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Πρόλογος 
Η παρούσα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) του Τμήματος Επιστημών της 

Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΠΗ)  της Σχολής Επιστημών Αγωγής (ΣΕΑ) 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (ΔΠΘ) έγινε τον Ιούνιο του 2013 και αφορά 
τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009-2012/2013. Η  ΕΕΑ διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις τις προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά καταγράφονται 
στη σχετική νομοθεσία (Ν. 3374/2005). Σκοπός της παρούσας ΕΕΑ είναι η αναλυτική 
περιγραφή του διδακτικού, επιστημονικού και άλλου έργου που επιτελέστηκε στο 
ΤΕΕΠΗ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2012-2013) καθώς επίσης η διαχρονική 
παρουσίαση του εν λόγω έργου και άλλων στοιχείων που αφορούν στη δομή και τη 
λειτουργία του κατά το διάστημα 2008/2009-2012/2013 με στόχο την 
επικαιροποίηση της πρώτης ΕΕΑ του Τμήματος. Σημειωτέον ότι το ΤΕΕΠΗ υλοποίησε 
την πρώτη ΕΕΑ για την περίοδο 2004-2008, όπως επίσης και τις ετήσιες απογραφικές 
εκθέσεις για τα έτη 2010 και 2011, οι οποίες καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το 
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 έως και το χειμερινό εξάμηνο του 
2011-2012. Για τη σύνταξη και συγγραφή της παρούσας έκθεσης, για ζητήματα που 
είτε δεν παρουσίασαν κάποια τροποποίηση στο έτος αναφοράς της παρούσας είτε 
αφορούν βασικούς στόχους και διαδικασίες του Τμήματος (βλ. Ενότητα 1.1.1 
παρούσας έκθεσης), χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία και κείμενα: 
 της πρώτης έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος που αφορούσε 

την περίοδο 2004-2008, η οποία συντάχθηκε με την ευθύνη της κ. 
Παρασκευής Κουφάκη, Αν. Καθηγήτριας και Προέδρου του Τμήματος κατά 
την περίοδο 1/9/2008-31/8/2010 με τη συνεργασία των μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος και  

 της ετήσιας απογραφικής έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος του 
ημερολογιακού έτους 2010, και περιλαμβάνει το εαρινό εξάμηνο του 2009 και 
το χειμερινό του 2010-2011,  η οποία συντάχθηκε με την ευθύνη της κ. Λέλας 
Γώγου, Καθηγήτριας και Προέδρου του Τμήματος κατά την περίοδο 1/9/2010-
31/8/2011 με τη συνεργασία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 

 της ετήσιας απογραφικής έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος του 
έτους 2011-2012,  η οποία συντάχθηκε με την ευθύνη της κ. Λέλας Γώγου, 
Καθηγήτριας και Προέδρου του Τμήματος κατά την περίοδο 1/9/2010-
31/12/2012 με τη συνεργασία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 

 Στοιχεία του τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 με την ευθύνη 
της κ. Γαλήνης Ρεκαλίδου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας και Προέδρου του 
Τμήματος από 1/1/2012  (θητεία από 1/1/2013-31/8/2014) με τη συνεργασία 
των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 

 Τόσο η πρώτη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος που αφορούσε την 
περίοδο 2004-2008, όσο οι ετήσιες απογραφικές εκθέσεις του Τμήματος για τα έτη 
2010, 2011  συνιστούν γόνιμα εργαλεία για την οργάνωση και λειτουργία του 
Τμήματος προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης 
και την ενίσχυση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών των 
παιδιών της προσχολικής ηλικίας. 
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Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οποιασδήποτε μορφής αξιολόγηση είναι δυνατόν να 
συμβάλει στην προαγωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματός 
μας και κάθε Τμήματος των ΑΕΙ, εφόσον αυτή γίνεται αφενός με ακαδημαϊκά 
κριτήρια και λαμβάνει υπόψη την υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό 
των Τμημάτων και αφετέρου επιτελείται με σκοπό την προώθηση του έργου των ΑΕΙ 
για τη διαφύλαξη της ποιότητας της εκπαίδευσης των μελλοντικών επιστημόνων στο 
πλαίσιο της δημοκρατίας, της ισότητας και της ελευθερίας.  

 
Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2013 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 
 
1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης 

στο Τμήμα 
Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΠΗ) του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατέθεσε την πρώτη έκθεση εσωτερικής 
αξιολόγησης τον Οκτώβριο του 2009 και αφορούσε την περίοδο 2004-2008. Επίσης,  
υλοποιήθηκαν οι απογραφικές εκθέσεις για τα έτη 2010-2011 και 2011-2012. Η 
παρούσα αποτελεί την επικαιροποιημένη έκθεση εσωτερική αξιολόγησης του 
Τμήματος και περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα 2009-2013, δηλαδή για τα έτη μετά 
την ολοκλήρωση της πρώτης έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης που κάλυπτε το 
διάστημα  2004-2008. Καθώς μετά την κατάθεση της πρώτης ΕΕΑ στην ΜΟΔΙΠ και 
στην ΑΔΙΠ, δεν πραγματοποιήθηκε Εξωτερική Αξιολόγηση του ΤΕΕΠΗ στην παρούσα 
ΕΕΑ κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν στοιχεία που αφορούν την προαναφερθείσα 
περίοδο (2009-2012) και στοιχείων που αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 που 
βρίσκεται σε εξέλιξη, για την επικαιροποίηση της πρώτης ΕΕΑ, αναφορικά με τη δομή, 
τη λειτουργία και του έργου που επιτελείται στο ΤΕΕΠΗ για την ανάδειξη των όσων 
επιτεύχθηκαν και την τεκμηρίωσή τους, για την επισήμανση των σημείων τα οποία 
χρήζουν βελτίωσης όσο τη διατύπωση κριτικής άποψης για το έργο που επιτελείται 
στο ΤΕΕΠΗ με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια που θέτονται από τη σχετική 
νομοθεσία.   

 Όπως φαίνεται στη σχετική νομοθεσία (Ν. 3374/2005), σκοπός της Εσωτερικής 
Αξιολόγησης είναι να αναδειχθεί το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που επιτελείται 
στο Τμήμα, να αναδειχθούν τα θετικά στοιχεία και διαδικασίες που εφαρμόζονται για 
την προαγωγή του ακαδημαϊκού του χαρακτήρα και προορισμού, για τον εντοπισμό 
των αρνητικών σημείων και τη διαμόρφωση στρατηγικής και προσδιορισμό σχεδίων 
βελτίωσης για την αντιμετώπισή τους, την ανάδειξη των επιτευγμάτων του σε 
εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό επίπεδο, την ανάληψη πρωτοβουλιών για 
αυτοτελή δράση τόσο εντός του Τμήματος, όσο και του Ιδρύματος, όπου είναι εφικτό 
και εφόσον συνθήκες και διαδικασίες το επιτρέπουν. Με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης (άρθρο 3) που περιλαμβάνονται στο σχετικό νόμο και τους 
προτεινόμενους άξονες εσωτερικής αξιολόγησης (άρθρο 4), για τη συγγραφή της 
παρούσας έκθεσης, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν αποσκοπούσαν: στην 
καταγραφή και αποτίμηση του διδακτικού/εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στο 
τμήμα, των ερευνητικών υποδομών, των παρερχομένων διοικητικών και άλλων 
υπηρεσιών καθώς επίσης της φυσιογνωμίας, των στόχων και της αποστολής του 
Τμήματος. 

Για την υλοποίηση της επικαιροποιημένης έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του 
ΤΕΕΠΗ ακολουθήθηκαν διαδικασίες που προτείνονται από τα σχετικά κείμενα της 
ΑΔΙΠ και τους προτεινόμενους άξονες, σκοπούς και στόχους που περιλαμβάνονται 
στο σχετικό νόμο(Ν. 3374/2005),   οι οποίες εξειδικεύονται ως εξής: 
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• Στάδιο 1: Προετοιμασία. Επεξεργασία των σχετικών κειμένων και 
οργάνωση της διαδικασίας συλλογής των απαιτούμενων πληροφοριών και 
στοιχείων σχετικά με την αξιολόγηση. 

• Στάδιο 2:  Συγκρότηση και ορισμός της ΟΜΕΑ στην οποία με βάση τον 
σχετικό νόμο συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στη βαθμίδα του 
Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή. Ο ορισμός της ΟΜΕΑ έγινε στη ΓΣ με 
αριθμό 204/10.10.12  (βλ. Πίνακα 1-1). Τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
συνέδραμαν στην προετοιμασία της παρούσας έκθεσης προετοιμάζοντας 
επιμέρους τμήματα της (βλ. Πίνακα 1-2). Επίσης τα μέλη ΕΤΕΠ ανέλαβαν το 
έργο της καταγραφής των ερωτηματολογίων των φοιτητών (Πίνακας 1-3). Τα 
μέλη της Γραμματείας (διοικητικό προσωπικό) συνέδραμε στη συλλογή 
στοιχείων.  

• Στάδιο 3: υλοποίηση. Διανομή και συλλογή ερωτηματολογίων των 
φοιτητών και των μελών ΔΕΠ (Ατομικό απογραφικό δελτίο. Απογραφικό 
δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος –4 συνολικά- ). Επικοινωνία με τα μέλη ΔΕΠ 
και τα μέλη ΕΤΕΠ για τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών. 
Εισαγωγή των στοιχείων των ερωτηματολογίων των φοιτητών στη βάση 
δεδομένων που δημιουργήθηκε κατά την πρώτη έκθεση εσωτερικής 
αξιολόγησης του Τμήματος (περίοδο 2004-2008). Επεξεργασία των στοιχείων 
των ατομικών απογραφικών δελτίων των μελών ΔΕΠ και των απογραφικών 
δελτίων  μαθήματος. 

• Στάδιο 4: Συλλογή και καταγραφή στοιχείων από κείμενα που 
συντάχθηκαν με ευθύνη των μελών ΔΕΠ που έχουν τη διεύθυνση 
Εργαστηρίων που λειτουργούν στο Τμήμα και αφορούν τις  δραστηριότητες 
των Εργαστηρίων.  

• Στάδιο 5: Συγγραφή της έκθεσης: συγκέντρωση των αποτελεσμάτων 
επεξεργασίας των ερωτηματολογίων που διακινήθηκαν, συλλογή των 
επιμέρους τμημάτων της παρούσας έκθεσης που προετοιμάστηκαν από τα 
μέλη ΔΕΠ. Συλλογή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων του Τμήματος 
από τη Γραμματεία του Τμήματος. Σύνθεση όλων των παραπάνω στοιχείων 
και πληροφοριών και διαμόρφωση του τελικού κειμένου της έκθεσης.  

• Στάδιο 6: Έγκριση της έκθεσης σε επίπεδο Τμήματος. Διανομή του 
τελικού κειμένου της έκθεσης στα μέλη ΔΕΠ και συζήτησή της στο πλαίσιο 
της Γ.Σ με αριθμό 248/22/5/2013. 

 
Πίνακας 1-2. Τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α. 
Λέλα Γώγου Καθηγήτρια  

Αναστασία Δημητρίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Αχιλλέας Δραμαλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής 

Παρασκευή Κουφάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Γαλήνη Ρεκαλίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
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Πίνακας 1-3. Τα μέλη ΔΕΠ που συνεπικούρησαν στην προετοιμασία της ΕΕΑ 
Μέλη ΔΕΠ Έργο που ανέλαβαν 

Α. Θεοδωρίδης Παρουσίαση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. 

Κ. Καραδημητρίου Παρουσίαση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.  
Παρουσίαση του Γραφείου Παιδαγωγικού Υλικού. 

Α. Οικονομίδου 
Α. Φιλιππουπολίτη 

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Erasmus  

Α. Δραμαλίδης Επεξεργασία των ερωτηματολογίων των φοιτητών.  

Α. Δημητρίου Επεξεργασία και παρουσίαση των ερωτηματολογίων των μελών 
ΔΕΠ  και των απογραφικών δελτίων εξαμηνιαίων μαθημάτων. 
Σύνθεση κειμένων και συγγραφή τελικού κειμένου της έκθεσης. 

 
Πίνακας 1-4. Τα μέλη ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό που συνεπικούρησαν στην 

προετοιμασία της ΕΕΑ 
Μέλη ΕΤΕΠ 

Π. Αθανασίου, Κ. Γόϊδα, Ζ. Δαλούκα, Π. 
Ξενιτίδου, Μ. Χατζησάββα, Ν. 
Παπαδόπουλος 

Έργο που ανέλαβαν 
Καταχώρηση των δεδομένων των  
ερωτηματολογίων των φοιτητών  

Διοικητικό προσωπικό  
Κ. Κυρτλιώτη (Αν. Γραμματέας) 
 
Μ. Τσιβά (υπεύθυνη Μηχανοργάνωσης) 

Έργο που ανέλαβαν 
Στοιχεία φοιτητών, μελών ΔΕΠ για τα έτη 
2008-2013. 
Στοιχεία μαθημάτων προγράμματος 
σπουδών (επιλογής) 

 
1.1.1. Πηγές και διαδικασίες συλλογής στοιχείων και πληροφοριών 

Για τη συγγραφή της έκθεσης αντλήθηκαν στοιχεία και πληροφορίες από 
ποικίλες πηγές τα οποία αναλύθηκαν και επεξεργάστηκαν από τα μέλη της ΟΜΕΑ. 
Ειδικότερα: 

• Από την πρώτη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος που 
αφορούσε την περίοδο 2004-2008, καθώς επίσης και τις απογραφικές  
εκθέσεις που ακολούθησαν  των ακαδημαϊκών ετών 2010-2011, 2011-2012. 
Συγκεκριμένα αντλήθηκαν κείμενα για την παρουσίαση των εργαλείων 
αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν (Κεφάλαιο 1, υποενότητες 1.2.1-1.2.3) για  
την παρουσίαση του Τμήματος, ( Κεφάλαιο 2, ενότητες 2.1-2.3),  για την 
παρουσίαση των σχέσεων με κοινωνικούς, πολιτιστικούς, παραγωγικούς 
φορείς (Κεφάλαιο 6). Αντλήθηκαν τα συγκεκριμένα κείμενα, όπως 
περιγράφονται παραπάνω, καθώς  τα στοιχεία αυτά που αφορούν την 
παρούσα έκθεση δεν διαφοροποιούνταν σε σχέση με την πρώτη έκθεση είτε 
γιατί αποτελούν συγκεκριμένα στοιχεία της δομής και λειτουργίας του 
Τμήματος είτε γιατί συνιστούν εκπεφρασμένους διαχρονικούς εκπαιδευτικούς, 
επιστημονικούς, και κοινωνικούς στόχους του Τμήματος. 

• Για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, αντλήθηκαν στοιχεία από 
τον Οδηγό Σπουδών και τον Ιστότοπο του Τμήματος, ενώ από το αρχείο της 
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Γραμματείας του Τμήματος αντλήθηκαν διάφορα έγγραφα που αφορούσαν 
αποφάσεις των ΓΣ του Τμήματος καθώς και στοιχεία για το προσωπικό και 
τους φοιτητές. Για τη συλλογή δεδομένων σχετικών με το διδακτικό έργο 
αντλήθηκαν στοιχεία από τα  δύο ερωτηματολόγια που κατασκευάστηκαν για 
τους αντίστοιχους σκοπούς της πρώτης ΕΑΕ, 1) Απογραφικό Δελτίο 
Εξαμηνιαίου Μαθήματος – ΑΔΕΜ, που αφορούσε στην αξιολόγηση του 
μαθήματος και της διδασκαλίας από τους διδάσκοντες και 2) τα Ατομικά 
Απογραφικά Δελτία Μέλους ΔΕΠ και το 3) Ερωτηματολόγιο Μαθήματος / 
Διδασκαλίας από τους Φοιτητές, που  συμπληρώθηκε από τους φοιτητές του 
Τμήματος στο τέλος των εξαμήνων που περιλαμβάνονται στο ακαδημαϊκό 
έτος 2011-12 καθώς στο χρόνο υλοποίησης της παρούσας έκθεσης δεν 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. 
Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν προς όλα τα μέλη ΔΕΠ  και 
συγκεντρώθηκαν μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας από μέλος της επιτροπής 
ΟΜΕΑ, το οποίο προχώρησε στην ανάλυση και την επεξεργασία τους. Το 
ερωτηματολόγιο από τους φοιτητές συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια μιας από 
τις τελευταίες διδασκαλίες των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου, με την 
εποπτεία φοιτητών (της επιτροπής έτους τις πλείστες φορές), χωρίς την 
παρουσία του διδάσκοντα. Τα συλλεγέντα ερωτηματολόγια παραδίνονταν 
στην Γραμματεία του Τμήματος και με ευθύνη των μελών της  ΟΜΕΑ 
παραδίνονταν στη συνέχεια στα μέλη ΕΤΕΠ που ανέλαβαν την καταχώρησή 
τους σε βάση δεδομένων. Τα δεδομένα στη συνέχεια αναλύθηκαν και 
επεξεργάστηκαν από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, μέλος της ΟΜΕΑ (βλ. Πίνακες 
1.1 – 1.3). 

• Για την αξιολόγηση του ερευνητικού-επιστημονικού  έργου των μελών 
ΔΕΠ, τα στοιχεία αντλήθηκαν από: 1) τα Ατομικά Απογραφικά Δελτία Μέλους 
ΔΕΠ) και 2) τα Ατομικά Απογραφικά Δελτία Μέλους ΔΕΠ. 

• Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού  -ερευνητικού έργου του 
Τμήματος εν γένει, αντλήθηκαν στοιχεία από την ιστοσελίδα του Τμήματος, 
στοιχεία που τηρούν τα Εργαστήρια του Τμήματος, στοιχεία που τηρεί το 
αρχείο της Γραμματείας και μελών ΕΤΕΠ του Τμήματος καθώς επίσης και 
στοιχεία ατομικά των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.   

• Κείμενα των μελών ΔΕΠ που συνεπικούρησαν στη σύνταξη της 
παρούσας έκθεσης (βλ. Πίνακα 1-3). 

• Κείμενα και στοιχεία των μελών ΔΕΠ ατομικά που αφορούν τις 
δραστηριότητες τους. 

• Κείμενα και στοιχεία των δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων που 
λειτουργούν στο Τμήμα που συνέταξαν ατομικά οι διευθυντές των 
Εργαστηρίων.  

• Συμπληρωματικά και άλλα στοιχεία, αντλήθηκαν από την Γραμματεία 
του Τμήματος, τον Οδηγό Σπουδών και τον Ιστότοπο του ΤΕΕΠΗ 
(http://www.psed.duth.gr) για τα Ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 
2012-2013. 
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1.2. Ανάλυση των στοιχείων της διαδικασίας της εσωτερικής 

αξιολόγησης 
Η διαδικασία της αξιολόγησης για τη διαμόρφωση της παρούσας έκθεσης εν όψει 

των επικείμενων αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των ΑΕΙ που 
συντελούνταν ήδη κατά το τρέχον έτος αλλά και το προηγούμενο δυσχέρανε το έργο 
των μελών της ΟΜΕΑ, τα οποία αφιέρωσαν σημαντικό μέρος του χρόνου τους για 
την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, καθώς η ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία 
αξιολόγησης ήταν ελλιπής. Τα μέλη της ΟΜΕΑ βασίστηκαν στο σχετικό Νόμο και 
αξιοποίησαν την εμπειρία και την τεχνογνωσία που είχε αποκτηθεί από την  
προηγούμενη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης και των ετήσιων απογραφικών 
εκθέσεων του Τμήματος.  

Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων υιοθετήθηκαν και οι δύο 
διαδικασίες που προβλέπονται, δηλαδή τόσο η αξιολόγηση από την πλευρά των 
φοιτητών, μέσω του «Ερωτηματολογίου προς τους φοιτητές για το μάθημα και τη 
διδασκαλία του» (Παράρτημα 1-Α) όσο και από την πλευρά των διδασκόντων μέσω 
τόσο του «Ερωτηματολογίου για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού» 
(Παράρτημα 1-Β), όσο και των  «Απογραφικών Δελτία Εξαμηνιαίου Μαθήματος». Τα 
τρία εργαλεία συλλογής στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν προσαρμογή 
των προτεινόμενων από την ΑΔΙΠ προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τη δομή και τη 
λειτουργία του Τμήματος.   

 
1.2.1. Ερωτηματολόγιο προς τους φοιτητές για το μάθημα και τη διδασκαλία 

του 
Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο (Παράρτημα 1-Α) αναπτύχθηκε προκειμένου να καλύπτει 

τις ιδιαίτερες συνθήκες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας και 
έχοντας ως βάση το πρότυπο «Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος / Διδασκαλίας από 
τους Φοιτητές» που έχει παρουσιαστεί από την Α.ΔΙ.Π. καθώς και συναφή ερωτηματολόγια 
άλλων τμημάτων του Ιδρύματός μας.  

 
Ενδεχόμενα οφέλη 
Τα συμπεράσματα από την ανάλυση των στοιχείων που συλλέγονται συμβάλλουν: 

• Στον εντοπισμό των αδυνάτων σημείων του διδακτικού έργου και την 
μελλοντική βελτίωση τους µε συγκεκριμένες ενέργειες 

• Στην ανάδειξη των ισχυρών σημείων του διδακτικού έργου και την 
αναγνώριση εκείνων των στοιχείων που συντέλεσαν στην καλή τους 
κατάσταση. 

• Στην αποτύπωση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά 
την παρακολούθηση των μαθημάτων τους, καθώς και γενικότερα µε την 
αποφοίτησή τους και την ένταξή τους στον εργασιακό χώρο. 

• Στην διαμόρφωση συμπερασμάτων γενικών και ειδικών που θα 
μπορούν να κατευθύνουν συγκεκριμένες ενέργειες για την συνολική 
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αναβάθμιση του διδακτικού και γενικότερα εκπαιδευτικού έργου του 
Τμήματος. 

Επιφυλάξεις 
Πέρα ωστόσο από τα πιθανά οφέλη που μπορεί να προσφέρει μια τέτοια 

διαδικασία αξιολόγησης από την πλευρά των φοιτητών δεν μπορούμε να μην 
αναφερθούμε και σε ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με τα όποια δεδομένα 
προκύπτουν από τέτοιες διαδικασίες, όταν μάλιστα δεν υπάρχει ιδιαίτερη παράδοση 
και εξοικείωση με αυτές. Οι επιφυλάξεις έγκειται στο γεγονός ότι η αντίληψη που 
διαμορφώνει κάποιος για τα εκπαιδευτικά πράγματα έχει άμεση σχέση με το είδος της 
εμπειρίας που έχει αποκτήσει/αποκομίσει συνολικά από το μάθημα αλλά και τους 
διδάσκοντες.  

Μία αντικειμενική επιστημονική απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι δύσκολη και 
πολυσύνθετη. Πέρα από την εγκυρότητα των βαθμών της αξιολόγησης των φοιτητών 
για την οποία υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα σημεία αμφισβήτησης, μπαίνουν και 
πολλά άλλα ερωτήματα, οι απαντήσεις των οποίων θα πρέπει να συνεκτιμηθούν όπως 
π.χ. η συστηματική ή μη παρουσία τους στα μαθήματα στη διάρκεια του εξαμήνου, ο 
αριθμός των εξεταστικών που χρειάστηκαν οι φοιτητές για να περάσουν το 
συγκεκριμένο μάθημα, ο βαθμός δυσκολίας του μαθήματος, ο αριθμός των ωρών που 
δαπανούν οι φοιτητές για την μελέτη τους, η προσπάθεια που καταβάλλει ο 
συγκεκριμένος διδάσκων σαν συνάρτηση του αποτελέσματος. 

 
Περιγραφή/Δομή του ερωτηματολογίου  
Οι 50 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, όλες κλειστού τύπου εκτός της 

τελευταίας, κατανέμονται σε 8 ενότητες. Οι τρεις ερωτήσεις της 1ης ενότητας 
αφορούν ορισμένα ατομικά στοιχεία του φοιτητή ενώ οι ερωτήσεις που αφορούν το 
μάθημα αναπτύσσονται στις επόμενες επτά ενότητες. Οι 10 ερωτήσεις της δεύτερης 
ενότητας αφορούν της «οργάνωση και παρουσίαση του μαθήματος». Οι 12 επόμενες 
ερωτήσεις αφορούν τις «εργασίες / ασκήσεις / φροντιστήρια / εργαστήρια» και τρεις 
ακόμα ερωτήσεις συγκροτούν, στη συνέχεια, την 4η ενότητα για τη «διδασκαλία του 
μαθήματος». Οι δύο επόμενες ενότητες ερωτήσεων αφορούν το διδακτικό 
προσωπικό και πιο συγκεκριμένα, η 5η ενότητα (4 ερωτήσεις) αφορά τον διδάσκοντα 
καθηγητή ενώ η 6η ενότητα με μια ερώτηση το «επικουρικό προσωπικό» σε 
περίπτωση όπου συναντάται. Η 7η ενότητα με 6 ερωτήσεις αναφέρεται στην 
«διαθέσιμη υποστήριξη - υποδομή από το Τμήμα». Η 8η και τελευταία ενότητα με 10 
ερωτήσεις αφορά «στοιχεία για τη φοίτηση» των φοιτητών στο εκάστοτε μάθημα. 
Πρόκειται δηλαδή για μια μορφή αυτοαξιολόγησης του ίδιου του φοιτητή, μέσα από 
την επίδοση στοιχείων που αφορούν τον τρόπο εργασίας του στο μάθημα. Η 10η 
ερώτηση της συγκεκριμένης ενότητας είναι ανοικτού τύπου στην οποία ο φοιτητής 
μπορεί να σημειώσει οτιδήποτε πιστεύει ότι θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση 
του μαθήματος.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες της παρούσης έκθεσης έγινε 
επεξεργασία και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα (σε επίπεδο περιγραφικής 
στατιστικής) των απαντήσεων των φοιτητών στις ερωτήσεις των ενοτήτων 1, 2, 4, 5, 
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6, 7. Δεν έγινε επεξεργασία των απαντήσεων των φοιτητών στις ερωτήσεις των 
ενοτήτων 3 και 8. Λόγω του ειδικού περιεχομένου τους, οι ερωτήσεις της ενότητας 3 
θα πρέπει να επεξεργαστούν σε συνδυασμό με τις ερωτήσεις της ενότητας 4 και 5, 
ενώ οι ερωτήσεις της ενότητας 8 αφορούν τη φοίτηση και παρακολούθηση των 
φοιτητών και ως εκ τούτου δεν εντάσσονται στα άμεσα ενδιαφέροντα της παρούσας 
έκθεσης. Οι ερωτήσεις της ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια δεύτερη 
φάση αναλύσεων ως μεταβλητές ελέγχου όλων των υπολοίπων και απαιτούν πιο 
εντατικές και επεξεργασμένες τεχνικές στατιστικής ανάλυσης.  

 
Διαδικασία χορήγησης 
Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές ξεκίνησε µε την διανομή και 

ανώνυμη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα 
(υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά) κατά τις τελευταίες 3 διδακτικές 
εβδομάδες από το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-12. 

Στη παρούσα έκθεση περιλαμβάνονται τα δεδομένα του ερωτηματολογίου που 
προέκυψαν από την χορήγηση του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, καθώς για 
το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η διαδικασία βρίσκεται σε 
εξέλιξη καθώς δεν ολοκληρώθηκε το ακαδημαϊκό έτος. Σημειωτέον ότι ο αριθμός και 
τα διδασκόμενα μαθήματα κατά το έτος 2011-2012 και οι διδάσκοντες δεν 
παρουσιάζουν  διαφορές σε σχέση με τα δεδομένα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 
(2012-2013).  

 
Στοιχεία των φοιτητών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση των μαθημάτων  
Απαντήθηκαν συνολικά 1771 ερωτηματολόγια1 από φοιτητές όλων των ετών, που 

συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια σε 
κάποια από τα τελευταία μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του 
ακαδημαϊκού έτους  2011-2012 και του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 
2011-12. Επίσης, 1773 από αυτά τα ερωτηματολόγια είχαν απαντηθεί από φοιτήτριες 
(98,5 %) και 27 από φοιτητές (1,5 %).  

 
1.2.2. Ερωτηματολόγιο για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού  
Στα μέλη ΔΕ διανεμήθηκε προς συμπλήρωση ερωτηματολόγιο, το οποίο αναπτύχθηκε 

προκειμένου να καλύπτει τις ιδιαίτερες συνθήκες των προγραμμάτων σπουδών που 
υποστηρίζονται στο Τμήμα μας (προπτυχιακών σπουδών και πρακτικής κατάρτισης, 
εξομοίωσης) και έχοντας ως βάση το πρότυπο «Ατομικό απογραφικό δελτίο για τα μέλη 
του εκπαιδευτικού προσωπικού» που έχει παρουσιαστεί από την Α.ΔΙ.Π. καθώς και συναφή 
ερωτηματολόγια άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων (βλέπε Παράρτημα 1-Β).  

 
Περιγραφή/Δομή των ερωτηματολογίου  
Το Ερωτηματολόγιο είναι κατανεμημένο σε 4 περιοχές κριτηρίων (1. 

