
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

 

 

 

 

ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΔΚΘΔΗ  

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2009 

 

 



 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

Πεπίλητη 

1. Ππόγπαμμα ποςδών……………………………………………………………… 

2. Γιδακηικό έπγο………………………………………………………………….. 

3. Δπεςνηηικό έπγο....................................................................................................  

4. σέζειρ με κοινυνικούρ, πολιηιζηικούρ και παπαγυγικούρ θοπείρ .............. 

5. ηπαηηγική ακαδημαφκήρ ανάπηςξηρ………………………………………… 

6. Γιοικηηικέρ ςπηπεζίερ και ςποδομέρ ..................................................................  

 



Πεπίλητη 

Ζ παξνχζα ελδηάκεζε εζσηεξηθή έθζεζε ηνπ Τκήκαηνο Νεπηαγσγψλ βαζίδεηαη ζε 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηηο εηήζηεο ζπγθεληξσηηθέο εθζέζεηο πνπ 

θαηαηέζεθαλ ζηελ ΜΟ.ΓΗ.Π. κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ 

ηκήκαηνο, ηα αθ. Έηε 2007-2008 θαη 2008-2009.  Ζ ελδηάκεζε εζσηεξηθή έθζεζε ηνπ 

ηκήκαηνο θαηαδεηθλχεη ηε ζηαζεξά βειηησκέλε πνξεία ηνπ Τκήκαηνο ζε φ,ηη αθνξά 

ζην δηδαθηηθφ έξγν, ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηε ζρέζε κε ηνπο θνηλσληθνχο, 

πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο.  Καηαδεηθλχεη αθφκα ηελ βειηίσζε ησλ 

ππνδνκψλ ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο.  

Τέινο, νη δξάζεηο ηνπ Τκήκαηνο επεθηείλνληαη δπλακηθά ζην επίπεδν ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ κε άιια Τκήκαηα θαζψο θαη ηεο 

δηνξγάλσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ παλειιήληαο εκβέιεηαο.  

 Παξά ηε ζηαζεξή ή θαη γεληθά βειηησκέλε εηθφλα ηνπ Τκήκαηνο,  ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε, ιφγσ ηνπ νινέλα θαη απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ ηνπ Τκήκαηνο, ε 

αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ θαη ε αχμεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ ε πνηφηεηα ζπνπδψλ θαη ην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ Τκήκαηνο 

λα δηαηεξεζεί απξφζθνπηα.  Δπίζεο,  είλαη θαλεξή ε αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ 

ζπλνιηθψλ δνκψλ ελφο λένπ Παλεπηζηεκίνπ, ζε φ,ηη αθνξά, γηα παξάδεηγκα, ζηηο 

κεηαθηλήζεηο θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ ζην πιαίζην Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 

αιιά θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειψλ ΓΔΠ. 



1. Ππόγπαμμα ποςδών 

 

Τν πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ νξζνινγηθή νξγάλσζε, 

ζπζηεκαηηθφηεηα θαη εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ θνηηεηψλ λα δηακνξθψζνπλ 

ην πξφγξακκά ηνπο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο θιίζεηο ηνπο, 

πξνυπνζέηνληαο ηαπηφρξνλα έλα ζψκα ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ πνπ εμαζθαιίδεη 

ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε.  

 Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε ηε ζεηηθή πξννπηηθή ζηελ αλάπηπμε 

πνπ παξνπζηάδεη ην πξφγξακκα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο κέζα 

απφ α) ηε δεκηνπξγία 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, β) ηε δεκηνπξγία ελφο Γηαηκεκαηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ κε ην Τκήκα ΤΔΦΑΑ ηνπ ΑΠΘ πνπ 

εληζρχεη ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήοθαη γ) ηε 

ιεηηνπξγία ελφο αθφκα κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνζειθχεη δηάθνξνπο 

επηζηήκνλεο αιιά θαη θαιιηηέρλεο πέξαλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ (Γεκηνπξγηθήο 

Γξαθήο). 

 Βειηηψζεθε επίζεο ε παξερφκελε εθπαίδεπζε κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αλάξηεζε 

ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην δηαδίθηπν, ηε δεκηνπξγία νινέλα θαη 

πεξηζζνηέξσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ γηα φια ηα καζήκαηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ θαη 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

 Τέινο, ε χπαξμε νδεγνχ ECTS ζηα αγγιηθά δηεπθνιχλεη ηε κεηαθίλεζε 

εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ θνηηεηψλ αιιά θαη ηελ επξχηεξε επηθνηλσλία κε 

παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 



2. Γιδακηικό έπγο 

 Σε 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.  Ζ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ 

δχν αθαδεκατθψλ εηψλ δείρλεη κία κηθξή κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (πίλαθαο 1) αιιά θαη 

κηα κηθξή αχμεζε απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ (πίλαθαο 2).   Οη δηαθνξέο απηέο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο. 

