έπεςνα.

2.5.3

Ζ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο)
γίλεηαη είηε κέζσ ηεο αλάιεςεο κηθξψλ εξεπλεηηθψλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο,
είηε κέζα απφ ζεκηλάξηα θαη αηνκηθή ή νκαδηθή ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο.

ςνεπγαζίερ με εκπαιδεςηικά κένηπα ηος εζυηεπικού και ηος

2.5.4

εξυηεπικού και με ηο κοινυνικό ζύνολο.

Σπλεξγαζία κε ηδξύκαηα ηεο αιινδαπήο ζε επίπεδν θηλεηηθόηεηαο (Δξάζκνπο)
Έρνπλ ζπλαθζεί ζπκθσλίεο αλάκεζα ζην Σκήκα Νεπηαγσγψλ θαη ηα αθφινπζα ηδξχκαηα:
1. University of Cyprus -Nicosia
2. University of Jyvaskyla- Finland
3. University of Göteborg
4. University of Turin- Italy
5. Institute of Education- University of London, UK
Δηδηθφηεξα,

νη ζπκθσλίεο κε ηα ππ΄ αξηζκφλ ηδξχκαηα 1-4 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ

(θαηφπηλ αλαλέσζεο) θαη έρνπλ ζπλαθζεί σο λέεο ζπκθσλίεο κε ηα ππ' αξηζκφλ ηδξχκαηα 4
θαη 5 (κε ην 5 ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν).
Δπίζεο είλαη ζε θάζε δηαπξαγκάηεπζεο ζπκθσλία κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Eski Sehir ζηελ
Σνπξθία.
ε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζπκθσλία έρεη εγθξηζεί κε ην Institute of Education
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ.
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Σπλεξγαζία κε ηδξύκαηα ηεο αιινδαπήο ζε επίπεδν πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ
Δπίθεηηαη, κε πξσηνβνπιία κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηφο καο, ε ππνγξαθή ζπκθσλίαο
ζπλεξγαζίαο κε ην Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ Μαξηνχπνιεο
(Οπθξαλίαο). Ζ ζπλεξγαζία ζα πξνβιέπεη θαη ηελ αληαιιαγή κειψλ ΓΔΠ γηα δηδαζθαιία
καζεκάησλ ζηα δχν Παλεπηζηήκηα αιιά θαη ―θπξίσο― ηε θηινμελία θνηηεηψλ ηνπ
Σκήκαηνο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μαξηνχπνιεο γηα ηε
βειηίσζε ηεο ειιελνκάζεηάο ηνπο κε ηε θνίηεζή ηνπο ζην (ππφ ίδξπζε) ρνιείν Διιεληθήο
Γιψζζαο θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο.
Σν Σκήκα καο (καδί κε ην Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο) πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα
αλαπηχμεη ζπλεξγαζία κε ηηο Παηδαγσγηθέο ρνιέο ησλ φκνξσλ Παλεπηζηεκίσλ Κνξπηζάο
(Αιβαλίαο) θαη Μπίηνια (FYROM). Ζ ζπκθσλία πξνέβιεπε ζε πξψηε θάζε ηελ θνηλή
ζπλάληεζε 10 θνηηεηψλ θαη 2 κειψλ ΓΔΠ απφ θάζε Παλεπηζηήκην ζηα Μπίηνια γηα κηα
πξψηε αληαιιαγή απφςεσλ θαη αλαδήηεζε πεδίνπ θνηλψλ δξάζεσλ. Ζ ζπλάληεζε απηή
καηαηψζεθε ιφγσ ηεο έληαζεο ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο καο κε ηε FYROM γηα
ην φλνκα ηεο ελ ιφγσ ρψξαο. Δπειπηζηνχκε φηη κεηά ηε ιήμε απηήο ηεο εθθξεκφηεηαο ε
ζπκθσλία απηή ζα πξνρσξήζεη γηα ην θαιφ φισλ.
Σπκκεηνρή ζε δηεζλή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα,
Σν Σκήκα καο ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζηφρν λα
πξνζδηνξίζνπλ θαιέο πξαθηηθέο ζην θαζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ έξγν, λα ζπγθξίλνπλ ηελ
εθαξκνζηκφηεηα ησλ πξαθηηθψλ απηψλ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη λα ην εληζρχζνπλ
ηφζν ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο απνδνρήο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ φζν θαη ζε δεηήκαηα
δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. «Πξνζεγγίζεηο ησλ
Κνηλσληθψλ ρέζεσλ ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε», κε εζσηεξηθφ θσδηθφ επηηξνπήο
εξεπλψλ 1012. «Materials Science: University-school partnerships for the design and
implementation of research-based ICT-enhanced modules on Material Properties», κε
εζσηεξηθφ θσδηθφ επηηξνπήο εξεπλψλ 1004.
πγθεθξηκέλα, γηα ην πξφγξακκα κε θσδηθφ 1012 πνπ έηξεμε θαηά ηα αθαδεκατθά έηε
2004-2006, ην ηκήκα καο ήηαλ έλα απφ ηα έμη (King’s College Αγγιίαο, Bologna Ηηαιίαο,
Goteborg νπεδίαο, Jyvaskyla Φηλιαλδίαο θαη Cordoba Ηζπαλίαο) πνπ ζπκκεηείραλ ζην
πξφγξακκα «Relational Approaches in Early Education: Enhancing Learning, Social
Inclusion and Personal Growth”). Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδνληαη ζην
final report αιιά βξίζθνληαη θαη ππφ έθδνζε ζε ζπιινγηθφ ηφκν.
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Γηα ην πξφγξακκα κε θσδηθφ 1004, ην Σκήκα καο είλαη έλα απφ ηα έμη (Κχπξνπ, Νάπνιεο,
Διζίλθη, Θεζζαινλίθεο, Βαξθειψλεο) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Δπξσπατθφ εξεπλεηηθφ θαη
αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα «MaterialsScience»: University-school partnerships for the design
and implementation of research-based ICT-enhanced modules on Material Properties, ηνπ
FP6. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξάγεηαη δηδαθηηθφ πιηθφ ζε ζρέζε κε ηηο
ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ θαη κε ηειηθφ ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα
ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία, αιιά θαη ηελ επηδίσμε αληίζηνηρεο θαξηέξαο ζην
κέιινλ. Σν πιηθφ απηφ, εθηφο απφ ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, ζα εθαξκνζζεί θαη ζε ζρνιείν ηνπ
Διζίλθη. Αληίζηξνθα ηα πιηθά ησλ Φηιαλδψλ ζα εθαξκνζζνχλ ζε ζρνιείν ηεο Φιψξηλαο. ηε
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθηφο ηεο εξεπλεηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο παξαγσγήο, κέιε ΓΔΠ
ηεο ζρνιήο, αιιά θαη ησλ άιισλ 5 ζρνιψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, αληαιιάζζνπλ επηζθέςεηο
κεηαθέξνληαο ηε δηεζλή αθαδεκατθή, εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή ηνπο εκπεηξία.
Οη εξεπλεηηθέο απηέο πξσηνβνπιίεο έρνπλ ηχρεη ζεξκήο αληαπφθξηζεο απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο έρνπλ δηαρπζεί
κέζα απφ εκεξίδεο ηνπ Σκήκαηνο θαη παξνπζίαζή ηνπο ζε ηνπηθά ζεκηλάξηα ζρνιηθψλ
ζπκβνχισλ.
Δπίζεο, ην Σκήκα καο απνηειεί κέινο ηνπ Γηεζλνχο Θεκαηηθνχ Γηθηχνπ Cice: Children’s
Identity and Citizenship in Europe, ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ
ηκήκαηνο, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ζρεηηθά ζπλέδξηα κε αλαθνηλψζεηο.
Κινηηικόηηηα ηος διδακηικού πποζυπικού και ηυν θοιηηηών

2.5.5

ρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ, ην Σκήκα καο έρεη δερηεί 5 θνηηεηέο θαη
θνηηήηξηεο απφ ην Goteborg, θαη 3 θνηηήηξηεο απφ ηα Jyvaskyla. Ζ πξνζθνξά καζεκάησλ
ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ε έληαμε ηνπ Σκήκαηφο καο ζην αθαδεκατθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο
πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θηινμελνχκελνπο θνηηεηέο λα
παξαθνινπζνχλ νπζηαζηηθά θαη απφ θνληά ην πξφγξακκα ζπνπδψλ καο.

ηνλ Οδεγφ

πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα καζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ
θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζε θάζε αθαδεκατθφ έηνο. Γεληθφηεξα, φκσο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζε φια ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ επηιέμεη λα αλαιάβνπλ θαη λα θαηαζέζνπλ ζρεηηθή εξγαζία
ζηνλ αξκφδην/α δηδάζθνληα/νπζα.
Δπίζεο, ζηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο παξέρεηαη δσξεάλ ζίηηζε, ειεχζεξε πξφζβαζε ζηε
βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαη θνηηεηηθφ πάζν. Γίλνληαη επίζεο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο
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γηα ηελ εμαζθάιηζε θηελήο δηακνλήο ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο.

Σέινο, νξγαλψλνπκε

θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη εθδξνκέο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο ζηελ έλαξμε ή ζηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην ηκήκα καο κε ηε ζπλεξγαζία ζπλαδέιθσλ θαη θνηηεηψλ. Γηα
παξάδεηγκα, γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο νξγαλψζεθε ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο
ηεο πεξηνρήο, επίζθεςε ζην ιανγξαθηθφ θαη αξραηνινγηθφ κνπζείν ηεο Φιψξηλαο, εθδξνκή
ζηηο Πξέζπεο ζε ζπλεξγαζία

κε ην Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη εθδξνκή ζηε

Θεζζαινλίθε κε επηζθέςεηο ζην Βπδαληηλφ κνπζείν θαη ζην αξραηνινγηθφ κνπζείν.
Πέληε θνηηήηξηέο καο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ηξίκελα ζπνπδψλ ζην Παλεπηζηήκην
ηνπ Goteborg, 1 θνηηεηήο καο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Friburg, έλαο θνηηεηήο καο ζην
Παλεπηζηήκην Jyvaskyla θαη 2 θνηηήηξηέο καο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Κχπξνπ. Έρνπλ φινη
θαη φιεο ιάβεη ζεηηθή αμηνιφγεζε απφ ηα παλεπηζηήκηα ππνδνρήο θαη, επίζεο, έρνπλ
απνθνκίζεη ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ηε γεληθφηεξε εκπεηξία απφ ηε
δηακνλή ηνπο ζηηο ρψξεο απηέο.
Σν 1/5 ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ ηκήκαηνο έρεη κεηαθηλεζεί ζην πιαίζην ζπλεξγαζηψλ Δξάζκνπο
ζην Goteborg , ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Αγγιία. Σα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ
κεηαθηλήζεθαλ θαηέζεζαλ εηδηθή έθζεζε κε ηα πεπξαγκέλα θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ
έδσζαλ ζηα παλεπηζηήκηα ππνδνρήο. Δπίζεο, ην ηκήκα καο έρνπλ επηζθεθζεί κία θαζεγήηξηα
απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Goteborg δχν θνξέο θαη κία θαζεγήηξηα απφ ην Παλεπηζηήκην
Jyvaskyla.

ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδεηαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο,
θνηηεηψλ (εηζεξρνκέλσλ, εμεξρφκελσλ) απφ ην 2004 έσο ζήκεξα.
Σκήκα

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2

4

4

2

3

1

3

2

1

2

Νεπηαγσγψλ
Κηλεηηθφηεηα
ΓΔΠ
(εμεξρφκελνη)
Κηλεηηθφηεηα
θνηηεηψλ
(εμεξρφκελνη)
Κηλεηηθφηεηα
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θνηηεηψλ
(εηζεξρφκελνη)

ρεηηθά κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ
ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ην Σκήκα εληζρχεη ηελ θηλεηηθφηεηα δίδνληαο ηηο ζρεηηθέο
εγθξίζεηο γηα ηελ απξφζθνπηε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.
Φπζηθά φηαλ θάπνην κέινο ΓΔΠ ζπκκεηάζρεη ζε πξφγξακκα αληαιιαγήο είζηζηαη λα
αλαπιεξψλεηαη απφ θάπνην ζπλάδειθφ ηνπ (θπξίσο γηα ηε δηεμαγσγή καζεκάησλ).
Γπζηπρψο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζζεηεο (απφ ην Σκήκα ή/θαη ην Ίδξπκα)
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ
ιακβάλνπλ κέξνο ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο. Μία ηέηνηα πξννπηηθή ζα ήηαλ φκσο
ζεκαληηθή ζε πεξίπησζε ζπλνιηθήο επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηκήκαηνο.
Τπάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ.

πσο

αλαθέξακε ζχληνκα πξνεγνπκέλσο, έρνπκε εμαζθαιίζεη ηελ αλαγλψξηζε φισλ ησλ ζπνπδψλ
ησλ εμεξρφκελσλ θνηηεηψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS. Γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο
πξνζθέξνπκε επηπιένλ πέληε καζήκαηα ζηα αγγιηθά (θαη θαηά θαηξνχο θαη ζε άιιεο
γιψζζεο), νη νπνίνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ φιν ην θφξην εξγαζίαο ελφο εμακήλνπ κε ηα
καζήκαηα απηά.
Γεληθφηεξα, ε ηδέα ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ θαη ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο πξνσζείηαη κέζσ ησλ επίζεκσλ αλαθνηλψζεσλ
ζηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηα δξψκελα ηνπ Erasmus. Με ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο κειψλ ΓΔΠ
ηνπ Σκήκαηνο κε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηα νπνία έρνπλ ζπλαθζεί ζπκθσλίεο είηε ζε
project, είηε κε αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα είηε κε ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Σκήκαηνο ζηε
δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ζε δηεζλείο επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη ηελ πξνβνιή
ηνπ Σκήκαηνο θαη, γεληθφηεξα, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζην εμσηεξηθφ.
Παξφηη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθάζηνηε δηνηθεηηθφ ππεχζπλν ηνπ Γξαθείνπ Γηεζλψλ /
Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ είλαη άξηζηε, ην θχξην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζην φηη ε ζέζε
απηή δελ ζηειερψλεηαη κφληκν πξνζσπηθφ αιιά απφ είλαη επί ζπκβάζεη. Υξεηάδεηαη αξθεηφο
ρξφλνο πξνθεηκέλνπ ν εθάζηνηε αξκφδηνο ππάιιεινο λα κάζεη ηα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά
αληηθείκελα ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Γηεζλψλ / Δπξσπατθψλ
Πξνγξακκάησλ. Κάηη ηέηνην ππνδειψλεη φηη ε ζηειέρσζε δελ είλαη επαξθήο κε ηελ έλλνηα
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φηη έλα Γξαθείν κε ηέηνηεο αξκνδηφηεηεο ζα έπξεπε λα απαζρνιεί ηνπιάρηζηνλ 2 άηνκα (εθ
ησλ νπνίσλ ν έλαο λα είλαη κφληκνο ππάιιεινο) ψζηε λα γίλεηαη ζσζηή θαηαλνκή ξφισλ θαη
αξκνδηνηήησλ. Δπίζεο, νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηφο καο ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλνχληαη ζηελ
Κνδάλε, φπνπ εδξεχεη ην Γξαθείν Γηεζλψλ ρέζεσλ ράλνληαο πνιιέο θνξέο καζήκαηα,
ρξφλν θαη ρξήκαηα γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ζρεηηθά έληππα. Θα βνεζνχζε ε άκεζε επίιπζε
ησλ δχν απηψλ δεηεκάησλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο εηθφλαο ηνπ ηκήκαηφο καο.
Ζ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο
αλαιακβάλεη ην Σκήκα γίλεηαη κε επίζεκε ελεκέξσζε ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηε Γεληθή
πλέιεπζε Σκήκαηνο (δπλαηφηεηεο-επηινγέο Ηδξπκάησλ, πξνζεζκίεο ππνβνιήο) θαη κε
άηππεο επηζθέςεηο-ζπλαληήζεηο ζε γξαθεία κειψλ ΓΔΠ θαζψο θαη κε e-mail ζε φζνπο
εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα.
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3. Δπεςνηηικό έπγο
ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ

Ζ Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ (Π.Σ.Ν.) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Π.Γ.Μ.) έθξηλε φηη κεηά απφ 15 έηε ιεηηνπξγίαο ζα
έπξεπε λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο επηζηεκνληθήο παξαγσγήο ηνπ ηκήκαηνο.
Πξνο ηνχην, απνθαζίζηεθε λα γίλεη κηα αλψλπκε πνζνηηθή θαηαγξαθή ησλ δεκνζηεπκάησλ,
ηεο ζπλεδξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δηεζλνχο αλαγλψξηζεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. Ζ
Γ.. ζεψξεζε φηη ε ζπγθεθξηκέλε θαηαγξαθή δελ κπνξεί λα απνηειεί ζε θακία πεξίπησζε
πνηνηηθφ δείθηε ηεο επηζηεκνληθήο παξαγσγήο ηνπ ηκήκαηνο, νχηε δείθηε ζχγθξηζεο κε άιια
νκνεηδή θαη πξνθαλψο θαη κε νκνεηδή παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα. Σνλίδεηαη δε φηη νη
πξναλαθεξζείζα απφθαζε ηεο Γ.. απνηειεί ζχλζεζε ηδενινγηθψλ θαη εκπεηξηθψλ
ζπληζησζψλ.
Αθνινχζσο παξαηίζεληαη θάπνηεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία απνηχπσζεο ηεο
επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο ζπλνιηθά αιιά θαη ηνπ θάζε κέινπο ηνπ Γ.Δ.Π.
κεκνλσκέλα:

 Σηα Παηδαγσγηθά Τκήκαηα (Π.Τ.) ζεξαπεύνληαη σο επί ην πιείζηνλ νη απνθαινύκελεο
επηζηήκεο ηεο αγσγήο (πεξίπνπ 20 δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία) πνπ θαηά βάζε
εληάζζνληαη ζηηο θνηλσληθέο ή ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Τόζν ην πεξηερόκελν, όζν θαη
νη κεζνδνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο ζεσξήζεηο ησλ επηζηεκνληθώλ πεδίσλ δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά π.ρ. Κνηλσληνινγία, Σπγθξηηηθή Παηδαγσγηθή, Γηδαθηηθή Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ,
Θεαηξηθή Αγσγή θ.ιπ. Ωο εθ ηνύηνπ ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε όηη ηα Π.Τ. παξνπζηάδνπλ
ζεκαληηθή αλνκνηνγέλεηα θαη όηη ην πξνζσπηθό ηνπο δελ αθνινπζεί έλαλ γεληθό ηξόπν
αλάπηπμεο ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο, αιιά θαηά θαλόλα ππαθνύεη ζηηο επηηαγέο
πνπ ηνπ ππαγνξεύζεη ην επηζηεκνληθό πεδίν πνπ ππεξεηεί. Τν γεγνλόο απηό δεκηνπξγεί
ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηηο εμειίμεηο ησλ κειώλ ηνπ ΓΔΠ, αθνύ πξαθηηθά δελ επηηξέπεη
ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή παξαγσγή ησλ επηκέξνπο θιάδσλ.

 Σηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, θαηά θαλόλα απνπζηάδεη ε βαζηθή έξεπλα ή ελ πάζε
πεξηπηώζεη δελ είλαη ηόζν δηαδεδνκέλε όζν ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. Σε πνιιά δε πεδία ησλ
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θνηλσληθώλ επηζηεκώλ απνπζηάδεη θαη ε εθαξκνζκέλε έξεπλα. Θα πξέπεη αθόκα λα
ζεκεησζεί όηη ε πνιηηηθή ηνπ Υπ.Δ.Π.Θ. ζηελ Διιάδα νδήγεζε ζηελ απαγόξεπζε ηεο βαζηθήο
θαη ηεο εθαξκνζκέλεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, κε ηελ απόθαζή ηνπ γηα απαγόξεπζε
εθπόλεζεο εξεπλώλ ζηα ζρνιεία.

 Διάρηζηα επηδνηνύκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα απεπζύλνληαη ζε Π.Τ. θαη αθόκα θαη
όηαλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα πξνθεξύζζνληαη αλαηίζεληαη ζε άζρεηα κε ηελ εθπαίδεπζε
παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα (π.ρ. πνιπηερληθά) ελδερνκέλσο γηαηί ηα βηνγξαθηθά ησλ
ππνςεθίσλ από ηα πνιπηερληθά ηκήκαηα ή ηα ηκήκαηα ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ πιεξνύλ
επαξθέζηεξα ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νη ίδηνη έρνπλ ζέζεη.

 Σηηο θνηλσληθέο θαη ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο δελ ππάξρεη πιήξεο ζύζηεκα
θαηαγξαθήο ησλ δηεζλώλ θαη ησλ εγρώξησλ πεξηνδηθώλ θαη ηνύην έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ
θαηαγξάθεηαη ην 75% πεξίπνπ ησλ εγρώξησλ (δελ θαηαγξάθεηαη θακία ειιεληθή
δεκνζίεπζε) θαη ησλ δηεζλώλ δεκνζηεπκάησλ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο δελ θαηαγξάθνληαη
θαη νη εγρώξηεο θαη νη δηεζλείο εηεξναλαθνξέο. Αξθεί λα αλαθεξζεί όηη δηεζλώο
αλαγλσξηζκέλνη Έιιελεο θνηλσληθνί επηζηήκνλεο κνηάδνπλ αζήκαληνη αλ αξηζκνπνηήζνπκε
ην ζπγγξαθηθό ηνπο έξγν ζύκθσλα κε ηηο πξνζηαγέο ησλ ηερλνιόγσλ θαη ησλ εθπξνζώπσλ
ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ.

 Ο ηξόπνο παξαγσγήο ησλ επηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο
δηαθέξεη ζεκαληηθά από ηνλ ηξόπν παξαγσγήο ησλ δεκνζηεύζεσλ ζηηο ζεηηθέο θαη ζηηο
ηερλνινγηθέο επηζηήκεο. Οη εξεπλεηηθέο ζπλζήθεο όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε θνηλσληθά
ππνθείκελα —δειαδή αλεμέιεγθηεο ζπλζήθεο— είλαη εληειώο δηαθνξεηηθέο από απηέο πνπ
αλαθέξνληαη

ζε

Δπηπξνζζέησο έλα

άςπρα

πιηθά

—πιήξσο

εξγαζηεξηαθό

πείξακα

ειεγρόκελεο
ζεηηθώλ

εξγαζηεξηαθέο
ή

ζπλζήθεο.

ηερλνινγηθώλ επηζηεκώλ

παξάγεη αξηζκό δεκνζηεύζεσλ αληίζηνηρν ησλ κεηξνύκελσλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ζε αληίζεζε
κε ηηο θνηλσληθέο έξεπλεο όπνπ ζπρλά κηα πιήξεο έξεπλα παξάγεη ην πνιύ 2-3 δεκνζηεύζεηο.

 Η πνζνηηθή απνηύπσζε ηεο αηνκηθήο ή ηεο ζπιινγηθήο δξαζηεξηόηεηαο δελ είλαη δπλαηόλ
λα ζπκππθλώλεηαη ζε πνζνηηθέο θαηαγξαθέο όηαλ όινη γλσξίδνπκε ηελ αμία ηεο πνηόηεηαο, ε
νπνία κάιηζηα αγλνείηαη παληειώο ζηηο επεξρόκελεο αμηνινγήζεηο ησλ Α.Δ.Ι.
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 Η επηζηεκνληθή επάξθεηα, πνζνηηθή ηε θαη πνηνηηθή, ησλ κειώλ ηνπ Γ.Δ.Π. θαζελόο
μερσξηζηά θξίζεθε θαη θξίλεηαη ζε θάζε εθινγή θαη εμέιημε. Οη ζεηηθέο θξίζεηο γηα θάζε
κέινο Γ.Δ.Π. επλννύλ ην ηκήκα ζπλνιηθά θαη νη αξλεηηθέο θξίζεηο ην βαξαίλνπλ
αληηζηνίρσο. Δθ ησλ πζηέξσλ αμηνινγήζεηο ζπληζηνύλ θίλδπλν εζσηεξηθώλ ζπγθξίζεσλ θαη
ζηελ νπζία θαηαξγνύλ ή απνδπλακώλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαηά ηηο θξίζεηο
εθινγώλ ή εμειίμεσλ.

 Οη δηεζλείο ηάζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ηκεκάησλ
θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ απηώλ θαζαπηώλ δελ ιακβάλνπλ ζνβαξά ππόςε ηε ζπγγξαθή
βηβιίσλ, αθξηβώο γηαηί ε αμηνιόγεζε απνηειεί ηδενινγηθή θαηαζθεπή ησλ ηερλνιόγσλ θαη
ησλ εθπξνζώπσλ ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ πνπ θαηά θαλόλα δελ εθδίδνπλ βηβιία.

 Η απνηύπσζε ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ κειώλ ηνπ Γ.Δ.Π. ελόο ηκήκαηνο,
αιιά θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ ηκήκαηνο ζπλνιηθά απνηειεί έλα ζύκπιεγκα αξηζκώλ θαη ζηαηηζηηθώλ
ζπζρεηίζεσλ πνπ δελ απνηππώλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο. Γηα
παξάδεηγκα δελ απνηππώλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο, ε δπλαηόηεηα ρξήζεο δηθηύνπ, ε
ζπλνιηθή πιηθνηερληθή ππνδνκή, νη ρξεκαηνδνηήζεηο, ν πινύηνο ηεο βηβιηνζήθεο θ.ά.

 Γηα ηελ επθξίλεηα ηεο

απνηύπσζεο

ηεο επηζηεκνληθήο

δξαζηεξηόηεηαο

ελόο

παλεπηζηεκηαθνύ ηκήκαηνο θαη ησλ κειώλ ηνπ Γ.Δ.Π. πνπ εξγάδνληαη ζε απηό ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππόςηλ θαη κεηαβιεηέο όπσο: ε θαηαλνκή ησλ βαζκίδσλ, ηα ρξόληα ππεξεζίαο
ζην παλεπηζηήκην, ε επηζηεκνληθή εκπεηξία, ηα είδε ησλ δεκνζηεύζεσλ, ε θαηαλνκή ησλ
επηζηεκνληθώλ θιάδσλ θ.ά.

Σν δήηεκα ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Δ.Π. ελφο παλεπηζηεκηαθνχ
ηκήκαηνο θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζπλνιηθά ζα έπξεπε λα απνηειεί αληηθείκελν
«επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εηδηθήο έξεπλαο» θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα έπξεπε
λα εμαληιείηαη ζε πνζνηηθέο απνηππψζεηο κνλνκεξψο εκπλεπζκέλεο.
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ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

Η. ΤΝΟΛΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ

Πίλαθαο 1. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα.
Βαθμίδα

Απιθμόρ μελών Γ.Δ.Π.

Λέθηνξεο

5

Δπίθ. Καζεγεηέο

5

Αλαπι. Καζεγεηέο

2

Καζεγεηέο

3

ύνολο1

15

Πίλαθαο 2. Μέζεο, ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο θαη αζξνίζκαηα όισλ ησλ κεηαβιεηώλ.
Std.
Μεηαβληηέρ

N Min. Max. ύνολο Mean

Deviation

Σημειώνεηαι όηι παρέδωζαν δεδομένα ποσ αθορούν ζηο ζσγγραθικό ηοσς έργο ηα 15 από ηα 18
μέλη Δ.Ε.Π. ηοσ ημήμαηος.
1
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Τπεξεζία ΓΔΠ

15

0

13

84

5,60

3,661

Τπεξεζία ζην Παλ.

15

2

14

124

8,27

3,615

Έηε απφθηεζεο Γ.Γ.

15

4

27

173

11,53

5,963

πλνιηθφο αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ

15

16

152

930

62

38,586

Βηβιία

14

1

15

65

4,64

4,765

14

1

10

63

4,50

2,594

11

1

9

34

3,09

2,119

14

1

30

146

10,43

7,803

14

1

24

114

8,14

6,960

15

3

31

202

13,47

9,078

Άξζξα ζε ειιεληθά πεξηνδηθά

15

4

58

240

16,00

13,538

Άξζξα ζηνλ ειιεληθφ ηχπν

5

1

50

66

13,20

20,753

14

4

35

212

15,14

8,151

15

4

36

305

20,33

10,465

14

1

7

38

2,71

1,684

14

1

12

60

4,29

3,292

11

1

7

37

3,36

1,963

14

2

19

99

7,07

4,747

πκκεηνρέο

ζε

ζπιινγηθνχο

ηφκνπο

ζπιινγηθνχο

ηφκνπο

(ειιελφγισζζνη)
πκκεηνρέο

ζε

(μελφγισζζνη)
Άξζξα ζε δηεζλή πεξηνδηθά
Γεκνζηεχζεηο

ζε

πξαθηηθά

δηεζλψλ

ζπλεδξίσλ
Γεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά παλειιελίσλ
ζπλεδξίσλ

πκκεηνρέο κε αλαθνίλσζε ζε δηεζλή
ζπλέδξηα
πκκεηνρέο

κε

αλαθνίλσζε

ζε

παλειιήληα ζπλέδξηα
πκκεηνρέο ζε δηεζλείο επηζηεκνληθέο
νξγαλψζεηο
πκκεηνρέο

ζε

επηζηεκνληθέο

νξγαλψζεηο εζληθήο εκβέιεηαο
Γηεζλείο ζπλεξγαζίεο κε επηζηεκνληθά
ηδξχκαηα
πκκεηνρέο

ζε

ρξεκαηνδνηνχκελα

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
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Γηεζλείο εηεξναλαθνξέο

15

1

40

171

11,40

11,306

Διιεληθέο εηεξναλαθνξέο

15

2

196

517

34,47

47,679

ΗΗ. ΚΑΣΑΝΟΜΔ

Πίλαθαο 3. Σπλνιηθή ζπγγξαθηθή παξαγσγή ηνπ ηκήκαηνο
Δίδορ δημοζίεςζηρ

Απιθμόρ δημοζιεύζευν

Βηβιία

65

πκκεηνρέο ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο (ειιελφγισζζνη)

63

πκκεηνρέο ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο (μελφγισζζνη)

34

Άξζξα ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά

146

Γεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά δηεζλψλ ζπλεδξίσλ

114

Γεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά παλειιελίσλ ζπλεδξίσλ

202

Άξζξα ζε ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά

240

Άξζξα ζηνλ ειιεληθφ ηχπν

66

ύνολο

930

Πίλαθαο 4. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά επηζηεκνληθή πεξηνρή
Δπιζηημονική πεπιοσή Απιθμόρ μελών Γ.Δ.Π.
Κνηλσληθέο επηζηήκεο

12

Θεηηθέο επηζηήκεο

3

ύνολο

15
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Πίλαθαο 5. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη ρξόλν ππεξεζίαο σο
κέινο Γ.Δ.Π.
Βαθμίδα

Μέζορ σπόνορ ςπηπεζίαρ υρ μέλορ Γ.Δ.Π.