Προγράμματα Σπουδών, 2. Διδακτικό Έργο, 3. Ερευνητικό Έργο, 4. Διοικητικές 
                                                 
1 Ενδέχεται κάποιος φοιτητής να έχει συμπληρώσει περισσότερες από μία φορά ερωτηματολόγια εφόσον 
συμμετείχε στην διαδικασία αξιολόγησης διαφορετικών μαθημάτων του έτους του στη διάρκεια των 
οποίων χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια. 
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Υπηρεσίες και Υποδομές) και περιέχει συνολικά 86 ερωτήσεις κλειστού τύπου, ενώ σε 
ένα τελευταίο τμήμα υπάρχουν 4 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπου ζητούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες που συνδέονται με προηγούμενες ερωτήσεις, καθώς 
και ερώτηση διατύπωσης άποψης. Έχει διαμορφωθεί πάνω στη βάση του εγγράφου 
της Α.ΔΙ.Π.: «Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» 
(Ιούλιος 2007). Να σημειωθεί ότι το αφού όμως αφαιρέθηκε το 4ο Κεφάλαιο: 
«Σχέσεις με κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς φορείς» καθώς και το 5ο 
Κεφάλαιο: «Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης», επειδή θεωρήθηκε ότι δεν μπορεί 
να προκύψουν μετρήσιμες απαντήσεις σε τέτοια ανοιχτού τύπου ερωτήματα. Να 
σημειωθεί ωστόσο ότι αντί της τελευταίας αυτής ενότητας ερωτήσεων προβλέφθηκε 
μια ανοικτή ερώτηση που αφορά προτάσεις για περαιτέρω «Σχέδια Βελτίωσης» του 
Τμήματος. Επιπλέον, τα Κριτήρια που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. 
προσαρμόστηκαν στις ιδιομορφίες του Τμήματος και περιορίστηκαν ή επαυξήθηκαν 
μέσα από τις σχετικές συζητήσεις των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Η τελική μορφή 
αυτού του Ερωτηματολόγιου παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1-Β της παρούσας 
Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.  

 
Διαδικασία χορήγησης 
Το Ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά 

το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. Απάντησαν 
17 από τα 20 ενεργά μέλη κατά το διάστημα διεξαγωγής της έρευνας αξιολόγησης 
(80 %). 

 
1.2.3. Απογραφικά Δελτία Εξαμηνιαίου Μαθήματος 
Το «Απογραφικό δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος» διανεμήθηκε στους διδάσκοντες του 

Τμήματος μαζί με το «Ερωτηματολόγιο για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού»  και 
συμπληρώθηκε για καθένα από τα μαθήματα που προσέφερε κάθε διδάσκων κατά το 
χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. 

Το Απογραφικό αυτό δελτίο είναι πανομοιότυπο με το πρότυπο που απέστειλε η Α.ΔΙ.Π. 
τον Ιούλιο του 2007 (Έκδοση 1.0). Η τελική μορφή αυτού του Απογραφικού δελτίου, όπως 
διανεμήθηκε στους διδάσκοντες του Τμήματος, παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1-Γ 
της παρούσας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.  

Τα συγκεκριμένα δελτία συμπληρώθηκαν από 17 από τα 20 ενεργά μέλη ΔΕΠ που 
υπηρετούσαν στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που δεν συμπλήρωσαν τα δελτία, ένα (1) δεν 
απέστειλε απαντήσεις, ένα (1) παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 2011 λόγω διορισμού 
του σε άλλο ΑΕΙ και ένα (1) απουσίαζε με άδεια τοκετού και δεν συμμετείχαν στη 
διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος. Τα στοιχεία των Απογραφικών 
Δελτίων έχουν υποστεί ποιοτική επεξεργασία ανά άξονα ερωτήματος. Τα 
αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτής παρουσιάζονται και συζητούνται στη συνέχεια 
του κειμένου της παρούσας έκθεσης.   
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1.3. Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας 
Για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος της αξιολόγησης  είναι 

αναγκαία η συγκρότηση κεντρικής υπηρεσίας σε κάθε Πανεπιστήμιο, η οποία πέρα 
από τη συγκέντρωση των εκθέσεων θα επιτελεί ένα συνεχές έργο υποβοήθησης των 
Τμημάτων στην εσωτερική τους αξιολόγηση. Η υποβοήθηση θα έχει αφενός 
συντονιστικό χαρακτήρα, αφετέρου θα επεξεργάζεται στατιστικά τα ερωτηματολόγια 
που θα συμπληρώνουν τα μέλη (διδάσκοντες, διδασκόμενοι, διοικητικοί κ.ά. 
υπάλληλοι και φοιτητές) κάθε Τμήματος. 

Η ενασχόληση με την εκτύπωση, διανομή, συγκέντρωση των ερωτηματολογίων 
και την επεξεργασία των δεδομένων τους, όπως συζητήθηκε, επιβαρύνει τα μέλη 
Δ.Ε.Π. εις βάρος του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου,  αφού οι χρονοβόρες 
διαδικασίες της θα επαναλαμβάνονται κάθε ακαδημαϊκό έτος. 

Για την αντιμετώπιση της χρονοβόρας διαδικασίας προτείνεται η αξιοποίηση 
υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω Παγκοσμίου Ιστού για την ηλεκτρονική υποβολή 
των ερωτηματολογίων αξιολόγησης από φοιτητές και διδάσκοντες, τόσο για τη 
συλλογή δεδομένων όσο και την επεξεργασία τους. 

Για την αποτελεσματικότητα της αξιολόγηση εντός Τμήματος είναι προϋπόθεση η 
συγκρότηση συγκεκριμένων στόχων που να αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας 
του (κτηριακές εγκαταστάσεις, υλικοτεχνική υποδομή, μέσα και εξοπλισμός, 
ανθρώπινο δυναμικό, παρεχόμενες διοικητικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη κλπ) 
και η εξασφάλιση των πόρων και των μέσων για την υλοποίησή τους. Στην αντίθετη 
περίπτωση, που δεν εξασφαλίζονται πόροι και μέσα για την υλοποίηση των στόχων 
ενός Τμήματος η διαδικασία της αξιολόγησης δεν έχει το απαιτούμενο νόημα. Αυτό, 
αποτελεί εμπόδιο για την εμπλοκή και  ουσιαστική συμμετοχή των μελών ΔΕΠ και του 
υπόλοιπου προσωπικού του Τμήματος στη διαδικασία της αξιολόγησης, που εντέλει 
αποτελεί μια χρονοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία διεκπεραιωτικού χαρακτήρα.  

Για την αντιμετώπιση και βελτίωση των παραπάνω, προτείνεται η ανάληψη 
πρωτοβουλιών από την ΑΔΙΠ για την ικανοποίηση των αναγκών σε υλικοτεχνική 
υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου και της 
διδασκαλίας στο ΤΕΕΠΗ. Οι ανάγκες οι οποίες καταγράφονται στις ΕΕΑ όσο και τις 
Ετήσεις Απογραφικές Εκθέσεις του Τμήματος από το 2003 έως και σήμερα 
εστιάζονται σε συγκεκριμένα ζητήματα (υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό -
επικουρικό προσωπικό και μέλη ΔΕΠ-) που είναι απαραίτητα για την περαιτέρω 
εξέλιξη του Τμήματος, για τα οποία δεν έχει ληφθεί μέριμνα από τους αρμόδιους 
φορείς. Είναι βεβαίως κατανοητή η οικονομική κατάσταση και η κρίση στην οποία 
βρίσκεται η χώρα, ωστόσο  είναι αναγκαία η ικανοποίηση των αναγκών αυτών. 

Επίσης προτείνεται να δημιουργηθούν κριτήρια αξιολόγησης των Τμημάτων που 
να λαμβάνουν υπόψη τις χρηματοδοτήσεις και της επιχορηγήσεις που λαμβάνουν τα 
Τμήματα σε σχέση με το παραγόμενο έργο σε εκπαιδευτικό/διδακτικό όσο και 
ερευνητικό επίπεδο. 

 



 17 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο.  Παρουσίαση  του Τμήματος 
 
2.1. Γεωγραφική θέση του Τμήματος 
Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η.). είναι ένα 

από τα 18 τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.) που λειτουργούν 
σήμερα σε τέσσερις πόλεις της Θράκης : Κομοτηνή , Ξάνθη , Αλεξανδρούπολη και 
Ορεστιάδα.  

Το Τ.Ε.Ε.Π.Η., έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη του Νομού Έβρου και στεγάζεται στα κτίρια 
της Σχολής Επιστημών Αγωγής  στη Νέα Χηλή- προάστιο στα δυτικά της πόλης από την οποία 
απέχει 5 χιλιόμετρα. Μαζί με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
συγκροτούν τη Σχολή Επιστημών Αγωγής.  Στην Αλεξανδρούπολη  είναι εγκατεστημένα 
επίσης  το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα  Μοριακής Βιολογίας και Βιογενετικής του Δ.Π.Θ.   

Η Θράκη αποτελεί, μαζί με την Ανατολική Μακεδονία, ιδιαίτερη διοικητική 
περιφέρεια του ελληνικού κράτους με πρωτεύουσα την Κομοτηνή. Βρίσκεται στο 
βορειοανατολικό ηπειρωτικό τμήμα της χώρας και αναπτύσσεται σε τρεις νομούς 
(Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) με πρωτεύουσες την Ξάνθη, την Κομοτηνή και την 
Αλεξανδρούπολη αντίστοιχα. Το δίκτυο των αστικών και ημιαστικών κέντρων της 
περιοχής συμπληρώνουν οι μικρές πόλεις της Ορεστιάδας, του Διδυμοτείχου, του 
Σουφλίου, των Φερών, του Ιάσμου και των Σαπών. Τέλος στον νομό Έβρου ανήκει 
διοικητικά και το νησί της Σαμοθράκης, ένα από τα ωραιότερα νησιά του 
βορειοανατολικού Αιγαίου. Η Θράκη γειτνιάζει ανατολικά με την Τουρκία και προς 
βορά με την Βουλγαρία, με τις οποίες συνδέεται οδικώς και σιδηροδρομικώς. 

Η Αλεξανδρούπολη είναι παράλιος πόλη με πληθυσμό 38.000 περίπου κατοίκους. 
Διαθέτει αεροδρόμιο και λιμάνι. Συνδέεται αεροπορικώς με την Αθήνα και οδικώς και 
σιδηροδρομικώς με τη Θεσσαλονίκη από την οποία απέχει 335 χλμ.. Επίσης 
συνδέεται ακτοπλοϊκώς με τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου (Σαμοθράκη, Λήμνος κλπ.). Σε 
μικρή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη βρίσκονται σημαντικοί αρχαιολογικοί 
χώροι που χρονολογούνται στην κλασική, ελληνιστική, ρωμαϊκή και βυζαντινή εποχή. 
Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται το δέλτα του Έβρου, ένας από τους 
σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ελλάδας και της Ευρώπης, καθώς και ο Εθνικός 
Δρυμός της Δαδιάς.  

 
2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος 
Το Τ.Ε.Ε.Π.Η. άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988 με την 

επωνυμία «Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών». Ιδρύθηκε με τον Ν. 1268/1982, άρθρο 46, 
παρ. 1 και το Π.Δ. 320/1983, άρθρο 1, παρ. 2 (Φ.Ε.Κ 116/7-9-1983, τ. Α΄). (Π.Δ. 90). Από 
το ακαδημαϊκό  έτος 1996 εντάχθηκε μαζί με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στη νεοϊδρυθείσα τότε «Σχολή Επιστημών 
Αγωγής» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Φ.Ε.Κ. 37/27-2-1996, Π.Δ. 32/98). Το 
2002 μετονομάστηκε σε «Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία» (Π.Δ. 
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139/2002 που δημοσιεύθηκε στο 114/ 24.5.2002 ΦΕΚ τ. Α΄). Από το 1992 είναι 
αυτοδύναμο Τμήμα. 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04, άρχισε να λειτουργεί, στο πλαίσιο του Τμήματος,  
Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) 
με έδρα την Αλεξανδρούπολη: «Κοινωνικό-πολιτισμική εκπαίδευση και 
κατάρτιση εμψυχωτών» σε συνεργασία με τα Τμήματα: Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
και Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το πρόγραμμα αυτό εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε στις 
δράσεις του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (έως το 2008). Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούσε στην απονομή 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης παιδαγωγού – εμψυχωτή. Το Πρόγραμμα αυτό 
αναδιαρθρώθηκε το 2006. Το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 ολοκληρώθηκε ο κύκλος 
μεταπτυχιακών σπουδών στο ΤΕΕΠΗ, καθώς η συνέχισή του δεν εγκρίθηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, εξαιτίας των οικονομικών δυσχερειών και 
των αλλαγών που συντελέστηκαν στην  Ανώτατη Εκπαίδευση.  

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σχεδιάστηκε και προτάθηκε η ίδρυση 
νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τον τίτλο, 
«Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα» με δύο Κατευθύνσεις:  

Α. Άτυπες, μη τυπικές και τυπικές μορφές εκπαίδευσης  
Β. Εκπαίδευση στη διαπολιτισμική ετοιμότητα.  

Το ΠΜΣ εγκρίθηκε στην 103η ΓΣΕΣ της 17ης/4/13  του ΤΕΕΠΗ και έλαβε την 
έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του ΔΠΘ στην αριθμό 103/25 Απριλίου 
2013 συνεδρίαση της (βλ. Παράρτημα 9).  Η διαδικασία τελικής έγκρισης του ΠΜΣ 
από το Υπουργείο Παιδείας και Δια βίου Εκπαίδευσης βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Το προτεινόμενο ΠΜΣ είναι διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων και το σύνολο των 
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών ανέρχονται σε 120. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί 
από δίδακτρα καθώς και  χορηγίες,  δωρεές και  πάσης φύσεως εισφορές. Το ύψος 
των διδάκτρων για 4 εξάμηνα σπουδών καθορίζεται σε 2.500 € και δύναται να 
αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του 
ΤΕΕΠΗ.  

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική 
εφαρμογή σε τομείς της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης καθώς και της Τυπικής, μη 
τυπικής και άτυπης  Εκπαίδευσης για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Σκοποί του ΠΜΣ 
είναι:  

1. η εξειδίκευση Πτυχιούχων των Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής ή 
Πτυχιούχων άλλων ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θεωρητικής και 
θετικής κατεύθυνσης, με εκπαιδευτικό προσανατολισμό, στις σύγχρονες  
μεθόδους και  τεχνικές κατάρτισης και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών με σκοπό να 
συμβάλλουν αποτελεσματικά, μέσα από καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, 
στην  ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων πολυπολιτισμικών ομάδων 
ώστε να αξιοποιούν με επάρκεια  τα διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης 
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(τυπικά, μη τυπικά και άτυπα) στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, στους 
Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της χώρας καθώς και άλλων 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής. 

2. η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την 
παραγωγή νέας γνώσης. 

3. η προετοιμασία για μελλοντική εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο χώρο των 
επιστημών της εκπαίδευσης.  

 
 Κατά τα έτη 2008-2009, το διάστημα μετά την υποβολή της πρώτης έκθεσης 

εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος έως σήμερα, το Τμήμα στελεχώθηκε με διδακτικό 
προσωπικό διαφόρων κατηγοριών, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.1. Ειδικότερα όσον αφορά 
στην κατανομή των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος ανά βαθμίδα τα σχετικά στοιχεία 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2. και Πίνακα 2.2β 

 
Πίνακας 2.1. Διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ. κατά τα 
ακαδημαϊκά έτη 2008/2009-2012/2013. 

  
 
Πίνακας 2.2.    Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ. κατά τα ακαδημαϊκά Έτη  - 
2008/2009-2012/2013 ανά βαθμίδα. 

 2012 
2013 

2011 
2012 

2010 
2011 

2009 
2010 

2008 
2009 

Καθηγητές  1 1 1 1 2 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

4 2 2 3 3 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

6 7 8 9 12 

Λέκτορες 8 9 9 9 2 
Σύνολο 19 19 20 22 19 

   

 2012 
2013 

2011 
2012 

2010 
2011 

2009 
2010 

2008 
2009 

Μέλη ΔΕΠ 19 19 20 22 19 
Μέλη ΕΕΔΙΠ 1 1 1 - - 
Μέλη ΕΤΕΠ 6 6 6 6 6 
Διοικητικά μέλη  3 3 3 3 3 
Συμβασιούχοι 
ΠΔ407/80 

3 4 10 11 8 

Αποσπασμένοι από 
Α/θμια  

4 5 6 8 6 

Αποσπασμένοι από 
Β/θμια  

1 1 2 1 1 
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Ο αριθμός και η κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, 
μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) από το 2008-2013 παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3., 
τον Πίνακα 2.3β και Πίνακα 2.3.β2 

Πίνακας 2.3. Αριθμός φοιτητών του Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ. κατά τα ακαδημαϊκά 
έτη 2008/2009-2012/2013 

 2012-
2013 

2011- 
2012 

2010-
2011 

2009-
2010 

2008- 
2009 

Ενεργοί φοιτητές 
κατά έτος 

     

Προπτυχιακοί1 Α:184 
Β:162 
Γ:148 
Δ:148 

Α:155 
Β:149 
Γ:155 
Δ:177 

Α:176 
Β:149 
Γ:147 
Δ:155 

700 794 

Σύνολο φοιτητών 642 636 627 700 794 
Φοιτητές πέραν της 
κανονικής φοίτησης  

208 182 180   

Μεταπτυχιακοί - - - - - 
Υποψήφιοι διδάκτορες  14 14 12 11 

Αποφοιτήσαντες 
φοιτητές κατά έτος 

     

Προπτυχιακοί  147 131 150 111 

Μεταπτυχιακοί  - 2 -  
Διδάκτορες - 2 - - - 

1 Α, Β, Γ , Δ: φοιτητές που φοιτούν στο Α,Β, Γ, Δ έτος αντίστοιχα .  
 
 
Ειδικότερα η εξέλιξη των μελών ΔΕΠ και του αριθμού των φοιτητών του Τμήματος 

κατά την περίοδο της παρούσας έκθεσης παρουσιάζεται στους Πίνακες που ακολουθούν 
(Πίνακας 2.2β, Πίνακας 2.3β,  Πίνακα 2.3.β2 και Πίνακα 2.3.β3 ). 
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Πίνακας 2.2β. Προσωπικό του ΤΕΕΠΗ κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009-
2012 /2013 

    
2008 
2009 

2009  
 2010 

2010  
2011 

2011  
2012 

2012 
2013 

Καθηγητές 

Σύνολο 2 1 1 1 1 
Από εξέλιξη  0 1 1 0 
Νέες προσλήψεις  0 0 0 0 
Συνταξιοδοτήσεις  1 1 0 0 
Παραιτήσεις     0 

Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Σύνολο 3 3 2 2 4 
Από εξέλιξη  0 1 2 2 
Νέες προσλήψεις  0 0 0 0 
Συνταξιοδοτήσεις  0 0 0 0 

Παραιτήσεις  0 1 1 0 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Σύνολο 12 9 8 7 6 
Από εξέλιξη   1 - - 
Νέες προσλήψεις 1 1 - - - 
Συνταξιοδοτήσεις   - - - 
Παραιτήσεις 2  1 1 - 

Λέκτορες 

Σύνολο 2 9 9 9 8 
Νέες προσλήψεις 1 8 1 0 0 
Συνταξιοδοτήσεις  0 0 0 0 
Παραιτήσεις  0 0 0 1 

Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο 0 0 0 0 0 
Διδάσκοντες 
επί συμβάσει Σύνολο 

 
15 

 
11 

 
10 

 
4 

 
1 

Εργαστηριακό 
Τεχνικό 
προσωπικό 
(ETEΠ) 

 
 
Σύνολο 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
3 

Διοικητικό 
προσωπικό Σύνολο 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 
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Πίνακας 2.3β. Στοιχεία φοιτητών του ΤΕΕΠΗ κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009-
2012/2013 

Εισαχθέντες με: 
2008-
2009 

2009- 
2010      

2010 - 
2011 

2011_2012 2012_2013 

Εισαγωγικές εξετάσεις 177 154 152 173 175 
Μετεγγραφές (εισροές προς 
το Τμήμα) 

3 
2 17 

- - 

Μετεγγραφές (εκροές προς 
άλλα Τμήματα) 

34 
32 48 

- - 

Κατατακτήριες εξετάσεις 
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

7 
4 2 

1 - 

Άλλες κατηγορίες 5 28 33 - 9 
Σύνολο 158 152 156 174 184 

 
Πίνακας 2.3β2. Αποφοιτήσαντες φοιτητές κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009-

2012/2013 

  Συνολικός 
αριθμός 
αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών 
και % επί του συνόλου των 
αποφοιτησάντων) 

Έτος 
Αποφοίτησης 5.0-6.5 6.5.-8.4 8.5-10.0 

2008-2009 111 8 102 1 

2009 - 2010 150 20 125 5 

2010-2011  130 17 111 3 

2011-2012 147 13 132 2 
 

Πίνακας 2.3β3. Πρόγραμμα Διδακτορικών διατριβών (υποψήφιοι διδάκτορες) 
κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009-2012/2013 

  2009-
2010 

2010 
– 2011 

2011_ 
2012 

2012-
2013 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β)     
  (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 0    0 
  (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 2   1 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 
υποψηφίων 

11 14 15 16 

Απόφοιτοι 0 0 1 - 
Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων    4 έτη  
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2.3. Σκοπός, στόχοι και φυσιογνωμία του Τμήματος - Μέλη Δ.Ε.Π. κ.λ.π. 
Α) Ο σκοπός και οι στόχοι του Τμήματος, έτσι όπως καθορίστηκαν στο Φ.Ε.Κ της ίδρυσής 

του (Π.Δ 320/1983, άρθρο 1, παρ. 2), έχουν ως εξής: 
Ι) Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την  

ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα. 
ΙΙ) Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα 

εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική 
τους σταδιοδρομία. 

ΙΙΙ) Να συμβάλουν στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των 
αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά σε ζητήματα Παιδαγωγικής. 

ΙV) Να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων 
εν γένει. 

 
Β) Η φυσιογνωμία του Τμήματος 
Στα πλαίσια των παραπάνω στόχων που έχουν τεθεί από το ίδιο το νομικό καθεστώς 

της ίδρυσής του, το Τμήμα μας αναπτύχθηκε ως ένα επιστημονικά αξιόπιστο 
Πανεπιστημιακό Τμήμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής ηλικίας, με 
σαφή προσανατολισμό στις σύγχρονες θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις των 
Επιστημών της Εκπαίδευσης. Στο πνεύμα αυτό έχει προετοιμάσει όλα τα 
προηγούμενα χρόνια περίπου 1800 εκπαιδευτικούς παιδιών προσχολικής ηλικίας που 
μπορούν να ασκήσουν με επάρκεια παιδαγωγικό και ερευνητικό έργο. 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, όπως εξελίχτηκε μέχρι σήμερα, φιλοδοξεί να 
εφοδιάσει τους φοιτητές με σύγχρονες γνώσεις (θεωρίες, διδακτικά και ερευνητικά 
εργαλεία) από επιστημονικά πεδία όπως η Παιδαγωγική, η Ψυχολογία, η 
Κοινωνιολογία, η Ιστορία, οι θετικές επιστήμες, η Γλώσσα και ο Πολιτισμός, έτσι 
ώστε να μπορούν να μελετήσουν την πολυσύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία (ως 
θεσμό και ως εκπαιδευτική κατάσταση), καθώς και τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες 
της προσχολικής εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος 
Σπουδών εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες θεματικές, όπως η ευρωπαϊκή διάσταση της 
εκπαίδευσης, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η 
μουσειακή αγωγή κ.ά. Ο στόχος λοιπόν είναι να μάθουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 
πώς να συμβάλλουν στην γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του 
παιδιού, αλλά και πώς να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα εκπαιδευτικά φαινόμενα 
και τη σχέση τους με τα κοινωνικά δεδομένα της πολυπολιτισμικότητας μέσα στα 
οποία συμβαίνει αυτή η ανάπτυξη. Ο νέος ρόλος που ανατίθεται σήμερα στον 
εκπαιδευτικό, ως εκπαιδευτικό-ερευνητή, του δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα: να 
διαχειριστεί ή και να αλλάξει την κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα. Αυτή η 
διαδικασία είναι και το κλειδί για να ανατροφοδοτήσει τη δράση του. 

Στην παραπάνω λογική αναπτύσσονται κάθε Μάιο, κατά την αναμόρφωση του 
προγράμματος σπουδών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και οι συζητήσεις στην τελική 
Γ.Σ. του έτους μεταξύ των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών προκειμένου να ληφθούν 
αποφάσεις που συνυπολογίζοντας και τις θέσεις ΔΕΠ που μας δίδονται (όπως και 
συμβασιούχους 407/80)  να καλύψουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών με 



 24 

δεδομένη και την κινητικότητα φοιτητών προς πιο κεντρικά πανεπιστήμια της χώρας. Από 
τις συζητήσεις αυτές το αναλυτικό πρόγραμμα μετά από μελέτη ανάπτυξης εμπλουτίστηκε 
με νέα γνωστικά αντικείμενα και νέους διδάσκοντες με τα παρακάτω κριτήρια:  

Α΄ κριτήριο: Τα γνωστικά  αντικείμενα των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα γνωστικά αντικείμενα των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. και τις 
ανάγκες του Τμήματος, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκλογής νέων μελών Δ.Ε.Π. Τα 
γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ που υπηρετούν στο ΤΕΕΠΗ, κατά το τελευταίο 
ακαδημαϊκό έτος της περιόδου της  παρούσας έκθεσης εμφανίζονται στον πίνακα 2.4. 
Τα υπό διορισμό μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ε.Π.Η  του Δ.Π.Θ.  ανά βαθμίδα   και γνωστικό 
αντικείμενο παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.5.  

 
Πίνακας 2.4.  Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ε.Π.Η  του Δ.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2012-2013  ανά βαθμίδα   και γνωστικό αντικείμενο 
1 ΓΩΓΟΥ ΛΕΛΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης 
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
Φυσικές Επιστήμες και 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

3 ΔΡΑΜΑΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Μαθηματικά και Ανάλυση 
Δεδομένων 

4 ΚΟΥΦΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Κοινωνιολογία της 
Οικογένειας με έμφαση στις 
Μειονότητες 

5 ΡΕΚΑΛΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Παιδαγωγική στην 
Προσχολική Εκπαίδευση 

6 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΙΜΗ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Ελληνικός Λαϊκός 
Πολιτισμός- Παραμύθι 

7 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΑΙΓΛΗ (με 
αναστολή ιδιότητας) 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Παιδαγωγική 

8 ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΜΗ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Σύγχρονη Διδακτική για την 
Προσχολική Εκπαίδευση 

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΜΟΝΙΜΗ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Παιδική Λογοτεχνία 

10 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Πληροφορική  

11 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Φιλοσοφική Ανθρωπολογία 
και Αγωγή 

12 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  ΛΕΚΤΟΡΑΣ Νεοελληνική Λογοτεχνία  
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13 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΛΕΚΤΟΡΑΣ Παιδαγωγική 
 

14 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΙΚΑΡΟΣ  ΛΕΚΤΟΡΑΣ Νεότερη Κοινωνική Ιστορία  
15 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση  

16 ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ψυχολογία της Υγείας  

17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(παραιτήθηκε τον Απρίλιο 
του 2013) 

ΛΕΚΤΟΡΑΣ Κοινωνιολογία και ΜΜΕ 

17 ΣΑΛΜΟΝΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ειδική Αγωγή  
18 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΛΕΚΤΟΡΑΣ Κοινωνική Ψυχολογία  

19 ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΛΕΚΤΟΡΑΣ Μουσειακή εκπαίδευση  

 
Σημειωτέον ότι κατά το διάστημα 2008/2009-2013 που αφορά η παρούσα έκθεση,  
στο Τμήμα υπηρέτησαν μέλη ΔΕΠ τα οποία είτε συνταξιοδοτήθηκαν είτε 
παραιτήθηκαν. Συνολικά αποχώρησαν από το Τμήμα 4 μέλη ΔΕΠ, διαφόρων 
γνωστικών αντικειμένων, ως εξής: 1) Λουκία Μπεζέ, Ψυχολογία της Ανάπτυξης και 
Αποκλίσεις, (Συνταξιοδοτήθηκε τον Ιούλιο του 2011) 2) Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, 
Εξελικτική Ψυχολογία (Παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 2011) 3) Δεσλή Δέσποινα 
Ανάπτυξη Μαθηματικής Σκέψης στην Προσχολική Ηλικία, (Παραιτήθηκε τον  
Ιανουάριο του 2012) 4) Παναγιώτου Νικόλαος Κοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε. 
(Παραιτήθηκε τον  Απρίλιο του 2013). 

 
Πίνακας 2.5.  Υπό διορισμό μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ε.Π.Η  του Δ.Π.Θ.  ανά βαθμίδα   

και γνωστικό αντικείμενο 
1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

2 ΤΣΑΚΩΝΑ BΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ 

3 ΚΑΡΟΥΣΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Β΄ κριτήριο: Οι επιστήμες που διδάσκονται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών του Τμήματος. Αυτές οι επιστήμες καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο των 
επιστημών της αγωγής και διακρίνονται στις παρακάτω γνωστικές κατευθύνσεις: 

1. Παιδαγωγική- διδακτική  
2. Ψυχολογία 
3. Κοινωνιολογία και φιλοσοφία 
4. Πολιτισμός και Παιδεία (γλωσσολογία, λογοτεχνία, λαϊκός πολιτισμός, μουσειακή αγωγή, 

αισθητική αγωγή, ιστορία της τέχνης κλπ. )  
5. Θετικές Επιστήμες (φυσικές επιστήμες), Μαθηματικά, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

και Πληροφορική 
6. Μεθοδολογία Έρευνας 
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7. Ξένες Γλώσσες  
Όπως φαίνεται και από το  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

καθώς και το καινοτόμο πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης (βλ. σχετικό κεφάλαιο), η 
ποσοτική και ποιοτική έμφαση που δίδεται στα μαθήματα που συγκροτούν τις Επιστήμες 
της Αγωγής πιστοποιεί τη συστηματική προσπάθεια του τμήματος να υπηρετεί τους 
σκοπούς του. 