Πίλαθαο 1: Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ 

ηνπο θνηηεηέο 

εξψηεζε 14 15 16 22 23 24 25 26 27 28 

Mean  

07-08 

3,88 4,10 3,68 4,11 3,92 4,20 4,25 4,29 4,21 4,16 

Mean 

08-09 

4,08 4,01 3,78 4,41 4,30 3,95 3,24 3,62 3,61 3,44 

  

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

ηνπο θνηηεηέο 

Δξ. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 17 29 30 31 

Mean 

07-

08 

3,90 3,99 4,02 3,95 3,39 3,43 2,62 2,86 3,64 4,30 4,27 3,87 3,52 3,52 4,10 

Mean 

08-

09 

4 3,97 4,05 3,85 3,24 3,41 3,06 3,18 3,65 4,06 4,13 4,04 4,39 4,40 4,31 

  

 

 



 Τν δήηεκα πνπ δηαηχπσζαλ εκθαηηθά 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 ην έηνο 2007-2008, αηφληζε ην αθ. Έηνο 2008-2009, 

ιφγσ πξνκήζεηαο επηπιένλ εμνπιηζκνχ γηα ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Τερλνινγηψλ ζηα 

καζήκαηα, ν νπνίνο πάιη φκσο δελ επαξθεί γηα φιεο ηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ.  

  Απφ ηελ άιιε, ην δήηεκα ηεο αλαινγίαο δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ 

θαίλεηαη λα παξακέλεη πνιχ κεγάιε ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη ζηα εξγαζηήξηα, 

πξνθαιψληαο δπζθνιίεο ζηελ νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ θαη ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ 

κεζφδσλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ιφγσ ησλ πνιχ κεγάισλ αθξναηεξίσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη, ε δηαξθήο αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζην Τκεάκ καο, πνπ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε επαξθνχο πξνζσπηθνχ αιιά θαη ρψξσλ, δεκηνπξγεί 

εθξεθηηθέο θαηαζηάζεηο  ή νδεγεί ηνπο θνηηεηέο λα κελ παξαθνηινπζνχλ ηα 

καζήκαηα.  Ζ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ ρψξσλ θαη επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ ζα 

βνεζνχζε ζηελ ππέξβαζε απηήο ηεο δπζρέξεηαο.   

 Τν ηκήκα ζπλεξγάδεηαη πεξηζζφηεξν κε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ είηε 

κέζσ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ είηε κέζσ δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ.  Φξεηάδεηαη 

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.  Φξεηάδεηαη 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.  Φξεηάδεηαη ινηπφλ εηδηθή 

πξφβιεςε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κεηαθηλήζεσλ πξνζσπηθνχ θαη θνηηεηψλ.   



3. Δπεςνηηικό έπγο 

Ο αθφινπζνο πίλαθαο (3) παξνπζηάδεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ έδεημαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κεηαβνιή θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ δχν απνγξαθψλ.  Κακία 

άιιε κεηαβιεηή δελ έδεημε νχηε ζεηηθή νχηε αξλεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κεηαβνιή. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεηαβνιήο ησλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

Μ.Ο. θάζε κεηαβιεηήο θαη φρη νη ηππηθέο ηηκέο ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ δχν απνγξαθψλ.   

 

Πίνακαρ 3: ύγκπιζη μεηαβληηών πος αθοπούν ζηο επεςνηηικό έπγο ηυν μελών 

ΓΔΠ 

 

Εεχγε Σπγθξηλφκελεο κεηαβιεηέο t df sig 

Pair 4 
Zscore:  Σ.α.Γ. 2009 - Zscore:  Σπλνιηθφο αξηζκφο 

δεκνζηεχζεσλ 
7,550 11 ,000 

Pair 6 
Zscore:  Σ.Σ.η. (ειιελφγισζζνη) 2009 - Zscore:  

Σπκκεηνρέο ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο (ειιελφγισζζνη) 
2,266 11 ,045 

Pair 7 
Zscore:  Σ.ζ.Τ. (μελφγισζζνη) 2009 - Zscore:  Σπκκεηνρέο 

ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο (μελφγισζζνη) 
1,738 7 ,126 

Pair 

13 

Zscore:  Αλαθνηλψζεηο ζε δηεζ. Σπλέδξηα 2009 - Zscore:  

Σπκκεηνρέο κε αλαθνίλσζε ζε δηεζλή ζπλέδξηα 
2,756 10 ,020 

Pair 

16 

Σπκκεηνρέο ζε επηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο εζληθήο 

εκβέιεηαο - Zscore:  Σπκκεηνρέο ζε επηζηεκνληθέο 

νξγαλψζεηο εζληθήο εκβέιεηαο 

6,997 13 ,000 

Pair 

18 

Σπκκεηνρέο ζε ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα  - Zscore:  Σπκκεηνρέο ζε 

ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

7,062 13 ,000 

Pair 

20 

Διιεληθέο εηεξναλαθνξέο - Zscore:  Διιεληθέο 

εηεξναλαθνξέο 
2,860 14 ,013 

Αλ θαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ ηκήκαηνο είλαη κφιηο 16 έηε θαη ν κέζνο φξνο 

παλεπηζηεκηαθήο ππεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ρακειφο,  νη θαηαλνκέο πνπ 



παξνπζηάδνληαη ζηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηνλ πίλαθα 3 κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο ηθαλνπνηεηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή αιιά θαη ηελ 

ειηθηαθή λεφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ν κέζνο αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ 

είλαη 70,5/ΓΔΠ, ελψ ε κηθξφηεξε ηηκή είλαη ην 16. Όια ηα κέιε ηνπ Γ.Δ.Π. ηνπ 

ηκήκαηνο πιελ ελφο έρνπλ εθδψζεη έλα ηνπιάρηζηνλ βηβιίν, ελψ έλα κέινο ηνπ 

Γ.Δ.Π. έρεη εθδψζεη 19 βηβιία. Ζ κέζε ηηκή ηνπ αξηζκνχ ησλ βηβιίσλ είλαη 5,50. 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 141 δηεζλή ζπλέδξηα κε κέζν αξηζκφ 

ζπλεδξίσλ αλά κέινο ηνπ Γ.Δ.Π. ίζν κε 10,85.   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 έλαλ 

αλαπι. θαζεγεηή. Ο κ.ν, ησλ δεκνζηεχζεσλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά είλαη 

13,57. Ο κ.ν. ησλ ειιεληθψλ εηεξναλαθνξψλ είλαη 57 θαη ησλ δηεζλψλ 22,33. 

Θεσξνχκε φηη δελ ρξεηάδεηαη λα επαλαιάβνπκε ηηο δπζαλεμίεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηε κέηξεζε ησλ εηεξναλαθνξψλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ γηα ηηο θνηλσληθέο 

θαη ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο.  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.  

 Άξα, 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.ν. δεκνζηεχζεσλ αλά ιέθηνξα είλαη 44,3, 

ελψ ν κ.ν. βηβιίσλ είλαη 2,6. Σεκαληηθή είλαη θαη ε δηεζλήο παξνπζία ησλ ιεθηφξσλ 

κε κ.ν. δηεζλψλ δεκνζηεχζεσλ ίζν κε 8,9, κ.ν. δηεζλψλ  εηεξναλαθνξψλ 7,1 ελψ ν 

κ.ν. ζπκκεηνρψλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα είλαη 11. Οη ιέθηνξεο ηνπ ηκήκαηνο 

ζπκκεηέρνπλ θαηά κ.ν. ζε 3,1 δηεζλείο επηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο θαη ζπκκεηέρνπλ 

επίζεο θαηά κ.ν. ζε 5,6 ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Δάλ ιεθζεί 

ππφςηλ φηη ηα κέιε ηνπ Γ.Δ.Π. ηνπ ηκήκαηνο είλαη 21, εθ ησλ νπνίσλ 3 θαζεγεηέο, 1 

αλαπι. θαζεγεηήο, 7 επίθ. θαζεγεηέο θαη 10 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.     

 Τέινο, ζε ζρέζε κε ην εξεπλεηηθφ έξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ είλαη βαζηθφ λα 

ζέζνπκε ην δήηεκα ηεο δηάρπζήο ηνπ θαη ηεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε έλα 

επξχηεξν επηζηεκνληθφ θνηλφ, κέζα απφ ηε ζπλεδξηαθή δξάζε ησλ κειψλ ΓΔΠ.  Ζ 



έληνλε ζπλεδξηαθή δξάζε απαηηεί ηελ θάιπςε απηψλ ησλ ππέξνγθσλ θακηά θνξά 

εμφδσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή απφ ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τκήκαηνο, ν νπνίνο αζθαιψο πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο 

απφ ηνλ ζεκεξηλφ, αθνχ ηα 23 κέιε ΓΔΠ (εληφο νιίγνπ) ηνπ Τκήκαηνο απνξξνθνχλ: 

23 Φ (600 + 2 Φ 300) = 27.600 Δπξψ, απφ ηνλ  εηήζην πξνυπνινγηζκφ. Πξνηείλνπκε 

γηα ην ιφγν απηφ -αλ επηιεγεί ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπλεδξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ Τκήκαηνο ή ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τκήκαηνο, 

ηελ αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηα 80.000 επξψ. 