Λέθηνξεο

1,8

Δπίθ. Καζεγεηέο

6

Αλαπι. Καζεγεηέο

6

Καζεγεηέο

11,0

Πίλαθαο 6. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζν ρξόλν ππεξεζίαο
ζην παλεπηζηήκην ζπλνιηθά
Βαθμίδα

Μέζορ σπόνορ ςπηπεζίαρ ζηο Πανεπιζηήμιο

Λέθηνξεο

5,4

Δπίθ. Καζεγεηέο

8,6

Αλαπι. Καζεγεηέο

7

Καζεγεηέο

13,3

Πίλαθαο 7. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζν ρξόλν από ηελ
απόθηεζε ηνπ Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο
Βαθμίδα
Λέθηνξεο

Μέζορ σπόνορ από ηην απόκηηζη ηος Γ.Γ.
7

Δπίθ. Καζεγεηέο

10,6

Αλαπι. Καζεγεηέο

14,5

Καζεγεηέο

18,7

Πίλαθαο 8. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ
δεκνζηεύζεσλ
Βαθμίδα

Εηήζια έκθεζη αξιολόγηζης
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Λέθηνξεο

55

Δπίθ. Καζεγεηέο

45,2

Αλαπι. Καζεγεηέο

62,5

Καζεγεηέο

125,3

Πίλαθαο 9. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ βηβιίσλ
Βαθμίδα
Λέθηνξεο

Απιθμόρ βιβλίυν
1,6

Δπίθ. Καζεγεηέο

2

Αλαπι. Καζεγεηέο

7

Καζεγεηέο

11,0

Πίλαθαο 10. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ
ζπκκεηνρώλ ζε ειιελόγισζζνπο ζπιινγηθνύο ηόκνπο
Γημοζιεύζειρ ζε ελληνόγλυζζοςρ ζςλλογικούρ
Βαθμίδα

ηόμοςρ

Λέθηνξεο

2,8

Δπίθ. Καζεγεηέο

4,6

Αλαπι. Καζεγεηέο

4

Καζεγεηέο

6,0

Πίλαθαο 11. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ
ζπκκεηνρώλ ζε μελόγισζζνπο ζπιινγηθνύο ηόκνπο
Γημοζιεύζειρ ζε ξενόγλυζζοςρ ζςλλογικούρ
Βαθμίδα

ηόμοςρ

Λέθηνξεο

1,8

Δπίθ. Καζεγεηέο

1,2
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Αλαπι. Καζεγεηέο

2

Καζεγεηέο

5,0

Πίλαθαο 12. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ
δεκνζηεύζεσλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά
Βαθμίδα

Γημοζιεύζειρ ζε διεθνή πεπιοδικά

Λέθηνξεο

6,6

Δπίθ. Καζεγεηέο

10

Αλαπι. Καζεγεηέο

7,5

Καζεγεηέο

16,0

Πίλαθαο 13. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ
δεκνζηεύζεσλ ζε ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά
Βαθμίδα
Λέθηνξεο

Άπθπα ζε ελληνικά πεπιοδικά
8

Δπίθ. Καζεγεηέο

15,6

Αλαπι. Καζεγεηέο

11,5

Καζεγεηέο

33,0

Πίλαθαο 14. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ
δεκνζηεύζεσλ ζε πξαθηηθά δηεζλώλ ζπλεδξίσλ
Βαθμίδα

Γημοζιεύζειρ ζε ππακηικά διεθνών ζςνεδπίυν

Λέθηνξεο

10,2

Δπίθ. Καζεγεηέο

2,8

Αλαπι. Καζεγεηέο
Καζεγεηέο

Εηήζια έκθεζη αξιολόγηζης
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Πίλαθαο 15. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ
δεκνζηεύζεσλ ζε πξαθηηθά παλειιελίσλ ζπλεδξίσλ
Βαθμίδα

Γημοζιεύζειρ ζε ππακηικά πανελληνίυν ζςνεδπίυν

Λέθηνξεο

11,8

Δπίθ. Καζεγεηέο

8,6

Αλαπι. Καζεγεηέο

21,5

Καζεγεηέο

19,0

Πίλαθαο 16. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ
δεκνζηεύζεσλ ζηνλ ηύπν
Βαθμίδα
Λέθηνξεο

Γημοζιεύζειρ ζηον ελληνικό ηύπο
1,8

Δπίθ. Καζεγεηέο

0

Αλαπι. Καζεγεηέο

1

Καζεγεηέο

18,3

Πίλαθαο 17. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ
ζπκκεηνρώλ (κε αλαθνίλσζε) ζε δηεζλή ζπλέδξηα
Βαθμίδα

ςμμεηοσέρ με ανακοίνυζη ζε διεθνή ζςνέδπια

Λέθηνξεο

16,8

Δπίθ. Καζεγεηέο

12,4

Αλαπι. Καζεγεηέο

11,5

Καζεγεηέο

14,3

Πίλαθαο 18. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ
ζπκκεηνρώλ (κε αλαθνίλσζε) ζε παλειιήληα ζπλέδξηα

Εηήζια έκθεζη αξιολόγηζης

37

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιζηημίου Δυηικής Μακεδονίας

Βαθμίδα
Λέθηνξεο

ςμμεηοσέρ με ανακοίνυζη ζε πανελλήνια ζςνέδπια
15,6

Δπίθ. Καζεγεηέο

17

Αλαπι. Καζεγεηέο

25

Καζεγεηέο
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Πίλαθαο 19. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ
ζπκκεηνρώλ ζε δηεζλείο επηζηεκνληθέο νξγαλώζεηο
Βαθμίδα
Λέθηνξεο

ςμμεηοσέρ ζε διεθνείρ επιζηημονικέρ οπγανώζειρ
2,8

Δπίθ. Καζεγεηέο

2

Αλαπι. Καζεγεηέο

2

Καζεγεηέο

3,3

Πίλαθαο 21. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ
ζπκκεηνρώλ ζε επηζηεκνληθέο νξγαλώζεηο εζληθήο εκβέιεηαο
Βαθμίδα

ςμμεηοσέρ ζε επιζηημονικέρ οπγανώζειρ εθνικήρ εμβέλειαρ

Λέθηνξεο

5,4

Δπίθ. Καζεγεηέο

3,2

Αλαπι. Καζεγεηέο

1,5

Καζεγεηέο

4,7

Πίλαθαο 22. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ
δηεζλώλ ζπλεξγαζηώλ
Βαθμίδα

Εηήζια έκθεζη αξιολόγηζης
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Λέθηνξεο

0,6

Δπίθ. Καζεγεηέο

2,6

Αλαπι. Καζεγεηέο

3,5

Καζεγεηέο

4,7

Πίλαθαο 23. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ
ζπκκεηνρώλ ζε ρξεκαηνδνηνύκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
Βαθμίδα

ςμμεηοσέρ ζε σπημαηοδοηούμενα επεςνηηικά ππογπάμμαηα

Λέθηνξεο

4

Δπίθ. Καζεγεηέο

4,8

Αλαπι. Καζεγεηέο

8

Καζεγεηέο

13,0

Πίλαθαο 24. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ
δηεζλώλ εηεξναλαθνξώλ
Βαθμίδα

Γιεθνείρ εηεποαναθοπέρ

Λέθηνξεο

6,6

Δπίθ. Καζεγεηέο

11,8

Αλαπι. Καζεγεηέο

13

Καζεγεηέο

17,7

Πίλαθαο 25. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο θαηά βαζκίδα θαη κέζνπ αξηζκνύ
ειιεληθώλ εηεξναλαθνξώλ
Βαθμίδα

Δλληνικέρ εηεποαναθοπέρ

Λέθηνξεο

19,4

Δπίθ. Καζεγεηέο

18,4
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Αλαπι. Καζεγεηέο
Καζεγεηέο

20
96,0

III. ΜΔΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΔ

Ο κέζνο αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ θαηά κέζε ηηκή ησλ εηψλ ππεξεζίαο Γ.Δ.Π. γηα ην ζχλνιν
ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη 11,9.
Ο κέζνο αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ θαηά κέζε ηηκή ησλ εηψλ πξφζθηεζεο Γ.Γ. είλαη 5,8.

IV. ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΗΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο παξνπζηάδεη ρακειφ κέζν φξν παλεπηζηεκηαθήο ππεξεζίαο
(κφιηο 5,6 έηε). Δπίζεο παξνπζηάδεη ρακειφ κέζν φξν ρξφλνπ απφθηεζεο Γηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο (11,6 έηε). Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ ηκήκαηνο είλαη 15 έηε. Αμίδεη αθφκα λα
αλαθεξζεί φηη φια ηα κέιε ηνπ Γ.Δ.Π. πνπ είραλ εθιεγεί κέρξη θαη ην 1996 έρνπλ εθιεγεί ζε
άιια Α.Δ.Η. (3 άηνκα) ελψ άιινη δχν ζπλάδειθνη πνπ εθιέρηεθαλ αξγφηεξα αθνινχζεζαλ
ηελ ίδηα πνξεία. Σέινο, ηα παιαηφηεξα κέιε ηνπ Γ.Δ.Π. πνπ παξακέλνπλ ζην ηκήκα
εθιέρηεθαλ ην 1997 θαη είλαη κφλνλ 2. ια ηα πξναλαθεξζέληα ηεθκεξηψλνπλ ην λεαξφ ηεο
επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο θαη ηελ έιιεηςε πςειψλ βαζκίδσλ.
Παξά ηαχηα ζεσξνχκε φηη ε θιίκαθα θαηαλνκήο ησλ βαζκίδσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη
θπζηνινγηθή. Χο εθ ηνχηνπ ζεσξνχκε φηη νη θαηαλνκέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αλάιπζε
πνπ πξνεγήζεθε κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηθαλνπνηεηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ
επαγγεικαηηθή αιιά θαη ηελ ειηθηαθή λεφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Αλ θαη ηκήκα φπνπ
ζεξαπεχνληαη θπξίσο νη αλζξσπηζηηθέο ή θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο ε δηεζλήο παξνπζία ηνπ
πξνζσπηθνχ είλαη αμηφινγε (βι. δηεζλείο δεκνζηεχζεηο, εηεξναλαθνξέο, δηεζλή ζπλεδξηαθή
δξαζηεξηφηεηα, ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο επηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο) αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη
νχηε ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, αιιά νχηε θαη ε εθπεθξαζκέλε θξαηηθή πνιηηηθή γηα ηα
πεξηθεξεηαθά Α.Δ.Η. βνήζεζαλ κέρξη ζήκεξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.

Εηήζια έκθεζη αξιολόγηζης
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Ζ πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ πίλαθα (2) πξνζθέξεη αξθεηέο ζεκαληηθέο ζρεηηθά κε ην πξνθίι
ηνπ ηκήκαηνο θαη είλαη αξθεηά θαηαηνπηζηηθφο. Γηα παξάδεηγκα, ν κέζνο αξηζκφο
δεκνζηεχζεσλ είλαη 62, ελψ ε κηθξφηεξε ηηκή είλαη ην 16. ια ηα κέιε ηνπ Γ.Δ.Π. ηνπ
ηκήκαηνο έρνπλ εθδψζεη έλα ηνπιάρηζηνλ βηβιίν, ελψ έλα κέινο ηνπ Γ.Δ.Π. έρεη εθδψζεη 15.
Ζ κέζε ηηκή ηνπ αξηζκνχ ησλ βηβιίσλ είλαη 4,64. Καη ε δηεζλήο παξνπζία ηνπ ηκήκαηνο —ζε
επίπεδν δεκνζηεχζεσλ θαη ζπκκεηνρψλ ζε ζπλέδξηα— κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί
ηθαλνπνηεηηθή κε δεδνκέλν φηη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο έρεη ζπκκεηάζρεη ζε
212 δηεζλή ζπλέδξηα κε κέζν αξηζκφ ζπλεδξίσλ αλά κέινο ηνπ Γ.Δ.Π. ίζν κε 15,14.
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4. σέζειρ με κοινυνικούρ / πολιηιζηικούρ / παπαγυγικούρ (ΚΠΠ) θοπείρ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ- ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙ
Το υλικό
Ήδε ην Π.Σ.Ν. Φιψξηλαο ηνπ ΠΓΜ πεξηιακβάλεη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ
αλεπηπγκέλε ζε 3 θάζεηο, ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηξηψλ/ηψλ ζην Πξφγξακκα
πνπδψλ ηνπ. Μέζα απφ απηήλ νη θνηηήηξηεο/ηέο νινθιήξσλαλ κεξηθψο ηελ εθαξκνγή ησλ
γλψζεσλ ζηελ πξάμε, δηφηη ε πξαθηηθή άζθεζε ζην λεπηαγσγείν ήηαλ κέρξη ηψξα
απνθιεηζηηθά ζπλδπαζκέλε κε ηε Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο ζεζκνζεηεκέλεο πξνζρνιηθήο αγσγήο.
Χζηφζν γηα ηε ζχλδεζε ησλ γλψζεσλ

κε ηηο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο θαη γηα ηελ

πιεξέζηεξε έληαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ
πξνψζεζε θαη βειηίσζε ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζχκθσλα κε ηα λέα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα
απφ ην 2005 έρεη νινθιεξσζεί ε δηεχξπλζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην
λεπηαγσγείν κέζα απφ ηε ζχδεπμε θαη ζπκπιήξσζε κε ηνπο παξαθάησ θνηλσληθνχο θνξείο
ππνδνρήο:
Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Φιψξηλαο – Παηδηθφ παξάξηεκα – Παλεπηζηεκηαθή βηβιηνζήθε ΠΓΜ
Φιψξηλαο, Βηβιηνζήθε «Αξηζηνηέιεο», Πξνζαξηεκέλν Δξγαζηήξην Βηβιηνινγίαο θαη
βηβιηαγσγήο, Δξγαζηήξην κειέηεο ηεο γιψζζαο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο ηνπ
ΠΓΜ, ΓΑΚ (Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο - Παξάξηεκα Φιψξηλαο), Αξρεία Ννκαξρίαο,
Γήκνπ, Βηνηερληθφ επηκειεηήξην, Αξρεία Δθεκεξίδσλ, Σππνγξαθεία Φιψξηλαο θαη Κνδάλεο,
Μνπζεία (Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Φιψξηλαο, Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο, Πηλαθνζήθε
Φισξηλησηψλ Καιιηηερλψλ), Δξγαζηήξην Δηθαζηηθψλ θαη εξγαζηήξην Μνπζηθήο ηεο
Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο ηνπ ΠΓΜ, Χδείν Φιψξηλαο, Σερλνεπηζηεκνληθά κνπζεία
ζηελ Έδεζζα, ζηελ Κνδάλε, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζην δίθηπν, Δξγαζηήξην Φπζηθήο θαη
Υεκείαο, Δξγαζηήξην ππνινγηζηψλ ηνπ ΠΣΝ Φιψξηλαο, πιινγέο (Λανγξαθηθή πιινγή
Λέζρεο Πνιηηηζκνχ Φιψξηλαο, Λανγξαθηθή πιινγή «Αξηζηνηέιε»), Πεξηβαιινληηθέο
νξγαλψζεηο (Αξθηνχξνο, Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ, WWF), Δξγαζηήξην ππνινγηζηψλ
ηνπ ΠΣΝ Φιψξηλαο, Παηδηθνί ζηαζκνί, Ννζνθνκείν Φιψξηλαο, Δηδηθά ζρνιεία, ΔΡΑ, ΚΔΠ,
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ΟΣΔ, ΟΑΔΓ, ΓΖΜΟ, ΝΟΜΑΡΥΗΑ, Φξνληηζηήξηα ππνινγηζηψλ θαη μέλσλ γισζζψλ,
Πξσηνβάζκηεο Τπεξεζίεο Γηνίθεζεο, ΣΔΓΚ, Ηδησηηθνί Ραδηνθσληθνί ηαζκνί, Βηβιηνπσιεία.
Οη ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάζε βαζκίδαο δείρλνπλ φηη
ν αληαγσληζκφο έρεη θζάζεη ζε πςειά επίπεδα θαη φηη νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνχλ
δηεμφδνπο θαη πξνζφληα, ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ λα αλαδεηήζνπλ κε επηζηεκνληθή θαη
δηδαθηηθή αζθάιεηα ζέζεηο εξγαζίαο ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη
ζπλερείο κεηαβνιέο ζηε δνκή θαη ζηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ζην δηεζλή, αιιά θαη ζηνλ
ειιεληθφ ρψξν πξνζηδηάδνπλ ζηελ αλάγθε γηα πςειά επίπεδα εμεηδίθεπζεο ζηνλ ηνκέα ησλ
επηζηεκψλ ηεο Αγσγήο.
εκεηψλνπκε επίζεο φηη ε αλάγθε εμεηδίθεπζεο δελ αθνξά κφλν ζηελ εθαξκνγή, αιιά θαη
ζηελ έξεπλα, ε νπνία ζηνλ ειιεληθφ ρψξν δελ αζθείηαη νξγαλσκέλα θαη κέζα απφ
ζπζηεκαηηθά κνξθψκαηα, αιιά ζηεξίδεηαη ζηελ πξσηνβνπιία κεκνλσκέλσλ επηζηεκφλσλ,
θπξίσο παλεπηζηεκηαθψλ.
Οη ζπγθεθξηκέλεο εμεηδηθεχζεηο (Παηδηθέο Βηβιηνζήθεο, Μνπζεία, Παηδφηνπνη, Παηδηθέο
Υαξέο, Σέρλε, Ηζηνξία θαη Φχιν, Πεξηβάιινλ, Βαζηθή θαη Δθαξκνζκέλε Παηδαγσγηθή
Έξεπλα, Ννζνθνκεία,