 
Γ΄ κριτήριο: Οι μελλοντικές δυνατότητες των φοιτητών μας για εργασία και 

επιστημονική προσφορά στην κοινωνία. 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν την επιστημονική και διδακτική επάρκεια ώστε να  

απασχοληθούν επαγγελματικά σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών θεσμών και ιδρυμάτων, 
όπως σε: 

- Δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία 
- Νηπιαγωγεία Ειδικής Αγωγής και Κέντρα Ένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες 
- Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 
- Παιδιατρικά  Τμήματα Νοσοκομείων 
- Παιδικές κατασκηνώσεις 
- Ξενοδοχεία (Τμήματα φύλαξης – απασχόλησης παιδιών) 
- Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε  μουσεία και  κέντρα  

         περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/ενημέρωσης 
- Εκδοτικούς οίκους για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων 
- Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς για δημιουργία παιδικών εκπομπών 
- Δήμους και Νομαρχίες (στα προγράμματα κατάρτισης ή λαϊκής επιμόρφωσης) 
- Παιδικά χωριά S.O.S. 
- Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης 
- Ιδρύματα παιδικής πρόνοιας  
-  Εργαστήρια τέχνης και δημιουργικής δραστηριότητας 
- Υπηρεσίες, οργανισμούς και ιδρύματα εκπαίδευσης 
- Εκπαιδευτικά ιδρύματα προσχολικής αγωγής 
- Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
- Κέντρα Διοίκησης και Εποπτείας της Εκπαίδευσης 
- Ερευνητικά Κέντρα  

 
Η παραπάνω παρουσίαση των χώρων μελλοντικής επαγγελματικής απορρόφησης 

των φοιτητών μας δείχνει ότι οι σπουδές τους στο Τμήμα  καλύπτουν όχι μόνον 
υπηρεσίες εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας αλλά και 
ερευνητικές δραστηριότητες στο χώρο της κοινωνικής έρευνας. Αυτή ακριβώς η 
κατεύθυνση είναι  εξαιρετικά απαραίτητη σήμερα στην ανάπτυξη όχι μόνον 
οποιασδήποτε εκπαιδευτικής  πολιτικής, αλλά και όλων των καινοτόμων  δράσεων που 
άπτονται σημαντικών κοινωνικών διεργασιών. Ο χώρος της προσχολικής εκπαίδευσης, 
λόγω και της θεσμικής του ιδιομορφίας αλλά και της αναπτυξιακής φάσης στην οποία 
βρίσκονται τα παιδιά αυτής της ηλικίας, αποτελεί ένα σημείο τομής των 
εκπαιδευτικών πολιτικών με τις κοινωνικές πολιτικές (πρόνοια για την παιδική ηλικία, 
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οικογένεια, μητρότητα, υγεία, απασχόληση κλπ.). Αυτά τα χαρακτηριστικά 
επιβάλλουν σήμερα  ειδικές δεξιότητες, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση 
να σχεδιάζουν και να υλοποιούν καινοτόμες δράσεις και παρεμβάσεις με κοινωνικο-
πολιτισμικό προσανατολισμό σε χώρους μέσα και έξω από το σχολείο και σε 
διαφορετικές ηλικιακά και πληθυσμιακά ομάδες.  
 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια και στοιχεία μπορούμε συμπερασματικά να 
ισχυριστούμε σχετικά με τη φυσιογνωμία του Τμήματος ότι: 

 
Α) Το Τμήμα θεραπεύει ένα ευρύ πεδίο επιστημών και ειδικοτήτων, στοιχείο που 

επιβεβαιώνει ότι είναι ένα Τμήμα πολυσυλλεκτικό. Σε σημαντικό βαθμό το Τμήμα είναι 
στελεχωμένο με επιστήμονες ειδικευμένους στην Παιδαγωγική και την Ψυχοπαιδαγωγική, 
άρα άμεσα προσκείμενους στο  κεντρικό πεδίο του Τμήματος, που είναι η Προσχολική 
Εκπαίδευση είτε κινούνται σε παραπλήσιες ψυχοπαιδαγωγικές περιοχές. Οι άλλες επιστήμες 
που θεραπεύονται (διδακτικά και ερευνητικά) έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το κεντρικό 
πεδίο του Τμήματος. Για παράδειγμα η Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, η Φιλοσοφία της 
παιδείας, ή Γλώσσα,, η Λογοτεχνία, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, η Μουσειοπαιδαγωγική, ή 
Ιστορία κλπ. εξασφαλίζουν τη διεπιστημονική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πράξης και των 
φαινόμενων που την ορίζουν. Η Πληροφορική, οι Φυσικές Επιστήμες, η Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση, τα Μαθηματικά, η Στατιστική  κλπ. συμβάλλουν όχι μόνον στην γνωστική 
εγρήγορση της σύλληψης του κοινωνικού και φυσικού κόσμου αλλά και παρέχουν δεξιότητες 
κατάκτησης και αποκωδικοποίησης των γνώσεων κατά την εποχή της κοινωνίας της 
πληροφορίας.  Επομένως, το Τμήμα με τη στελέχωσή του, τη διδασκαλία και τις 
ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες των μελών του καλλιεργεί και προάγει όλες 
εκείνες τις επιστήμες που ονομάζουμε Επιστήμες Αγωγής, όπως επιτάσσει ο πρώτος σκοπός 
της θέσμισης του Τμήματος. Άλλωστε, έχει διαπιστωθεί ότι η παιδαγωγική έρευνα στην 
Ελλάδα γνώρισε μεγάλη ώθηση με τη λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων που αποτελούν 
χώρο αξιόπιστης πανεπιστημιακής έρευνας και διδασκαλίας, σε αντίθεση με τις Παιδαγωγικές 
Ακαδημίες και τις Σχολές Νηπιαγωγών που είχαν χαρακτηριστικά κυρίως επαγγελματικών 
σχολών. 

Όσον αφορά την κατανομή των μελών Δ.Ε.Π. στις βαθμίδες εξέλιξης, φαίνεται να 
διαμορφώνεται  στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2012-13 (Ιούνιος 2013) ως εξής: 1 
Καθηγητές, 4 Αναπληρωτές Καθηγητές, 7 Επίκουροι Καθηγητές, και 9 Λέκτορες. Η κατανομή 
αυτή είναι φανερό ότι παρουσιάζει δυσαναλογίες .  Σημειωτέον ότι 3 μέλη ΔΕΠ στη βαθμίδα 
του Λέκτορα με σχετικά αιτήματα έχουν ζητήσει τη διαδικασία εξέλιξης τους στη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.  

 
Β) Ένας από τους σκοπούς του Τμήματος είναι η προετοιμασία των πτυχιούχων του 

για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. Σύμφωνα, μάλιστα, με τις κείμενες διατάξεις, 
στο νηπιαγωγείο επιτρέπεται να διδάσκει μόνο ο πτυχιούχος Παιδαγωγικών Τμημάτων 
δεδομένου ότι είναι κάτοχος αποδεδειγμένης παιδαγωγικής επάρκειας. Αυτό σημαίνει ότι τα 
Παιδαγωγικά Τμήματα είναι αρμόδια να προετοιμάζουν το προσωπικό της Προσχολικής 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κάτι που συνιστά όχι μόνον θεσμική αλλά και ηθική 
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υποχρέωση έναντι της ελληνικής πολιτείας. Με τα στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω 
θεωρούμε ότι το Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ. ανταποκρίνεται και σε αυτόν το στόχο. Η 
ικανοποίησή του συνιστά έκφραση της φιλοσοφίας που διαπερνά τόσο το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος όσο και το Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης. 
Επομένως στο επίκαιρο ερώτημα «Τι είδους εκπαιδευτικό επιθυμούμε να 
προετοιμάσουμε;», η απάντησή μας είναι: έναν εκπαιδευτικό με στέρεες θεωρητικές 
γνώσεις και δεξιότητες, έναν εκπαιδευτικό που να μπορεί να αναγνωρίζει και να 
αναλύει με επιστημονικό τρόπο τα εκπαιδευτικά φαινόμενα και τις κοινωνικές τους 
προεκτάσεις, έναν εκπαιδευτικό που να μπορεί να μετουσιώνει τις γνώσεις του σε 
εκπαιδευτικές προτάσεις με δημιουργικότητα και ευελιξία, διότι η πραγματικότητα 
που θα κληθεί να διαχειριστεί είναι πολυσύνθετη και κάθε φορά νέα. 

Η συνειδητοποίηση των αλλαγών που συντελούνται κατά τα τελευταία έτη στην 
Προσχολική Εκπαίδευση παγκοσμίως, η αλληλεπίδραση τους με τις σύγχρονες κοινωνικές 
συνθήκες, η επισήμανση της ανάγκης συστηματικής διερεύνησης της προσχολικής ηλικίας 
και εκπαίδευσης και η οριοθέτηση της ταυτότητας των Πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών 
Τμημάτων ως ολοκληρωμένων κέντρων εκπαίδευσης και έρευνας οδήγησαν στην 
διεπιστημονική ανάπτυξή τους και στην μετατροπή τους, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
σε τμήματα προσχολικής εκπαίδευσης, διαδικασία την οποία το Τμήμα εφάρμοσε 
αποτελεσματικά.  

 
2.3.1. Λοιπό διδακτικό προσωπικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 
Σημαντικές υπηρεσίες προσφέρουν στο Τμήμα οι λοιποί διδάσκοντες που είναι είτε μέλη 

Ειδικού & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), είτε συμβασιούχοι με το Π.Δ. 
407/80, είτε διδάσκοντες από άλλα τμήματα του Δημοκριτείου που προσφέρουν διδακτικό 
έργο με ανάθεση. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 υπηρέτησαν στο Τμήμα 5 μέλη 
Ε.Ε.ΔΙ.Π., 6 μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του Δ.Π.Θ.,  και 5 Διδάσκοντες με βάση το Π.Δ. 
407/80, λόγω έλλειψης πιστώσεων,  με διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Πίνακας 2.6). 

 
Πίνακας 2.6. Λοιποί Διδάσκοντες (μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. , 407/80, Δ.Ε.Π. με 

ανάθεση) του Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό  έτος 2012-13  
α/α  Ονοματεπώνυμο  Γνωστικό αντικείμενο  

Α. Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. 

1 Αμμάρι Μαρία  Αγγλική γλώσσα   

2 Κουρσάρης Σπύρος  Εικαστικά  

3 Κοψαλίδου Ευαγγελία Μουσική  

4 Μαυρομαρά Αικατερίνη  Γαλλική γλώσσα  

5 Πανίδου Ελένη  Γερμανική γλώσσα  

Β. Διδάσκοντες  βάσει ΠΔ407/80   

1 Ευάγγελος Ζουρνατζής 
2 Βασιλική Τσάκωνα 
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3 Αλεξάνδρα Καρούσου 

4 Ειρήνη - Χρυσοβαλάντου Φαλέκα 

5 Ευθυμία Πεντέρη 
Γ. Μέλη Δ.Ε.Π. του Δ.Π.Θ. με ανάθεση  

1 Αντ. Καμπάς ΤΕΦΑΑ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

2 Αικ. Αρβανίτη ΙΑΤΡΙΚΗ 
Ασπ. Σερντάρη 

Ψυχοπαθολογία του παιδιού Ι & 
Ψυχοπαθολογία του παιδιού ΙΙ 

3 Αλκ. Πρέπης  
Τμ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

Ιστορία της Τέχνης  

4 Ν. Μακρής Π.Τ.Δ.Ε. Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού Ι 

5 Σ. Παπαδόπουλος Π.Τ.Δ.Ε. ΠΠΚ 

6 Χ. Σακονίδης Π.Τ.Δ.Ε. Μαθηματικά στην προσχολική 
εκπαίδευση 

 
Να σημειωθεί ότι δύο από τα μέλη ΕΕΔΙΠ (Σ. Κουρσάρης και Κοψαλίδου Ε.) ανήκουν 

στην Κοσμητεία της ΣΕΑ και τα υπόλοιπα 3 ανήκουν στα τμήματα του ΔΠΘ που 
εδρεύουν στην Αλεξανδρούπολη (Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΤΕΕΠΗ, 
Μοριακής Βιολογίας και Ιατρικής). 

Επίσης πρέπει να αναφερθούν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από την Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίοι υπηρετούν στο Τμήμα παρέχοντας κυρίως βοηθητικό - 
εποπτικό έργο κατά την υλοποίηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.  Κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 είχαν αποσπαστεί στο Τμήμα 7 εκπαιδευτικοί από την  
Πρωτοβάθμια (6) και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (1) (πίνακας 2.7.) 

 
Πίνακας 2.7. Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Τ.Ε.Ε.Π.Η . του Δ.Π.Θ.  κατά  το 

ακαδημαϊκός έτος 2012-2013 ανά ειδικότητα  
Πρωτοβάθμια Eκπαίδευση 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 

1 Βαγενά Ευφροσύνη  Νηπιαγωγός (ΠΕ 60) 
2 Γιαννακίδου Ελένη Νηπιαγωγός (ΠΕ 60) 
3 Γιόφτσαλη Αικατερίνη Νηπιαγωγός (ΠΕ 60) 
4 Τζιώρα Ελένη Νηπιαγωγός (ΠΕ 60) 

Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 
1 Ντίνα Βασιλική Αγγλικής Γλώσσας 

 
Από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο Τμήμα μας  η κ. Ντίνα υποστηρίζει τη 

διδασκαλία της ξένης γλώσσας (Αγγλικά).  Όλες οι αποσπαμένες νηπιαγωγοί εκτελούν 
βοηθητικό – εποπτικό  έργο στην Πρακτική άσκηση  των φοιτητών. 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι το Τμήμα ζητά  κάθε χρόνο πολύ μεγαλύτερο αριθμό αποσπασμένων 

νηπιαγωγών, από εκείνον που τελικά  εγκρίνεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την καθοδήγηση των 
φοιτητών στην πρακτική τους άσκηση. Κατά τα τελευταία έτη το Τμήμα ζητά 10-12 
νηπιαγωγούς, αλλά ο αριθμός των αποσπώμενων συνεχώς μειώνεται και σήμερα έχει φτάσει 
στις 6, δηλαδή κατά 50% μικρότερος των αναγκών του Τμήματος. Ενδεικτικό μάλιστα είναι το 
γεγονός πως τις πενιχρές πιστώσεις 407/80 που μας δίδονται αντί να τις αξιοποιούμε σε 
γνωστικά αντικείμενα νέα και καινοτόμα αναγκαζόμαστε να τις κατευθύνουμε στο να 
προσλαμβάνουμε εποπτικό προσωπικό για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Το αποτέλεσμα  
είναι ότι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί επιφορτίζονται με διπλάσιο μόχθο, εργαζόμενες 
στις περισσότερες περιπτώσεις πέραν του εργασιακού τους ωραρίου, επειδή υποχρεούνται 
να παρακολουθούν και να συμβουλεύουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό ασκούμενων 
φοιτητών, χωρίς να επιτυγχάνουμε πάντα τις προσδοκίες μας,  λόγω του δυσανάλογου 
προς τον αριθμό των αποσπώμενων νηπιαγωγών έργου, το οποίο αυτές αναλαμβάνουν. 
Για την βελτίωση της πρακτικής  άσκησης κατά τα προσεχή έτη, είναι απαραίτητη η 
γενναία επαύξηση των κατ’ έτος αποσπώμενων νηπιαγωγών. Πρέπει επίσης να 
σημειωθεί η ανάγκη αποσπασμένων εκπαιδευτικών για την υποστήριξη του 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των Εργαστηρίων που λειτουργούν στο Τμήμα. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μείωση του αριθμού των αποσπασμένων 
εκπαιδευτικών στο Τμήμα κατά το διάστημα που αφορά την παρούσα ΕΕΑ. 
Ειδικότερα αποσπάστηκαν: εννέα (9) εκπαιδευτικοί για το 2008-09, εννέα (9) για το 
2009-2010, έξι (6) για το 2010-2011, πέντε (5) 2011-2012 και  έξι (6) για το 2012-
2013. 

Τέλος, για την πραγματοποίηση του διδακτικού και επιστημονικού έργου σημαντικός είναι ο 
ρόλος  των μελών  ΕΤΕΠ. Ο αριθμός των μελών ΕΤΕΠ που υπηρετούν στο ΤΕΕΠΗ παραμείνει 
σταθερός (6) σε όλη τη διάρκεια αναφοράς της παρούσας ΕΕΑ. Στο ΤΕΕΠΗ υπηρετούν τα 
παρακάτω έξη (6) μέλη ΕΤΕΠ:  

 
Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ.  

1. Παναγιώτα Αθανασίου (Κατηγορία ΑΤ) 
2. Καλλιόπη Γόιδα (Κατηγορία ΑΤ) 
3. Ζωή Δαλούκα (Κατηγορία ΑΡ Βιβλιοθηκονόμων) 
4. Παρθενόπη Ξενιτίδου (Κατηγορία ΑΤ) 
5. Νικόλαος Παπαδόπουλος (Κατηγορία ΑΤ) 
6. Μαρία Χατζησάββα (Κατηγορία ΔΕ) 

 
2.4. Διοίκηση του Τμήματος 
Το Τμήμα διοικείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία. Ο 

Πρόεδρος του Τμήματος αναλαμβάνει το μεγαλύτερο βάρος του διοικητικού έργου 
και συνεπικουρείται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-
2012 Πρόεδρος του Τμήματος ανέλαβε η κ. Λέλα Γώγου Καθηγήτρια και 
Αναπληρωτής Πρόεδρος ο κ. Κωνσνταντίνος Πετρογιάννης , Αν. Καθηγητής ο οποίος 
παραιτήθηκε λόγω διορισμού του σε άλλο ΑΕΙ.  Τον Ιανουάριο του 2012 Πρόεδρος 
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του Τμήματος ανέλαβε η κ. Γαλήνη Ρεκαλίδου Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια και 
Αναπληρωτής Πρόεδρος ο κ. Αχιλλέας Δραμαλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ο 
οποίος ορίστηκε από την Πρόεδρο, όπως  προβλέπει ο Νόμος 4076/2012. Γενική 
Συνέλευση συγκαλείται μια φορά κάθε μήνα ή  και περισσότερες, αν υπάρχει ανάγκη. 
Στη διοίκηση του Τμήματος  συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ μέσα αφενός από τις 
δράσεις και δραστηριότητες στο πλαίσιο των Επιτροπών που λειτουργούν στο Τμήμα 
(βλ. 2.4.1) και  αφετέρου από τη συμμετοχή και τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο 
των ΓΣ και των ΓΣΕΣ του Τμήματος. 

Η διοίκηση του ΤΕΕΠΗ υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και τους 
διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτό. Ειδικότερα, τα μέλη του 
διοικητικού προσωπικού και ενδεικτικά το έργο που επιτελούν, είναι τα εξής: 
Κ. Κυρλτιώτη, Αν. Γραμματέας: Αρχειοθέτηση, Διαχείριση εισερχόμενων και 
εξερχόμενων εγγράφων, Αποφάσεις ΓΣ και ΓΣΕΣ, Εκλεκτορικά μελών ΔΕΠ, Πρακτικά 
ΓΣ και ΓΣΕΣ, ΔΟΑΤΑΠ  
Μ. Τσιβά: Εγγραφές φοιτητών, μηχανοργάνωση, εξυπηρέτηση φοιτητών 
Ε. Εμμανουηλίδου: Εγγραφές και εξυπηρέτηση φοιτητών, υποτροφίες φοιτητών, 
αρχείο και διαδικασίες πτυχιακών εργασιών (από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013) 
 και Συγγράμματα μαθημάτων (από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013) 

 
2.4.1. Επιτροπές του Τμήματος  
Στο Τμήμα έχουν συσταθεί και λειτουργούν Επιτροπές μελών ΔΕΠ, με σκοπό τον 

επιμερισμό του διοικητικού έργου. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν σε αυτές τις 
Επιτροπές ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 
εκάστου έτους. Συνεπικουρώντας το διοικητικό έργο του Προέδρου και του 
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος, συντείνουν στην εύρυθμη λειτουργία του. 
Επίσης, στη Γ.Σ. του Μαϊου κάθε ακαδημαϊκού έτους καθορίζονται οι Εκπρόσωποι του 
Τμήματος σε διάφορα όργανα και επιτροπές της Σχολής Επιστημών Αγωγής και του Δ.Π.Θ.   

Στο ΤΕΕΠΗ λειτουργούν οι εξής επιτροπές (για το περιεχόμενο τους βλέπε 
Παράρτημα 2-Ε και για τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στις επιτροπές για τα έτη 
2011-2012 και 2012-2013 βλέπε Παράρτημα 6): 

 
1. Υποστήριξη εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου 
1.1. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών 
1.2. Επιτροπή Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης  
1.3. Επιτροπή Εκδόσεων Τμήματος και Δ.Π.Θ. 
1.4. Επιτροπή Διεθνούς Πληροφόρησης και Έρευνας 
1.5. Επιτροπή Προγράμματος Erasmus/Socrates 
1.6. Επιτροπή Βιβλιοθήκης 
1.7 Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού – Ειδική Βιβλιοθήκη 
1.8  Επιτροπή Ωρολόγιου Προγράμματος 
2. Τεχνική υποστήριξη 

    2.1. Επιτροπή Διευθέτησης / Διαχείρισης Χώρων και  Εξοπλισμού  
          (συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και της   
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          καθαριότητας) 
2.2. Επιτροπή Ιστοτόπου του Τμήματος 
2.3. Επιτροπή Εκδόσεων Πληροφόρησης και Προβολής του Εκπαιδευτικού Έργου 

του Τμήματος 
3. Επιτροπή Οικονομικών  
4. Επιτροπή Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου  
5. Επιτροπή Συμβουλευτικής Φοιτητών 
6. Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας 
7. Επιτροπή σύνδεσης με την Τοπική Κοινωνία 
Η λειτουργία αυτών των Επιτροπών απέδειξε ότι, με τον επιμερισμό του 

διοικητικού έργου, διευκολύνεται η συστηματική μελέτη όλων των θεμάτων που 
προκύπτουν, εφόσον αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο δράσης της κάθε Επιτροπής, 
ευνοείται η γρήγορη λήψη αποφάσεων, με διασφάλιση ταυτοχρόνως της διαφάνειας, 
ελέγχεται επαρκώς και επιταχύνεται η απαιτούμενη δράση, επιτυγχάνεται καλύτερα η 
αξιολόγηση αυτών των δράσεων, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. να 
εμπλακούν στην άσκηση του διοικητικού έργου, μέσα σε ένα πνεύμα κατοχύρωσης 
της συνεργασίας και ενίσχυσης του δημοκρατικού φρονήματος. Όλες οι Επιτροπές 
χειρίσθηκαν με επιμέλεια τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν, παρά τις πολλές 
δυσκολίες, κάποιες φορές, που είχαν να αντιμετωπίσουν, δημιουργώντας ασφαλείς 
συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε, ότι 
οι Επιτροπές με το όλο έργο τους, ενσαρκώνοντας την εκπεφρασμένη θέληση του 
Τμήματος για ανάπτυξη, πέτυχαν να ικανοποιήσουν αυτόν τον στόχο.    

 
2.4.2.  Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας του Τμήματος 
Στο Τμήμα έχουν  θεσμοθετηθεί και ισχύουν τρεις Εσωτερικοί Κανονισμοί: 
1) Σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Αυτός ο 

Εσωτερικός Κανονισμός δημοσιοποιείται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και στον 
ιστότοπο του (βλ. Παράρτημα 2-Α). 

2) Σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών εργασιών λειτουργεί 
Εσωτερικός Κανονισμός εκπόνησης. Αυτός ο Εσωτερικός Κανονισμός δημοσιοποιείται 
στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και στον ιστότοπο του (βλ. Παράρτημα 2-Β ). 

3) Σχετικά με την εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών λειτουργεί Εσωτερικός 
Κανονισμός εκπόνησης. Αυτός ο Εσωτερικός Κανονισμός δημοσιοποιείται στον Οδηγό 
Σπουδών του Τμήματος και στον ιστότοπο του (βλ. Παράρτημα 2-Γ ). 

4) Σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης. Αυτός ο Εσωτερικός 
Κανονισμός δημοσιοποιείται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και στον ιστότοπο του (βλ. 
Παράρτημα 2-Δ). 

 
2.4.3. Διάρθρωση του Τμήματος 
Το Τμήμα δε διαρθώνεται σε  Τομείς, συνεπώς δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο (παρ. 3 α 

του άρθρου 8 του Ν. 1268/1982). Ωστόσο έχουν συσταθεί κατευθύνσεις με συγκεκριμένο 
γνωστικό περιεχόμενο.  Οι κατευθύνσεις αυτές είναι (βλ. και παρακάτω το κεφ. 3 Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα σπουδών): Κοινωνία και εκπαίδευση (Κ),  Ψυχολογία  (Ψ),  Παιδαγωγική- Διδακτική 
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(Δ) , Πολιτισμός και Εκπαίδευση (Π) , Θετικές Επιστήμες (Θ) και Μεθοδολογία (Μ). Στο Τμήμα 
λειτουργούν επίσης θεσμοθετημένα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Εργαστήρια. 

2.4.3.1. Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Εργαστήρια 
Στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. έχουν συσταθεί με Προεδρικά Διατάγματα και λειτουργούν πέντε 

(5) εκπαιδευτικά και ερευνητικά Εργαστήρια, τα οποία καλύπτουν εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές ανάγκες των μελών Δ.Ε.Π. και των φοιτητών του Τμήματος: 

1. «Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας και Μελέτης της Οικογένειας και της 
Παιδικής Ηλικίας (Social Research and study of the family and childhood)» 
(Διεύθυνση εργαστηρίου: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παρασκευή Κουφάκη)  

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – που 
μετονομάσθηκε σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία – 
ως Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης (ΦΕΚ 132/Τ.Α./9-8-
1993).  Με απόφαση της Γ.Σ. του Τ.Ε.Ε.Π.Η. 220/16-06-2010, μετανομάστηκε σε 
Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας και Μελέτης της Οικογένειας και της Παιδικής 
Ηλικίας (Social Research and study of the family and childhood) με Διευθύντρια 
την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ Παρασκευή Κουφάκη ( σε 
αναμονή του ΦΕΚ της μετονομασίας του) και έχει ως αποστολή: 

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών 
αναγκών στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε θέματα που σχετίζονται με τα 
γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνιολογίας της Οικογένειας και της Παιδικής 
Ηλικίας. 

2. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων  και τη διεξαγωγή 
συναφών μελετών για την οικογενειακή ζωή, τις σχέσεις των μελών της , τις 
αλλαγές και τη δυναμική τους  σε σχέση  με τις κοινωνικές δομές 
(οικονομικές, πολιτικές, ιδεολογικές, εκπαιδευτικές) κλπ.,  

3. Την προβολή των αποτελεσμάτων της κοινωνικής έρευνας μέσω της 
διοργάνωσης επιστημονικών συναντήσεων και σχετικών εκδόσεων ώστε η 
γνώση αυτή να μεταγραφεί α) στο εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών 
παιδιών προσχολικής ηλικίας όσο και στην εν γένει επιστημονική κοινότητα. 

4. Την ανάπτυξη επιστημονικών συνεργασιών με  επιστημονικά ιδρύματα 
του εσωτερικού και του εξωτερικού για την προώθηση των παραπάνω 
στόχων.  

5. Την συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα  και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης προκειμένου αυτή να συμβάλει στη μελέτη και ανάπτυξη 
δράσεων σχετικών με το παιδί και την οικογένεια.  
 
2. «Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Διεύθυνση εργαστηρίου: Αναπληρώτρια  
Καθηγήτρια Αναστασία Δημητρίου). 
Το εργαστήριο θεσμοθετήθηκε το 2004 (ΦΕΚ 872/14/6/2004) και δημιουργήθηκε 

από την ανάγκη λειτουργίας ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού διεπιστημονικού  
χώρου με κύριο σκοπό την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων, της 
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περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την αειφορία στη χώρα μας. 
Ενός χώρου που να προσανατολίζεται στην ολιστική διερεύνηση του περιβάλλοντος 
και των προβλημάτων που συνάδουν με αυτό, την ανάδειξη της επιστημονικής και 
κοινωνικής γνώσης. Ενός χώρου που προσανατολίζεται στην ενδυνάμωση του ρόλου 
του σημερινού εκπαιδευτικού, που συμμετέχει στο έργο της εκπαίδευσης για τον 
προσδιορισμό της έννοιας της αειφορίας και την αγωγή του σημερινού μαθητή αλλά 
και την ενίσχυση των πολιτών για το χειρισμό κοινωνικών θεμάτων με επιστημονικές 
διαστάσεις όπως είναι τα περιβαλλοντικά θέματα.  

 
3. «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (ΕΠΕΕΠ)» 

(Διεύθυνση εργαστηρίου: Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Γαλήνη Ρεκαλίδου). 
Το Εργαστήριο ιδρύθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – που 

μετονομάσθηκε σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία – ως 
Εργαστήριο Προσχολικής Θρησκευτικής Αγωγής (ΠΔ 14/96, ΦΕΚ 8/18.01.96 τ. Α και 
Απόφαση Γ.Σ. 63/21.02.96) και ολοκλήρωσε τη λειτουργία του το 2004. Με απόφαση 
Γ.Σ. του Τ.Ε.Ε.Π.Η. 225/26-01-2011, μετανομάστηκε σε Εργαστήριο Παιδαγωγικής 
Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π) με Διευθύντρια την Επίκουρη 
Καθηγήτρια του ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ Γαλήνη Ρεκαλίδου. ( Σε αναμονή του ΦΕΚ της 
μετονομασίας του).  
Οι βασικότεροι σκοποί του Ε.Π.Ε.Ε.Π είναι: 
1. Η θεωρητική μελέτη και η εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών, τόσο 
στο μικροεπίπεδο της τάξης όσο και σε εναλλακτικούς χώρους εκπαίδευσης παιδιών 
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. 
2. Η έρευνα θεμάτων που αφορούν: 

• Τον μαθητή ως δρων υποκείμενο, μέλος της τάξης, της ομάδας και δέκτη των 
παιδαγωγικών και διδακτικών παρεμβάσεων, των πρακτικών, των εφαρμογών και 
των αποτελεσμάτων τους στην τάξη και έξω από αυτήν. 
• Τον εκπαιδευτικό και τον ρόλο του στο σύγχρονο σχολείο. 
• Την εκπαιδευτική διαδικασία ως πράξη σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό αλλά 
και αναδυόμενη από τους μαθητές, την υλοποίηση και την αξιολόγησή της. 
• Τη δομή και τη λειτουργία του σύγχρονου σχολείου στο εγγύς και ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον. 
• Τη διαχείριση διδακτικών καταστάσεων στην τάξη. 
• Τα περιεχόμενα διδασκαλίας και μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση. 
• Την οικογένεια του μαθητή και τις μορφές των σχέσεων που αναπτύσσονται 
ανάμεσα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. 
• Τα περιεχόμενα των Αναλυτικών Προγραμμάτων, την επεξεργασία τους, τις 
μεθόδους και τις τεχνικές εφαρμογής στην πράξη της προσχολικής και πρώτης 
σχολικής εκπαίδευσης. 