4. σέζειρ με κοινυνικούρ, πολιηιζηικούρ και παπαγυγικούρ θοπείρ  

 

Ζ ζρέζε κε ηνπο θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη άιινπο θνξείο  επηηπγράλεηαη κέζα 

απφ ην πξφγξακκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο αιιά  θαη ηεο δηεπξπκέλεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο, ηεο νξγάλσζεο εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ αιιά θαη ηεο πξσηνβνπιίαο κειψλ 

ΓΔΠ λα ζπλδέζνπλ ηελ έξεπλά ηνπο κε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο θαη ζεζκνχο ζηελ 

πφιε ηεο Φιψξηλαο θαη αιινχ. 

Τν άλνηγκα ζε απηνχο ηνπο θνξείο έρεη απμεζεί ειάρηζηα ζηα δχν απηά ρξφληα, ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο ζρεηηθψλ πφξσλ πνπ κπνξνχλ λα επλνήζνπλ ηέηνηεο ζπλεξγαζίεο. 

5. ηπαηηγική ακαδημαφκήρ ανάπηςξηρ 

Τν Τκήκα δηαζέηεη φξακα, ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη επηδησθφκελεο δξάζεηο, νη 

νπνίεο θαηαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ζηηο δχν εηήζηεο εθζέζεηο θαη πνιιέο απφ 

απηέο πινπνηήζεθαλ απφ ρξνληά ζε ρξνληά, φπσο θαηαγξαθή αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο, 

ελίζρπζε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, παξαθνινχζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη εζσηεξηθή αμηνιφγεζε. 

6. Γιοικηηικέρ ςπηπεζίερ και ςποδομέρ 

 

Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ΓΔΠ απφ ηε γξακκαηεηαθή θαη άιιε 

ππνζηήξημε ηνπ Τκήκαηνο είλαη θαλεξή θαη ζηηο δχν εθζέζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ.  

Όκσο ε ηθαλνπνίεζε απηή βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ ππεξβάιινληα δήιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ην πςειφ αίζζεκα επζχλεο θαη  ηηο πνιιέο ππεξσξίεο πνπ πξφζπκα 

θάλνπλ νη εξγαδφκελνη, ρσξίο επηπιένλ αληακνηβή θαη κνλαδηθφ θίλεηξν ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο.  Δίλαη απαξαίηεηε ε ζηειέρσζε ηεο γξακκαηείαο θαη 

άιινπ πξνζσπηθνχ κε πεξηζζφηεξα άηνκα (ηνπιάρηζηνλ 3) γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ Τκήκαηνο. Υπελζπκίδεηαη, ηέινο, φηη 

ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, 

θαιχπηεηαη κε έθηαθην πξνζσπηθφ.  

 

Υπνδνκέο 



Παξά ηε κηθξή βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, ζπλερίδεη λα ππάξρεη ζνβαξφ δήηεκα κε ην 

ρψξν  πνπ θηινμελεί θνηηεηέο 3 παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ κε ζπλερψο απμαλφκελν 

αξηζκφ. Τν θηηξηαθφ απνηειεί θιέγνλ δήηεκα, κηαο θαη ππνινγίδεηαη φηη ηελ επφκελε 

ρξνληά δχζθνια ζα βξεζνχλ ρψξνη γηα λα θηινμελήζνπλ φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.  Θεσξείηαη απαξαίηεην έλα αθφκα θηίξην πνπ ζα θηινμελήζεη 

ή ην Τκήκα Βαιθαληθψλ Σπνπδψλ ή ηα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ηεο 

Σρνιήο. 

 Οπζηαζηηθφ δήηεκα παξακέλεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο  ζε επηζηεκνληθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ θαζψο θαη ε αλάγθε εμαζθάιηζεο ησλ ζπλδξνκψλ ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ησλ επηζηεκψλ πνπ ζεξαπεχνληαη ζην Τκήκα καο. Απηή ηε 

ζηηγκή ε βηβιηνζήθε ηεο Π. Σ. δελ έρεη ζπλδξνκή νχηε ζηα πην γλσζηά Διιεληθά 

Πεξηνδηθά.  Αθφκα, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ΓΔΠ πνπ ππεξεηνχλ ζην 

Τκήκα καο 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 Τκήκαηνο αιιά θαη ηεο Σρνιήο γεληθφηεξα. Σην θηίξην απηφ ζα 

πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε δεκηνπξγία γξαθείσλ 12 m
2
 πεξίπνπ γηα θάζε κέινο ΓΔΠ ή 

ΔΔΓΗΠ.  Τέινο, πξνθεηκέλνπ ην Τκήκα καο λα κπνξεί λα εθαξκφδεη πεηξακαηηθά 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη δηδαθηηθέο κεζφδνπο, πξέπεη λα ηδξπζεί κέζα ζηελ 

Παηδαγσγηθή Σρνιή Πεηξακαηηθφ Νεπηαγσγείν – Παηδηθφ Κέληξν κε 4 νξγαληθέο 

ζέζεηο λεπηαγσγψλ. 

 

  

 

 

 