Δηδηθή Αγσγή, Νέεο Σερλνινγίεο, Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο-

Γηαδηθηπαθέο Δπηθνηλσλίεο Νέσλ) πνπ απνηεινχλ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο ηεο πξφηαζήο καο,
έρνπλ ηεζεί ζην επίθεληξν ηεο δηεζλνχο, αιιά θαη ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο θαη έρνπλ πεξηέιζεη ζην επίθεληξν ζεκαληηθψλ θαηλνηνκηθψλ εθαξκνγψλ εθ
κέξνπο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο κε ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο κπνξνχλ λα
ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: Απνηειέζκαηα σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηξηψλ/ψλΠξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα νινθιεξσκέλσλ ζπνπδψλ πςεινχ επηπέδνπ ζην ηνκέα ηεο
εθαξκνζκέλεο παηδαγσγηθήο θαη ζηα ζπγθεθξηκέλα πεδία, φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ . Οη
απφθνηηνη ζα είλαη ζε ζέζε λα ζηειερψζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηφζν ζε δηνηθεηηθφ φζν θαη
ζρνιηθφ - παηδαγσγηθφ επίπεδν, δειαδή ζε ηνκείο φπνπ ε απνπζία ηέηνηνπ είδνπο εηδίθεπζεο
είλαη εκθαλέζηαηε.
Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα πςεινχ επηπέδνπ εμεηδίθεπζεο κε απνηέιεζκα λα ζεσξνχληαη
εηδηθνί ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Γεληθά επηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία δηάρπζεο θαη εκπέδσζεο
εηδηθψλ

γλψζεσλ

ζε

πηπρηνχρνπο

παηδαγσγηθνχ

παλεπηζηεκηαθνχ

ηκήκαηνο

πξνζαλαηνιηζκέλσλ θαη ζε ρψξνπο πεξηθεξεηαθνχο ζε ζρέζε κε ην λεπηαγσγείν θαη κε ην
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ζρνιείν

θαη παξέρεηαη ζηηο/ηνπο απνθνίηνπο ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο σο πξνο ηελ

εηδίθεπζή ηνπο θαη ηελ παξεπφκελε αλαδήηεζε εξγαζίαο.
Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο/ηνπο απνθνίηνπο λα απνθηήζνπλ εξγαζηαθέο εκπεηξίεο ηφζν ζε
ζρέζε κε ηνλ θχξην ρψξν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ελαζρφιεζεο φζν θαη ζε ζρέζε κε άιινπο
ρψξνπο, φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα εξγαζηνχλ κε βάζε ηηο βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο.
Ζ πξνζθνξά πξψηκεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο δηεπθνιχλεη ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε
επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο. Ζ θνηλσληθνπνίεζε ησλ αζθνπκέλσλ ζε πξαγκαηηθέο
εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Γηεπθνιχλεηαη ε απνδνρή απφ ηελ πιεπξά ησλ αζθνπκέλσλ ηεο
αλαγθαηφηεηαο δηακφξθσζεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλείδεζεο.
Απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή
Ζ πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη φιεο νη πξνηεηλφκελεο εηδηθεχζεηο ζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο
πξνο ηελ εκπέδσζε κέηξσλ θαη εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ζηνπο ζρεηηθνχο ηνκείο. πλεηζθνξά ζηελ
έξεπλα θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Δμππεξεηείηαη ε δηάδξαζε κεηαμχ
Ηδξπκάησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο- θνξέσλ ππνδνρήο Γεκνζίνπ θαη Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο θαη επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ κε απνηέιεζκα ηε κνληκφηεξε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θνξέσλ.
Απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο:
Πξνάγεηαη ε βαζηθή θαη ε εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη ζε άιινπο ηνκείο φπνπ εθαξκφδνληαη νη
γεληθέο θαη νη εηδηθέο αξρέο ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο. Πξνζθέξεηαη ε επθαηξία λα
ζπλδπαζηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ε ζεσξία κε ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ζε
ειεγρφκελν - πεηξακαηηθφ πεξηβάιινλ. Γίλεηαη ε επθαηξία παξαγσγήο πξσηνγελνχο θαη
δεπηεξνγελνχο παηδαγσγηθνχ, πνιηηηζκηθνχ, ηερλνινγηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν λα ζρεηίδεηαη θαη
κε ηηο πξνηεηλφκελεο πξαθηηθέο αζθήζεηο.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζεσξνχκε φηη σθεινχληαη άκεζα νη απφθνηηεο/νη ηνπ ΠΣΝ Φιψξηλαο,
νη νπνίεο/νη επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηνπο πνηθίινπο
θνηλσληθνχο

ηνκείο, φπνπ πξνηείλνπκε ηελ αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Πξαθηηθψλ

Αζθήζεσλ, δηφηη αλαπηχζζνληαη ζπλνιηθά σο παηδαγσγνί θαη ζχγρξνλνη παξαηεξεηέο ησλ
θνηλσληθψλ αιιαγψλ.
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εκεηψλνπκε ελδεηθηηθά ην ακθίδξνκν ελδηαθέξνλ ησλ θνξέσλ θαη ησλ θνηηεηξηψλ ζε
ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηα ΓΑΚ Φιψξηλαο, ζηε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Φιψξηλαο θαη
Κνδάλεο, ζην Αξραηνινγηθφ, Λανγξαθηθφ Μνπζείν Φιψξηλαο, ζην Μνπζείν χγρξνλεο
Σέρλεο Φιψξηλαο, ζηελ Παηδηθή Βηβιηνζήθε Φιψξηλαο, ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε,
ζηα ΚΓΑΔ Φιψξηλαο, ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο Φιψξηλαο, ζηνλ ΟΣΔ Φιψξηλαο, ζην
Πεξηβαιινληηθφ Κέληξν Φιψξηλαο, ζην Σερλνινγηθφ Μνπζείν Έδεζζαο, Κνδάλεο θαη
Θεζζαινλίθεο, φπνπ νη θνηηήηξηεο αζθήζεθαλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, γξαθείνπ θαη
ππεξεζηαθήο δενληνινγίαο, ελψ παξάιιεια έγηλαλ θαη δηαιέμεηο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο
ησλ θνξέσλ ζπλεξγαζίαο θαη απφ ηα αληίζηνηρα κέιε ΓΔΠ. Έκθαζε δφζεθε ζηηο δξάζεηο ζε
ζέκαηα δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο γξαθείσλ δεκφζηαο ππεξεζίαο, πιεξνθνξηθήο θαη θνηλσληθήο
επηκφξθσζεο, αηζζεηηθήο, δηαθφζκεζεο, ηππνγξάθεζεο θαη έθδνζεο αθηζψλ, εληχπσλ θαη
βηβιίσλ. Αληίζηνηρα νη θνηηήηξηεο αζθήζεθαλ ζηα γξαθεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
ζηελ Ννκαξρία, ζην Γήκν, ζηα ΔΛΣΑ Φιψξηλαο, ζην Σππνγξαθείν, ζηα εξγαζηήξηα Καιψλ
θαη εθαξκνζκέλσλ Σερλψλ Φιψξηλαο, ζηελ ππεξεζία Κνηλσλία θαη Πιεξνθνξηθή ζηελ
Ννκαξρία Φιψξηλαο, ζηελ ΔΡΑ, ζηνλ ΟΑΔΓ, ζηνλ ΟΣΔ.
ηε ζπλέρεηα νη θνηηήηξηεο κέζα απφ ηελ κέζνδν ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο θαηέγξαςαλ
εξσηήκαηα, απνξίεο θαη πιηθφ ζε κνξθή εξσηεκαηνινγίσλ θαη θχιισλ παξαηήξεζεο ζηηο
ππεξεζίεο, φπνπ εξγάζηεθαλ κε ηελ επνπηεία ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ηεο επηζηεκνληθά
ππεχζπλεο.
Σν φθεινο γηα ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο: έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηηο εμειίμεηο ζε
δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία θαη αλαλεψλνπλ κέζσ ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο ηνπο κε ην
παλεπηζηήκην ηηο αξρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηηο πξαθηηθέο.
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5. ηπαηηγική ακαδημαφκήρ ανάπηςξηρ

Δηζαγσγή

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-07 ςεθίζηεθε απφ ηε Γ.. νξίζηεθε ε ζχληαμε ηνπ
ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηεο Παηδαγσγηθή
ρνιήο Φιψξηλαο απφ κέιε ηξηκεινχο επηηξνπήο κειψλ ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο.
Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο φηη ηα
Παλεπηζηήκηα βξίζθνληαη ζήκεξα αληηκέησπα κε ζεκαληηθέο δνκηθέο αιιαγέο ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ιφγσ, ηεο πξφζθαηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο

θαη

γεληθφηεξα ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ.
Σν πγθεθξηκέλν ηξαηεγηθφ ρέδην πεξηιακβάλεη:
- Σελ απνηχπσζε ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο ζην Σκήκα,
- Σελ εθηίκεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηφζν ζηνλ ειιαδηθφ φζν θαη ζην
δηεζλή ρψξν
- Σελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθππηαλ θαη ηέινο
- Σνλ πξνζδηνξηζκφ κειινληηθψλ δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρνπο:
- (Ηζσο) ηελ εγθαζίδξπζε Νέαο Γνκήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο.
-. Σελ αλάπηπμε θα δηαρείξηζε ησλ Τπνδνκψλ (ρψξσλ θαη εμνπιηζκψλ).
- Σελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
- Σε βειηίσζε (Αλάπηπμε, εμέιημε) ησλ Πξνπηπρηαθψλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.
- Σελ πηνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Πνηφηεηαο πνπ ζα
πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε κε εξσηεκαηνιφγηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο απφ ηνπο θνηηεηέο θαζψο θαη ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο θαη
Δπηηξνπψλ απφ ηα κέιε ΓΔΠ θαη εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, ηνλ απνινγηζκφ
δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξακκαηηζκφ αλαγθψλ ησλ κειψλ ΓΔΠ, ηνπ ινηπνχ Γηδαθηηθνχ θαη
Σερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηελ
εηήζηα έθζεζε αμηνιφγεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Πνηφηεηαο. ηφρνο είλαη ε
αλάπηπμε/ζχληαμε ελφο πζηήκαηνο Μέηξεζεο κε ηε βνήζεηα δεηθηψλ απφ ην νπνίν ζα
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αληινχληαη δηάθνξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζηκα ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Σέινο έηνο ή
θάζε 4 έηε (ή 1 έηνο) πξνβιέπεηαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο.
-Σε

ρξεκαηνδφηεζε

ηνπ

Σκήκαηνο,

φπσο

απηή

ζην

«Πξφγξακκα

ΓΗΑ

ΒΗΟΤ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ».

Παξνχζα θαηάζηαζε
Ζ Παηδαγσγηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηε Φιψξηλα
απνηειείηαη απφ ηα Παηδαγσγηθά Tκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Νεπηαγσγψλ. ηα
Tκήκαηα δελ έρνπλ ζπζηαζεί Tνκείο. Σν Παηδαγσγηθφ Tκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
ηδξχζεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 544/1989 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκα ηνπ
Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1990-91. Σν
Παηδαγσγηθφ Tκήκα Νεπηαγσγψλ θαη ηαπηφρξνλα ε Παηδαγσγηθή ρνιή Φιψξηλαο
ηδξχζεθαλ κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 99/1993.
Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

(ΠΓΜ) (www.uowm.gr) ηδξχζεθε κε ην Π.Γ.

92/2003 (Φ.83/11-4-2003) θαη άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 2003. Σα πξψηα Σκήκαηα ηνπ
ΠΓΜ απνηέιεζαλ ηα ηέζζεξα Σκήκαηα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ έδξεπαλ ζηε
Γπηηθή Μαθεδνλία, κεηαμχ απηψλ θαη ηα δχν Σκήκαηα ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο.
Απφ 1-1-2004 κεηαθέξζεθε θαη ην πξνζσπηθφ (κέιε ΓΔΠ, ΔΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ θαη δηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ).

χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 544/1989, ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ. 99/1993 θαη ζηα πιαίζηα
ηεο απνζηνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (άξζξν 1 ηνπ Ν. 1268/1982) ην Σκήκα έρεη σο απνζηνιή:
 λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο κε ηελ αθαδεκατθή
θαη ηελ εθαξκνζκέλε δηδαζθαιία θαη έξεπλα,
 λα παξέρεη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ηελ απαξαίηεηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή
θαηάξηηζε γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη
εμέιημε,
 λα ζπκβάιιεη ζηελ εμχςσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ θάιπςε
ησλ αλαγθψλ ζε δεηήκαηα Παηδαγσγηθήο,
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 λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε παηδαγσγηθψλ ελ γέλεη
πξνβιεκάησλ, θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο γηα
ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη δηαξθή επηκφξθσζε ηνπ ιανχ.
Σν Σκήκα ρνξεγεί πηπρίν, ην νπνίν παξέρεη ζηνλ θάηνρφ ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα δηνξίδεηαη σο
εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγφο ζε ζρνιεία δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο.
Σν Σκήκα αξηζκεί 18 κέιε (3 Καζεγεηέο, 1 αλαπιεξσηή, 6 επίθνπξνπο θαζεγεηέο θαη 8
ιέθηνξεο) ελψ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2008, πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ζε 20. Σν Σκήκα δηαζέηεη
επίζεο 2 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο. Σν ηκήκα πξνζθέξεη 38 ππνρξεσηηθά καζήκαηα καδί κε
ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη 45 καζήκαηα επηινγήο.