3. Η υποστήριξη του Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης (Π.Π.Κ.) με σεμινάρια και 
βιωματικά εργαστήρια, σε μικρές ομάδες, στη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές 
συμμετέχουν σε ανατροφοδοτικές διαδικασίες, σχεδιάζουν, αξιολογούν 
εκπαιδευτικά προγράμματα και αυτοαξιολογούνται.  
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4. Η συνεργασία με το Γραφείο Διαχείρισης Επιστημονικού και Παιδαγωγικού Υλικού 
και Ειδικής Βιβλιοθήκης, όπως σε θέματα δημιουργίας και αξιολόγησης 
εκπαιδευτικού υλικού.  

5. Η συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή και μεμονωμένους ερευνητές ή και μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ε.Π.Η και άλλων Τμημάτων, με σκοπό την προώθηση της 
παιδαγωγικής έρευνας και συγκεκριμένων παιδαγωγικών εφαρμογών. 

 
4. «Εργαστήριο Πληροφορικής» (Διεύθυνση εργαστηρίου: Επίκουρος Καθηγητής, 

Δημήτρης Πρέντζας). 
Το εργαστήριο θεσμοθετήθηκε το 2004 (Π.Δ. 185/31.07.2000). Η ύπαρξη του 

εργαστηρίου προκύπτει από την ανάγκη λειτουργίας ενός οργανωμένου χώρου για 
παροχή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο της 
Πληροφορικής. Σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι: 

• Υποστήριξη του διδακτικού έργου του Τμήματος Επιστημών της 
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία σε θέματα που σχετίζονται με το 
γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου. 

• Ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού προσχολικής εκπαίδευσης 
με την αξιοποίηση τεχνολογιών της Πληροφορικής για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς. 

• Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο γνωστικό 
αντικείμενο της Πληροφορικής. 
5. «Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού» (βλέπε παράρτημα 5Β) 

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 1996 με το Προεδρικό Διάταγμα 14 
(ΦΕΚ8/10.01.1996). Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του 
Τμήματος στα αντικείμενα της Ψυχολογίας του Παιδιού (ή Ψυχολογίας της 
Ανάπτυξης), της Ψυχοπαθολογίας του Παιδιού και της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας 
ιδίως στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση ψυχολογικών και μαθησιακών 
προβλημάτων που σχετίζονται με την προσχολική ηλικία και εκπαίδευση. Στο σημείο 
αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η κ. Καθηγήτρια Λουκία Μπεζέ, Διευθύντρια του 
εργαστηρίου από την Ίδρυση του μέχρι και τον Ιούνιο του 2011, έχει 
συνταξιοδοτηθεί. Η διεύθυνση του Εργαστηρίου ανατέθηκε τον Ιούνιο του 2012 στην 
Αναπλρώτρια. Καθηγήτρια Γ. Ρεκαλίδου, ως έχουσα συγγενή σχέση με το αντικείμενο 
του. Ως μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου ορίστηκαν από τη Γ.Σ του Τμήματος ο Α. 
Σπουντζής, λέκτορας Κοινωνικής Ψυχολογίας και η Β. Μπρουσκέλη, λέκτορας 
Ψυχολογίας της Υγείας. 

 
Ακόμη, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, λειτουργούν τα ακόλουθα μη 

θεσμοθετημένα εργαστήρια: 
1. Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών 
2. Εργαστήριο Εικαστικών και Κατασκευής Παιδαγωγικού Υλικού (από κοινού 

με το Π.Τ.Δ.Ε.) 
3. Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (από κοινού με το Π.Τ.Δ.Ε.) 
4. Γραφείο Επιστημονικού Παιδαγωγικού Υλικού - Ειδική Βιβλιοθήκη  
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Βιβλιοθήκη 
Οι σχετικές ανάγκες του Τμήματος καλύπτονται από την κοινή βιβλιοθήκη των 

δύο Τμημάτων της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Δ.Π.Θ., η οποία περιλαμβάνει: 
 Βιβλιοστάσιο 
 Δανειστικό Τμήμα 
 Τμήμα Περιοδικών 
 Τμήμα Υπολογιστών 
 Αναγνωστήριο και Χώρο οργάνωσης υλικού 

Τα παραπάνω Εργαστήρια υποστηρίζουν το ερευνητικό και διδακτικό έργο των 
διδασκόντων, υποστηρίζουν την ανάπτυξη προγραμμάτων και υλικού και συμβάλλουν 
στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών και την εμπλοκή τους σε ερευνητικές 
διαδικασίες. Στη συνέχεια της παρούσας ΕΕΑ αναφέρονται αναλυτικά η δομή, η διοίκηση, η 
σκοποθεσία, τα στοιχεία επικοινωνίας και οι δραστηριότητες των Εργαστηρίων του 
Τμήματος, καθώς και οι διδάσκοντες που εντάσσονται σε καθένα από αυτά (βλ.5.4. 
Δραστηριότητες των Εργαστηρίων του Τμήματος).  

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στο έργο των Εργαστηρίων περιλαμβάνονται επιδοτούμενα 
προγραμματα, ελληνικά και ευρωπαϊκά, ερευνητικές δραστηριότητες, δημοσιεύσεις 
άρθρων και βιβλίων, διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων και άλλες δράσεις. Το έργο 
αυτό των Εργαστηρίων και οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν εντάσσονται στο 
ερευνητικό έργο του Τμήματος και αναπτύσσονται στο 5ο Κεφάλαιο της παρούσας 
Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

 
2.4.3.2. Παρόν και μέλλον των Εργαστηρίων του Τμήματος  
Οι προγραμματισμένες και πραγματοποιημένες δραστηριότητες δεν εξαρτώνται 

κυρίως από την επιθυμία των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, διότι αυτή είναι δεδομένη, αλλά 
τελούν κάτω από τη συνεχή απειλή μη πραγματοποίησής τους λόγω των οικονομικών 
δυσκολιών που συναντούν. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησής τους εξαρτάται 
από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Τμήματος, και ανέρχεται στο ποσό των 500-1000 
ευρώ το έτος, προϋπολογισμός εξαιρετικά χαμηλός για την προώθηση της έρευνας και 
των επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των εργαστηρίων. Αν λάβουμε 
υπόψη ότι ένα διεθνές συνέδριο στη Θράκη απαιτεί γύρω στις 17.000 -18.000 ευρώ, χωρίς 
την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί. Επιπλέον οι διαθέσιμοι πόροι του 
Τμήματος από την Επιτροπή Ερευνών για  τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων (καθεμιά 
από τις οποίες χρηματοδοτείται με το ποσόν των 1.000 ευρώ) και διαλέξεων (καθεμιά από τις 
οποίες χρηματοδοτείται με το ποσόν των 200 ευρώ) δεν επαρκούν. Η σχετική συζήτηση για 
κατανομή των διαθέσιμων πόρων αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα του εκάστοτε Προέδρου του 
Τμήματος και της ΓΣ και οποιαδήποτε διοργάνωση απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες 
αναζήτησης χορηγών από την τοπική κοινωνία.  

Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: α) Είναι απαραίτητο να αυξηθεί 
σημαντικά ο ετήσιος προϋπολογισμός του Τμήματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων. β) Τα μέλη των Εργαστηρίων 
είναι υποχρεωμένα να αναζητούν και άλλους πόρους (εξωτερικές επιχορηγήσεις, 
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επιδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.), για να καλύπτουν τις οικονομικές τους 
ανάγκες και να προβαίνουν σε περισσότερο και ποιοτικά ανώτερο εργαστηριακό έργο. γ) Για 
την αρτιότερη λειτουργία των θεσμοθετημένων Εργαστηρίων κρίνεται απαραίτητη η 
πρόσληψη ερευνητών με σύμβαση έργου και η επαρκής στελέχωσή τους με μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των 
σχετικών ειδικοτήτων, τα οποία θα αναλαμβάνουν τη διοργάνωση των δραστηριοτήτων, 
ώστε να μην υποχρεώνονται τα μέλη Δ.Ε.Π. να κάνουν αυτήν την οργανωτικής/ διοικητικής 
φύσεως εργασία (αναζήτηση πόρων, προσφορών, εξωτερικής επαφής, οικονομική διαχείριση 
κ.λπ.).  

 
2.5. Πειραματικό  Νηπιαγωγείο  του Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ.  
Το Πειραματικό νηπιαγωγείο του ΤΕΕΠΗ ιδρύθηκε με την υπ. αρ. Δ4/489/1996 

Υπουργική απόφαση, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 6547/30-07-1996 και 
ορίστηκε ως Πειραματικό το 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής από το σχολικό έτος 
2002-03, με σκοπό την «προαγωγή της ψυχοπαιδαγωγικής και εκπαιδευτικής έρευνας 
και της πρακτικής άσκησης των φοιτητών» (ΦΕΚ 657/30-07-1996). Από το 
ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 σταμάτησε η λειτουργία του. 

Το Πειραματικό νηπιαγωγείο εποπτευόταν από τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο, μέλη 
ΔΕΠ του ΤΕΕΠΗ, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευσή του. Ήταν διθέσιο και 
λειτουργούσε με μια τάξη διευρυμένου ωραρίου (ολοήμερο). Σε αυτό εργάστηκαν 
νηπιαγωγοί χωρίς καμία από αυτές να έχει οργανική θέση: ήταν όλες αναπληρώτριες 
και για τις δύο από αυτές η τοποθέτησή τους αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα προσωπικής 
επιλογής, αλλά διοικητικής απόφασης. Το γεγονός αποτρέπει ουσιαστικά την 
υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που θα προτείνονταν κυρίως από τα μέλη του 
Εποπτικού Συμβουλίου.    

Οι δράσεις που αναλάμβανε το Εποπτικό Συμβούλιο εγγράφονταν στο πλαίσιο της 
αναβάθμισης της παιδαγωγικής λειτουργίας του Πειραματικού νηπιαγωγείου, με την 
προοπτική να γίνει τόπος εφαρμογής σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και 
ερευνητικών προσεγγίσεων. Για το λόγο αυτό επικέντρωνε τις προσπάθειές του σε 
τέσσερις κατευθύνσεις ταυτόχρονα, ορισμένες από τις οποίες απαιτούσαν τη 
συνδρομή διαφόρων φορέων και προσώπων, θεσμικών και μη: 

 
1. Κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού, στόχος που επιτυγχάνεται 

με τακτικές επιμορφωτικές συναντήσεις τόσο των μελών του Εποπτικού 
Συμβουλίου όσο και των άλλων μελών ΔΕΠ του Τμήματος με το εκπαιδευτικό 
προσωπικό του νηπιαγωγείου.  

2. Αναδιοργάνωση των υλικών δομών και χώρων, χωρίς όμως να είναι 
υλοποιήσιμη κάθε φορά, αφού οι πιστώσεις του Πειραματικού Νηπιαγωγείου 
είναι ελάχιστες και δεν διαφέρουν από αυτές των άλλων δημόσιων 
νηπιαγωγείων.   

3. Συνεργασία με τους γονείς των νηπίων και τον Σύλλογο Γονέων του 
Πειραματικού νηπιαγωγείου. Το Εποπτικό Συμβούλιο ενημερώνει τόσο για τα 
προγράμματα που υλοποιούνται στο νηπιαγωγείο, όσο και για διάφορα 
θέματα που αφορούν τα νήπια και που τους απασχολούν. Επίσης, οι γονείς, 
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όταν υπάρχει ανάγκη ζητούν ατομικά βοήθεια από τα μέλη του Εποπτικού 
Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένου ζητήματος του παιδιού 
τους. Όπως κάθε φορά, στην αρχή της της σχολικής χρονιάς, τόσο τα μέλη 
του Εποπτικού Συμβουλίου όσο και οι νηπιαγωγοί, έκαναν συνεντεύξεις – με  
τη βοήθεια ερωτηματολογίου – με  γονείς των νηπίων, προκειμένου να  
σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του παιδιού και να προβλεφθούν 
ενδεχομένως συγκεκριμένες παρεμβάσεις εκπαιδευτικού ή άλλου χαρακτήρα.  

4. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων από μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος και προπτυχιακούς φοιτητές υλοποιούν παρατηρήσεις και 
καταγραφές, τόσο για τις ανάγκες των πτυχιακών εργασιών τους όσο και για 
αυτές των μαθημάτων τους.  
 

Οι πολλαπλοί σκοποί του Εποπτικού Συμβουλίου δεν είναι πάντα εύκολο να  
υλοποιούνται και η δυσκολία αυτή οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: 

1. Τις συχνές αλλαγές εκπαιδευτικού προσωπικού του νηπιαγωγείου, 
αφού καμία οργανική θέση δεν έχει καλυφθεί, ενώ θα ήταν επιθυμητή η 
μόνιμη παρουσία ενός ακόμα εκπαιδευτικού, ο οποίος θα εργάζονταν 
παράλληλα και στις δύο τάξεις, με ευέλικτο και διαφοροποιημένο ωράριο, 
προκειμένου να εξυπηρετούνται οι αυξανόμενες ανάγκες παρέμβασης σε 
ειδικές ομάδες νηπίων. Η εν λόγω κατάσταση, δεν βοηθάει επίσης την 
αξιοποίηση των  επιμορφωτικών σεμιναρίων που πραγματοποιεί το Εποπτικό 
Συμβούλιο, αφού οι εκπαιδευτικοί δεν εφαρμόζουν στην πράξη τις νέες 
γνώσεις που έχουν αποκτήσει, λόγω της επικείμενης αναχώρησής τους.   

2. Στην οικονομική εξάρτηση του Πειραματικού από τον συνήθη 
προϋπολογισμό ενός δημόσιου νηπιαγωγείου, γεγονός που αναγκάζει στην 
αναζήτηση πόρων από διάφορες πηγές, των οποίων η διαθεσιμότητα δεν είναι 
πάντα αυτονόητη. Θα προτείναμε ένα ιδιαίτερο καθεστώς χρηματοδότησης 
για τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, πιο λειτουργικό και ευέλικτο, 
προσαρμοσμένο στις πολλαπλές απαιτήσεις τους και τους επιπλέον σκοπούς 
τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Προγράμματα Σπουδών 
 
3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
Ο σκοπός του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι να διαμορφώσει 

εκπαιδευτικούς-ερευνητές που να είναι σε θέση να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να 
κατανοούν την εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα και να γίνουν ικανοί να 
εμπλέκονται δημιουργικά στο παιδαγωγικό πράττειν, προκειμένου να ορίζουν και να 
δικαιολογούν επαρκώς τις εκάστοτε επιλογές τους. 

Το Πρόγραμμα αυτό διέπεται από έναν Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών 
(Παράρτημα 3-Α), ο οποίος αναθεωρείται, όταν υπάρχουν οι λόγοι που το απαιτούν, 
κατά τη Γ.Σ. του μηνός Μαΐου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι μεταβατικές διατάξεις που 
προκύπτουν σε μια τέτοια περίπτωση αφορούν τους φοιτητές προηγουμένων ετών. 

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, το Πρόγραμμα Σπουδών του 
Τμήματος διαρθρώνεται σε έξι (6) επιστημονικές περιοχές, οι οποίες είναι: 
Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης (Κ), Ψυχολογία 
(Ψ), Παιδαγωγική – Διδακτική (Δ), Πολιτισμός και Εκπαίδευση (Π), Θετικές Επιστήμες 
(Θ) και Μεθοδολογίας (Μ). Ιδιαίτερο χώρο στο Πρόγραμμα καταλαμβάνει η Πρακτική 
Κατάρτιση (Α) των φοιτητών. Τέλος, το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την 
προσφορά μαθημάτων Ξένων Γλωσσών (Ξ), ενώ παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης 
Πτυχιακής Εργασίας (Χ).  

Με γνώμονα τη νομοθεσία για τις σπουδές στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. (άρθρα 24 και 
25 του Ν. 1268/82, Ν. 3549/07) το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ 
(8) εξάμηνα και περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικών μαθημάτων, το περιεχόμενο τους, τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας (στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό 
έργο) και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων αυτών. Στο 
Πρόγραμμα Σπουδών δεν προβλέπονται προς το παρόν προαπαιτούμενα 
μαθήματα2.  

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό διδακτικών μονάδων (δ.μ.). 
Η δ.μ. αντιστοιχεί σε μια ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο, προκειμένου περί 
αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος, και σε 1-3 ώρες προκειμένου για άλλες 
μορφές έργου, π.χ., εργαστηριακές ασκήσεις.  Στο Πρόγραμμα Σπουδών 
περιέχεται ο ελάχιστος αριθμός δ.μ. που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 
σπουδών. Ο αριθμός των απαιτούμενων διδακτικών μονάδων (δ.μ.) για τη λήψη 
του πτυχίου ανέρχεται σε 189 (186 για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11). Παράλληλα 
έγινε αντιστοίχιση των μαθημάτων με μονάδες ECTS.  Κατανέμεται δε ως εξής 
(Πίν. 3-1): 

 
 

                                                 
2 O όρος «μάθημα» αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό περιεχόμενο, σε ένα μέρος 
ενός ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου. O τίτλος, το περιεχόμενο και οι ώρες διδασκαλίας κάθε 
μαθήματος περιέχονται στο Πρόγραμμα Μαθημάτων, που διανέμεται με την έναρξη του ακαδημαϊκού 
έτους στους φοιτητές. 
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Πίνακας 3-1. Κατανομή τύπου και αριθμού μαθημάτων και διδακτικών  
Μονάδων (δ.μ.) και μονάδων ECTS 
Τύπος μαθημάτων αριθμός δ.μ. ECTS 
Υποχρεωτικά 42 

 
129 

 
168 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 12 36 48 
Πρακτική Κατάρτιση  37 24 
Σύνολο  202 240 
 
Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου του Τ.Ε.Ε.Π.Η., λαμβάνονται υπόψη 

οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 
Το Πρόγραμμα Σπουδών οργανώνεται ως εξής:  
 
Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Περιλαμβάνει τους τίτλους των 

υποχρεωτικών (Υ) μαθημάτων, των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών (Ε) μαθημάτων 
και των φροντιστηρίων (Φ) με τον χαρακτηριστικό κωδικό τους (βλ. Παράρτημα 
3-Α1 και 3-Α2 για το ΑΠΣ για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012 και 2012-2013) 

 
Β. Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Περιλαμβάνει την κατανομή των 

μαθημάτων στα 8 εξάμηνα κανονικής φοίτησης, τους κωδικούς των μαθημάτων, 
την κατηγορία (θεωρητικό, εργαστηριακή ή φροντιστηριακή άσκηση) στην οποία 
εντάσσεται το κάθε μάθημα, καθώς και τις αντίστοιχες διδακτικές μονάδες (δ.μ.). 
Υποδεικνύει την επιστημονικά λογική πορεία των σπουδών. (βλ. Παράρτημα 3-Β1 
και 3-Β2 για το ΑΠΣ για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012 και 2012-2013) 

 
 
Γ. Πρόγραμμα Διδασκομένων Μαθημάτων Εξαμήνου (βλ. Παράρτημα 3-

Α3: Περιλαμβάνει ανά εξάμηνο τους τίτλους των προσφερομένων μαθημάτων με 
τους κωδικούς, τους διδάσκοντες και τις περιλήψεις των μαθημάτων αυτών. Το 
συνοδευτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των προσφερομένων μαθημάτων παρέχει τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις ημέρες, ώρες, και αίθουσες διδασκαλίας. 
(βλ. Παράρτημα 3-Γ1 και 3-Γ2 για το ΑΠΣ για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012 και 
2012-2013). 

 
 
Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης 
Στο Πρόγραμμα Σπουδών δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην Πρακτική Κατάρτιση 

των φοιτητών, η οποία αναπτύσσεται σε πέντε (5) εξαμηνιαίες ενότητες, 
συνοδεύεται από Σεμινάρια και Εργαστήρια, τα οποία διαχέονται στη διάρκεια έξι 
(6) εξαμήνων και τα οποία παρέχουν την αναγκαία θεωρητική υποδομή για την 
Πρακτική Άσκηση. Οι ενότητες Πρακτικής Άσκησης, τα Σεμινάρια και τα 
Εργαστήρια συνιστούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της Πρακτικής 
Κατάρτισης, η οποία παρέχει στους φοιτητές 24 συνολικές μονάδες ECDS. Το 
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σύνολο, επομένως, των δραστηριοτήτων αυτών ισοδυναμεί με 8 τυπικά 
εξαμηνιαία μαθήματα.  

Κεντρικός στόχος του Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης είναι να 
προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και τη δυνατότητα να 
αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί ως μελλοντικοί 
εκπαιδευτικοί παιδιών προσχολικής ηλικίας να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να 
υλοποιούν και να αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα, τόσο σε νηπιαγωγεία 
όσο και σε άλλους, εναλλακτικούς χώρους εκπαίδευσης. Το συνολικό πρόγραμμα, 
το οποίο διαχέεται σε 6 εξάμηνα, περιλαμβάνει 13 θεματικές ενότητες, οι οποίες 
εντάσσονται σε 4 βασικούς άξονες θεωρίας και πράξης (Α. Ο χώρος, το 
πρόγραμμα λειτουργίας και το παιδί του νηπιαγωγείου, Β. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
μεθόδων και τεχνικών. Ο Σχεδιασμός και η εφαρμογή δραστηριότητας, Γ. Η 
εξοικείωση με γνωστικά αντικείμενα, Δ. Η ανάπτυξη της παιδαγωγικής στάσης 
απέναντι στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας). Οι Θεματικές Ενότητες της 
Πρακτικής Κατάρτισης είναι οι εξής: 

 
I. Ο περιβάλλων χώρος, το πρόγραμμα λειτουργίας και το παιδί του 

νηπιαγωγείου. 
II. Σχεδιασμός και εφαρμογή δραστηριότητας στο νηπιαγωγείο. 

III. Ανάπτυξη γνωστικών αντικειμένων στο νηπιαγωγείο. 
IV. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ημερήσιου προγράμματος. 
V. Προσεγγίσεις των αναγκών ανάπτυξης του παιδιού και μαθησιακές 

όψεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
VI. Το σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης και οι μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο. 

VII. Δραστηριότητα μέσα στην Κοινότητα. 
VIII. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης. 

IX. Παιδαγωγική σχέση, στάση και αντιμετώπιση. 
X. Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών χώρων. 

XI. Οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης. 
XII. Κινητικό παιχνίδι. 

 
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης (βλ. Παράρτημα 3-Δ1 και Δ2) έχει τεθεί σε 

εφαρμογή στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. (πρώην Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών) από το 
ακαδημαϊκό έτος 1992-93 και εγγράφεται σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο θεωρήσεων και 
επιλογών για τις σπουδές (εκπαίδευση/κατάρτιση) των μελλοντικών εκπαιδευτικών.  

Το πρώτο στοιχείο του γενικότερου αυτού πλαισίου είναι ότι οι σπουδές των 
εκπαιδευτικών οφείλουν να εξυπηρετούν έναν διπλό σκοπό: επιστημονικό και 
επαγγελματικό.  

Το δεύτερο στοιχείο σχετίζεται με τον ονομαζόμενο «επαγγελματισμό» του 
εκπαιδευτικού με την έννοια της βελτίωσης των ικανοτήτων, της οργάνωσης των 
γνώσεων πάνω στις οποίες στηρίζεται η άσκηση μιας δραστηριότητας και της 
άρνησης κάθε μορφής ερασιτεχνισμού. Αυτή η επαγγελματοποίηση του έργου του 
εκπαιδευτικού σημαίνει, για το πανεπιστήμιο, στέρεα επιστημονική κατάρτιση και 
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ερευνητική κατεύθυνση σε συσχετισμό με την εκπαιδευτική πράξη. Η επιστημονική 
κατάρτιση και η ερευνητική κατεύθυνση εξασφαλίζονται μέσα από τα μαθήματα του 
Προγράμματος των Προπτυχιακών Σπουδών. Παράλληλα με αυτό, οργανώθηκε ένα 
δεύτερο πρόγραμμα, τριετούς διάρκειας, το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο κατάρτισης και 
άσκησης όλων των απαιτούμενων δεξιοτήτων.  

Το ΠΠΚ στη διάρκεια της εφαρμογής του αξιολογείται και υπόκειται σε διαρκείς 
τροποποιήσεις – βελτιώσεις. 

Η παρακολούθηση του ΠΠΚ από τον φοιτητή είναι υποχρεωτική και το χρονικό εύρος 
του προγράμματος είναι από το 3ο εξάμηνο έως το 4ο έτος. Για τη διασφάλιση της 
ποιότητας της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτή πρόοδο πριν από 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Οι φοιτητές μέχρι το ακαδ. έτος 2003- 04 πραγματοποιούσαν πρακτική άσκηση 
μιας εβδομάδας στο 6ο εξάμηνο ενώ στο 4ο έτος η πρακτική τους άσκηση είχε 
διάρκεια ενός μήνα. Από το ακαδ. έτος 2004-05 έως το ακαδ. έτος 2008-09 
πραγματοποιούσαν πρόγραμμα μιας εβδομάδας στο 6ο εξάμηνο και δύο εβδομάδων 
στο 4ο έτος εξ αιτίας της μεγάλης αύξησης του αριθμού των φοιτητών και της 
ταυτόχρονης μείωσης του απαιτούμενου προσωπικού υποστήριξης του ΠΠΚ. Από το 
ακαδ. έτος 2008-09 έως σήμερα οι φοιτητές του 4ου έτους πραγματοποιούν 
πρόγραμμα 3 εβδομάδων. 

Το ΠΠΚ λειτούργησε από το ακαδ. έτος 1995 - 1996 μέχρι το 1998- 1999 
ενταγμένο σε ΕΠΕΑΕΚ. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 λειτουργεί ενταγμένο σε 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 
Στην Πρακτική Άσκηση (με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ) συμμετείχαν για το ακαδημαϊκό 
έτος 2012-2013 ενενήντα τέσσερις φοιτητές του τετάρτου έτους. 
Στόχος της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τ.Ε.Ε.Π.Η. είναι η ουσιαστικότερη 
αφομοίωση της ακαδημαϊκής γνώσης και η εξοικείωσή τους με το εργασιακό 
περιβάλλον και τις απαιτήσεις διάφορων επαγγελματικών χώρων που σχετίζονται με 
το αντικείμενο των σπουδών τους (νηπιαγωγεία και χώροι άτυπης εκπαίδευσης). 
Επιπλέον στόχο αποτελεί και η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το 
πανεπιστήμιο σε χώρους σαν τους παραπάνω, με την απόκτηση επαγγελματικής 
εμπειρίας, με την καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων αλλά και με την ανάπτυξη 
σχέσεων με τους φορείς στους οποίους υλοποιείται η Πρακτική Άσκηση. 
Οι ασκούμενοι φοιτητές υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα εφαρμόζοντας διαθεματικές 
προσεγγίσεις και σχέδια εκπαιδευτικής δράσης. Σχεδιάζουν, εκπονούν, υλοποιούν και 
αξιολογούν τα προγράμματα ανά δύο. Οι φοιτητές πραγματοποιούν: 

1. Εκπαιδευτικά προγράμματα σε θεσμικούς χώρους προσχολικής εκπαίδευσης.  
2. Προγράμματα με νοσηλευόμενα παιδιά  
3. Μουσειακά Προγράμματα 
4. Προγράμματα σε χωριά SOS 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούν περιλαμβάνουν: 
1. Γλώσσα -Ανάγνωση - Γραφή  
2. Μαθηματικά – Σύλληψη χώρου (γεωμετρία, γεωγραφία κλπ.) 
3. Παιδί και περιβάλλον 



 43 

4. Ψυχοκινητική 
5. Παιδί και Δημιουργία: Εικαστικά, Θέατρο – Δραματική τέχνη, Φυσική 

Αγωγή, Μουσική 
6. Εικαστικά 
7. Θέατρο, Δραματική Τέχνη  
8. Κινητική ανάπτυξη –  
9. Μουσική 
10. Πληροφορική 

 
Στη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης οι φοιτητές εποπτεύονται από μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τ.Ε.ΕΠ.Η. Συνολικά στις εποπτείες συμμετέχουν  οκτώ μέλη ΔΕΠ: Γ. Ρεκαλίδου, Α. 
Δημητρίου, Μ. Μουμουλίδου, Κ.Καραδημητρίου, Ε. Σάλμοντ, Γ. Μαυρομμάτης, Β. 
Μπρουσκέλη, Α. Φιλιππουπολίτη. 
Οι φοιτητές τηρούν portfolio με αντιπροσωπευτικά έργα των μαθητών στη διάρκεια του 
προγράμματος το οποίο παραδίδουν με το τέλος της Πρακτικής τους Άσκησης. Το 
portfolio περιλαμβάνει δείγματα από εργασίες μαθητών, φωτογραφίες και οτιδήποτε 
θεωρείται ότι τεκμηριώνει την εξέλιξη του Προγράμματος που υλοποίησαν. Ο κάθε 
φοιτητής παραδίδει στον επόπτη γραπτή εργασία υλοποίησης, αξιολόγησης του 
προγράμματος και της αυτοαξιολόγησής του. 

 
Πτυχιακές εργασίες 
Αντίστοιχη σημασία στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών δίνεται και στην 

ανάληψη πτυχιακής εργασίας από τους φοιτητές, προκειμένου αυτοί να γίνουν ικανοί 
να ασκηθούν στην επιστημονική έρευνα και στη συγγραφή μιας επιστημονικής 
εργασίας. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται ατομικά – σε περίπτωση συνεργασίας  
προσδιορίζεται σαφώς η συμβολή κάθε φοιτητή – και αποτελεί μιας περιορισμένης 
έκτασης βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, όπως αυτή ορίζεται στα πλαίσια των 
γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα. Ωστόσο, η ανάληψη πτυχιακής 
εργασίας παραμένει προαιρετική, καθόσον θεωρούμε ότι μόνον οικειοθελώς θα 
μπορούσε να προχωρήσει κάποιος στη διεκπεραίωση ενός τέτοιου έργου. Στη 
σύνθεση του πτυχίου, η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με εννέα (9) διδακτικές 
μονάδες και αντιστοιχεί σε τρία (3) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.  

 
Πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών 
Το σύστημα διδασκαλίας ξένων γλωσσών που εφαρμόζεται στο Τμήμα Επιστημών 

της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία  έχει τους εξής στόχους :  
1.   Την προώθηση της πολυγλωσσίας :  δεδομένου ότι οι φοιτητές έχουν 

διδαχθεί     μία ξένη γλώσσα, και κάποιοι από αυτούς και μία δεύτερη ξένη 
γλώσσα πριν την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο, μπορούν εφόσον το 
επιθυμούν, να επιλέξουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα  στην οποία έχουν 
χαμηλότερο επίπεδο και να τη βελτιώσουν. 

2. Τον  εμπλουτισμό των γνώσεων στην ξένη γλώσσα που ήδη γνωρίζουν 
ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην εύρεση και αξιοποίηση υλικού 
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από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία.  Αυτό επιτυγχάνεται με την 
παρακολούθηση τεσσάρων συνεχόμενων εξαμήνων, τα οποία είναι 
διαβαθμισμένης  δυσκολίας.  

3. Την αύξηση της επικοινωνιακής ικανότητας  στην ξένη γλώσσα την οποία 
διδάσκονται.  

4.  Την καλλιέργεια μέσα από τη γλωσσομάθεια του σεβασμού στη 
διαφορετικότητα και τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία. 

 
Οι στόχοι του συστήματος διδασκαλίας ξένων γλωσσών υλοποιούνται με την 

αξιοποίηση  σύγχρονων οπτικο-ακουστικών και ηλεκτρονικών  τεχνολογιών και 
καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων (π.χ. σχέδια δράσης). 

Στο Τ.Ε.Ε.Π.Η.  προσφέρονται μαθήματα  στην αγγλική, την γαλλική και την 
γερμανική γλώσσα. Η διδασκαλία των παραπάνω γλωσσών οργανώνεται σε τέσσερα 
διαδοχικά εξάμηνα σπουδών, διαβαθμισμένης δυσκολίας. Για να είναι δυνατή η λήψη 
πτυχίου από ένα φοιτητή, πρέπει προηγουμένως να έχει πιστοποιηθεί η επάρκεια των 
σπουδών του στην ξένη γλώσσα.  

Η κατανομή όλων των νεοεισαγόμενων φοιτητών στα τέσσερα εξάμηνα 
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας  πραγματοποιείται με κατατακτήριο τεστ γνώσεων 
από το οποίο δεν απαλλάσσεται κανείς, ούτε και οι κάτοχοι ξενόγλωσσων πτυχίων. 

 Η παρακολούθηση του τέταρτου εξάμηνου, κατά το οποίο δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στην ορολογία του σχετικών επιστημονικών πεδίων,  είναι υποχρεωτική για 
όλους. 

Η κατάταξη του φοιτητή σε κάποιο επίπεδο συνεπάγεται την επάρκειά του στα 
αμέσως κατώτερα επίπεδα για τα οποία βαθμολογείται με βάση την επίδοσή του στο 
κατατακτήριο τεστ. 

Οι φοιτητές οι οποίοι εισάγονται με μεταγραφές ή κατατακτήριες εξετάσεις ως 
πτυχιούχοι μπορούν να λάβουν μέρος στο κατατακτήριο τεστ του επόμενου 
ακαδημαϊκού έτους. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων   ξένων γλωσσών  είναι υποχρεωτική. Ως 
ανώτατος αριθμός απουσιών ορίζονται τρεις  απουσίες ανά εξάμηνο. 

 
Πρόγραμμα Erasmus 
Όσον αφορά το θέμα της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού και την 

φοιτητών, το Τμήμα προτρέπει και ενθαρρύνει τους φοιτητές του να επισκεφθούν 
ξένα πανεπιστήμια στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών και προγραμμάτων 
εκπαίδευσης που προβλέπονται από το πρόγραμμα Δια βίου μάθηση / Erasmus. Στον 
Οδηγό Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνεται ξεχωριστή ενότητα η οποία 
πληροφορεί τους φοιτητές για την λειτουργία του παραπάνω προγράμματος κα για  
τις οργανωτικές λεπτομέρειες της συμμετοχής τους. Επίσης, στην ετήσια εκδήλωση 
υποδοχής των πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών μας γίνεται πάντοτε μία 
λεπτομερής ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το παραπάνω πρόγραμμα 
κινητικότητας. Οι πρωτοετείς φοιτητές ενημερώνονται ταυτοχρόνως για το Γραφείο 
Διασύνδεσης που λειτουργεί στην Σχολή Επιστημών της Αγωγής , το οποίο διανέμει 
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στους φοιτητές και ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus 
και τις διμερείς συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών οι οποίες ισχύουν κάθε χρόνο. 

Κατά τα τελευταία πέντε έτη έχει σημειωθεί αρκετή κινητικότητα (κατά μέσο όρο 
τρεις φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος)  των φοιτητών του Τμήματος σχετικά με το 
πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση / Erasmus και μικρότερη κινητικότητα των μελών 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Σε σχέση δε με τους εισερχόμενους στο Τμήμα αλλοδαπούς 
φοιτητές και διδάσκοντες η κινητικότητα είναι πολύ μικρότερη της προσδοκώμενης.   

 Για την διευκόλυνση και την καλύτερη πληροφόρηση διδασκόντων και 
φοιτητών έχει ορισθεί από το Τμήμα μία μόνιμη τετραμελής επιτροπή, αποτελούμενη 
από τρία  μέλη Δ.Ε.Π. και μία γραμματέα.  Ρόλος της επιτροπής αυτής είναι αφενός η 
σύνδεση και αλληλο-τροφοδότηση με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστήμιου Θράκης και αφετέρου η ενημέρωση, στήριξη και εποπτεία των 
μετακινούμενων φοιτητών του Τμήματός μας.   

Κατά την τελευταία πενταετία το Τ.Ε.Ε.Π.Η. έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες με 
τα κάτωθι Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού για ανταλλαγές φοιτητών και 
διδακτικού προσωπικού : 

 
1. Βέλγιο: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen  www.katho.be 
2. Βουλγαρία:Sofia University St. Kliment Ohridski www. uni-sofia.bg 
3. Γαλλία:  
α. Université Charles de Gaulle – Lille III www.univ-lille3.fr 
γ. Université Paul-Valéry-Montpellier III www. univ-montp3.fr  
δ. Université Paris 13 www. univ-paris13.fr     
4. Ισπανία:  
α..Universidad de Burgos www.ubu.es 
γ. Universidad de Cordoba,  www.uco.es 
5. Κύπρος:  
α.Πανεπιστήμιο Κύπρου, www. ucy.ac.cy   
β. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,  www. pi.ac.cy 
6. Πορτογαλία: Instituto Politecnico de Santarem,  www.ipsantarem.pt/ese 
7. Τουρκία: Uludag Universitesi,  www. uludag.edu.tr 
8. Φινλανδία: University of Turku, www. utu.fi 
Και οι 12  παραπάνω διμερείς συμφωνίες  παραμένουν ενεργές και έχουν 

ανανεωθεί για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2010-2011.  
Παρατηρείται μία πιο έντονη κινητικότητα φοιτητών για τα ισπανικά 

πανεπιστήμια, παρ’ ότι  για τα τελευταία οι φοιτητές αναγκάζονται να μαθαίνουν 
ισπανικά πριν μεταβούν σ’ αυτά. Παρ’ όλο που το Τμήμα μας ενθαρρύνει την 
κινητικότητα των φοιτητών μας προς τα πανεπιστήμια των γειτονικών χωρών, 
Τουρκίας και Βουλγαρίας, δεν έχουμε βρει μέχρι στιγμής την αναμενόμενη 
ανταπόκριση εκ μέρους των φοιτητών μας.  
Σε σχέση με τους διδάσκοντες οι οποίοι μετακινούνται σε πανεπιστήμια της 
αλλοδαπής, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι οι περισσότεροι ενημερώνουν την 
συνέλευση του Τμήματος για τις δραστηριότητες στις οποίες ενεπλάκησαν ενόσω 
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βρίσκονταν στο ξένο πανεπιστήμιο στο οποίο μετακινήθηκαν. Δεν υπάρχει ωστόσο 
πρόβλεψη από το Τμήμα να υποχρεούνται σε μία τέτοια ενημέρωση και ούτε έχει 
προβλεφθεί να ενημερώνεται η ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα σχετικά με αυτές. 
Δεν υπάρχει ικανοποιητική προσέλευση ξένων πανεπιστημιακών στο Τμήμα μας. Κατά 
το διάστημα 2009/2010- 2012/2013 δεν είχαμε καμία προσέλευση ξένου 
πανεπιστημιακού στο Τμήμα μας. Ωστόσο, προσήλθε στο Τμήμα στέλεχος του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Εξωτερικού (Κύπρος) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-
11 και 2011-2012, και συμμετείχε σε διάφορες εκπαιδευτικές, αλλά και άλλες 
δραστηριότητες του Τμήματος.  

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος θεωρούν ότι η δραστηριότητα της επιτροπής 
Erasmus του Τμήματός μας είναι ικανοποιητική. Οι ίδιοι συμμετέχουν δραστήρια στην 
στήριξη των εισερχομένων φοιτητών και στην εξατομικευμένη διδασκαλία τους η 
οποία γίνεται σε δύο από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες ξένες γλώσσες, δηλαδή 
αγγλικά και γαλλικά. Ωστόσο άποψη των διδασκόντων,  την οποία συνυπογράφει και 
η επιτροπή Erasmus, είναι ότι για να βελτιωθεί η συνολική λειτουργία του 
προγράμματος Δια Βίου Μάθηση / Erasmus,   πρέπει να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα 
των εισερχομένων αλλοδαπών φοιτητών. Το βασικό πρόβλημα το οποίο  πρέπει να 
αντιμετωπισθεί είναι το εξής:  επειδή οι επισκέψεις αλλοδαπών φοιτητών είναι 
μεμονωμένες δεν μπορούν να υποστηριχτούν με δραστηριότητες όπως η δημιουργία 
τάξεων ή ομάδων αλλοδαπών φοιτητών οι οποίοι θα μπορούν να διδάσκονται ενιαία, 
και η προσφορά σε αυτούς εντατικών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.  

Συμπερασματικά, εκτιμώντας τις παραπάνω παρατηρήσεις, θα λέγαμε ότι: 
 Α. πρέπει να αυξηθεί η κινητικότητα των φοιτητών μας προς πανεπιστήμια και 

άλλων χωρών πλην της Γαλλίας και της Ισπανίας, ώστε να ενεργοποιηθεί 
μεγαλύτερος αριθμός των διμερών σχέσεων οι οποίες έχουν υπογραφεί.  

Β. πρέπει να αυξηθεί η κινητικότητα των μελών Δ.Ε.Π. και πρέπει να προβλεφθεί 
η από μέρους τους ενημέρωση σε σχέση με τα πεπραγμένα τους κατά την παραμονή 
τους στο εξωτερικό ώστε να διαχυθεί τουλάχιστον εντός του Τμήματος η εμπειρία 
και η πληροφόρηση την οποία απεκόμισαν.  

Γ. Τέλος, πρέπει να ενθαρρυνθεί μεγαλύτερη κινητικότητα από πλευράς 
εισερχομένων αλλοδαπών φοιτητών.   

 
Πρόγραμμα  Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Δ.Π.Θ – e-class ΤΕΕΠΗ 
Στο πλαίσιο του προγράμματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Δ.Π.Θ., μέλη 

Δ.Ε.Π. του Τμήματος, παρέχουν ανά εξάμηνο έναν ικανό αριθμό μαθημάτων στο 
διαδυκτιακό τόπο της e-class. Στο πλαίσιο της e-class οι διδάσκοντες έχουν τη 
δυνατότητα ανάρτησης εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού για τους φοιτητές, τα 
θέματα των εργασιών που εκπονούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων τους, οδηγίες 
εκπόνησης των εργασιών, τη διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών, 
ανακοινώσεις που αφορούν τα μαθήματα, επικοινωνία με τους φοιτητές και άλλα. Η 
πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος χρησιμοποιεί το e-class.  Η ανάπτυξη της 
υπηρεσίας αυτής παρέχει τη δυνατότητα της ασύγχρονης από απόσταση 
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τηλεκπαίδευσης των φοιτητών ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τους ιδίους στη 
μελέτη τους.   

 
3.2 Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών 
3.2.1 Αξιολόγηση της οργάνωσης και παρουσίασης των μαθημάτων από 

τους φοιτητές  
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των 

απαντήσεων των φοιτητών στις ερωτήσεις της δεύτερης ενότητας «Οργάνωση και 
παρουσίαση του μαθήματος» του Ερωτηματολογίου προς τους φοιτητές για το 
μάθημα και τη διδασκαλία του. Αναλυτικά οι απαντήσεις τους εμφανίζονται στο 
Παράρτημα 3-Β.  

Η δεύτερη αυτή ενότητα του ερωτηματολογίου των φοιτητών περιείχε ερωτήσεις 
σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης του μαθήματος καθώς και ερωτήσεις σχετικές με το 
αν οι φοιτητές ήταν ενημερωμένοι για τους στόχους του μαθήματος, τον τρόπο 
αξιολόγησης, τη σαφήνεια του περιεχομένου των μαθημάτων, την κατανόηση του 
κτλ.  

Η εικόνα που προκύπτει με βάση τα περιγραφικά στοιχεία (απόλυτες και σχετικές 
συχνότητες στις επιμέρους ερωτήσεις) που προέκυψαν από την ανάλυση των 
απαντήσεων των φοιτητών θα μπορούσαμε να πούμε πώς είναι θετική αφού στο 
σύνολο των 10 ερωτήσεων της ενότητας κυριαρχούν οι απαντήσεις εκείνες που 
αντιστοιχούν σε «θετικές» και «πολύ θετικές» ενδείξεις σχετικά με το περιεχόμενο 
των ερωτήσεων.  

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται πως τόσο οι στόχοι του μαθήματος όσο και ο 
τρόπος αξιολόγησης του διατυπώθηκαν εγκαίρως στην αρχή του εξαμήνου. Θα 
λέγαμε λοιπόν ότι οι δύο από τους βασικούς όρους του «συμβολαίου» που 
συνάπτεται μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένων είναι γνωστοί εξ αρχής και ο 
φοιτητής γνωρίζει (και του είναι και κατανοητό) τι έχει να διαχειριστεί στη διάρκεια 
των διδακτικών εβδομάδων που ακολουθούν, στις οποίες υλοποιείται η διδασκαλία 
του μαθήματος.  

Έτσι, στην ερώτηση εάν «Στην αρχή του εξαμήνου παρουσιάστηκαν οι στόχοι του 
μαθήματος;» (ερώτηση 2.1), 96% των φοιτητών απάντησε καταφατικά. Αντίστοιχα, 
ποσοστό περίπου 90% δήλωσε ότι «Διατυπώθηκε εγκαίρως ο τρόπος αξιολόγησης 
της επίδοσής τους στο μάθημα» (ερωτ. 2.3). Τα στοιχεία αυτά κρίνονται ιδιαιτέρως 
θετικά και σημαντικά υποδηλώνοντας και την κοινή γραμμή σε αυτά τα ζητήματα που 
υιοθετείται από το σύνολο σχεδόν των διδασκόντων. Επίσης, με βάση το αθροιστικό 
ποσοστό των απαντήσεων που δηλώνουν θετική ένδειξη (πολύ: 52,2%, πάρα πολύ: 
12,8%), το 65% των φοιτητών δήλωσαν ότι «Οι στόχοι του μαθήματος ήταν 
κατανοητοί στην αρχή του εξαμήνου» (ερωτ. 2.2), ενώ και το «Το περιεχόμενο του 
μαθήματος ήταν σαφές και κατανοητό» (ερωτ. 2.5) σε ποσοστό 67,1% των 
απαντήσεων που δηλώνουν θετική απάντηση («πολύ» και «πάρα πολύ»).  

Όσον αφορά το υλικό που δόθηκε στα διάφορα μαθήματα, τα εκπαιδευτικά 
συγγράμματα/βοηθήματα διαλέγονται από τους ίδιους τους διδάσκοντες ως επί το 
πλείστον µε κριτήριο την καλύτερη παρουσίαση της διδασκόμενης ύλης. Κατά πόσον 
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η επιλογή αυτή αξιολογείται θετικά από τους διδασκόμενους αποτιμήθηκε από την 
απάντηση 3 των ερωτήσεων αυτής της ενότητας.  

Η γενική κρίση των φοιτητών είναι θετική. Πιο συγκεκριμένα, 84.8% απάντησαν 
ότι τους «δόθηκε ενδεικτική βιβλιογραφία για το μάθημα» (ερωτ. 2.4) και 62.1% 
απάντησαν στη σχετική ερώτηση (ερωτ. 2.6) ότι «Το εκπαιδευτικό υλικό που 
χορηγήθηκε (κύριο βιβλίο, σημειώσεις, πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος, 
κτλ.) ήταν από πολύ (50,5%) ως πάρα πολύ (11.6%) επαρκές για να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες του μαθήματος (γραπτές εργασίες, εξετάσεις)» . Όσον αφορά στην 
κατανόηση του κύριου βιβλίου (ερωτ. 2.7) φαίνεται ότι για το 55,5% των φοιτητών 
το κύριο βιβλίο του μαθήματος ήταν από πολύ (46%) ως πάρα πολύ (9.5%) 
κατανοητό. Ως  «μέτρια» (33.4%) ή ελάχιστα κατανοητό (λίγο: 8.3%, καθόλου: 
2,9%) κρίθηκε το κύριο βιβλίο.  

Στην ερώτηση (2.8) εάν «Η παρακολούθηση του μαθήματος σας βοήθησε στην 
κατανόησή του;» 75.2% των φοιτητών δήλωσαν πως τους βοήθησε «πολύ» ή «πάρα 
πολύ» σε αντίθεση με το 24.8% που δήλωσε πως τους βοήθησε «μέτρια» 18,1%, 
«λίγο» 5,2% και «καθόλου» 1,5%.  

Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις της ενότητας αυτής αφορούν σε μια γενικότερη 
αποτίμηση της χρησιμότητας αλλά και του ενδιαφέροντος που τους προκάλεσε το 
μάθημα, για την επιστημονική περιοχή στην οποία ανήκει. Πιο συγκεκριμένα, στην 
ερώτηση (2.10) «Πόσο σημαντικό θεωρείτε το συγκεκριμένο μάθημα στο σύνολο 
των σπουδών σας;» ποσοστό 69% των φοιτητών εκτιμούν ότι τα μαθήματα που 
παρακολούθησαν, και αξιολόγησαν στην προκειμένη περίπτωση, ήταν «πολύ» 
(40,2%) και «πάρα πολύ» (28.8%) σημαντικά. Σε μια ακόμη ερώτηση ευρύτερου 
επιστημονικού ενδιαφέροντος, οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν «Σε ποιο βαθμό 
το μάθημα αυτό [που αξιολόγησαν] σας προκάλεσε το ενδιαφέρον για την 
επιστημονική περιοχή στην οποία ανήκει;» (ερωτ. 2.9), το 60% περίπου, δήλωσε ότι 
τους προκάλεσε «πολύ» ή «πάρα πολύ» το ενδιαφέρον τους για την επιστημονική 
περιοχή στην οποία εντασσόταν το μάθημα ενώ ένα ποσοστό 27.4% δήλωσε ότι τους 
προκάλεσε «μέτρια» ενώ  «λίγο» και «καθόλου» απάντησε το 9.2% και 3.5% 
αντίστοιχα. 

 
3.2.2. Απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτήματα σχετικά με το 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
Μετά από τη σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος, προχωρούμε στην παρουσίαση των απόψεων των διδασκόντων σχετικά με 
αυτά (ανταπόκριση σε στόχους και απαιτήσεις, εξεταστικό σύστημα, διεθνή 
διάσταση, πρακτική άσκηση). Να σημειωθεί ότι από τα 18 μέλη ΔΕΠ που απάντησαν 
το «Ερωτηματολόγιο για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού» δεν απάντησαν 
όλοι στο σύνολο των ερωτήσεων. Αυτό είναι δυνατόν να αποδοθεί μεταξύ άλλων είτε 
στο ότι δεν είχαν διαμορφωμένη άποψη για το εκάστοτε θέμα είτε επειδή δεν τους 
αφορούσε επιστημονικά, ερευνητικά και διδακτικά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
των σχετικών δεδομένων παρατίθενται στους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος 3-Β. 



 49 

Με βάση τις απαντήσεις των μελών ΔΕΠ του Τ.Ε.Ε.Π.Η., η πλειοψηφία θεωρεί άτι 
το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών είναι “παρά πολύ” (14) ικανοποιητικό όσον 
αφορά την επαγγελματική προετοιμασία και τις σχετικές προοπτικές των αποφοίτων 
του Τμήματος, ενώ 4 μέλη ΔΕΠ θεωρεί αυτό το Πρόγραμμα “αρκετά” ικανοποιητικό. 

Και οι 18  διδάσκοντες  του Τμήματος  που απάντησαν στα ερωτηματολόγιο 
χαρακτηρίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών “παρά πολύ” διαφανή και 16 
από αυτούς εφαρμόζουν στα μαθήματά τους πολλαπλούς τρόπους αξιολόγησης των 
φοιτητών (π.χ. πρόοδος, τελική γραπτή εξέταση ή προφορική εξέταση, προσθετικές 
εργασίες, συμμετοχή στο μάθημα, μικροδιδασκαλίες κτλ).  

Οι ερωτήσεις που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση (βλ. Πίνακα 2 του 
Παραρτήματος 3-Β) απαντήθηκαν από εκείνους που εμπλέκονται ως επόπτες (2) 
ή/και ως διδάσκοντες (8) στα συναφή σεμινάρια  αλλά και από μέλη τα οποία δεν 
εμπλέκονται με αυτήν. Όσον αφορά το κατά πόσο ικανοποιητικά κρίνονται τα 
αποτελέσματα των πρακτικών ασκήσεων, φαίνεται ότι αυτά κυμαίνονται από αρκετά 
έως πάρα πολύ ικανοποιητικά επίπεδα με βάση τις εκτιμήσεις των μελών ΔΕΠ που 
απάντησαν. Πιο συγκεκριμένα,  4 από τα μέλη ΔΕΠ που απάντησαν  κρίνουν ως 
“αρκετά” ικανοποιητικά τα αποτελέσματα της πρακτικής άσκησης και 7 από αυτά ως 
«πάρα πολύ» ικανοποιητικά. Ανάλογες είναι οι απόψεις των μελών ΔΕΠ αναφορικά με 
το επίπεδο του δικτύου διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή 
παραγωγικούς φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών (7 από αυτούς 
το κρίνουν «αρκετά ικανποιητικό» και 7 «πάρα πολύ ικανοποιητικό»). Επίσης, κατά τη 
γνώμη τους, από “αρκετά” έως «πάρα πολύ» επέτυχε την εξοικείωση των 
ασκούμενων φοιτητών με το περιβάλλον των νηπιαγωγείων. Η συνεργασία και η 
επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τμήματος και των νηπιαγωγών ή 
άλλων φορέων εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης θεωρείται από 5 μέλη ΔΕΠ ως 
αρκετά ικανοποιητική και από 7 ως «πάρα πολύ». 

3.3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έως το 2008-2009 
Στο ΤΕΕΠΗ λειτούργησε από το 2003 έως το 2008 το Διατμηματικό 

Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνικο-
πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών» σε συνεργασία με τα 
Τμήματα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, και Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Η φοίτηση ήταν διετής και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εισήχθησαν 67 
φοιτητές συνολικά. Από αυτούς οι 9 δεν προσήλθαν να φοιτήσουν και 7 
εγκατέλειψαν τις σπουδές τους (κυρίως λόγω διορισμού τους σε απομακρυσμένη από 
την Αλεξανδρούπολη περιοχή). Από τους υπόλοιπους 49 έχουν αποφοιτήσει 
(ποσοστό επιτυχίας: 91,4%), και 3 απέτυχαν.  

Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού  έτους 2008-2009, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, ολοκληρώθηκε ο κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών στο ΤΕΕΠΗ καθώς η 
συνέχισή του δεν εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, 
εξαιτίας των οικονομικών δυσχερειών και των επικείμενων αλλαγών στην  Ανώτατη 
Εκπαίδευση.  
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3.3.1. Απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτήματα σχετικά με το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

Οι ερωτήσεις που αφορούσαν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
διατηρήθηκαν στο ερωτηματολόγιο προς τα μέλη ΔΕΠ καθώς στη χρονική περίοδο 
που ενδιαφέρει την παρούσα έκθεση η λειτουργία του Προγράμματος ήταν σε 
αναμονή των αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Όπως ήταν αναμενόμενο 
ελάχιστα ήταν τα μέλη ΔΕΠ που απάντησαν στις σχετικές ερωτήσεις, λόγω της 
στασιμότητας αυτής.  Για τους παραπάνω λόγους στην παρούσα έκθεση δεν 
αναλύονται σχετικά ερωτήματα  

 
3.4 Διδακτορικές διατριβές  
3.4.1 Απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτήματα σχετικά με τις 

Διδακτορικές Διατριβές 
Στις ερωτήσεις που τέθηκαν στους διδάσκοντες του Τμήματος σχετικά με τις 

Διδακτορικές Διατριβές απάντησαν πολύ λίγα από τα μέλη ΔΕΠ (4). Τρείς (3) από 
αυτούς επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές στο Τμήμα.  Αυτό είναι δυνατόν να 
οφείλεται στο ότι (α) δεν έχει αναπτυχθεί οργανωμένο Πρόγραμμα Διδακτορικών 
Σπουδών στο Τμήμα και (β) ένας μικρός μόνο αριθμός μελών ΔΕΠ εμπλέκεται στην 
εποπτεία διδακτορικών διατριβών και γι’ αυτό δεν είναι σε θέση να το αξιολογήσει. Τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης των σχετικών δεδομένων παρατίθενται στον Πίνακα 4 
του Παραρτήματος 4-Β. 

Από τους διδάσκοντες που εμπλέκονται στην εποπτεία διδακτορικής διατριβής, 
όσον αφορά την παροχή κάποιων κινήτρων στους υποψήφιους διδάκτορες για τη 
συμμετοχή τους σε συνέδρια και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες, δηλώνουν 
όλοι ότι αυτό γίνεται  “πάρα πολύ”.  

Επίσης, θετικό είναι το εύρημα ότι όλοι οι διδάσκοντες  που απάντησαν σε σχετική 
ερώτηση έχουν την άποψη ότι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της διδακτορικής 
διατριβής είναι “αρκετά” (1)  έως “πάρα πολύ” (3) διαφανής και σε ίδιο ποσοστό 
θεωρούν ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες παρακολούθησης διδακτορικών 
διατριβών.  

Τέλος, τα μέλη που απάντησαν δήλωσαν ότι οι διδακτορικές διατριβές σχετίζονται 
“αρκετά” (1) έως “πάρα πολύ” (3) με τη φυσιογνωμία του Τμήματος, στοιχείο το 
οποίο κρίνεται ως θετικό.  

Ο μικρός αριθμός καθηγητών υψηλών βαθμίδων παράλληλα με την σημαντική 
παρουσία χαμηλών βαθμίδων αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη του 
τομέα αυτού.  Με τη συνεχή αύξηση των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος και με το ευρύ 
φάσμα γνωστικών περιοχών που οι διδάσκοντες του Τμήματος θεραπεύουν, 
πιστεύεται ότι θα υπάρξουν οι δυνατότητες για την ένταξη στο Τμήμα μεγαλύτερου 
αριθμού υποψηφίων διδακτόρων και μάλιστα από τους ίδιους τους αποφοίτους του.  

 
 
 
 



 51 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο. Διδακτικό έργο 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και σχολιάζονται βασικές διαστάσεις του 

διδακτικού έργου που επιτελείται στο Τμήμα, με βάση τις απαντήσεις των φοιτητών 
στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο και τα αντίστοιχα στοιχεία που καταγράφηκαν από 
τα μέλη ΔΕΠ  τόσο στο Ατομικό Απογραφικό Δελτίο μελών ΔΕΠ όσο και στα 
απογραφικά δελτία εξαμηνιαίων μαθημάτων (ΑΔΕΜ) συμπληρώθηκαν από τους 
διδάσκοντες.  

 
4.1. Αξιολόγηση των φοιτητών για τη διδασκαλία του μαθήματος και 

των διδασκόντων  
Η αξιολόγηση προέκυψε από την στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων των 

φοιτητών στις ερωτήσεις της ενότητας 4, 5, και 6 του ερωτηματολογίου των 
φοιτητών. Υπήρξε η πρόβλεψη να μην υπάρχει καμία ερώτηση που να αφορά τη 
«γενική αξιολόγηση του διδάσκοντα» αφού κάτι τέτοιο προσκρούει σε μια 
αντικειμενική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας. Αντ’ αυτής η αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας έγινε με τη χρήση ερωτήσεων που αφορούσαν σε ειδικά 
στοιχεία τόσο της διδασκαλίας του μαθήματος (ενότητα 4) όσο και του διδάσκοντα 
(ενότητα 5), ενώ στην περίπτωση που υπήρχε επικουρικό προσωπικό 
χρησιμοποιήθηκε και η μία ερώτηση της ενότητας 6. Συνολικά τα στατιστικά των 
απαντήσεων στις ερωτήσεις της συγκεκριμένης ενότητας εμφανίζονται στο 
Παράρτημα 4-Α.  