Σν Σκήκα δελ απνηειείηαη απφ Σνκείο:
Δθηφο απφ ηνλ Πξνπηπρηαθφ Κχθιν πνπδψλ, ζην Σκήκα ιεηηνπξγεί πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) απφ ην 2004 κε ηηο αθφινπζεο δχν Μεηαπηπρηαθέο
Δηδηθεχζεηο:
1. ρνιηθή παηδαγσγηθή (Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα)
θαη Νέεο Σερλνινγίεο.
2. Πνιηηηζκηθέο πνπδέο (Γιψζζα, Λνγνηερλία θαη Καιιηηερληθή έθθξαζε) θαη
Νέεο Σερλνινγίεο.
Σν αθαδεκατθφ έηνο 2007-08 ην ηκήκα δήηεζε επέθηαζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ ζε πέληε θαηεπζχλζεηο: α) Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα,
β) Γιψζζα θαη ινγνηερλία ζηελ εθπαίδεπζε, γ) Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη εθπαηδεπηηθή
έξεπλα, δ) Πνιηηηζκηθέο πνπδέο (εκεησηηθέο δνκέο θαη πξαθηηθέο) θαη Νέεο Σερλνινγίεο,
θαη ε) Φπρνινγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο..
Δθηφο απφ ηε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ην Σκήκα αλαπηχζζεη θαη έληνλε εξεπλεηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζε δηάθνξεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο. Γηα ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ην
Σκήκα δηαζέηεη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα θαη πεξίπνπ 15 ζπλεξγάηεο εξεπλεηέο- ππνςήθηνη
δηδάθηνξεο. Αμηφινγε είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Σκήκαηνο ζε πνιιά εζληθά θαη επξσπατθά
εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα.
Ζ εκπεηξία ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο ζηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα έρεη νδεγήζεη ηηο
Παλεπηζηεκηαθέο αξρέο λα αλαζέζνπλ ζε κέιε ηνπ ηελ εθηέιεζε κεγάισλ παλεπηζηεκηαθψλ
πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ησλ Βηβιηνζεθψλ, ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
θαη Δπηκφξθσζεο, Γηα βίνπ εθπαίδεπζεο, θιπ.
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Σν Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ θηινμελείηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ δηαζέηεη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Σν Παηδαγσγηθφ
Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο δηαζέηεη ζπλνιηθά 10 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο γηα ηα
Πξνγξάκκαηα Πξνπηπρηαθψλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη δχν ακθηζέαηξα, ηα νπνία
κνηξάδνληαη ηξία ηκήκαηα, ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ην Παηδαγσγηθφ
Σκήκα Νεπηαγσγψλ θαη ην Βαιθαληθψλ πνπδψλ. Σέινο, ππάξρνπλ 2 αίζνπζεο
ζπλεδξηάζεσλ. Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο δελ είλαη εμνπιηζκέλεο κε ζχγρξνλα επνπηηθά κέζα
θαη νπηηθναθνπζηηθφ εμνπιηζκφ θαηάιιειν γηα δηδαζθαιία κε ρξήζε Ζ/Τ θαη πξνβνιηθνχ.
Με δεδνκέλε ηε ζπλερή αχμεζε ησλ θνηηεηψλ είλαη ζαθήο ε έιιεηςε κεγαιχηεξσλ αηζνπζψλ
δηδαζθαιίαο.
Λεηηνπξγνχλ 3 εξγαζηήξηα κε PCs ηα νπνία κνηξάδνληαη ζηα ηξία πξναλαθεξζέληα ηκήκαηα.
Σα εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ παξακέλνπλ αλνηθηά γηα ηνπο θνηηεηέο απφ ηηο 9:00 έσο ηηο
18:00. Πξφζθαηα έρεη αλαπηπρζεί ζχγρξνλε δηθηπαθή ππνδνκή ζηα πιαίζηα ηνπ
Παλεπηζηεκηαθνχ δηθηχνπ. Οη εξγαζηεξηαθνί ρψξνη θαη νη αίζνπζεο είλαη ηα ηειεπηαία έηε
ζαθψο αλεπαξθείο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ.

ηφρνη ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο
Οη ζηφρνη ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο είλαη:
Ζ αλάδεημε ηνπ Σκήκαηνο σο ηνπ θαιχηεξνπ ζηελ Διιάδα ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ ηεο
Αγσγήο (ή ελφο εθ ησλ θαιχηέξσλ) φζνλ αθνξά ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηελ Έξεπλα
θαη Αλάπηπμε, ηελ Κνηλσληθή πξνζθνξά, ηελ αλαγλψξηζε θαη πξνβνιή ηνπ δηεζλψο, ηελ
εδξαίσζε θαη πξναγσγή ησλ Δπξσπατθψλ αθαδεκατθψλ αξρψλ, παξαγσγή πξσηφηππεο
εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ζηηο λέεο θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο, ηε
ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.
Οη βάζεηο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίρζεθε ην ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο είλαη:
Α) Ζ ηζηνξία θαη νη αθαδεκατθέο παξαδφζεηο ηνπ Σκήκαηνο.
Β) Οη αξρέο θαη ε απνζηνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ.
Γ) Οη δηεζλείο εμειίμεηο.
Γ) Οη αθαδεκατθέο παξαδφζεηο ηνπ Σκήκαηνο,
Δ)Ζ ζηελή ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε.
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Σ) Ζ Καιιηέξγεηα ηνπ πξνηχπνπ ηνπ (παλεπηζηεκηαθνχ) δαζθάινπ.
Ζ) Ζ ζρέζε ηνπ Παλεπηζηήκηνπ κε ηελ ηνπηθή θαη επξχηεξε θνηλσλία.

Οη αξρέο θαη ε απνζηνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ φπσο ηηο αληηιακβάλεηαη ε
θνηλσλία κέρξη ζήκεξα, απνηππψλνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη ζην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο
ηνπ θξάηνπο.
Σν χληαγκα ηεο Διιάδνο αλαθέξεη:
Ζ αλψηαηε εθπαίδεπζε παξέρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηδξχκαηα πνπ απνηεινχλ λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ κε πιήξε απηνδηνίθεζε (άξζξν 16, παξ. 5).
Ζ απνζηνιή ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαζνξίδεηαη ζην Νφκν Πιαίζην (Ν. 1268/1982, άξζξν 1,
παξ. 2 θαη παξ. 3) σο εμήο:
Ζ αλψηαηε εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, πνπ έρνπλ σο
απνζηνιή:
-Να παξάγνπλ θαη λα κεηαδίδνπλ ηε γλψζε κε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία θαη λα
θαιιηεξγνχλ ηηο ηέρλεο.
-Να ζπληείλνπλ ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ αλζξψπσλ κε επηζηεκνληθή, θνηλσληθή,
πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη λα παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ ζα
εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία.
-Να ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ.
–ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπο ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα νθείινπλ λα
ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη δηαξθή
επηκφξθσζε.
Οη θαζεγεηέο ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί (χληαγκα
ηεο Διιάδαο, άξζξν 16, παξ. 6). Οη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ΓΔΠ
θαζνξίδνληαη αλαιπηηθφηεξα απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.
–Σα κέιε ΓΔΠ ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ είλαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαη
απνιακβάλνπλ ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηδαθηηθψλ θαη
εξεπλεηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο (Ν. 2530/1997, άξζξν 1, παξ. 1).
–Σα κέιε ΓΔΠ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ δηδαθηηθφ, εξεπλεηηθφ-επηζηεκνληθφ θαη
δηνηθεηηθφ έξγν (Ν. 2530/1997, άξζξν 1, παξ. 2).
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–Σα κέιε ΓΔΠ έρνπλ επίζεο θαη θνηλσληθφ έξγν δειαδή έξγν ζηνρνζεζία ηνπ νπνίνπ
απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ζπλαθψλ κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο θαη ηε
ζέζε ηνπο (Ν.1268/1982, άξζξν 13, παξ. 3).
Οη παξαπάλσ αξρέο απνηεινχλ ηκήκα ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο επξσπατθήο
αθαδεκατθήο παξάδνζεο. Ζ επξσπατθή παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα δηακνξθψλεη ζήκεξα ηελ
πνιηηηθή ηεο, ζχκθσλα θαη κε ηε Γήισζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Παλεπηζηεκίσλ
(European University Association) ζην Graz ην 2003 (πηνζεηήζεθε επίζεκα ζηε Λνπβέλε απφ
ην πκβνχιην ηεο EUA ζηηο 4 Ηνπιίνπ 2003), πάλσ ζηνπο εμήο θχξηνπο άμνλεο:
–Γηαζθάιηζε ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο
θνηλσλίαο.
–Γηαηήξεζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ Παλεπηζηεκίσλ.
–Δδξαίσζε ηεο έξεπλαο σο θχξην ζπζηαηηθφ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.
–Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ απηνηειψλ
ηδξπκάησλ.
–Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Δπξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ.
–Τπνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο.
–Αλάπηπμε ελφο Δπξσπατθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο.
–Δλζάξξπλζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ Δπξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ.
–Γεκηνπξγία ηξηψλ επηπέδσλ ζπνπδψλ (κε ηξίην επίπεδν ην δηδαθηνξηθφ).
–Αληίθξηζκα ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

Άιιεο δηεζλείο εμειίμεηο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηα Παλεπηζηήκηα ζην άκεζν κέιινλ είλαη νη
εμήο:

–Οη δαπάλεο γηα ηελ έξεπλα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε
–ε

θάζε

ρψξα

ζα

ππάξρνπλ

αλά

εξεπλεηηθή

πεξηνρή

κφλν

ιίγεο

«νκάδεο

αξηζηείαο»,αληαγσληζηηθέο ζε παγθφζκην επίπεδν.
–ηελ Δπξψπε, νη ηνπηθέο αξρέο θάζε πεξηθέξεηαο ζα είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ έξεπλα θαη ηα
θέληξα θαηλνηνκίαο φπνπ ζα ζπκκεηέρνπλ νξηζκέλα Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα, επηρεηξήζεηο
θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο.
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–ηελ Δπξψπε φια ηα πηπρία, νη θχθινη ζπνπδψλ θαη ηα ζρήκαηα αμηνιφγεζεο ζα είλαη
παξφκνηα.
–Πξνβιέπεηαη ηαρεία αχμεζε ησλ απνθνίησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ελψ κεγάιν πνζνζηφ
ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζα έρνπλ βαζηθφ πηπρίν απφ δηαθνξεηηθφ αθαδεκατθφ ίδξπκα.
–Ζ πνηφηεηα ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο ζα είλαη ζεκαληηθά αλνκνηφκνξθε απφ ίδξπκα ζε
ίδξπκα θαη απφ γεσγξαθηθή πεξηνρή ζε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ελψ νη ακνηβέο ησλ
αθαδεκατθψλ ζα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά.
–Θα αλαπηπρζεί ε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζα απνηειέζεη ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ
Παλεπηζηεκίσλ.
–Μεγάιν πνζνζηφ ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ζα είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ε
δηαρείξηζή ηνπο ζα γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αθαδεκατθνχο.
–Σα Παλεπηζηήκηα ζα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνλνκία θαη ζα ρξεηαζηεί λα δηαρεηξηζηνχλ
δηαθνξεηηθά ηνπο πφξνπο ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ λέεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο.
ην γεληθφηεξν δηεζλέο πιαίζην, ε Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ
νξηζκέλεο ζεκαληηθέο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο:
Α.Αλάγθε γηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ δηεζλψο.
Β.Υακειή ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο απφ εζληθνχο πφξνπο ζε
–ππνδνκέο
–ππνηξνθίεο γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο
–ακνηβέο γηα εξεπλεηέο.
ππεξβνιηθά κεγάιε αλάγθε πξνζέιθπζεο ηξίησλ πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Αδπλακία ζχλδεζεο ηεο παξαγφκελεο έξεπλαο κε ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία.
Αιινίσζε ηεο εηθφλαο ηεο απνζηνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ θνηλσλία .
Αλππαξμία εζληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πνηφηεηαο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.
Πξφζθαηε «αλσηαηνπνίεζε» ησλ ΣΔΗ.
Μεγάιε αχμεζε ησλ θνηηεηψλ θαη δεκηνπξγία πνιιψλ λέσλ Σκεκάησλ θαη Παλεπηζηεκίσλ.

Ο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Αλάπηπμεο αθφκε αλαθέξεηαη
α) ζηε αλαπξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο,
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β) ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο κεγάιεο θηλεηηθφηεηαο ησλ επηζηεκφλσλ ζηελ επξσπατθή Έλσζε θαη
ηεο αλαγθαηφηεηαο δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα,
γ) ζηελ εμαζθάιηζε πφξσλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ θαη ε
εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,
δ) ζηνλ ν θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη ζπληνληζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ,
ε) ε έγθαηξε θαη ζσζηή πξνβνιή φισλ ησλ αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ Σκήκαηνο.
η) ζηε ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο, κε ζπληεηαγκέλε δξάζε,
ζπιινγηθφ ζρεδηαζκφ, θαηαλεκεκέλε θαη ηζνκεξή πξνζπάζεηα φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ,
πηνζέηεζε θηλήηξσλ θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θάζε ηχπνπ.
Ε)ν Πξνγξακκαηηζκφο – Απνινγηζκφο - Αμηνιφγεζε. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ
ηέζεθαλ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ αλαγθαίνπ θιίκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
ρεδίνπ Αλάπηπμεο, πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ ζε θάζε επίπεδν, πνπ
επηηξέπνπλ ηελ νξζνινγηθή θαη δίθαηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ κε νηθνλνκία θιίκαθαο, αιιά
θαη δηαδηθαζίεο απνινγηζκνχ ψζηε λα ειέγρεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ απνθάζεσλ θαη
λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα.
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο κε βάζε ηα παξαπάλσ
θαζψο θαη κε ηε βνήζεηα ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηξήζεηο (γλψκεο θαη δεηθηψλ)
αλαηξνθνδνηεί

ην

ζχζηεκα

θαη

επηηξέπεη

δηνξζσηηθέο

θηλήζεηο.

Οη

δηαδηθαζίεο

πξνγξακκαηηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο εθαξκφδνληαη θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ λέσλ ζέζεσλ
ΓΔΠ, ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζην Σκήκα αιιά θαη ηελ εμέιημε ηεο
επηζηήκεο. Με ηελ ίδηα ινγηθή αληηκεησπίδεηαη θαη ε ζπλερήο αλακφξθσζε ησλ
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Πξνπηπρηαθνχ θαη Μεηαπηπρηαθψλ) θαζψο θαη ε ράξαμε
εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο.
Θ)Παξαθνινχζεζε – Γεκνζηνπνίεζε
Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο Πνηφηεηαο βαζίδεηαη ζηνλ θχθιν πνπ απνηειείηαη απφ ηα βήκαηα: α)
Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ κειψλ
ηνπ. β) Γεκνζηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο θαη
ησλ δηαθφξσλ δεηθηψλ. γ) Γεκηνπξγία θιίκαηνο άκηιιαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αθξηβή γλψζε
ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ
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αλάδεημε ησλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ δξαζηεξηνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη έξγνπ, ζηε δπλαηφηεηα
θάζε κέινπο ηνπ Σκήκαηνο λα επαλεθηηκήζεη θαη αμηνινγήζεη ην έξγν ηνπ κε ζπγθξηηηθά
ζηνηρεία θαη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε γεληθή πνξεία ηνπ Σκήκαηνο. δ) Αηνκηθέο
απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ θάζε κέινπο ηνπ
Σκήκαηνο θαη ζπιινγηθέο απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο.
Η)Γηεπηζηεκνληθφηεηα. εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ηεο έξεπλαο απνηειεί ζήκεξα ε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη απηφ εληάζζεηαη
ζηξαηεγηθά ζηα ζρέδηα ηνπ Σκήκαηνο.
Ζ)χλδεζε κε ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. ηξαηεγηθφ ζηφρν απνηειεί επίζεο ν
ζπλππνινγηζκφο, ηφζν ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φζν θαη ζηηο εξεπλεηηθέο θαη
αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ησλ απαηηήζεσλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαη ησλ
θνηλσληθψλ αλαγθψλ.
Κ)χλδεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία απνηειεί
βαζηθή παξάκεηξν ζην ρέδην Αλάπηπμεο.
Λ)χλδεζε κε ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ πξνζθνξά ζηνλ πνιηηηζκφ, πνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ζεζκηθά
ζηελ απνζηνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, αιιά θαη νη θάζε ηχπνπ πνιηηηζκηθέο εθδειψζεηο,
απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηξαηεγηθά επηδηψθεηαη
λα κελ ππνβαζκίδνληαη αιιά αληίζεηα λα εληζρχνληαη.