Όσον αφορά τη «διδασκαλία του μαθήματος» διαπιστώθηκε ότι η συνολική 
εικόνα που έχουν οι φοιτητές για την διδακτική διαδικασία είναι σε γενικές γραμμές 
ικανοποιητική. Στην πρώτη από τις ερωτήσεις της συγκεκριμένης ενότητας σχεδόν 9 
στους 10 φοιτητές δήλωσαν ότι ο «διδάσκοντας ανταποκρινόταν στις ερωτήσεις των 
φοιτητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος» (ερωτ. 4.1) «πολύ» (48,5 %) ή «πάρα 
πολύ» (40,3 %) (συνολικά 88,8%). Σχεδόν 8 στους 10 φοιτητές ισχυρίζονται ότι 
«ενθάρρυνε τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις» (ερωτ. 4.2), 
αφού, απάντησαν «πολύ» (45,3 %) και «πάρα πολύ» (34,6%). Στην τελευταία 
ερώτηση της ενότητας αυτής οι φοιτητές ρωτήθηκαν εάν «Αξιοποιούνταν ασκήσεις, 
παραδείγματα, εποπτικό υλικό κατά τη διάρκεια του μαθήματος», 74% απάντησαν 
ότι αυτό συνεβαίνανε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σε αντίθεση με το 26% που 
απάντησαν ότι αυτό συνέβαινε από «καθόλου» (1,3%), λίγο (4.7%) ως «μέτρια» 
(19.9%). 

Η ίδια θετική εικόνα αναδεικνύεται και από την ανάλυση των απαντήσεων της 
αμέσως επόμενης ενότητας ερωτήσεων που αφορούσαν στον διδάσκοντα. Στις 4 
ερωτήσεις της ενότητας αυτής τα αθροιστικά ποσοστά των επιλογών «πολύ» και 
«πάρα πολύ», οι οποίες υποδεικνύουν θετικές απαντήσεις στα επιμέρους ερωτήματα 
κυμάνθηκε από 66,6% έως 83%. Πιο συγκεκριμένα: 

Στην ερώτηση «Τα μαθήματα ήταν καλά προετοιμασμένα, οργανωμένα» (ερωτ. 
5.1), το συνολικό ποσοστό των θετικών απαντήσεων έφτασε το 81,7%. Το 
μικρότερο συνολικό ποσοστό θετικών απαντήσεων συγκέντρωσε η αμέσως επόμενη 
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ερώτηση που αφορούσε στο εάν «Ο διδάσκων σας διέγειρε το ενδιαφέρον για το 
αντικείμενο του μαθήματος» (ερωτ. 5.2). Εδώ οι επιλογές «πολύ» και «πάρα πολύ» 
συγκέντρωσαν ποσοστό 66,6% ενώ άλλο ένα 24.2% των φοιτητών δήλωσε ότι αυτό 
επιτεύχθηκε σε βαθμό «μέτριο», «λίγο» (6,2%) και «καθόλου» (3.1%). Η ένδειξη 
αυτή αν και κινείται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα υποδεικνύει ωστόσο πως υπάρχει 
περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης των διδασκόντων στον συγκεκριμένο τομέα.  

Οι δύο επόμενες ερωτήσεις αφορούν στη συνέπεια των διδασκόντων όσον αφορά 
τις υποχρεώσεις τους και την υποστήριξη που παρείχαν. Πιο συγκεκριμένα, στην 
ερώτηση 5.3 οι φοιτητές ρωτήθηκαν εάν «Ο διδάσκων ήταν συνεπής στις 
υποχρεώσεις του (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή 
ασκήσεων, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές)», 83% απάντησαν ότι πράγματι 
ήταν «πολύ» ή «πάρα πολύ» ενώ παρείχε υποστήριξη όταν συναντούσαν δυσκολίες 
και γενικά ήταν προσιτός στους φοιτητές (ερωτ. 5.4) στον ίδιο βαθμό σε ποσοστό 
80%.  

Στην μόνη ερώτηση της 6ης ενότητας που αφορούσε το Επικουρικό προσωπικό, 
απάντησαν 419 φοιτητές, κάτι το οποίο δικαιολογείται από τις διδακτικές 
ιδιαιτερότητες και συνθήκες ορισμένων μόνο μαθημάτων όπου υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα. Έτσι στην ερώτηση (6.1) «Σε περίπτωση που υπήρχε επικουρικό 
προσωπικό, πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης του 
μαθήματος», αν και 56,4 % απάντησαν θετικά («πολύ», «πάρα πολύ»), για ένα 
ποσοστό 34,8% η απάντηση ήταν «μέτρια» και για ένα ποσοστό 8,9% η απάντηση 
ήταν αρνητική. 

Μια τελευταία ενότητα ερωτήσεων που επεξεργαστήκαμε στο πλαίσιο σύνταξης 
της παρούσης έκθεσης ήταν εκείνη που αφορούσε την «Διαθέσιμη υποστήριξη – 
υποδομή από το Τμήμα» (ενότητα 7). Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από 6 
ερωτήσεις οι οποίες διερεύνησαν το βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών σχετικά με το 
χρόνο παράδοσης των βιβλίων, την υποστήριξη από την βιβλιοθήκη, τους χώρους 
διεξαγωγής μαθημάτων και τους εξοπλισμούς για τη διδασκαλία των μαθημάτων. Πιο 
συγκεκριμένα: 

Στην πρώτη ερώτηση της ενότητας (7.1) οι φοιτητές ερωτήθηκαν για το «Πόσο 
ικανοποιητικό βρίσκετε το χρονικό διάστημα στο οποίο χορηγήθηκαν τα εκπαιδευτικά 
βοηθήματα (σύγγραμμα, πρόσθετη βιβλιογραφία)». Από την ανάλυση των 
απαντήσεων τους φαίνεται ότι οι απόψεις των ερωτώμενων είναι θετικές αναφορικά 
με το διάστημα στο οποίο χορηγήθηκαν τα συγγράμματα. Ειδικότερα,  ποσοστό 44%  
των ερωτώμενων δήλωσαν «πολύ ικανοποιητικό» το χρονικό αυτό διάστημα στο 
οποίο λαμβάνουν τα συγγράμματα, ενώ το 31% «μέτρια ικανοποιητικό». Ένας στους 
δέκα φοιτητές θεώρησαν «λίγο ικανοποιητικό» το διάστημα αυτό, όπως επίσης και 
ένας στους δέκα φοιτητές το θεώρησαν «πολύ ικανοποιητικό», ενώ πολύ μικρότερο 
ποσοστό των ερωτώμενων το χαρακτήρισαν «μη ικανοποιητικό» (4.4%).  Αναφορικά 
με τη βοήθεια που μπορούν να πάρουν από το υπάρχον υλικό της Βιβλιοθήκης, η 
πλειοψηφία των ερωτώμενων  (64,4%) θεωρεί το ότι το διαθέσιμο υλικό είναι  από 
μη ικανοποιητικό έως μέτρια ικανοποιητικό. Προφανώς εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα 
που χρήζει άμεση αντιμετώπιση. 
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Μία ακόμα ερώτηση (7.3) για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης ανέδειξε πως τους 
έχει προβληματίσει η λειτουργία της αφού δήλωσαν 71,6% «μη ικανοποιημένοι» έως 
«μέτρια» ικανοποιημένοι. Ωστόσο, για ένα ποσοστό 28,4% των φοιτητών η 
λειτουργία της βιβλιοθήκης φαίνεται να είναι «πολύ» ή «πάρα πολύ ικανοποιητική».  
[Ερώτηση: Πόσο η βιβλιοθήκη σας παρείχε διευκολύνσεις (χώρος μελέτης, αναζήτηση 
βιβλιογραφικών πηγών, ώρες λειτουργίας);»] 

Οι τρεις επόμενες ερωτήσεις αφορούσαν την εκτίμηση των φοιτητών για την 
επάρκεια του χώρου και του διαθέσιμου εξοπλισμού για τη διδασκαλία των 
μαθημάτων. Όσον αφορά το «Πόσο ικανοποιητικός ήταν ο χώρος (η αίθουσα) 
διεξαγωγής του μαθήματος;» (ερωτ. 7.4) πάνω από 6 στους 10 φοιτητές θεωρούν 
«μη ικανοποιητικό» έως «μέτρια ικανοποιητικό» το χώρο διεξαγωγής του μαθήματος. 
Ανάλογη φαίνεται να είναι η εικόνα αναφορικά με το διαθέσιμο εξοπλισμό των 
αιθουσών διδασκαλίας (ερωτ. 7.5) αφού  το 64,9% των ερωτώμενων τον θεωρούν 
από «μη ικανοποιητικό» έως «μέτρια ικανοποιητικό». Τέλος, από όσους απάντησαν 
στην τελευταία ερώτηση (7.6) σχετικά με το «Πόσο επαρκής ήταν ο εξοπλισμός του 
εργαστηρίου (εφόσον το μάθημα περιλάμβανε εργαστήρια )», φαίνεται οι απαντήσεις 
των φοιτητών να είναι μοιρασμένες αφού το 52,8% θεωρεί ότι ήταν «μη επαρκής» 
έως «μέτρια επαρκής» και το 47,2% «πολύ επαρκής» έως «πάρα πολύ επαρκής». 
 

4.2. Απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτήματα σχετικά με το 
διδακτικό τους έργο 

Για την καταγραφή των απόψεων των μελών ΔΕΠ σχετικά με διάφορα ζητήματα 
που άπτονται του διδακτικού έργου αναλύθηκαν οι απαντήσεις τους στα σχετικά 
ερωτήματα που περιλαμβάνονται τόσο στο Ατομικό Απογραφικό Δελτίο (ΑΑΔ) μελών 
ΔΕΠ όσο και στα Απογραφικά Δελτία Εξαμηνιαίων Μαθημάτων (ΑΔΕΜ). Τα 
αποτελέσματα από την ανάλυση των απαντήσεων τους παρουσιάζονται στους 
Πίνακες 5-12 του Παραρτήματος 4-Β.  

Από την ανάλυση των απαντήσεων των μελών ΔΕΠ αναφορικά με το διδακτικό 
έργο στο ΤΕΕΠΗ διαπιστώνονται τα  ακόλουθα: 

 
Διαδικασία αξιολόγησης διδακτικού έργου από τους φοιτητές 
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν, σε γενικές γραμμές, μια αρνητική εικόνα για τη 

διαδικασία αξιολόγησής τους από τους φοιτητές (βλ. Πίνακα 5 του Παραρτήματος 4-
Β). Δώδεκα από αυτούς θεωρούν, ότι δεν αξιολογούνται ουσιαστικά από τους 
φοιτητές και η ικανοποίησή τους από αυτή τη διαδικασία (ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης διδάσκοντα) είναι κατά κύριο λόγο από “καθόλου» (3) «λίγο” (6) και 
“μέτρια” (5). Τρία μέλη ΔΕΠ θεωρούν τη διαδικασία αυτή “αρκετά” ικανοποιητική.  

 
Διδακτικές μέθοδοι 
Σχετικά με τη μεθόδευση της διδακτικής διαδικασίας προκύπτει ότι οι διδάσκοντες 

του Τμήματος χρησιμοποιούν μια πληθώρα διδακτικών μεθόδων στα μαθήματά τους. 
Κατά κύριο λόγο η διάλεξη είναι εκείνη που κυριαρχεί μεταξύ των μεθόδων αφού 
δηλώθηκε από 14 από τα μέλη ΔΕΠ που απάντησαν το ερωτηματολόγιο. Ωστόσο, 
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αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό όσων συνδυάζουν πολλές μεθόδους (11) και όσων 
εφαρμόζουν την εργασία σε ομάδες (11). Παράλληλα εφαρμόζονται εργαστηριακές 
ασκήσεις, έρευνα πεδίου και μελέτη πεδίου (βλ. Πίνακα 6 του Παραρτήματος 4-Β). 

 
Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών 
Όσον αφορά το θέμα της αξιολόγησης των φοιτητών προκύπτει ότι τα ποσοστά 

των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων είναι πάρα πολύ 
υψηλό. Η πλειοψηφία των διδασκόντων θεωρεί ότι οι φοιτητές προσέρχονται στις 
εξετάσεις κατά 76-100%, ενώ λιγότεροι θεωρούν ότι οι φοιτητές προσέρχονται στις 
εξετάσεις κατά μικρότερα ποσοστά. Αυτό δείχνει ότι, κατά κανόνα, οι φοιτητές του 
Τμήματος δεν αποφεύγουν να εξεταστούν στα μαθήματα που δηλώνουν. Σύμφωνα 
με την πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ (16) που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση, 
οι φοιτητές επιτυγχάνουν στις εξετάσεις των μαθημάτων κατά 51-100%, ενώ είναι 
μηδενική η περίπτωση πλήρους αποτυχίας (βλ. Πίνακα 7 του Παραρτήματος 4-Β).  

Αναφορικά με τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών οι διδάσκοντες εφαρμόζουν 
στην πλειοψηφία τους τις τελικές γραπτές εξετάσεις. Παράλληλα εφαρμόζονται και 
άλλοι τρόποι αξιολόγησης, όπως μεταξύ άλλων η ανάθεση προαιρετικής εργασίας, η 
συμμετοχή των φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις και βιωματικά εργαστήρια στη 
διάρκεια των μαθημάτων, η συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες, η συμμετοχή ασκήσεις 
πεδίου, η συγγραφή απαλλακτικής εργασίας, προφορική παρουσίαση προαιρετικών 
και απαλλακτικών εργασιών. Η διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των 
φοιτητών αποτελεί μέλημα των διδασκόντων στο ΤΕΕΠΗ, οι οποίοι εφαρμόζουν 
ποικίλους τρόπους προκειμένου να τη διασφαλίζουν. Ενδεικτικά παραθέτουμε στη 
συνέχεια αυθεντικά σχόλια των μελών ΔΕΠ αναφορικά με τις διαδικασίες που οι ίδιοι 
εφαρμόζουν, όπως οι ίδιοι αναφέρουν στα Απογραφικά Δελτία Εξαμηνιαίων 
μαθημάτων που υποστηρίζουν: 

Παράδειγμα 1: Με τη δυνατότητα να δουν οι φοιτητές το διορθωμένο γραπτό και 
να δοθούν οι όποιες εξηγήσεις. 

Παράδειγμα 2: Κάθε φοιτητής που επιθυμεί έχει πρόσβαση στο γραπτό και την 
εργασία του και μπορεί να ζητήσει να αιτιολογηθεί η βαθμολογία που έλαβε. 

Παράδειγμα 3: Στην αρχή του εξαμήνου συζητούνται με τους φοιτητές τα 
κριτήρια αξιολόγησης 
Παράδειγμα 6: Στο πρώτο μάθημα ανακοινώνεται στους φοιτητές ο τρόπος 
αξιολόγησης και ό,τι έχει σχέση με αυτήν, καθώς και οι προδιαγραφές εκπόνησης 
εργασίας. 

 
Οργάνωση και εφαμοργή του διδακτικού έργου – ωρολόγιο πρόγραμμα 
Όσον αφορά την οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου (βλ. Πίνακα 8 

του Παραρτήματος 4-Β), όλοι οι διδάσκοντες δηλώνουν ότι τηρούν (“πάρα πολύ”= 
17) το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων. Ωστόσο οι απόψεις τους 
διαφοροποιούνται όσον αφορά την ορθολογική οργάνωση και δομή του ωρολογίου 
προγράμματος μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, 10 μέλη ΔΕΠ θεωρεί ότι είναι  “πάρα 
πολύ”  και “αρκετά” (7) καλή η οργάνωση του. 
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Μόνο δύο από τους διδάσκοντες  διδάσκουν μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο 
στενό ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο, ενώ οι υπόλοιποι 16 διδάσκουν μαθήματα τα 
οποία εμπίπτουν στο γνωστικό τους πεδίο.  

 
Εκπαιδευτικά βοηθήματα 
Για τα περισσότερα υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του 

Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών διανέμονται στους φοιτητές συγγράμματα 
δωρεάν. Αυτά προτείνονται από τους διδάσκοντες και εγκρίνονται στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Έτσι, σχεδόν όλοι οι 
διδάσκοντες προσφέρουν ή αναφέρουν στους φοιτητές ως βοήθημα βιβλία, ενώ ένας 
μικρότερος αριθμός (8) προσφέρει σημειώσεις. Ένας μικρότερος αριθμός 
διδασκόντων προσφέρει υλικό από ιστοσελίδες (6) και αρκετοί προχωρούν σε 
συνδυασμό των παραπάνω βοηθημάτων (10). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές 
φορές το βοήθημα που διανέμεται δεν καλύπτει βασικά σημεία της ύλης του 
μαθήματος και οι διδάσκοντες προσπαθούν να καλύψουν αυτην την ανάγκη με 
σημειώσεις ή με τα άλλα βοηθήματα. Εννέα (9) από τους διδάσκοντες θεωρούν ότι 
το βοήθημα που διανέμουν καλύπτει το 76-100% της διδασκόμενης ύλης, ενώ τρία 
(3) μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι το διανεμόμενο βοήθημα καλύπτει λιγότερο από το 75% 
της διδασκέμενης ύλης. Τα παραπάνω δείχνουν πόσο σημαντικό είναι η 
παρακολούθηση των μαθημάτων από τους ίδιους τους φοιτητές και η ενεργός 
συμμετοχή τους σε αυτά, αφού φαίνεται ότι διαβάζοντας μόνο ένα βοήθημα, όχι 
μόνο στον επιστημονικό χώρο δεν εισάγονται, αλλά διακυβεύουν και την επιτυχία 
τους στις εξετάσεις. Σημαντικό θεωρείται και το γεγονός ότι η συντριπτική 
πλειονότητα (15 από τους 17) των διδασκόντων παρέχουν στους φοιτητές 
βιβλιογραφική υποστήριξη και πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων (βλ. Πίνακα 9 
του Παραρτήματος 4-Β). 

 
Μέσα και υποδομές 
Όσον αφορά στα μέσα και τις υποδομές του Τμήματος που υποστηρίζουν το 

διδακτικό έργο, σε γενικές γραμμές καταγράφεται ένας αρκετά υψηλός βαθμός 
ικανοποίησης, στους διδάσκοντες για την επάρκεια και καταλληλότητα των αιθουσών 
διδασκαλίας και ένας πάρα πολύ υψηλός για τον υποστηρικτικόν εξοπλισμό τους, ο 
οποίος έχει ενισχυθεί ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια έχοντας απαλλάξει σε μεγάλο 
βαθμό τους διδάσκοντες από το να αναγκάζονται να βρίσκουν οι ίδιοι λύσεις 
αναζητώντας και μεταφέροντας σε κάθε μάθημα σχετικά όργανα. Μικρότερη 
ικανοποίηση υπάρχει για την επάρκεια και καταλληλότητα των εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων και του εξοπλισμού τους Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός του σχετικοού εξοπλισμού, σε συνδυασμό με τον 
συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των διδασκόντων που τον χρησιμοποιούν, απαιτεί τη 
διάθεση σοβαρών χρηματικών ποσών από το Τμήμα κάθε έτος. Σχετικά 
ικανοποιημένα όμως δηλώνουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ως προς την επάρκεια 
των μελών Ε.Τ.Ε.Π., που στελεχώνουν το Τμήμα, υποβοηθώντας το εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό έργο.  
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Χρήση των Τεχνολογιων της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.) 

Τέλος, όσον αφορά τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) από τους διδάσκοντες του Τμήματος, από τις απαντάσεις τους 
στα σχετικά ερωτήματα προκύπτει ότι στην πλειοψηφία τους οι διδάσκοντες (13) 
χρησιμοποιoυν Τ.Π.Ε. στα μαθήματά τους και στην επικοινωνία τους με τους 
φοιτητές (15) ενώ μικρότερος αριθμός (7) τις χρησιμοποιεί στην αξιολόγηση των 
φοιτητών (βλ. Πίνακα 10 του Παραρτήματος 4-Β).  Με βάση τις απαντήσεις των 
διδασκόντων η χρήση των ΤΠΕ στο διδακτικό έργο τους περιλαμβάνει την εφαρμογή 
λογισμικών σχετικών με το αντικείμενο διδασκαλίας, τη χρήση λογισμικού για την 
εκπόνηση προαιρετικών εργασιών από τους φοιτητές,  τη χρήση power – point στις 
διαλέξεις, προβολές video και αναζήτηση πηγών στο δίκτυο. Σε ό,τι αφορά τη χρήση 
των ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται σε αρκετές από τις περιπτώσεις 
για την καθοδήγηση τους στην εκπόνηση εργασιών. Όπως έχει ήδη αναφερθεί (σελ. 
45) τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος χρησιμοποιούν το Πρόγραμμα  Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης του Δ.Π.Θ – e-class ΤΕΕΠΗ 

 
Αναλογία διδασκόντων/ διδασκομένων και η μεταξύ τους συνεργασία 
Ο μεγαλύτερος αριθμός  των διδασκόντων (13) θεωρούν ότι η αναλογία 

διδάσκοντος/διδασκομένων στα μαθήματά τους είναι από «μέτρια» εως “αρκετά» έως 
ικανοποιητική, ενώ  από «καθόλου” εως “λίγο” ικανοποιητική τη χαρακτηρίζουν 3 από 
αυτούς. Μόλις ένας δήλωσε ότι η αναλογία αυτή είναι “πάρα πολύ” ικανοποιητική. 
Είναι προφανές ότι η διαφοροποίηση στις απόψεις αυτές οφείλεται σε πλειάδα 
παραγόντων, όπως στην ομάδα που ανήκει το προσφερόμενο μάθημα (υποχρεωτικό 
ή επιλεγόμενο), στην κατηγορία του (Παράδοση ή Σεμινάριο), στη φύση του 
(περισσότερο θεωρητικό ή περισσότερο βιωματικό), στις απαιτήσεις του, στη 
διδακτική μέθοδο του διδάσκοντος. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τον αριθμό των 
φοιτητών που παρακολουθούν το μάθημα, την επαφή τους με τον διδάσκοντα, αλλά 
και την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. (βλ. Πίνακα 11 του Παραρτήματος 4-Β). 

Όλα τα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν συγκεκριμένο χρόνο για την ατομική ή ομαδική 
συνεργασία με τους φοιτητές και την υποστήριξή τους σε ζητήματα που αφορούν 
την εκπαίδευσή τους. Για το σκοπό αυτό, όλα τα μέλη ΔΕΠ (17) που συμμετείχαν 
στην παρούσα διαδικασία, δηλώνουν ότι ανακοινώνουν και τηρούν ώρες γραφείου 
(17) για συνεργασία με τους φοιτητές, και, σύμφωνα με την άποψη των 
περισσότερων διδασκόντων (15) οι φοιτητές τηρούν και αξιοποιούν τις ώρες αυτές. 

 
Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα 
Όσον αφορά τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα και την εμπλοκή των 

φοιτητών σε αυτήν, όλοι οι διδάσκοντες που απαντούν δηλώνουν ότι  μεθοδεύουν 
την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία αναθέτοντας τους βασικά 
αρχικά βήματα, όπως η αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας, που είναι πάγια τακτική 
σχεδόν σε όλα τα μαθήματα.  Τα αποσπάσματα που ακολουθούν αποτελούν 
αυθεντικά σχόλια των μελών ΔΕΠ, όπως αυτά καταγράφονται στα Απογραφικά Δελτία 
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Εξαμηνιαίων μαθημάτων,  αναφορικά με τον τρόπο που εμπλέκουν τους φοιτητές 
στην ερευνητική διαδικασία:  

Παράδειγμα 1: Με προαιρετική  ανάθεση μικρών ερευνητικών εργασιών στη 
Βιβλιοθήκη της Σχολής και στο Διαδίκτυο.  

Παράδειγμα 2: Με προαιρετικές εργασίες για το εξάμηνο  και  με ασκήσεις μέσα 
στην τάξη. Υπάρχει προσωπική συνεργασία με τοςυ φοιτητές στην εκπόνηση των 
εργασιών τους.  

Παράδειγμα 3: Με ασκήσεις στη διάρκεια του μαθήματος και ενεργοποίηση τους 
στη συλλογή άρθρων, κατασκευή ερευνητικών εργαλείων για τη μελέτη 
συγκεκριμένων θεμάτων.  

 Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι το ίδιο μεγάλος ο αριθμός των  διδασκόντων που 
παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα (6). 
Ενδεχομένως το εύρημα αυτό να αποδίδεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει η 
δυνατότητα επιχορηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο Τμήμα. Ωστόσο, οι 
φοιτητές που εκπονούν πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο των σπουδών τους έχουν τη 
δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων και εμπλοκής τους στην έρευνα μέσα 
από ποικίλες διαδιακασίες όπως μεταξύ άλλων την επίδοση ερωτηματολογίων, τη 
λήψη συνεντεύξεων, την υποβολή παιδιών σε τεστ εκπαιδευτικής αξιολόγησης και 
την εφαρμογή άλλων ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων. 

 
Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του 

εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο 
Το θέμα της συνεργασίας του Τμήματος με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού 

και του εξωτερικού και γενικότερα η ανάπτυξη συνεργασίας με τοπικούς, 
περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς φαίνεται ότι απασχολεί την 
πλειοψηφία των διδασκόντων, οι οποίοι και αναπτύσσουν σχετικές δραστηριότητες.  

Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο: α) της διεπιστημονικής προσέγγισης των 
διαφόρων ζητημάτων, β) της σύνθεσης των δυνάμεων για την επίτευξη 
αποδοτικότερων λύσεων στα επιστημονικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα, 
γ) της συνεργασίας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) της παγκοσμιότητας των 
θεμάτων που απασχολούν την επιστημονική έρευνα και ε) της υποχρημοτοδότησης 
της κοινωνικής έρευνας από εθνικούς πόρους, το Τμήμα θα πρέπει να αναπτύξει 
περισσότερες συνεργασίες με άλλους εθνικούς και υπερεθνικούς φορείς. Κάτι τέτοιο 
θα προβάλει το έργο που επιτελείται στο Τμήμα, θα δώσει νέες προοπτικές 
ανάπτυξης και θα ανοίξει νέους επιστημονικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες σε 
διδάσκοντες και διδασκόμενους. 

Αναφορικά με το διδακτικό έργο που επιτελείται στο Τμήμα είναι σημαντικό να 
αναφερθεί ότι σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ (10) οργανώνει  στο πλαίσιο των 
μαθημάτων εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις επιστημόνων ή άλλες 
δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς όπως μεταξύ άλλων Εκπαιδευτικές 
Διευθύνσεις, Τοπικά Μουσεία,  Περιβαλλοντικά  Κέντρα Πληροφόρησης, Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 



 58 

Ικανοποιητική φαίνεται να είναι η λειτουργία των Προγραμμάτων Κινητικότητας 
μελών ΔΕΠ και φοιτητών ( ERASMUS-SOCRATES) που υλοποιούνται στο Τμήμα, 
σύμφωνα με την άποψη των μελών ΔΕΠ που απάντησαν στα σχετικά ερωτήματα. 
Συγκεκριμένα 12 μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι προωθείται “αρκετά” και «πάρα πολύ» στο 
Τμήμα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού 
και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα, ωστόσο 5 θεωρούν ότι γίνεται “μέτρια”. 
Επίσης, 7 από τα μέλη ΔΕΠ  δηλώνουν ότι έχει υποστηρίξει κατά οποιονδήποτε τρόπο 
εισερχόμενους από άλλα ιδρύματα φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο 
Τμήμα μας. 

Να σημειωθεί ότι στη σχετική ερώτηση, 6 από τα μέλη ΔΕΠ  δηλώνει ότι έχει 
συνάψει συμφωνίες για την ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού 
ή/και των φοιτητών και έχει μετακινηθεί προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία.  

Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με όσα εντοπίστηκαν παραπάνω σχετικά με 
την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους φορείς, δείχνουν τη δυναμική του Τμήματος  
στη σύναψη και υλοποίηση συμφωνιών κινητικότητας διδασκόντων και φοιτητών. 
Είναι σημαντικό το Τμήμα να παρέχει στα μέλη του  κάθε λογική βοήθεια και να 
ενισχύσει την υποστήριξη διεθνών συνεργασιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο. Ερευνητικό έργο 
 
Η παρουσίαση του ερευνητικού έργου που επιτελείται στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης γίνεται ως προς τις εξής διαστάσεις: α) τα 
επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες και διαλέξεις, που διοργανώνει ή 
συνδιοργανώνει το Τμήμα, β) τα επιχορηγούμενα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία 
αναλαμβάνει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα, γ) τις μη χρηματοδούμενες έρευνες 
που αναλαμβάνουν ή συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ, δ) τις δραστηριότητες των 
Εργαστηρίων του Τμήματος, ε) τις πηγές ενημέρωσης (βιβλιοθήκες και αρχεία), που 
διαχειρίζεται και αναπτύσσει το Τμήμα, στ) την επιστημονική δραστηριότητα 
(δημοσιεύσεις, ετεροαναφορές, συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
και συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών, προσκλήσεις από 
επιστημονικούς φορείς, ερευνητικές συνεργασίες) των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, 
η) τη συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα και θ) η ποιότητα των ερευνητικών 
υποδομών του Τμήματος. Στα υποκεφάλαια, που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα 
σχετικά με κάθε περίπτωση στοιχεία για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009-2012/2013. 
Το ερευνητικό έργο που επιτελέστηκε στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης κατά τα έτη 2003/4-2008/09, περιλαμβάνεται στην πρώτη 
ΕΕΑ (βλ. Πρώτη ΕΕΑ). 

 
5.1. Επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες και διαλέξεις που 

διοργάνωσε το Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ. 
Το ΤΕΕΠΗ κατανοεί τη σκοπιμότητα της διοργάνωσης επιστημονικών Συμποσίων, 

Ημερίδων αφού μέσω αυτών επιτυγχάνεται η επικαιροποίηση και η διάδοση της 
γνώσης στα επιστημονικά πεδία που υπηρετεί το Τμήμα. Από όλα τα μέλη ΔΕΠ 
καταβάλλονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ήδη έχουν οργανωθεί 
και πραγματοποιηθεί επιστημονικά Συνέδρια, Ημερίδες και Διημερίδες με θέματα που 
αφορούν τη βελτίωση και τη διεύρυνση της παρεχόμενης γνώσης καθώς και θέματα 
που ανήκουν στην επικαιρότητα της επιστημονικής και κοινωνικής σκέψης, τα οποία 
απευθύνονται τόσο στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, όσο και στην 
ευρύτερη επιστημονική-εκπαιδευτική κοινότητα (βλ. Παράρτημα 8). Συν τω χρόνω οι 
διοργανώσεις επιστημονικών εκδηλώσεων πυκνώνουν αξιοποιώντας την επιστημονική 
πρόοδο και κεφαλαιοποιούν την αποκτώμενη οργανωτική πείρα των μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος. 
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5.2. Επιχορηγούμενα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στο 
Τμήμα  

 
1. ‘Establishing a knowledge-base for quality in education: Testing a 

dynamic theory of educational effectiveness’ 
 
 
Φορέας Υλοποίησης              : Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ. 
Χρηματοδότηση                     : European Science Foundation 
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι      : Ρεκαλίδου Γαλήνη, Επίκουρος Καθηγήτρια 
                                           Μπεζέ Λουκία, Καθηγήτρια (συνταξιοδοτήθηκε) 
                                            Δημητρίου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
                                            Δεσλή Δέσποινα, Επίκουρος Καθηγήτρια                                   
                                           (Παραιτήθηκε). Κωνσταντίνος Καραδημητρίου,  
                                           Λέκτορας 
Έργο: διερεύνηση και καταγραφή της προόδου των μαθητών Δ’ Δημοτικού κατά 

τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στα γνωστικά αντικείμενα των Μαθηματικών και 
των Φυσικών Επιστημών, των μεθόδων και πρακτικών των εκπαιδευτικών, του 
ψυχολογικού κλίματος της τάξης, των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
μαθητών και εκπαιδευτικού.  

 
2. Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας 

στη Θράκη 2011 – 2013» 
 
Φορέας Υλοποίησης              : Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ/ΕΚΠΑ 
Χρηματοδότηση                    : ΕΠΕΑΕΚ 
Επιστημονική Υπεύθυνη       : Άννα Φραγκουδάκη, Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ.  

Συμμετοχή μελών ΔΕΠ ΤΕΕΠΗ:  - Αχ. Δραμαλίδης,  Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΠΗ,   
                                                    Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος   στη   
                                                    Δράση «Ενισχυτική μαθητών /τριών Γυμνασίου»  

- Γ. Μαυρομμάτης, Λέκτορας, ΤΕΕΠΗ, Επισημονικός 
Υπεύθυνος Δράσης 3 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ / 
ΑΣΤΑΘΗ ΦΟΙΤΗΣΗ» 

 
3. Πρόγραμμα «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών 
2010-2013»  
Φορέας Υλοποίησης                  : Α.Π.Θ.  
Χρηματοδότηση                       : ΕΣΠΑ 
Επιστημονική Υπεύθυνη            : Ζωή Παπαναούμ, Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.  
Συμμετοχή μελών ΔΕΠ ΤΕΕΠΗ : Α. Δημητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
(Επιστημονικοί συνεργάτες)       Γ. Μαυρομμάτης, Λέκτορας 
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4.Έν Άνδρω το 1882. Από του ιστίου εις τον ατμόν: μουσειολογική 
μελέτη για την επανέκθεση του Ναυτικού Μουσείου Άνδρου και 
εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά 8-12 ετών.  
 
Φορέας Υλοποίησης              : Ναυτικό Μουσείο Άνδρου Υπό την αιγίδα  
                                         του Δήμου Άνδρου 
Χρηματοδότηση                    : Ειδικό Πρόγραμμα Χορηγιών του Συνδέσμου   
                                         Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση 

Ερευνήτρια                              : Α. Φιλιππουπολίτη, Λέκτορας 
   Διάρκεια προγράμματος         : Οκτώβριος 2009-Οκτώβριος 2011.  

 
5. Από τη θεωρία στην πράξη: έμφαση στην πρακτική εξάσκηση και 
σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης και υποστήριξης  

 Φορέας Υλοποίησης              : Νοσοκομείο Παίδων Πέτρου και Αγλαϊας  
                                                   Κυριακού 

Επιστημονικά υπεύθυνη:       Λωρέττα Θωμαϊδου, επ. καθηγήτρια 
Παιδιατρικής,  
                                                   Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 

Ερευνήτρια                              : Ε. Σάλμοντ, Λέκτορας 
   Διάρκεια προγράμματος         : 2011 - 2012 
 
5. “Κοινωνικo-επιστημονικά Κείμενα και Καθημερινός Λόγος για την 

Ταυτότητα και τη Μετανάστευση” (Social Science Texts and Lay 
Discourses on Identity and Migration).  

Το έργο εντάσσεται στη δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του 
Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Μεταδιδάκτορας: Μαρία Ξενιτίδου.  
“Lay and social sciences discourses on identity, citizenship and identity” (294227) 
που εντάσσονται στα πλαίσια του προγράμματος Marie Curie Actions- support for 
training and career development of researcher (CIG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Επιστημονικός Υπεύθυνος:                   Α. Σαπουντζής, Λέκτορας 

 
5.3.  Μη επιχορηγούμενο ερευνητικό έργο μελών ΔΕΠ  
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αναπτύσσουν μη επιχορηγούμενη ερευνητική 

δραστηριότητα, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιούνται σε ατομικές ή σε 
συνεργασία δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους  (βλ. Παράρτημα 5 -Α. 
Αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων μελών ΔΕΠ).  Από τα ατομικά δελτία των 
μελών ΔΕΠ που κατατέθηκαν συμπληρωμένα για το έτος 2010 (17 τον αριθμό), 
φαίνεται ότι το ερευνητικό έργο που παράγεται στο Τμήμα έχει σαφή 
προσανατολισμό στην εκπαίδευση και τις σύγχονες προσεγγίσεις της. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των ερευνών σχετίζεται με τις διαδικασίες μάθησης/ διδασκαλίας, των 
περιβαλλόντων μάθησης και των παραγόντων που την επηρεάζουν, τόσο σε ότι 
αφορά τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς, την εκπαιδευτική διαδικασία, την 
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αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πράξης.  Μικρότερο μέρος των ερευνών κινείται στο 
πλαίσιο καθαρών επιστημών (π.χ. μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, πληροφορική 
κ.λ.π.)  και στο πεδίο της κοινωνικής έρευνας.  

 
5.4. Δραστηριότητες των Εργαστηρίων του Τμήματος 

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τα Εργαστήρια του Τμήματος (βλ. 2Ο 
Κεφάλαιο της παρούσας ΕΕΑ) έχουν ερευνητικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, 
στοχεύοντας στην προώθηση της ερευνητικής διαδικασίας, στην ανακάλυψη, τη 
διάδοση νέων επιστημονικών γνώσεων, και στην εκπαίδευση των φοιτητών στην 
έρευνα. Στη συνέχεια επιχειρείται ο απολογισμός του έργου των Εργαστηρίων για τα 
ακαδημαϊακά έτη  2009-2013. Το ερευνητικό έργο που επιτελέστηκε στα εργαστήρια 
του  Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από τη θεσμοθέτησή τους 
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2008/09 παρουσιάζεται αναλυτικά στην πρώτη έκθεση 
αξιολόγηση του Τμήματος (βλ. Πρώτη ΕΕΑ). 

 
«Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας και Μελέτης της Οικογένειας και της Παιδικής 
Ηλικίας»  (Διεύθυνση εργαστηρίου: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παρασκευή Κουφάκη)  

Το εργαστήριο ανάπτυξε ένα ευρύ πεδίο δράσης σε προπτυχιακό  και ερευνητικό 
επίπεδο στα ζητήματα που σχετίζονται με τους σκοπούς του ως «Εργαστήριο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης» τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Μάλιστα 
ήταν η πρώτη δομή στη χώρα που υλοποίησε πρόγραμμα αξιολόγησης του Τμήματος. 
Στη συνέχεια όμως αδρανοποιήθηκε η λειτουργία του και λόγω της αποχώρησης του 
μέλους ΔΕΠ που το ίδρυσε. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 επαναλειτούργησε με 
την αλλαγή της ονομασίας του (σε Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας και Μελέτης της 
Οικογένειας και της Παιδικής Ηλικίας ) καθώς και των επιμέρους  στόχων του (Βλ. 
ανωτέρω), επιχειρώντας να υποστηρίξει τη διδασκαλία και την έρευνα σε όλες εκείνες 
τις γνωστικές περιοχές  που δεν σχετίζονται άμεσα τόσο με την εκπαιδευτική πολιτική 
όσο με εκείνες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής που διαμορφώνουν το πλαίσιο 
κοινωνικοποίησής  του παιδιού. Έτσι για την έρευνα της παιδικής ηλικίας σημασία έχει 
όχι μόνον η αναγνώριση και νοηματοδότηση των αναγκών του παιδιού (επιβίωσης, 
εκπαίδευσης, σεβασμού της διαφορετικότητάς του κλπ) από τον κυρίαρχο κοινωνικό 
λόγο ή τις επι μέρους εκφράσεις του αλλά και η εξασφάλιση των όρων ικανοποίησης 
τους στην πραγματική ζωή. Για το λόγο αυτό επιχειρήθηκαν στο εργαστήριο  

1. Δράσεις ώστε ο φοιτητής ως μελλοντικός εκπαιδευτικός να μπορεί να αναλύει 
τις σύνθετες κοινωνικές (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές ) διαστάσεις αυτών 
των θεμάτων και να καινοτομεί στη δημιουργία αλληλοεπιδραστικών 
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων μάθησης.  Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσετται 
και η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικού αναγνώστη από την παρουσίαση-
συζήτηση επιλεγμένων κοινωνικών ταινιών (μάθημα Φιλοσοφίας)   

2. Υποστήριξη εργασιών των φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα της 
κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, της κοινωνιολογίας της οικογένειας, του 
φύλου, των ΜΜΕ, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της γλωσσολογίας, της 
λογοτεχνίας κλπ.  
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3.  Στα πλαίσια του εργαστηρίου υποστηρίχθηκε η ανάπτυξη επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων στους φοιτητές μας που συμμετείχαν στα 2 μαθήματα επιλογής 
Εκπαιδευτικές καινοτομίες και Επχειρηματικότητα Ι και ΙΙ ( Χρηματοδότηση 
ΕΠΕΑΚ), στα οποία αξιοποιούνται όλες οι γνωστικές δεξιότητες των φοιτητών 
στην κατεύθυνση της εκπαιδευτικής καινοτομίας. 

4. Έναρξη δημιουργίας βιβλιοθήκης του εργαστηρίου με στόχο το δανεισμό τους 
(συγκέντρωση έως σήμερα 50 τίτλων )  

5. Αξιοποίηση σε μικρές ομάδες του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του εργαστηρίου 
και των Η/Υ των 100 $ από μαθητές.  

 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
Παρασκευή Κουφάκη, Τηλ.: 2551030004, e-mail: ekoufaki@psed.duth.gr, 
evikoufaki@yahoo.com .  
Ζωή Δαλούκα,  2551030045, e-mail: zdalouka@psed.duth.gr 

 
 
«Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»  (Διεύθυνση εργαστηρίου: Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Αναστασία Δημητρίου). 

 
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις 

1. Εκπαίδευση των φοιτητών του ΤΕΕΠΗ σε θέματα περιβάλλοντος, 
περιβαλλοντικών και φυσικών επιστημών και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

2. Ανάπτυξη εργαστηριακών εφαρμογών σχετικά με το περιβάλλον 
(φυσικές και περιβαλλοντικές επιστήμες) από τους φοιτητές του Τμήματος.  

3. Ανάπτυξη εργαστηριακών εφαρμογών σχετικά με το περιβάλλον από 
νηπιαγωγούς και νήπια της ευρύτερης περιοχής του Ν. Έβρου, που επισκέπτονται 
το εργαστήριο.  

4. Εκπαιδευτικό έργο (Περιβαλλοντική εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο 
για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος) 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υγιεινή και Ασφάλεια της 
Εργασίας του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. (με σύμπραξη των Τμημάτων Δημόσιας 
Υγιεινής και Νοσηλευτικής Α΄ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας).  

5. Δράσεις των φοιτητών με νήπια στα πλαίσια της ημέρας 
περιβάλλοντος (5 Ιουνίου)  

6. Υποστήριξη φοιτητών του Τμήματος στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
για τις φυσικές επιστήμες, το περιβάλλον και την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο 
πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης στα νηπιαγωγεία. 
 
Επιστημονικές δραστηριότητες 
Συνέδρια 
1.  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση,  
      Αλεξανδρούπολη, Δεκέμβριος, 2010  

mailto:ekoufaki@psed.duth.gr
mailto:evikoufaki@yahoo.com
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Πρόκειται για Συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται κάθε δύο έτη από Τμήμα 
Προσχολικής εκπαίδευσης των ΑΕΙ. Το συνέδριο παρακολούθησαν 350 άτομα (μέλη ΔΕΠ, 
ερευνητές στο πεδίο των φυσικών επιστημών και εκπαιδευτικοί, φοιτητές). 
Παρουσιάστηκαν μετά από κρίση από δύο διαφορετικούς κριτές,  45 ερευνητικές εργασίες, 
οι οποίες περιλαμβάνονται σε συλλογικό τόμο που βρίσκεται σε εξέλιξη (υπολογίζεται να 
εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2011). Στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου συμμετείχαν 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (Καραδημηρίου, Κ., Λέκτορας, Σάλμοντ, Ε., Λέκτορας, Πρέντζας, 
Δ., Επ. Καθηγητής,  Φιλιππουπολίτη, Α., Λέκτορας) και μέλη ΕΤΕΠ (Π. Ξενιτίδου και Ζ. 
Δαλούκα). 

Το Συνέδριο επιχορηγήθηκε από το ΔΠΘ με το ποσό των 3000 ευρό (πάγια τακτική 
του ΔΠΘ) τα οποία θα διατεθούν για την έκδοση του συλλογικού τόμου, καθώς τα έξοδα 
του Συνεδρίου καλύφτηκαν από ιδίους πόρους (συνδρομή συμμετεχόντων, επιχορηγήσεις 
άλλων φορέων και εκδοτικών οίκων). Υποστηρίκτηκε από την Κοσμητεία της Σχολής 
Επιστημών Αγωγής με έντυπο και αναλώσιμο υλικό και διεξήχθη στους χώρους της Σχολής 
και του Τμήματος υποστηριζόμενο από την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή.  Αξίζει να 
σημειωθεί ότι, με απόφαση της Γ.Σ, η οργάνωση του συνεδρίου δεν υποστηρίκτηκε 
καθόλου οικονομικά από το Τμήμα λόγω οικονομικων δυσχερειών. Τα έσοδα του 
Συνεδρίου, που προέκυψαν από την ανάλυση εσόδων – εξόδων, αξιοποίηθηκαν γι ατην 
ενίσχυση του εξοπλισμού του Εραστηρίου για την υποστήριξη  του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού του έργου. 

 
Ερευνητική δραστηριότητα 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της εκπόνησης πτυχιακών εργασιών στο 

Τμήμα, εκπονούνται κάθε ακαδημαϊκό έτος πέντε εργασίες (ο μέγιστος αριθμός με 
βάση τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος) στα αντικείμενα που υποστηρίζει το 
εργαστήριο, οι οποίες έχουν στο σύνολο τους ερευνητικό προσανατολισμό 
(εμπειρικές έρευνες). Τα προϊόντα των ερευνών αυτών δημοσιοποιούνται τις πλείστες 
φορές σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. 

Το Εργαστήριο συνεργάζεται στο πλαίσιο κοινών ερευνών για τις φυσικές 
επιστήμες και το περιβάλλον με άλλα ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). 

Ειδικότερα, η δραστηριότητα του εργαστηρίου ανά τομέα δράσης περιγράφεται 
στη συνέχεια: 

 
1. Φυσικές επιστήμες - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  
 Εμπειρική έρευνα: καταγραφή των γνώσεων και απόψεων 

εκπαιδευτικών και φοιτητών για την έννοια του αειφόρου σχολείου  
 Εμπειρική έρευνα – εκπαιδευτική παρέμβαση: H  έννοια του υδάτινου 

οικοσυστήματος, διδακτική παρέμβαση μέσα από θεωρία των πολυγραμματισμών: 
Το παράδειγμα του ποταμού Έβρου 
 Εμπειρική έρευνα: Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της 

προσχολικής εκπαίδευσης για τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον 
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 Το Εργαστήριο συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας στο Εθνικό 
Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Απορρίμματα: Τα χρήσιμα ... άχρηστα" 
 Το Εργαστήριο συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας στο Δίκτυο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το Μετάξι» 
 
2. Περιβαλλοντικά ζητήματα - ποιότητα περιβάλλοντος  
• Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και την 

προστασία αγροτών, καλλιεργειών, προϊόντων και περιβάλλοντος σε 
συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υγιεινή και 
Ασφάλεια της Εργασίας του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. (με σύμπραξη των 
Τμημάτων Δημόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής Α΄ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) (υπό 
έκδοση).  

• Παραγωγή εντύπου με τίτλο «Ιστορίες για το περιβάλλον» που αποτελεί 
συλλογικό τόμο που περιλαμβάνει ιστορίες που έχουν συγγραφεί από 
φοιτητές του τμήματος (η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη) 

• Μελέτη για την εκτίμηση της ποιότητας του περιβάλλοντος χώρου 
νηπιαγωγείων (μετρήσεις φυσικών και χημικών βλαπτικών παραγόντων) στην 
Αλεξανδρούπολη και τη Θεσσαλονίκη  (σε εξέλιξη). 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη του αειφόρου σχολείου. Περιβαλλοντικές 
διαστάσεις(σε εξέλιξη). 

• Το οικολογικό αποτύπωμα φοιτητών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ 
• Το οικολογικό αποτύπωμα φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ (σε εξέλιξη). 
• Ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά στον σχεδιασμό, υλοποίηση και 

αξιολόγηση «Εικονικού Μουσείου Μετεωρολογίας» για τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των προπτυχιακών φοιτητών σε θέματα περιβάλλοντος και φυσικών 
επιστημών (σε εξέλιξη).Συνεργάτες: Α. Φιλιππουπολίτη, Λέκτορας ΤΕΕΠΗ. 
Γιώργος Βλαχάκης Λέκτορας στην Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη Σχολή 
Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

 
Διδακτορικές Διατριβές 
Στο αντικείμενο των φυσικών επιστημώνκαι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που 

συνιστούν το αντικείμενο  του Εργαστηρίου εκπονούνται δύο διδακτορικές διατριβές: 
1) Διερεύνηση του εννοιολογικού περιεχομένου του οικοσυστήματος εκπαιδευτικών 
προσχολικής εκπαίδευσης και νηπίων. Ε. Μαλκοπούλου (έναρξη Ιούνιος 2010), 2) 
Διερεύνηση των απόψεων στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο του 
σύγχρονου σχολείου στην προαγωγή της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την 
αειφορία (αειφόρο σχολείο), Ε. Δουλάμη (έναρξη Ιούνιος 2011) και 3). Διερεύνηση 
των πρακτικών και των αντιλήψεων αγροτών για την εκπαίδευσή τους για 
τη διαχείριση αγροοικοσυστημάτων στην προοπτική της προστασίας του 
περιβάλλοντος, της αειφορίας  και της αειφορικής ανάπτυξης, Ν. Χαριτούδη (έναρξη 
Ιούνιος 2012). 
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Δανειστική βιβλιοθήκη 
Στο Εργαστήριο δημιουργήθηκε και λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη η οποία 

περιλαμβάνει περίπου 350 διαφορετικούς τίτλους επιστημονικών, εκπαιδευτικών 
βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, τα οποία προέρχονται από το προσωπικό αρχείο 
της διευθύντριας του Εργαστηρίου.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η οργάνωση της βιβλιοθήκης (σύμφωνα με το Δεκαδικό 
Σύστημα Ταξινόμησης Melvil Dewey) υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Πρακτικής Κατάρτισης, από φοιτητές  του Δ΄έτους, σε συνεργασία  με τη 
διδάσκουσα του σεμιναρίου «Οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης» και μέλος (ΕΤΕΠ 
Βιβλιοθηκονόμων) του Τμήματος, κ. Ζωή Δαλούκα, υλοποιώντας σχετική 
εκπαιδευτική δράση.  

Από τα στοιχεία της  λειτουργίας της βιβλιοθήκης, φαίνεται πολύ ικανοποιητική 
κίνηση ποικίλων τίτλων τα οποία δανείστηκαν οι φοιτητές για την ενίσχυση της 
μελέτης τους, την εκπόνηση εργασιών. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012 και 2012-
2013, 90 και 96 αντίστοιχα  φοιτητές δανείστηκαν περίπου 130 και 150 
διαφορετικούς τίτλους βιβλιών αντίστοιχα. 

Εξοπλισμός και όργανα προς δανεισμό 
Ο διαθέσιμος εξοπλισμός, όργανα και υλικά του Εργαστηρίου, αν και πολύ 

περιορισμένα στον αριθμό και στα είδη, παρέχονται στους φοιτητές στην ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα νηπιαγωγεία κατά την πρακτική άσκηση τους.   

Από τα σχετικά στοιχεία που τηρούνται στο Εργαστήριο, κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, εκατόν σαράντα (140) φοιτητές  δανείστηκαν υλικό 
από το εργαστήριο για εφαρμογές στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης τους στα 
Νηπιαγωγεία. Οι φοιτητές αυτοί δανείστηκαν και χρησιμοποίησαν εβδομήντα (70) 
διαφορετικά είδη για την υλοποίηση δραστηριοτήτων για τις φυσικές επιστήμες και το 
περιβάλλον σε  16 διαφορετικά πεδία εφαρμογών. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθούν ορισμένα ζητήματα που αφορούν την 
υποδομή και τη στελέχωση του Εργαστηρίου. Αναφορικά με τη συμμετοχή μελών 
ΔΕΠ του ΤΕΕΠΗ στην ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου αυτη δεν είναι 
εφικτή λόγω του επιστημονικού αντικειμένου που θεραπεύει. Δεν υπάρχουν στο 
Τμήμα μέλη ΔΕΠ με συναφές αντικείμενο. Παρά ταύτα το Εργαστήριο σχεδίασε και 
βρίσκεται σε εξέλιξη μη χρηματοδοτούμενη έρευνα για την υλοποίηση της οποίας 
αναπτύχθηκε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (Α. Φιλιππουπολίτη, Λέκτορα) 
με ερευνητικά ενδιαφέροντα που σχετίζονται με το  έργο του Εργαστηρίου (Μουσεία 
φυσικών επιστημών, εκπαίδευση από απόσταση με τη χρήση διαδικτύου).  
Παράλληλα στο Εργαστήριο συμμετέχουν ως συνεργάτες απόφοιτοι του Τμήματος οι 
οποίοι ανέπτυξαν συνεργασία στο πλαίσιο της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας με θέμα 
σχετικό με τα επιστημονικά και αντικείμενα του εργαστηρίου. Επίσης οι υποψήφιοι 
διδάκτορες στο Εργαστήριο συνεπικουρούν το έργο του, λειτουργώντας το 
συγκεκριμένες μέρες και ώρες για τη διευκόλυνση των φοιτητών. Ιδιαίτερα πρέπει να  
σημειωθεί ο σημαντικός ρόλος της κ. Παρθενόπης Ξενιτίδου ΕΤΕΠ του Τμήματος που 
υποστηρίζει τη λειτουργία του Εργαστηρίου τόσο κατά τις πρωϊνές ώρες λειτουργίας 
του (12-2μμ από Δευτέρα ως Πέμπτη) όσο και στο σύνολο του εκπαιδευτικού και 
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ερευνητικού του έργου. Πολύ σημαντική είναι η υποστήριξη της λειτουργίας του 
εργαστηρίου από τις υποψήφιες διδακτόρισσες Ε. Μαλκοπούλου,  Ε. Δουλάμη και Ν. 
Χαριτούδη οι οποίες αφενός έχουν την ευθύνη δανεισμού εργαστηριακού υλικού και 
εκπαιδευτικού υλικού κατά τις απογευματινές ώρες λειτουργίας του Εργαστηρίου 
(από Δευτέρα έως Πέμπτη 6-8 μμ) αφετέρου συνεπικουρούν το εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό του έργο. 
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο οι ερευνητικές/επιστημονικές όσο και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου υλοποιούνται χωρίς ιδιαίτερη 
υποδομή τόσο σε χώρο, εξοπλισμό και όργανα όσο και ανθρώπινο δυναμικό. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο χώρος στέγασης του εργαστηρίου δεν υπερβαίνει τα 18 τετραγωνικά 
μέτρα ενώ σημαντικό μέρος των οργάνων και του εξοπλισμού που διαθέτει το 
Εργαστήριο διατέθηκαν προσωπικά από τη διευθύντρια του.  Πρέπει να αναφερθεί ότι 
στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ αιτήθηκε από τη διεύθυνση του Εργαστηρίου 
βασικός εξοπλισμός υποδομής και βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός και αναλώσιμα 
για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου και 
την κάλυψη άμεσων αναγκών του. Οι προτάσεις του Εργαστηρίου εγκρίθηκαν και η 
διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη (αναμένεται ο εξοπλισμός). 
Το εργαστήριο διατηρεί ιστότοπο τη διαχείριση του οποίου έχει η διεύθυνση του 
(Ιστότοπος εργαστηρίου: http://www.envilab.psed.duth.gr)  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
Αναστασία Δημητρίου, Τηλ.: 2551030069, 255103053, e-mail: anadim@otenet.gr , 
anadim@psed.duth.gr 
Νόπη Ξενιτίδου,  2551030015, e-mail: nxenitid@psed.duth.gr 

 
 «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών 

(Ε.Π.Ε.Ε.Π)»  (Διεύθυνση εργαστηρίου: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γαλήνη 
Ρεκαλίδου). 
 
Το Εργαστήριο ιδρύθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – που 

μετονομάσθηκε σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία – ως 
Εργαστήριο Προσχολικής Θρησκευτικής Αγωγής (ΠΔ 14/96, ΦΕΚ 8/18.01.96 τ. Α 
και Απόφαση Γ.Σ. 63/21.02.96) και ολοκλήρωσε τη λειτουργία του το 2004. Με 
απόφαση Γ.Σ. του Τ.Ε.Ε.Π.Η. 225/26-01-2011, μετανομάστηκε σε Εργαστήριο 
Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π) με 
Διευθύντρια την του ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ. ( Σε αναμονή του ΦΕΚ της μετονομασίας του).  
 

Οι βασικότεροι σκοποί του Ε.Π.Ε.Ε.Π είναι: 
1. Η θεωρητική μελέτη και η εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών, τόσο 
στο μικροεπίπεδο της τάξης όσο και σε εναλλακτικούς χώρους εκπαίδευσης παιδιών 
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. 
2. Η έρευνα θεμάτων που αφορούν: 

• Τον μαθητή ως δρων υποκείμενο, μέλος της τάξης, της ομάδας και δέκτη των 

mailto:anadim@otenet.gr
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παιδαγωγικών και διδακτικών παρεμβάσεων, των πρακτικών, των εφαρμογών και 
των αποτελεσμάτων τους στην τάξη και έξω από αυτήν. 
• Τον εκπαιδευτικό και τον ρόλο του στο σύγχρονο σχολείο. 
• Την εκπαιδευτική διαδικασία ως πράξη σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό αλλά 
και αναδυόμενη από τους μαθητές, την υλοποίηση και την αξιολόγησή της. 
• Τη δομή και τη λειτουργία του σύγχρονου σχολείου στο εγγύς και ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον. 
• Τη διαχείριση διδακτικών καταστάσεων στην τάξη. 
• Τα περιεχόμενα διδασκαλίας και μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση. 
• Την οικογένεια του μαθητή και τις μορφές των σχέσεων που αναπτύσσονται 
ανάμεσα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. 
• Τα περιεχόμενα των Αναλυτικών Προγραμμάτων, την επεξεργασία τους, τις 
μεθόδους και τις τεχνικές εφαρμογής στην πράξη της προσχολικής και πρώτης 
σχολικής εκπαίδευσης. 

3. Η υποστήριξη του Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης (Π.Π.Κ.) με σεμινάρια και 
βιωματικά εργαστήρια, σε μικρές ομάδες, στη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές 
συμμετέχουν σε ανατροφοδοτικές διαδικασίες, σχεδιάζουν, αξιολογούν 
εκπαιδευτικά προγράμματα και αυτοαξιολογούνται.  

4. Η συνεργασία με το Γραφείο Διαχείρισης Επιστημονικού και Παιδαγωγικού Υλικού 
και Ειδικής Βιβλιοθήκης, όπως σε θέματα δημιουργίας και αξιολόγησης 
εκπαιδευτικού υλικού.  

5. Η συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή και μεμονωμένους ερευνητές ή και μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ε.Π.Η και άλλων Τμημάτων, με σκοπό την προώθηση της 
παιδαγωγικής έρευνας και συγκεκριμένων παιδαγωγικών εφαρμογών. 
 