Βαζηθνί άμνλεο
Γηακφξθσζε βαζηθψλ αθαδεκατθψλ αμηψλ θαη θαλφλσλ
Δθηφο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ – απνινγηζκνχ πνπ πηνζεηνχληαη, θαη νη νπνίεο
ζπκβάινπλ ζηε δηαθάλεηα, πξνβιέπνληαη ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ιήςεο
ησλ απνθάζεσλ κε ζπλαηλεηηθφ ηξφπν θαη δηάινγν, ηεο δεκηνπξγίαο πεξηβάιινληνο
εκπηζηνζχλεο θαη αλάδεημεο δηεξγαζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Ζ
απνηχπσζε θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ (εθπαηδεπηηθφ, εξεπλεηηθφ, δηνηθεηηθφ)
πνπ νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ ηα κέιε ΓΔΠ, ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηηο
εθάζηνηε αλάγθεο, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηε δηαηήξεζε ηνπ θαινχ θιίκαηνο αιιά
θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν ζηελ αλάπηπμε ηνπ Σκήκαηνο. ηα πιαίζηα απηά, ε πνιηηηθή
πνπ αθνινπζείηαη ζηηο δηαδηθαζίεο εμέιημεο ησλ κειψλ ΓΔΠ αμηνινγείηαη σο πνιχ
ζεκαληηθή, κε απνζαθήληζε θαη ηήξεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ.
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Οη θαλφλεο απηνί ζπλππνινγίδνπλ ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο εξεπλεηηθνχ θαη
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ αιιά θαη ηηο δεμηφηεηεο, ην έξγν θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ κειψλ ΓΔΠ ζε
φιν ην θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ ζχλζεζε ησλ
βαζηθψλ αθαδεκατθψλ αμηψλ κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηνπ Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ίζσο ν απνηειεζκαηηθφηεξνο
ηξφπνο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζην ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο.

ρήκα Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο
Δθηηκψληαο φηη ηα Παλεπηζηήκηα βξίζθνληαη ζήκεξα αληηκέησπα κε ζεκαληηθέο δνκηθέο
αιιαγέο, απαηηείηαη έλα λέν ζρήκα ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ην νπνίν λα κπνξεί λα
πξνζαξκφδεηαη δπλακηθά, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία πνπ απνθηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
αιιά θαη ηε γεληθφηεξε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηε
ρψξα θαη δηεζλψο.
Σν λέν απηφ ζρήκα, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ δηάγξακκα, εθηφο απφ ηηο ζεζκνζεηεκέλεο
ζέζεηο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ, ηνπ Γηεπζπληή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
ηνλ νξηζκφ Δπηηξνπψλ γηα ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο δξάζεο ηνπ Σκήκαηνο. Οη Δπηηξνπέο
νξίδνληαη θάζε δχν έηε ή έλα έηνο (πρ. Δπηηξνπή ζίηηζεο, θαζαξηφηεηαο) απφ ηε Γ.. ηνπ
Σκήκαηνο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ. Οη επηηξνπέο απηέο ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηνλ
Πξφεδξν θαη ην Γ, ηνπο παξέρνληαη ηα αλαγθαία κέζα θαη πφξνη γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ ην
έξγν ηνπο θαη ππνβάιινπλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηνπο θαη εηήζηα απνινγηζηηθή
έθζεζε.

Οη ηνκείο δξάζεο θαη νη θπξηφηεξεο αξκνδηφηεηέο είλαη νη αθφινπζεο:
1) Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: Παξαθνινχζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηήξεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο,
ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνο ηνπο θνηηεηέο, πξνγξακκαηηζκφο λέσλ εξγαζηεξίσλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ ρψξσλ, ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη αμηνιφγεζε καζεκάησλ,
δεκηνπξγία θαη αλαλέσζε θαηαιφγνπ ζπγγξακκάησλ, ζχληαμε πξνηάζεσλ γηα ηελ
αλακφξθσζε ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. χληαμε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο
καζεκάησλ θαη πξνγξάκκαηνο εμεηάζεσλ θαη επηηεξήζεσλ, δηάζεζε αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο
θαη ζπλεδξηάζεσλ, νξγάλσζε ππνδνρήο θνηηεηψλ. έθδνζε νδεγνχ ζπνπδψλ.
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2) Βηβιηνζήθεο θαη Φεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ: Αλάπηπμε ππεξεζηψλ βηβιηνζήθεο γηα
ηνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ, πνιηηηθή δηαζχλδεζεο κε άιιεο βηβιηνζήθεο (ζπκβαηηθέο,
ειεθηξνληθέο, ςεθηαθέο), ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο κε ηίηινπο βηβιίσλ θαη επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά. Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
3) Πξνβνιήο θαη πλεξγαζηψλ: πληήξεζε, αλαλέσζε θαη αλαβάζκηζε ηζηνζειίδαο ηνπ
Σκήκαηνο, δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ, έθδνζε εληχπσλ πξνβνιήο ηνπ Σκήκαηνο,
ελεκέξσζε δηαθφξσλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζην Σκήκα θαη ηηο
ινηπέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, θαηαγξαθή ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο
Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζρεηηθά κε ην Σκήκα αληηθείκελα
θαη παξαθνινχζεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπο, αλάπηπμε
δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ ζρέζεσλ κέζσ πξνγξακκάησλ ERASMUS θιπ, δξαζηεξηνπνίεζε
ηνπ Σκήκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Α. Μεζνγείνπ θιπ., αλαδήηεζε ηξίησλ
πφξσλ – ρνξεγίεο.
4) Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Πφξσλ: Πξνγξακκαηηζκφο αλαγθψλ (ρψξνη,
αλζξψπηλν δπλακηθφ, νηθνλνκηθνί πφξνη) Σκήκαηνο, Δπηηξνπψλ, κειψλ ΓΔΠ, δηαρείξηζε
πφξσλ θαη εηήζηνο απνινγηζκφο.
5) Παξαθνινχζεζεο Δξεπλεηηθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ: Καηαγξαθή
εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε απηά,
αλαλέσζε ηνπ θαηαιφγνπ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο, παξαθνινχζεζε
εξεπλεηηθψλ ηάζεσλ ζηα ειιεληθά θαη μέλα ΑΔΗ θαη θαηαγξαθή ηεο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο
ζηνλ ηνκέα
απηφ, δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ, έθδνζε ηεχρνπο ε επηιεγκέλα
ζέκαηα απφ πηπρηαθέο θαη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο (δειηάξην), έθδνζε ηεχρνπο ζηα αγγιηθά
(ίζσο) κε ηηο θπξηφηεξεο πξσηφηππεο ζπλεηζθνξέο φισλ ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ηνπ
Σκήκαηνο θαη άιισλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ΓΔΠ.
6) Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο

θαη Δπηθνηλσληψλ:

Πξνγξακκαηηζκφο

ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ γεληθψλ εμνπιηζκψλ θαη εξγαζηεξίσλ Ζ/Τ ηνπ
Σκήκαηνο, ιεηηνπξγία θαη αλαβάζκηζε δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ηνπ Σκήκαηνο, ιεηηνπξγία θαη
αλάπηπμε

νπηηθναθνπζηηθψλ

κέζσλ

δηδαζθαιίαο

θαη

εμνπιηζκνχ

ηειεθπαίδεπζεο

(ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο), δηαρείξηζε θαη αλαβάζκηζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη
ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε απηφ, αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ
πξνο ηνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ.
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7) Ο Γ/ληεο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Σκήκαηνο ζηα
(Γηαηκεκαηηθά φηαλ ζα ππάξμνπλ) Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ απηφ ζπκκεηέρεη,
δηακνξθψλεη θαη θαηαγξάθεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ.
καζήκαηα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζηα δηάθνξα ΠΜ). Δπίζεο,
Οη επηηξνπέο Κηηξίσλ εθηφο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ
Αξρεγφ Πνιηηηθήο Άκπλαο ζε ζέκαηα ππξαζθάιεηαο θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. ην
ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο πξνβιέπεηαη αθφκε θαη ε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ
κνλάδσλ ησλ νπνίσλ ε ζηειέρσζε γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ππαιιήινπο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ (ίζσο θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο) κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπνζεηεκέλνπο
ζην Σκήκα, αιιά θαη απφ άιιν κφληκν πξνζσπηθφ (ΔΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ, Γηνηθεηηθφ). Δπηθνπξηθά
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο πνπ
πξνζθέξνπλ έξγν.

Καηαγξαθή αλαγθψλ-ππνδνκψλ
Αλάπηπμε ησλ Τπνδνκψλ-αηζνπζψλ
Ο πξνγξακκαηηζκέλνο αξηζκφο θνηηεηψλ δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ
επάξθεηα ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη ππάξρνπζεο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο είλαη πιένλ κηθξέο. Ζ θαηάηκεζε ησλ καζεκάησλ ζε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα είλαη
αδχλαηε, ζηνλ απαηηνχκελν βαζκφ, δηφηη δελ επαξθεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηζνπζψλ
δηδαζθαιίαο ελψ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ΓΔΠ είλαη ζρεηηθά κηθξφο γηα ην ζθνπφ απηφ. Οη
εξγαζηεξηαθνί ρψξνη θαη νη αληίζηνηρεο ππνδνκέο είλαη αλεπαξθείο θαζψο επίζεο θαη ηα
γξαθεία ησλ κειψλ ΓΔΠ. Σα φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο ησλ
πξνβιεκάησλ απηψλ, νθείινπλ λα θηλεηνπνηεζνχλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ.

Αλζξψπηλνη πφξνη
Δμαζθάιηζε λέσλ ζέζεσλ ΓΔΠ, ζε γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δελ ππεξεηνχληαη επαξθψο.
1. Δμαζθάιηζε λέσλ ζέζεσλ ΔΔΓΗΠ θαη ΔΣΔΠ γηα ηελ ππνζηήξημε θαηά θχξην ιφγν ησλ
εξγαζηεξίσλ θαη πηζαλψο ησλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο. 2. Σνπνζέηεζε ζην Σκήκα
ηθαλνχ αξηζκνχ λέσλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. Σν πξνζσπηθφ
απηφ ζα ζηειερψζεη ηε Γξακκαηεία.
3. Βειηίσζε ηεο θχιαμεο ηνπ θηηξίνπ σο πξνο ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ.
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4. Βειηηζηνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο έξγνπ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ
Σκήκαηνο.

Γξάζεηο Βειηίσζεο ησλ Πξνπηπρηαθψλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ – Γηα Βίνπ
Δθπαίδεπζε
Οη δξάζεηο απηέο έρνπλ ζα ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ηνπ Σκήκαηνο
ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ηελ
ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε
ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο δηα βίνπ
εθπαίδεπζεο, ηελ πξνβνιή θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή απηνδπλακία ηνπ
Σκήκαηνο θαη είλαη νη αθφινπζεο.
α) Γεκηνπξγία Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (4 θαηεπζχλζεσλ).
β) Γεκηνπξγία Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (κε ηκήκα ηνπ
ΑΠΘ).
Γ) Γεκηνπξγία ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθφ ζην Γηαδίθηπν (Compus).
Γεκηνπξγία δηθηπαθψλ ηφπσλ γηα φια ηα καζήκαηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ςεθηαθνχ πιηθνχ (εκεηψζεηο,
Αζθήζεηο, Γηαθάλεηεο Γηαιέμεσλ θιπ.) γηα ρξήζε απφ ην δηαδίθηπν. .
Γ)Δθαξκνγή Νέσλ Μνξθψλ Γηδαζθαιίαο κε ρξήζε ΣΠ&Δ θαη εθαξκνγή ζχγρξνλεο θαη
αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο
Ζ δξάζε απηή πεξηιακβάλεη:
Δ)Δλαιιαθηηθνί Σξφπνη Αμηνιφγεζεο ησλ Φνηηεηψλ
ην Σκήκα εθαξκφδνληαη ήδε ελαιιαθηηθνί ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ ζε αξθεηά
καζήκαηα θαη έρεη απνθηεζεί ζρεηηθή εκπεηξία φπσο:
-εθπφλεζε κειεηψλ πεξίπησζεο ζηα πιαίζηα επηιεγκέλσλ καζεκάησλ,
-εθπφλεζε θαη παξνπζίαζε εξγαζηψλ,
-επίιπζε πξνβιεκάησλ,
ηφρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ, κε
πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην ζπλερή θαη δεκηνπξγηθφ έιεγρν ησλ γλψζεσλ, ζε αληηδηαζηνιή κε
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ηε κνλαδηθή εμέηαζε, είλαη ε θαιχηεξε θαη ζθαηξηθφηεξε αθνκνίσζε ησλ παξερφκελσλ
γλψζεσλ θαη ε κείσζε ηεο δηάξθεηαο θνίηεζεο.

Θεζκφο πκβνχινπ Καζεγεηή (Δπηηξνπή ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ)
Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-08 εγθξίζεθε απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο ε
ζέζπηζε ηνπ ζπκβνχινπ θαζεγεηή. ηφρνο ηνπ ζπκβνχινπ θαζεγεηή είλαη ε ςπρνινγηθή
ζηήξημε ησλ θνηηεηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αθαδεκατθή ηνπο επίηεπμεο, ζηελ
πξνζαξκνγή ζην Παλεπηζηήκην, ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θα.

Γηεπηζηεκνληθφηεηα θαη Δμεηδίθεπζε
Ο ζρεδηαζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ βαζίδεηαη ζηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εκβάζπλζε
θαη ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
Διιάδαο, ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο
δηεπηζηεκνληθφηεηαο.

Δπηκφξθσζε θαη Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε
Ο ηνκέαο ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ εθπαίδεπζεο είλαη έλαο ηνκέαο ηνλ νπνίν ην
ηκήκα ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη πξνζεθηηθά θαη λα αλαπηχμεη. Με ηελ αχμεζε ησλ κειψλ ΓΔΠ
θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη κε ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ρψξσλ,
απηφ ζα είλαη πιένλ δπλαηφ. Απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ην Σκήκα κπνξεί λα αληιήζεη
ζεκαληηθνχο πφξνπο πνπ ζα επελδχζεη ζηηο αλαπηπμηαθέο ηνπ αλάγθεο θαζψο θαη λα
εμαζθαιίζεη δπλαηφηεηα ακεηβφκελεο εξγαζίαο ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. ηα πιαίζηα
απηά ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ:
-εκηλάξηα-καζήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο,
-Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ θιάδσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.
θιπ

χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Πξνζθνξάο Έξγνπ ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ
Παξφιν πνπ ν ζεζκφο πξνζθνξάο έξγνπ απφ ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη ηνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο έρεη απνδψζεη ζεκαληηθά κέρξη ζήκεξα, παξαηεξνχληαη νξηζκέλεο
δπζιεηηνπξγίεο σο πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ έξγνπ θαη ζεκαληηθέο
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αληζφηεηεο σο πξνο ηελ πνζφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ πξνζθέξνπλ νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο. Γηα
ην ιφγν απηφ απαηηείηαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζην νπνίν
-ζα θαηαγξάθνληαη νη αλάγθεο γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο (ησλ κειψλ ΓΔΠ, ησλ Δπηηξνπψλ,
ησλ Γξαθείσλ ππνζηήξημεο θιπ.)
-ζα θαζνξίδεηαη ην είδνο ηνπ έξγνπ πνπ πξνζθέξνπλ νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαη νη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο
-ζα απνηππσζεί ην έξγν πνπ έρνπλ πξνζθέξεη νη εγγεγξακκέλνη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο,
ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ, ψζηε λα ηνπο αλαηεζεί λέν έξγν ζχκθσλα κε ην λέν
θαλνληζκφ
-ζα αλαηίζεηαη θαη ζα ειέγρεηαη ην έξγν ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ (κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ) ζχκθσλα κε ηηο θαηαγεγξακκέλεο αλάγθεο θαη ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο
-ε αλάζεζε έξγνπ ζηνπο λένπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο (κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο) ζα γίλεηαη
ηαπηφρξνλα κε ηελ εγγξαθή ηνπο.

χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Πνηφηεηαο
Σν χζηεκα εηήζηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ Σκήκαηνο πεξηγξάθεηαη απφ ην παξαθάησ ζρήκα θαη βαζίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο:
-Γηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ.
-Καηαγξαθή φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ κειψλ ηνπ.
-Γεκνζηνπνίεζε φισλ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ελεξγεηψλ ησλ νξγάλσλ ηνπ Σκήκαηνο θαη
ησλ κειψλ ηνπ.
-Αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ Σκήκαηνο ζηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη εμαγσγή
γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ.
-Καηαγξαθή δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ επί ηεο γεληθήο αμηνιφγεζεο.
-Δθηίκεζε ησλ παξαπάλσ απφ ηα φξγαλα θαη ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο θαη θαζνξηζκφ ηεο
πξνζσπηθήο ζηάζεο ηνπ θαζέλα κε βάζε ηελ ειεχζεξε βνχιεζή ηνπ.
ια ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
Πνηφηεηαο.
Οη ηξεηο άμνλεο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Πνηφηεηαο είλαη:
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-Αμηνιφγεζε κε εξσηεκαηνιφγηα (Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, Αμηνιφγεζε
Μαζεκάησλ, Αμηνιφγεζε, Αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ Γξακκαηείαο θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ
Γηνίθεζεο, Αμηνιφγεζε Έξγνπ ηνπ ινηπνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θιπ).
- Δθζέζεηο απνινγηζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ
– Δηήζηα Έθζεζε Αμηνιφγεζεο.

Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε εληαίν εξσηεκαηνιφγην πνπ
ζα ζπκπιεξψλνπλ (αλψλπκα) νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζε φια ηα καζήκαηα πνπ
παξαθνινπζνχλ θαη κε ην νπνίν αμηνινγνχλ ηε δηδαρζείζα χιε, ηα εξγαζηήξηα, ηηο εξγαζίεο
ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, ην επνπηηθφ πιηθφ, ηα ζπγγξάκκαηα, ηνπο δηδάζθνληεο
θαζεγεηέο θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ (απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο).
Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζα γίλεηαη (κε επζχλε ησλ νξγάλσλ ηνπ Σκήκαηνο θαη
εηδηθφηεξα ηνπ Γ/ληε Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ) πξηλ απφ ηηο εμεηάζεηο ησλ πεξηφδσλ
Φεβξνπαξίνπ θαη Ηνπλίνπ γηα θάζε κάζεκα. θαη ηα απνηειέζκαηα δεκνζηνπνηνχληαη.
Μαδί κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζα θνηλνπνηνχληαη θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ
καζήκαηνο (πφζνη θνηηεηέο ην δήισζαλ, πφζνη έιαβαλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο, ην πνζνζηφ
επηηπρίαο, ην κέζν φξν ησλ πξνβηβαζκψλ βαζκψλ θαη ηελ ηππηθή απφθιηζή ηνπο).
Σν ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα εθαξκνζηεί δνθηκαζηηθά γηα πξψηε θνξά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ
έηνο ρσξίο δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Ζ κεηαβαηηθή πεξίνδνο έρεη ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ησλ θνηηεηψλ κε ην
ζχζηεκα θαζψο θαη ηε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηνπ. Παξάιιεια κε ηε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή
ζα αλαπηπρζεί θαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Έξγνπ κειψλ ΓΔΠ
ια ηα κέιε ΓΔΠ ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνβάινπλ ζην Γ.. ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ αξρή θάζε
αθαδεκατθνχ έηνπο, εηδηθφ απνινγηζηηθφ έληππν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαηά ην ηέινο ηνπ
αθαδεκατθνχ έηνπο ή ζηελ αξρή ηνπ επνκέλνπ.
ην έληππν απηφ πεξηγξάθνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη άιιεο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Με ηελ ππνβνιή ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ Έξγνπ, θάζε κέινο ΓΔΠ
ππνβάιεη θαη ηηο αλάγθεο ηνπ γηα ηε λέα αθαδεκατθή ρξνληά ζε ρξεκαηνδφηεζε, εμνπιηζκνχο
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θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο (π.ρ. πξνζθνξά έξγνπ απφ κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ή ππνςήθηνπο
δηδάθηνξεο ή απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο).
Σα ζηνηρεία απηά θνηλνπνηνχληαη ζε φια ηα κέιε ΓΔΠ, ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα
ελεκεξψλνληαη, λα αμηνινγνχλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Ο
απνινγηζκφο έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ απνηειεί επίζεο πεγή ελεκέξσζεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
Σκήκαηνο θαη αλαλέσζεο ηνπ πιηθνχ πξνβνιήο.

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Έξγνπ ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο
ηελ ίδηα ινγηθή κε ηνλ απνινγηζκφ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ φια ηα ξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ
Σκήκαηνο θαη νη Δπηηξνπέο, θάζε έηνο, ζπληάζζνπλ θαη θνηλνπνηνχλ ζην Πξφεδξν θαη ζε φια
ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο αλαιπηηθή απνινγηζηηθή έθζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηεο ρξήζεο ησλ
πφξσλ πνπ ηνπο δηαηέζεθαλ. Σαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ Έξγνπ,
θάζε ξγαλν Γηνίθεζεο ή Δπηηξνπή ππνβάιεη θαη ηηο αλάγθεο ηνπ γηα ηε λέα αθαδεκατθή
ρξνληά ζε ρξεκαηνδφηεζε, ρψξνπο, εμνπιηζκνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο.

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Έξγνπ ηνπ ινηπνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
Σα κέιε ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ΔΣΔΠ, ΔΔΓΗΠ, θιπ.) θαη ηνπ ινηπνχ
ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζην Σκήκα, ππνβάινπλ εηήζηα
αλαιπηηθή έθζεζε απνινγηζκνχ γηα ην έξγν πνπ επηηέιεζαλ ηελ πξνεγνχκελε αθαδεκατθή
ρξνληά.

Αμηνιφγεζε Οξγάλσλ Γηνίθεζεο, Δπηηξνπψλ θαη Τπεξεζηψλ Γξακκαηείαο
Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ησλ εηήζησλ απνινγηζκψλ Έξγνπ φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ
νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ησλ Δπηηξνπψλ ησλ ηνκέσλ δξάζεο, ηα κέιε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ Σκήκαηνο θαη νη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο ζπκπιεξψλνπλ,
αλψλπκα, εηδηθά εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο ησλ Δπηηξνπψλ θαη
ησλ ππεξεζηψλ Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο.

Δηήζηα Έθζεζε Αμηνιφγεζεο Σκήκαηνο
Με βάζε φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ην Γ.. ηνπ Σκήκαηνο δηεπξπκέλν κε ην Γ/ληε
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη ηνπο Τπεχζπλνπο ησλ ηνκέσλ δξάζεο, ζπληάζζεη εηήζηα
αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηνπο βαζηθνχο άμνλεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ, εμάγεη γεληθά
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ζπκπεξάζκαηα θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ επφκελε αθαδεκατθή ρξνληά,
πξνγξακκαηίδεη θαη θαηαλέκεη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Ζ εηήζηα έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ
Σκήκαηνο δεκνζηνπνηείηαη ελψ θάζε κέινο ΓΔΠ έρεη ην δηθαίσκα λα επηζπλάςεη ηηο απφςεηο
ηνπ επί νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο δηαθσλεί.

χζηεκα Μέηξεζεο
Σν ζχζηεκα κέηξεζεο φισλ ησλ δεηθηψλ ηνπ Σκήκαηνο (ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θνηηεηνινγίνπ
πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία καζεκάησλ, ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαηάινγνη ππνδνκψλ, ζηνηρεία
απνθνίησλ, γεληθή εηθφλα ηνπ Σκήκαηνο, θιπ) άξρηζε ηελ θαηαγξαθή ην αθαδεκατθφ έηνο
2007-08.. Μέρξη ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2011 – 2012 αλακέλεηαη λα έρεη
νινθιεξσζεί ην ζχζηεκα κέηξεζεο φισλ ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ ην νπνίν ζα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο.

Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε
Κάζε 4 αθαδεκατθά έηε (ή 1 έηνο) ζα δηελεξγείηαη αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο απφ
εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο νη νπνίνη ζα επηιέγνληαη κεηαμχ δηαθεθξηκέλσλ κειψλ ηεο δηεζλνχο
επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα. ηνπο αμηνινγεηέο απηνχο ζα
δηαηίζεληαη νη εηήζηεο εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη νη ινηπνί δείθηεο
ηνπ Σκήκαηνο θαζψο θαη φιν ην δηαζέζηκν έληππν θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ. Σα απνηειέζκαηα
ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζα δεκνζηνπνηνχληαη θαη ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ην ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηα επφκελα έηε.

Υξεκαηνδφηεζε
Σν Παξαγσγηθφ ηκήκα Νεπηαγσγψλ δελ έρεη εμσηεξηθνχο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ
ρξεκαηνδφηεζή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ππνπξγείν παηδείαο αλαθνξηθά κε: α) ηνλ
εηήζην ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ θηλεηηθφηεηαο (ζπλέδξηα), γ) ηελ
νξγάλσζε ζπλεδξίσλ – εκεξίδσλ, δ) ηνλ πξνυπνινγηζκφ εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ε)
θαη ηέινο ηηο δαπάλεο ελνηθίαζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
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6. Γιοικηηικέρ ςπηπεζίερ και ςποδομέρ
Ζ θαηαγξαθή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπνδνκψλ ηνπ
Σκήκαηνο απνζθνπεί ζηελ επαλαηξνθνδφηεζε θαη βειηίσζε απηψλ θαη φρη ζηελ αμηνινγηθή
θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζεηηθά ή αξλεηηθά. Απηφο ν ζηφρνο ζπλάδεη ηφζν κε ηε ρξήζε
παξφκνησλ δηαδηθαζηψλ ζε Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα δηεζλψο, φζν θαη κε ηε θηινζνθία,
πνιηηηθή θαη θνπιηνχξα ηνπ Σκήκαηφο καο.
Σν Σκήκα καο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ κειψλ ηνπ ζηηο Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο, αθνχ απηφ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ
ςπρηθή πγεία φισλ, ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ, ηε βειηίσζε ησλ κειψλ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ην δηνηθεηηθφ έξγν, φπσο, εμάιινπ θαηαγξάθεηαη θαη ζηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία.
Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ε νξηδφληηα επηθνηλσλία ησλ δηαθφξσλ Σνκέσλ ησλ
Γηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη Τπνδνκψλ εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζπδήηεζε θαη ηηο απνθάζεηο
Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο. Σν ζεηηθφ πεξηερφκελν ζπγθεθξηκέλσλ Τπεξεζηψλ θαη
Τπνδνκψλ είλαη πξσηίζησο απφξξνηα ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο, θαη
ιηγφηεξν επαξθνχο ζεζκηθήο ή νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο.
Απαηηείηαη αλάπηπμε πνιηηηθήο, θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο, πνπ λα ζηεξίδεη ηηο πξσηνβνπιίεο
καο, λα εληζρχεη ηελ πνηφηεηα ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο δσήο ησλ ζπνπδαζηψλ, θαη λα
εμαζθαιίδεη ζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Σκήκαηφο καο.

6.1. Αποηελεζμαηικόηηηα ηυν διοικηηικών και ηεσνικών ςπηπεζιών

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γξακκαηείαο είλαη πςειή παξφιν πνπ δελ είλαη επαξθψο
ζηειερσκέλε, φπσο, επίζεο, είλαη απνηειεζκαηηθή ε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ
ηνπ Σκήκαηνο κε εθείλεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο.

Σα Δξγαζηήξηα ή/θαη ηα πνπδαζηήξηα (Φπζηθήο, Πιεξνθνξηθήο, Γιψζζαο θιπ..) ηνπ
Σκήκαηνο είλαη ζηειερσκέλα απφ ηα κέιε ΓΔΠ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Σν έξγν ηνπο είλαη θχξηα εξεπλεηηθφ - αθαδεκατθφ.
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Ζ νξγάλσζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή, σζηφζν απαηηείηαη εκπινπηηζκφο ηεο βηβιηνζήθεο θαη
πξφζβαζε ζε πεγέο ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ θιπ.

6.2. Τπηπεζίερ θοιηηηικήρ μέπιμναρ

Πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε ζηήξημε ησλ θνηηεηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο,
φπσο επίζεο, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Σκήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηνχο.

Γηα ηνπο πξσηνεηείο δηνξγαλψλνληαη εξγαζηήξηα κε ζρεηηθά ζέκαηα ζηελ αξρή ηνπ έηνπο
εηζαγσγήο ηνπο ζην Παλεπηζηήκην.

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δηνξγαλψλνληαη εξγαζηήξηα γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο κε δηάθνξα
αληηθείκελα, φπσο ηελ απηνγλσζία, ηελ επηθνηλσλία- δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ θξηηηθή
αλάγλσζε επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ.

Αθφκε δηνξγαλψλνληαη εξγαζηήξηα κε πεξηερφκελν ηελ χιε ηνπ εμακήλνπ ψζηε λα
βνεζεζνχλ νη εθείλεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πιηθνχ.
Οκνίσο, γίλνληαη ελεκεξψζεηο –εξγαζηήξηα γηα ηε ζπγγξαθή εξγαζηψλ

Λεηηνπξγεί ν χκβνπινο Καζεγεηήο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ νη θνηηεηέο -ηξηεο

Υξεηάδνληαη νηθνλνκηθνί πφξνη ψζηε λα βνεζηνχληαη νη θνηηεηέο –ηξηεο.

πκκεηνρή θνηηεηψλ ζηε πλειεχζεηο, έρνπλ ην δηθφ ηνπο Γηνηθεηηθφ, ζπκκεηνρή ζε
δηνξγαλψζεηο Ζκεξίδσλ, πλεδξίσλ θιπ.

6.3 Τποδομέρ πάζηρ θύζευρ πος σπηζιμοποιεί ηο Σμήμα.
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Οη αλάγθεο δελ θαιχπηνληαη, κε εμαίξεζε ησλ ρψξσλ ζπλεδξηάζεσλ. Οξηζκέλεο δπζθνιίεο
φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ Σκήκαηνο, φπσο αίζνπζεο θαη γξαθεία
δηδαζθφλησλ, ζπλδένληαη θαη κε ηε ζπζηέγαζε κε άιια Σκήκαηα.
6.4. Αξιοποίηζη νέυν ηεσνολογιών από ηιρ διάθοπερ ςπηπεζίερ ηος Σμήμαηορ (πλην
εκπαιδεςηικού και επεςνηηικού έπγος).

Δίλαη ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε θνηηεηή, θαη ηνπ θάζε κέινπο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ
Σκήκαηνο
Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδεη ηελ επέιηθηε αλάξηεζε εγγξάθσλ (π.ρ. νδεγνί
ζπνπδψλ), ηζηνζειίδσλ (π.ρ. πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο κειψλ ΓΔΠ), αλαθνηλψζεσλ (π.ρ.
εκεξίδεο) κέζσ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Management System).
Ο ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο ζην δηαδίθηπν ζε εβδνκαδηαίν επίπεδν.

6.5

Γιαθάνεια και αποηελεζμαηικόηηηα ζηη σπήζη ςποδομών και εξοπλιζμού.

Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ ηνπ
Σκήκαηνο. Δμαζθαιίδεηαη κε ηε ζπδήηεζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γ..

6.6

Γιαθάνεια και αποηελεζμαηικόηηηα ζηη διασείπιζη οικονομικών πόπυν.

Ζ δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο γίλεηαη εηήζηα θαη
εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά.
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7. ύνοτη
Ζ εηήζηα έθζεζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζην ηκήκα αλαδεηθλχεη ηνκείο
πνπ αδπλαηνχλ θαη ηνκείο πνπ ε πνηφηεηά ηνπο είλαη εγγπεκέλε. Έλαο απφ ηνπο δπλαηνχο
ηνκείο είλαη ε νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, ε πνηφηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ηφζν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ησλ δηδαζθφλησλ θαη ε
ζηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο σο πξνο ηνπο δηδάζθνληεο.
εκεία πνπ ρξήζνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη απαηηνχλ επηπιένλ βειηίσζε είλαη α) ε
ζηειέρσζε ηεο γξακκαηείαο, ησλ ΔΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ θαη απνζπαζκέλσλ ζην ηκήκα, β)

νη

ππνδνκέο θαη ηα κέζα θαη γ) ε ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζπλεδξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ.
πγθεθξηκέλα σο πξνο ην πξψην, δειαδή ηε ζηειέρσζε ηεο γξακκαηείαο, ησλ ΔΔΓΗΠ,
ΔΣΔΠ θαη απνζπαζκέλσλ ζην ηκήκα:
Γηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε πιήξσζεο ησλ εμήο ζέζεσλ ΔΔΓΗΠ θαη ΔΣΔΠ:
4 ζέζεηο ΔΔΓΗΠ, 2 γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη απνθιεηζηηθή έληαμή ηνπο ζην Σκήκα,
2 ζέζεηο ΔΣΔΠ γηα ηε Γξακκαηεία, ε νπνία έρεη πνιχ κεγάιν θφξην εξγαζίαο θαη ην
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη δελ επαξθεί,
4 ζέζεηο ΔΣΔΠ γηα ηα 4 εξγαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα.
Οη αλσηέξσ ζέζεηο ΔΔΓΗΠ θαη ΔΣΔΠ ζα θαιχςνπλ πξαγκαηηθά θελά, ηα νπνία
πξνθχπηνπλ απφ κηα άιιε αλακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε θαη ην
κέγεζνο ηεο πεξηθέξεηαο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην ΠΓΜ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ
γίλνληαη θαλ αηηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα απφζπαζε. Απηφ έρεη ζεκαληηθή αξλεηηθή
επίδξαζε ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο, ζεκαληηθφ κέξνο ηεο νπνίαο απνηεινχλ
ε πξαθηηθή άζθεζε ζε Νεπηαγσγεία ηεο πεξηνρήο θαη ηα εξγαζηήξηα, θαζψο ε ζεσξεηηθή
δηδαζθαιία ζε έλα ηκήκα εθπαηδεπηηθψλ δελ αξθεί πάληα.
Ζ πνιηηηθή ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ. ζην ζέκα ησλ απνζπάζεσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα Παλεπηζηήκηα
επηηείλεη ηελ αλσηέξσ θαηάζηαζε. Σν Τπ.Δ.Π.Θ. απνζπά εθπαηδεπηηθνχο ζηα
Παλεπηζηήκηα ρσξίο λα ηεξεί αθαδεκατθά θξηηήξηα θαη ρσξίο λα ξσηά αιιά θαη λα
ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ άπνςε ησλ Παλεπηζηεκίσλ γηα ηηο θαηά πξνηεξαηφηεηα αλάγθεο
ηνπο θαη ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ βάζεη ησλ δηθψλ ηνπο αμηνινγηθψλ θξηηεξίσλ.
Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην Σκήκα καο λα βξεζεί αξθεηέο θνξέο ζε δπζρεξή ζέζε: κία
θνξά ην Τπ.Δ.Π.Θ. δελ απέζπαζε θαλέλαλ, 2 θνξέο απέζπαζε 2 θαη κία θνξά απέζπαζε
1, εηθφλα πνπ επηβεβαηψλεη ηα αλσηέξσ εθηεζέληα.
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Χο πξνο ην δεχηεξν, δειαδή ηηο ππνδνκέο θαη ηα κέζα:

ΑΗΘΟΤΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ιν θαη πεξηζζφηεξνη ζπλάδειθνη θάλνπλ πιένλ ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηε
δηδαζθαιία ηνπο κε απνηέιεζκα ν έλαο θαη κνλαδηθφο ρψξνο πνπ δηαζέηεη πιήξε
ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ην "Μηθξφ Ακθηζέαηξν", λα απνηειεί
ην "κήινλ ηεο έξηδνο" πνιιψλ ζπλαδέιθσλ. Γηα λα γίλεη ινηπφλ πξάμε θαη ζην
Παλεπηζηήκηφ καο ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, αηηείηαη ε δηακφξθσζε 5 λέσλ αηζνπζψλ
δηδαζθαιίαο πιήξσο εμνπιηζκέλσλ: Ζ/Τ – νζφλε πηπζζφκελε – βηληενπξνβνιέαο –
δπλαηφηεηα ζπζθφηηζεο. Απφ απηέο νη 2 ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ησλ 80 πεξίπνπ ζέζεσλ
θαη λα έρνπλ ηε κνξθή κηθξψλ ακθηζεάηξσλ. Οη ππφινηπεο 3 ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ησλ
30 ζέζεσλ κε θιεηζηή (θπθιηθή) δηάηαμε, θαηάιιειε γηα ζεκηλάξηα.

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ

Α) ην ηζφγεην ηεο ρνιήο ππάξρεη ρψξνο γηα ην Δξγαζηήξην Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
(Φπζηθή, Υεκεία, Βηνινγία, Πεξηβάιινλ). Ο ρψξνο απηφο δελ ιεηηνπξγεί γηαηί απαηηείηαη
ε πιήξεο αλαθαίληζή ηνπ, αιιά δελ ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα. Απνηειείηαη απφ
παξαζθεπαζηήξην - νξγαλνζήθεο, αλαπηχζζεηαη ζε αίζνπζα πεξίπνπ 70 m2. Γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ απαηηείηαη ακθηζέαηξν 100 ζέζεσλ εμνπιηζκέλν γηα ηελ επίδεημε
πεηξακάησλ.

Β) Γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο απαηηείηαη ε θαηαζθεπή
αίζνπζαο / ψλ κνπζηθήο θαη ν εμνπιηζκφο ηεο /ηνπο κε κεραλήκαηα ήρνπ, κνπζηθά
φξγαλα θαη πιηθά. πγθεθξηκέλα πξέπεη λα δηαξξπζκηζηνχλ α) κία αίζνπζα κνπζηθήο θαη
θίλεζεο εκβαδνχ 120 η.κ., β) κία αίζνπζα απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη νξγάλσλ θαζψο θαη
δαλεηζηηθή κνπζηθή βηβιηνVDζήθε –δηζθνζήθε εκβαδνχ 60 η.κ. Πξέπεη επίζεο λα
αγνξαζηεί πιήξεο ζπγθξφηεκα ήρνπ, Video-DVD, ηειεφξαζε, βηληενπξνβνιέαο, κνπζηθά
φξγαλα θαζψο θαη CD θαη DVD ήρνπ.

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ – ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΠΖΓΔ
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Δίλαη πξνθαλέο φηη έλα ζχγρξνλν παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα πξέπεη λα δηαζέηεη φιεο ηηο
απαξαίηεηεο ππνδνκέο πνπ πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ζεσξνχκε απιψο
απηνλφεην φηη ζα πξέπεη λα έρνπκε πιήξε πξφζβαζε ζε φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξεο
επηζηεκνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαζψο θαη εμαζθαιηζκέλεο ηηο ζπλδξνκέο ζε
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ησλ επηζηεκψλ πνπ ζεξαπεχνληαη ζην Σκήκα καο. Απηή ηε
ζηηγκή ε βηβιηνζήθε ηεο Π. . δελ έρεη ζπλδξνκή νχηε ζηα πην γλσζηά Διιεληθά
Πεξηνδηθά.

ΓΡΑΦΔΗΑ
Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ΓΔΠ πνπ ππεξεηνχλ ζην Σκήκα καο αιιά θαη ζην
θηίξην φπνπ θηινμελείηαη, ζην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί -εθηφο απφ ην Σκήκα Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο- θαη ην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ, έρεη σο απνηέιεζκα αξθεηνί λεφηεξνη
ζπλάδειθνη λα ζπλσζηίδνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ζε γξαθεία πνπ πξννξίδνληαλ λα
θηινμελήζνπλ έλα κέινο ΓΔΠ θαη κφλν. Απηφ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε επέθηαζεο
ηνπ θηηξίνπ ή δεκηνπξγίαο λένπ ζε θνληηλφ ρψξν, ην νπνίν λα πιεξνί ηηο ζεκεξηλέο αιιά
θαη ηηο απξηαλέο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο αιιά θαη ηεο ρνιήο γεληθφηεξα. ην θηίξην απηφ
ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε δεκηνπξγία γξαθείσλ 12 m2 πεξίπνπ γηα θάζε κέινο ΓΔΠ ή
ΔΔΓΗΠ.

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΊΟ – ΠΑΗΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ
Πξνθεηκέλνπ ην Σκήκα καο λα κπνξεί λα εθαξκφδεη πεηξακαηηθά θαηλνηφκα
πξνγξάκκαηα θαη δηδαθηηθέο κεζφδνπο, πξέπεη λα ηδξπζεί κέζα ζηελ Παηδαγσγηθή ρνιή
Πεηξακαηηθφ Νεπηαγσγείν – Παηδηθφ Κέληξν κε 4 νξγαληθέο ζέζεηο λεπηαγσγψλ.

ΤΝΔΓΡΗΑΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Έλα λέν θαη εμσζηξεθέο Παλεπηζηεκηαθφ Ίδξπκα έρεη αλάγθε απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ
κειψλ ΓΔΠ ζε ζπλεδξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο θαη εθηφο Διιάδνο θαζψο θαη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξίσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ. Ζ έληνλε απηή δξάζε απαηηεί ηελ θάιπςε
απηψλ ησλ ππέξνγθσλ θακηά θνξά εμφδσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ή απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σκήκαηνο, ν νπνίνο αζθαιψο
πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζεκεξηλφ, αθνχ ηα 20 κέιε ΓΔΠ (εληφο
νιίγνπ) ηνπ Σκήκαηνο απνξξνθνχλ: 20 Υ (600 + 2 Υ 300) = 24.000 Δπξψ, απφ ηνλ
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εηήζην πξνυπνινγηζκφ. Πξνηείλνπκε γηα ην ιφγν απηφ -αλ επηιεγεί ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
ζπλεδξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο ή ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σκήκαηνο, ηελ αχμεζή ηνπ ζηα 80.000 επξψ.
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7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
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Α. Πίνακερ
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Πίνακαρ 1.. Δξέλιξη ηυν ειζεπσόμενυν πποπηςσιακών θοιηηηών ηος Σμήμαηορ
2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

119

103

102

91

98

Μεηεγγξαθέο

-43

-39

-35

-31

-39

Καηαηαθηήξηεο

9

5

5

4

1

Άιιεο θαηεγνξίεο

11

13

14

13

2

χλνιν

96

82

86

77

62

Δηζαγσγηθέο εμεηάζεηο+
ΓΔΜΔ + 10%

εμεηάζεηο
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Πίνακαρ 2. Δξέλιξη ηος απιθμού ηυν αποθοίηυν ηος Πποπηςσιακού Ππογπάμμαηορ
ποςδών και διάπκεια ζποςδών
Γηάξθεηα ζπνπδψλ (Έηε)
Έηνο

Γελ έρνπλ

Σύλνι

απνθνηηήζεη αθφκα

ν

3

75

8

76

9

6

62

25

15

77

Κ

Κ+1

Κ+2

2000-2001

52

15

4

2001-2002

49

18

2002-2003

47

2003-2004

37

εηζαγσγήο

2004-2005
2005-2006
2006-2007
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Κ+4
1

1

Κ+5

≥Κ+6
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Πίνακαρ 3. Δξέλιξη ηυν εγγεγπαμμένυν θοιηηηών ηος Σμήμαηορ ζε όλα ηα έηη ζποςδών
2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

386

351

308

290

266

Μεηαπηπρηαθνί 76

53

27

-

-

Γηδαθηνξηθνί

21

21

9

-

Πξνπηπρηαθνί

24
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Πίνακαρ 4: Καηανομή βαθμολογίαρ και μέζορ βαθμόρ πηςσίος ηυν αποθοίηυν ηος
Πποπηςσιακού Ππογπάμμαηορ ποςδών
Καηαλνκή Βαζκψλ (%)

Μέζνο όξνο

Έηνο

5.0-

6.0-

7.0-

8.5-

Βαζκνινγίαο

Απνθνίηεζεο

5.9

6.9

8.4

10.0

(Σύλνιν απόθνηησλ)

2001-2002

-

-

16

7

23

2002-2003

-

-

35

14

49

2003-2004

-

-

46

15

61

2004-2005

-

-

49

14

63

2005-2006

-

3

55

12

70

Σύλνιν

-

3

201

62

266

Πίνακαρ 5: Σο διδακηικό πποζυπικό ηος ημήμαηορ
Σο Γιδακηικό Πποζυπικό ηος Σμήμαηορ Νηπιαγυγών

Καηαγξαθή

Καζεγεηέο

Αλαπιεξσηέο

Δπίθνπξνη

Λέθηνξεο

3

1

6

8*

* 4 ππφ δηνξηζκφ

Πίνακαρ 6: Σο έκηακηο διδακηικό, ηο ειδικό διδακηικό και ηο ηεσνικό πποζυπικό ηος
ημήμαηορ
Σο έκηακηο, ηο Διδικό Γιδακηικό και ηο Σεσνικό Πποζυπικό

Καηαγξαθή

Γηδάζθνληεο ΠΓ 407

ΔΔΓΗΠ

ΔΣΔΠ

12

1 ππφ δηνξηζκφ

-

Πίλαθαο 7: Σν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο
Σο Γιοικηηικό Πποζυπικό ηος Σμήμαηορ
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Καηαγξαθή
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2

2
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Β. Γεδομένα και ζηαηιζηική επεξεπγαζία ηος επεςνηηικού έπγος ηυν μελών ΓΔΠ

Γηαγξάκκαηα

Απιθμόρ μελών Γ.Δ.Π.

15

Σύνολο[1]

3

Καθηγηηέρ
Αναπλ.
Καθηγηηέρ

2

Απιθμόρ μελών Γ.Δ.Π.

Δπίκ.
Καθηγηηέρ

5

Λέκηοπερ

5

0

Εηήζια έκθεζη αξιολόγηζης

5

10

15

79

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιζηημίου Δυηικής Μακεδονίας

20
18,7

18
16
14,5
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