Εκπαιδευτικό Έργο 
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2011-12 το Εργαστήριο: 
• Σχεδίασε και υποστήριξε το καινοτόμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών του 3ου έτους με την εφαρμογή της προσέγγισης Lesson Study. 
• Υποστήριξε την μηνιαία πρακτική άσκηση φοιτητών του 4ου έτους πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ. 
 
ΕΡΕΥΝΑ 
Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 υλοποιούνται οι εξής έρευνες χωρίς 
χρηματοδότηση: 
1. Θέμα: «Οι απόψεις των φοιτητών για την εφαρμογή της μεθόδου Lesson Study» 
Συμμετέχοντες: Γ.  Ρεκαλίδου Αν. Καθηγήτρια, Μ. Μουμουλίδου Επ. Καθηγήτρια, Κ. 
Καραδημητρίου Λέκτορας, Ε. Σάλμοντ Λέκτορας 
 
2. Θέμα: «Απόψεις φοιτητών και εν ενεργεία νηπιαγωγών για τη σχέση οικογένειας 
και νηπιαγωγείου: Μια διαχρονική μελέτη». 
Συμμετέχοντες: Ε. Πεντέρη Διδάκτορας ΤΕΕΠΗ, Γ.  Ρεκαλίδου Αν. Καθηγήτρια. 



 69 

 
3. Θέμα: «Τι πιστεύουν οι νηπιαγωγοί για την επιβολή πειθαρχίας στο νηπιαγωγείο. 
Προσαρμογή εργαλείου για την ελληνική πραγματικότητα». 
Συμμετέχοντες: Ε. Πεντέρη Διδάκτορας ΤΕΕΠΗ, Γ.  Ρεκαλίδου Αν. Καθηγήτρια 
 
4. Θέμα: «Οι αντιλήψεις των παιδιών νηπιαγωγείου για την ευθύνη τους ως  προς τα 
καθήκοντα που σχετίζονται με την τακτοποίηση της τάξης μετά το  παιχνίδι» 
Συμμετέχοντες: Ε. Πεντέρη Διδάκτορας ΤΕΕΠΗ, Γ.  Ρεκαλίδου Αν. Καθηγήτρια. 
 
Παράλληλα το Εργαστήριο δραστηριοποιείται στην υποστήριξη της διεύρυνσης της 
εφαρμογής του μοντέλου Lesson Study  που εφαρμόζεται στο Πρόγραμμα Πρακτικής 
Κατάρτισης του 4ου και 3ου έτους. Σημειωτέον ότι τα αποτελέσματα της εφαρμογής 
του μοντέλου για το 2011-12 παρουσιάστηκαν στο Δίκτυο Πρακτικής που έγινε στην 
Αθήνα 7 & 8  Φεβρουαρίου 2012. 
 
Επιστημονικές δράσεις – δραστηριότητες 
1) Δημιουργία του ηλεκτρονικού περιοδικού «Έρευνα στην Εκπαίδευση» 
www.ereunastinekpaideusi.gr (Μάρτιος 2013). 
Το περιεχόμενο του περιοδικού περιλαμβάνει ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες με 
αντικείμενο τον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης. Η συχνότητα έκδοσης του 
περιοδικού είναι δύο φορές το χρόνο (Σεπτέμβριο και Μάρτιο) και τα τεύχη 
παρέχονται δωρεάν στο διαδίκτυο. Τα άρθρα αξιολογούνται με το σύστημα «τυφλής 
– διπλής» ανώνυμης κρίσης από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού 
και από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες. Τα ονόματα των έκτακτων 
συνεργατών που συμμετέχουν στις διαδικασίες κρίσης των άρθρων δημοσιεύονται 
στο τελευταίο τεύχος κάθε έτους. Την ευθύνη και το συντονισμό του περιοδικού έχει 
η Συντακτική Ομάδα. 
Συντακτική Ομάδα / Editorial Board / Groupe de direction 
Galini Rekalidou, Democritus University of Thrace 
Maria Moumoulidou, Democritus University of Thrace 
Kostas Karadimitriou, Democritus University of Thrace 
Euthimia Pederi, 2nd Kindergarten of Nea Karvali  
 
Επιστημονική Επιτροπή / Scientific Committee / Comité scientifique  
Berzin Christine, University of Picardie Jules Verne, France 
Hashimoto Yuko, Kwansei Gakuin University, Japan  
Kakana Domna, University of Thessaly, Greece  
Kiriakidis Leonidas, University of Cyprus 
Kwok Keung HO (HKTA), Hong Kong 
Marmoz Louis, Professor Emeritus, France  
Matsagouras Ilias, National and Kapodistrian University of Athens  
Κoliopoulou Elsi, Aristotle University of Thessaloniki 
Tafa Eufimia, University of Crete, Greece 

http://www.ereunastinekpaideusi.gr/
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Chrisafidis Kostas, Professor Emeritus, National and Kapodistrian University of 
Athens  
2) Υλοποίηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος σε νηπιαγωγούς της πόλης της 
Αλεξανδρούπολης «Εκπαίδευση Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study» με 
θεωρητική κατάρτιση έξι ωρών και πρακτική εφαρμογή είκοσι τεσσάρων ωρών 
(Μαϊος 2013). 

 
3) Υλοποίηση δράσης στον χώρο του Πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας (έναντι της 
Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας) στην Αλεξανδρούπολημε με ελεύθερη 
συμμετοχή παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με θέμα: "Ταξίδι στο 
Παιχνίδι" (Ιούνιος 2013). 
 
Αναγνωστήριο - Δανειστική βιβλιοθήκη 
Στο Εργαστήριο δημιουργήθηκε και λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη για 
τους φοιτητές σε προσδιορισμένες ώρες της εβδομάδας. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 
200 διαφορετικούς τίτλους επιστημονικών και εκπαιδευτικών βιβλίων, επιστημονικών 
περιοδικών, τα οποία προέρχονται από δωρέες  της διευθύντριας του Εργαστηρίου 
και άλλων μελών ΔΕΠ.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η οργάνωση της βιβλιοθήκης (σύμφωνα με το Δεκαδικό 
Σύστημα Ταξινόμησης Melvil Dewey) υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Πρακτικής Κατάρτισης, από φοιτητές  του Δ΄έτους, σε συνεργασία  με τη 
διδάσκουσα του σεμιναρίου «Οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης» και μέλος (ΕΤΕΠ 
Βιβλιοθηκονόμων) του Τμήματος, κ. Ζωή Δαλούκα, υλοποιώντας σχετική 
εκπαιδευτική δράση.  
 
Προσωπικό του Εργαστηρίου 
Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γ. Ρεκαλίδου, με 
γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Στο εργαστήριο 
συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΕΠΗ: Μ. Μουμουλίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια, 
Σύγχρονη Διδακτική για την Προσχολική Εκπαίδευση, Κ. Καραδημητρίου, Λέκτορας, 
Παιδαγωγικής και Ε., Λέκτορας, Ειδικής Αγωγής. 
Εξωτερικοί συνεργάτες: Ευθυμία Πεντέρη, Διδάκτωρ Ψυχοπαιδαγωγικής ΤΕΕΠΗ του 
ΔΠΘ, Ειρήνη Φαλέκα, Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, Msc «Παιδαγωγική και Δημιουργική 
Μάθηση», Ευθυμία Ανδρεάδου Πτυχιούχος ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ 
Φανή Μοκαϊτη, Πτυχιούχος ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ, Αθηνά Σιδερά, Πτυχιούχος ΤΕΕΠΗ του 
ΔΠΘ.  
Το έργο του Εργαστηρίου υποστηρίζεται από την κ. Γ. Αθανασίου, ΕΤΕΠ του ΤΕΕΠΗ. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
Γαλήνη Ρεκαλίδου, Τηλ.: 2551030119, 255103055, e-mail: grekalid@psed.duth.gr 
Γιόλα Αθανασίου, 2551030005, e-mail: gathanas@psed.duth.gr 
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4. «Εργαστήριο Πληροφορικής»  (Διεύθυνση εργαστηρίου: Επίκουρος 
Καθηγητής, Δημήτρης Πρέντζας). 
Το εργαστήριο θεσμοθετήθηκε το 2000 (ΦΕΚ 176/31/7/2000) και δημιουργήθηκε 

από την ανάγκη λειτουργίας ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού και ερευνητικού χώρου 
με κύριο σκοπό την ανάπτυξη των ζητημάτων της Πληροφορικής στο πλαίσιο του 
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Η Πληροφορική είναι 
μια ταχύτατα εξελισσόμενη περιοχή με σημαντικό ρόλο σε όλους τους τομείς της 
ανθρώπινης ζωής. Βασικός σκοπός του εργαστηρίου (πέραν της κάλυψης 
εκπαιδευτικών αναγκών) αποτελεί η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας στον τομέα της Πληροφορικής.  

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα μαθήματα Πληροφορικής του Τμήματος:  
• Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών Ι (υποχρεωτικό μάθημα του 

1ου εξαμήνου): ο Η/Υ ως αυτόνομη/ανεξάρτητη μονάδα  
• Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών ΙΙ (υποχρεωτικό μάθημα του 

2ου εξαμήνου): ο Η/Υ ως μέρος ενός δικτύου Η/Υ  
• Πληροφορική στην Εκπαίδευση (μάθημα επιλογής του 4ου εξαμήνου): 

αρχές ενσωμάτωσης υπολογιστικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση  
• Πολυμέσα & Δίκτυα στην Προσχολική Εκπαίδευση (μάθημα επιλογής 

του 7ου εξαμήνου): τεχνολογίες για προσχολική εκπαίδευση 
Τα συγκεκριμένα μαθήματα αποσκοπούν στην απόκτηση αναγκαίων γνώσεων που 

θα είναι χρήσιμες: 
• Στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών  
• Στη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών  
• Στον εργασιακό χώρο στον τομέα της εκπαίδευσης καθώς σε 

οποιοδήποτε άλλο τομέα   
• Στο οικογενειακό περιβάλλον  
• Σε μέλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας   

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Δημήτριος Πρέντζας, Επίκουρος Καθηγητής  
Τηλ.: 2551030078, 255103086, e-mail: dprentza@psed.duth.gr  
Μαρία Χατζησάββα,  2551030044, e-mail: mhat@psed.duth.gr  

 
5. «Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού»  (Διεύθυνση εργαστηρίου: 

Καθηγήτρια Λουκία Μπεζέ, μέχρι και τον Ιούνιο του 2011, συνταξιοδοτήθηκε). 
Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα σε επίπεδο 

εφαρμοσμένης έρευνας, διεξαγωγής συμποσίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και 
εκδόσεων. Το Τμήμα βρίσκεται σε διαδικασία ανάθεσης της διεύθυνσης του 
εργαστηρίου και στελέχωσης τους από μέλη ΔΕΠ για την συνέχιση της λειτουργίας 
του. 

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου έχει υλοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη 
υποδομή ή εξοπλισμό και αυτό αναμένεται ότι θα βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια. 
Επίσης η ερευνητική δραστηριότητα υπήρξε πιο εντατική όταν οι πτυχιακές εργασίες 
ήταν υποχρεωτικές για όλους τους τεταρτοετείς φοιτητές (βλ. πρώτη ΕΕΑ του 

mailto:dprentza@psed.duth.gr
mailto:mhat@psed.duth.gr
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ΤΕΕΠΗ). Αντικειμενική δυσκολία αποτέλεσε το γεγονός ότι σε ένα πολυσυλλεκτικό 
Τμήμα όπως το Τ.Ε.Ε.Π.Η., ο αριθμός των μελών ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο 
συναφές ως προς αυτό του Εργαστηρίου είναι πάντα πολύ μικρός. Μέχρι και τον 
Ιούνιο του 2012 το Εργαστήριο δεν λειτουργούσε λογω της αποχώρησης των 
στελέχων του. Τον Ιούνιο του 2012, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παρούσα ΕΕΑ, η 
διεύθυνση του Εργαστηρίου ανατέθηκε στην Αναπληρώτρια. Καθηγήτρια Γ. 
Ρεκαλίδου, ως έχουσα συγγενή σχέση με το αντικείμενο του. Ως μέλη ΔΕΠ του 
Εργαστηρίου ορίστηκαν από τη Γ.Σ του Τμήματος ο Α. Σπουντζής, Λέκτορας 
Κοινωνικής Ψυχολογίας και η Β. Μπρουσκέλη, Λέκτορας Ψυχολογίας της Υγείας. Κατά 
το διάστημα της σύνταξης της παρούσας ΕΕΑ το Εργαστήριο, με τη νέα σύνθεση  
βρίσκεται σε αναδιοργάνωση.   

 
5.5. Πηγές ενημέρωσης (ιστότοπος, βιβλιοθήκες) που διαχειρίζεται και 

αναπτύσσει το Τμήμα 
 
Ιστότοπος 
Ο ιστότοπος του Τμήματος (www.psed.duth.gr) περιέχει μια σειρά από επίκαιρες 

και συνεχώς ανανεωνόμενες ανακοινώσεις, π.χ σχετικά με τα Συνέδρια που 
διοργανώνονται, τις διαλέξεις που θα πραγματοποιηθούν, το Πρόγραμμα 
Προπτυχιακών Σπουδών και οι περιλήψεις των προσφερόμενων μαθημάτων. 
Παράλληλα υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μαθήματα στο πλαίσιο της Ασύρματης 
τηλεκπαίδευσης του ΔΠΘ ( e-class). Ο ιστότοπος του Τμήματος αποτελεί δυναμικό 
χώρο επικοινωνίας των πεπραγμένων στο Τμήμα και διάχυσης του εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού έργου στην ευρύτερη επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Η 
διαχείριση του ιστότοπου του ΤΕΕΠΗ γίνεται από το Υπολογιστικό Κέντρο- Κέντρο 
Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ. Υπεύθυνος για την ενημέρωση του ιστότοπου του 
ΤΕΕΠΗ είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Πληροφορικής Δ. Πρέντζας. 

 
Γραφείο Διαχείρισης Επιστημονικού και Παιδαγωγικού Υλικού  
Το Γραφείο Διαχείρισης Επιστημονικού και Παιδαγωγικού Υλικού (μετονομάστηκε 

σε Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού – Ειδική Βιβλιοθήκη) το 2010-2011. Λειτούργησε το 
ημερολογιακό έτος 2010 (1/1/2010 – 31/12/2010) κατά το χρονικό διάστημα 
10/2/2010 έως 30/6/2010. Στο Γραφείο εργάστηκε ένα άτομο και το ωράριο 
λειτουργίας ήταν τέσσερις ώρες καθημερινά (15.45- 19.45). 
Κατά τη διάρκεια του  ακαδημαϊκού έτους 2011 - 2012 απασχολήθηκαν στο Γραφείο 
δύο μέλη Ε.Τ.Ε.Π. (Κ. Γόιδα, Μ. Χατζησάββα). Το ωράριο λειτουργίας 
προσαρμόστηκε στις ανάγκες της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του τρίτου και 
τέταρτου έτους και στις δυνατότητες απασχόλησης των μελών Ε.Τ.Ε.Π.. 
Το Γραφείο εμπλουτίστηκε με καινούργιο Εκπαιδευτικό Υλικό και το προσωπικό 
προχώρησε στην άμεση καταλογογράφησή του.   
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 σημειώθηκαν δανεισμοί από 393 χρήστες του 
Γραφείου και κινήθηκαν 2.117 κωδικοί. Το εκπαιδευτικό υλικό κινήθηκε εμφανώς 
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περισσότερο από φοιτητές στα έτη κατά τα οποία εμπλέκονται ενεργά σε τάξεις 
Νηπιαγωγείων στα πλαίσια Πρακτικών Ασκήσεων. 
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε αναλυτικά την κίνηση των κωδικών ανά έτος σπουδών 
των φοιτητών. Συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες και οι λοιποί χρήστες του 
Γραφείου (βλ. Πίν. 1). 
 
Πίνακας 1: Αριθμός φοιτητών και λοιπών χρηστών του Γραφείου που δανείστηκαν 
υλικό και κωδικοί υλικού που κινήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011 -2012  

Κατηγορίες χρηστών του 
Γραφείου 

Φοιτητές και λοιποί 
χρήστες που 
δανείστηκαν 

Εκπαιδευτικό Υλικό  

Κωδικοί Υλικού που 
κινήθηκαν 

Α’ έτος Τ.Ε.Ε.Π.Η.:                                        2 1 
Β’ έτος Τ.Ε.Ε.Π.Η.:                                       43 134 
Γ’ έτος Τ.Ε.Ε.Π.Η:                                     113 304 
Δ’ έτος Τ.Ε.Ε.Π.Η.:                      127 867 
Τελειόφοιτοι Τ.Ε.Ε.Π.Η.: 4 39 
Φοιτητές Π.Τ.Δ.Ε. Δ.Π.Θ. 6 18 
Προσωπικό Τ.Ε.Ε.Π.Η. / Δ.ΕΠ. 4 33 
Σύνολο                                299 1396 

Βιβλιοθήκη Εργαστηρίου Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (βλ. σελ. 65). 

 
Βιβλιοθήκη Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών 

(Ε.Π.Ε.Ε.Π) (βλ. σελ. 69). 
 
5.6. Ερευνητική δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ε.Π.Η.  
Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών του Τμήματος προκύπτει από τις 

δημοσιεύσεις των μελών Δ.Ε.Π. και την αναγνώριση της έρευνας που διεξάγεται στο 
Τμήμα χρηματοδοτούμενης και μη, μέσα από τις ετεροαναφορές, συμμετοχής σε 
επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων και συντακτικές επιτροπές επιστημονικών 
περιοδικών, προσκλήσεις από επιστημονικούς φορείς, ερευνητικές συνεργασίες και 
διακρίσεις των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ερευνητικό 
έργο των μελών ΔΕΠ ελάχιστες φορές στηρίζεται σε χρηματοδότηση ερευνητικών 
προγραμμάτων, καθώς  στο πεδίο της εκπαίδευσης , είναι γενικά ολιγάριθμα. Παρά 
ταύτα,όπως φαίνεται από τα στοιχεία που ακολουθούν,  τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
αναπτύσσουν έντονη ερευνητική δραστηριότητα, τα αποτελέσματα της οποίας 
διαχέονται στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από δημοσιεύσεις σε 
ελληνικά και διεθνη επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικά συνέδρια και συλλογικούς 
τόμους.  Στο Παράρτημα 5-Α παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος των επιστημονικών 
δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων των μελών ΔΕΠ. 
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5.6.1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών Δ.Ε.Π. 
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος καλούνται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου να 
καταγράψουν τον αριθμό δημοσιεύσεων τους. Σχετικά στοιχεία καταγράφουν τα 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος σε σχετικό ερώτημα στο πλαίσιο του Ατομικού απογραφικού 
δελτίου μέλους ΔΕΠ. Τα στοιχεία που αφορούν το δημοσιευμένο έργο των μελών 
ΔΕΠ κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012 συγκεντρώθηκαν και 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-2. Ο αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων και 
ανακοινώσεων μελών ΔΕΠ ανά κατηγορία δημοσιεύσεων για τα έτη αυτά 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα 5 της παρούσας ΕΕΑ. 

 
Πίνακας 5-2. Επιστημονικές δημοσιεύσεις τον μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ε.Π.Η. για 

τα αακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012. 
Κατηγορία δημοσίευσης 2011-

2012 
2010-
2011 

Α. Δημοσιευμένο έργο   
Βιβλία  1 3 
Επιμέλειες  Βιβλίων  5 4 
Άρθρα  σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά με κριτές  18 16 

Άρθρα σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων με κριτές  19 11 

Κεφάλαια σε συλλογικά έργα  20 29 
Εκπαιδευτικό υλικό 6 6 
Σύνολο Α 69 69 
Μέσος όρος ανά μέλος ΔΕΠ 3,63 3,63 
Β. Ανακοινώσεις (μη δημοσιευμένο έργο)   

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) χωρίς πρακτικά  28 13 

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά Συνέδρια (χωρίς κριτές) χωρίς 
πρακτικά  

2 4 

Σύνολο B 30 27 

Μέσος όρος ανά μέλος ΔΕΠ 1,57 1,4 
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 99 96 
Μέσος όρος ανά μέλος ΔΕΠ 5,2 5,1 

 
Με βάση τον παραπάνω Πίνακα μπορούν να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις: 
• Με δεδομένο ότι η πλειονότητα των μελών ΔΕΠ που συμμετείχαν στην 

παρούσα μελέτη είναι μέλη ΔΕΠ που ανήκουν στην βαθμίδα του Λέκτορα και 
του Επίκουρου Καθηγητή και μάλιστα με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας στον 
πανεπιστημιακό χώρο, ο αριθμός των δημοσιεύσεων κρίνεται επαρκής. Όπως 
προκύπτει κατά μέσο όρο παράγονται κάθε ακαδημαϊκό έτος 3,63 
δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες  ανά μέλος ΔΕΠ και 1 προφορική 
ανακοίνωση ανά μέλος  ΔΕΠ. Συνυπολογίζοντας προφορικές  ανακοινώσεις σε 
επιστημονικά συνέδρια χωρίς δημοσθευμένα πρακτικά, προκύπτει κατά μέσο 
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όρο να παράγονται κάθε ακαδημαϊκό έτος 5,1-5,2 επιστημονικές εργασίες  ανά 
μέλος ΔΕΠ. 

• Διαφαίνεται μια δυναμική επιστημονική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος και μάλιστα σε περίοδο οικονομικών περικοπών, μη 
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων και άλλων  που 
δυσχεραίνουν το έργο των μελών ΔΕΠ. 

 
5.6.2. Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ.  
Η αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος προκύπτει από τις 

ετεροαναφορές, συμμετοχής σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων και συντακτικές 
επιτροπές επιστημονικών περιοδικών, προσκλήσεις από επιστημονικούς φορείς, 
ερευνητικές συνεργασίες και διακρίσεις των μελών Δ.Ε.Π. Παρακάτω γίνεται ποσοτικά 
αναφορά σε κάθε τύπο επιστημονικής αναγνώρισης (Πίνακας 5.3).  

 

Πίνακας 5.3 Αναγνώριση του Ερευνητικού Έργου των μελών ΔΕΠ του 
ΤΕΕΠΗ 

Χρονική 
Περίοδος 

Α Β Γ Δ Ε 2 Ζ Η 

2010 -11 
2011-12 

260 1 2 45 26 
 

41 - 

2Επιπλέον κατά το διάστημα 2010-2012 τα μέλη ΔΕΠ του Τ.Ε.Ε.Π.Η. είχαν 40 συμμετοχές ως κριτές 
σε  επιστημονικά περιοδικά 

 
Επεξηγήσεις: 

Α:  Ετεροαναφορές 
Β: Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 
Γ: Βιβλιοκρισίες 
Δ:  Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
Ε: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 
Ζ:  Προσκλήσεις για διαλέξεις 
Η: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
 
 
Ετεροαναφορές (citations) 
Τα  μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος έχουν  από το 2004 και μετά 643 ετεροαναφορές 

σε δημοσιεύσεις τους έναντι 137 αντίστοιχων ετεροαναφορών που είχαν πριν το 
2004. Ειδικότερα κατά Τα έτη 2010-2011 και 2011-2012, εντοπίστηκαν 260 
ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Βέβαια 
πρέπει να σημειωθεί ότι για κάθε μέλος ΔΕΠ παρατηρείται μεγάλη απόκλιση από τον 
μέσο όρο ετεροαναφορών. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι επειδή στη χώρα μας δεν 
υπάρχει ένα ενημερωμένο και αξιόπιστο σύστημα καταγραφής των ετεροαναφορών 
του επιστημονικού δημοσιευμένου έργου κάθε επιστήμονα, ιδιαίτερα στον χώρο των 
Επιστημών Αγωγής, τα σχετικά στοιχεία που παρατίθενται παραπάνω αφορούν τις 
ετεροαναφορές που τα ίδια τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν εντοπίσει να γίνονται στο έργο 
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τους. Δηλαδή, δεν αποκλείεται η πιθανότητα να υπάρχουν και άλλες ετεροαναφορές, 
οι οποίες δεν είναι γνωστές στα μέλη Δ.Ε.Π., με αποτέλεσμα να μη 
συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω καταγραφή. 

 
Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων και περιοδικών 
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος είχαν από το 2004 και μετά 68 συμμετοχές σε 

επιτροπές ελληνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, έναντι 11 συμμετοχών 
πριν το 2004. Ειδικότερα για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, καταγράφονται 8 
συμμετοχές σε επιτροπές ελληνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, Από τα 
στοιχεία αυτά συνάγεται ότι: α) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος συμμετέχουν σε 
μεγαλύτερο αριθμό επιτροπών ελληνικών συνεδρίων από τον αντίστοιχο αριθμό των 
διεθνών συνεδρίων, β) οι συμμετοχές της τελευταίας 5ετίας υπερτερούν των 
συμμετοχών όλων των ετών πριν από αυτήν. 

Επόσης, τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος είχαν για το 2011-12, 10 συμμετοχές 
συντακτικές επιτροπές ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών.  

Από τα στοιχεία αυτά συνάγεται ότι τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος έχουν μια 
ενεργό συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες όπως επιτροπές επιστημονικών 
συνεδρίων και συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών και μάλιστα οι 
συμμετοχές αυτές παρουσιάζουν μια αυξητική τάση. 

 
Προσκλήσεις από επιστημονικούς φορείς - κριτές σε περιοδικά 
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία δέχθηκαν 78 

προσκλήσεις από άλλους ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς φορείς για 
διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ., έναντι 43 ανάλογων προσκλήσεων που είχαν δεχθεί πριν 
την τελευταία πενταετία. Τέλος, έχουν διατελέσει κριτές σε επιστημονικά περιοδικά 
68 φορές. 

 
5.7. Συμμετοχή φοιτητών και εξωτερικών συνεργατών στην έρευνα 
Από τα 17 μέλη ΔΕΠ που απάντησαν στις σχετικές ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, οκτώ (8) δήλωσαν ότι στα ερευνητικά προγράμματα, στα οποία 
εμπλέκονται, συμμετέχουν και εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί 
ερευνητές. Επίσης, 6 από αυτούς συμπεριλαμβάνουν φοιτητές (προπτυχιακούς, 
μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) στις ερευνητικέές του δραστηριότητες. Στο 
σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας 
στο Τμήμα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εμπλοκής σε ερευνητικές διαδικασίες 
καθώς οι πλείστες από τις πτυχιακές εργασίες που εκπονούνται έχουν ερευνητικό 
χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό 30 φοιτητές έχουν συνεργαστεί σε ερευνητικού 
χαρακτήρα πτυχιακές εργασίες κατά το έτος 2011-12. 
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5.8. Ερευνητικές υποδομές του Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ. 
Σχεδόν οι μισοί από τα μέλη ΔΕΠ του Τ.Ε.Ε.Π.Η. που συμπλήρωσαν τα σχετικά 

ερωτηματολόγια, δεν απάντησαν αναφορικά με την ποιότητα των ερευνητικών 
υποδομών του Τμήματος. Αυτό είναι δυνατόν να αποδοθεί στο ότι γεγονός ότι δεν 
συμμετέχουν στη λειτουργία των εργαστηρίων και επομένως και δεν έχουν 
διαμορφώσει ιδίαν άποψη. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε, ότι τις σχετικές 
ερωτήσεις απάντησαν 10 και 8, αντίστοιχα, από τα 19 μέλη ΔΕΠ που συμπλήρωσαν 
το σχετικό ερωτηματολόγιο (βλ. Πίνακα 12 του Παραρτήματος 3-Γ).  

 
Επάρκεια και καταλληλότητα των ερευνητικών εργαστηρίων 
Τα μέλη που απάντησαν θεωρούν ότι η επάρκεια και καταλληλότητα των 

ερευνητικών εργαστηρίων βρίσκεται σε μέτριο επίπεδο (3), αρκετά ικανοποιητικό (3) 
και πάρα πολύ (2). Αναφορικά με την επάρκεια και την καταλληλότητα τόσο στο 
χώρο όσο και στον εξοπλισμό των εργαστηρίων, απαντούν 8 μέλη ΔΕΠ ότι θεωρούν 
επαρκή και κατάλληλο το χώρο των εργαστηρίων. Αναφορικά με τον εξοπλισμό 
καταγράφονται οι απόψεις 10 μελών ΔΕΠ που θεωρούν «λίγο» (1),  “μέτρια” (4), 
«αρκετά» (3) και «πάρα πολύ» (2) επαρκή και κατάλληλο τον  εργαστηριακό 
εξοπλισμό. Σε ό,τι αφορά  την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών από τις 
υπάρχουσες υποδομές απαντούν 9 μέλη ΔΕΠ τα οποία θεωρούν ότι αυτές 
καλύπτονται «λίγο» (2),  “μέτρια” (4), «αρκετά» (1) και «πάρα πολύ» (2). Αναφορικά 
με τη χρήση που γίνεται των ερευνητικών υποδομών, τα 10 μέλη ΔΕΠ που απαντούν 
σε σχετική ερώτηση θεωρούν ότι αυτή γίνεται «λίγο» (1),  “μέτρια” (2) «αρκετά» (5) 
και «πάρα πολύ» (2). Τα στοιχεία αυτά σαφέστατα δημιουργούν ένα προβληματισμό 
σχετικά με τις ερευνητικές δυνατότητες των ερευνητικών εργαστηρίων τουλάχιστον 
όσον αφορά τις υποδομές τους, στοιχείο ωστόσο που συνδέεται με τους 
περιορισμένους χώρους και πόρους του Τμήματος. 

Παρόλα αυτά το παραγόμενο ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος όσο 
και των Εργαστηρίων σημειώνει μια δυναμική εξέλιξη παρά τους ελάχιστους 
οικονομικούς πόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την τελευταία τριετία έχουν 
πολλαπλασιαστεί όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τ.Ε.Ε.Π.Η. Αυτό 
διαπιστώνεται από τον αριθμό των διαλέξεων, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων που 
πραγματοποιήθηκαν, πολλά από τα οποία έχουν διεθνή διάσταση. Βεβαίως, η 
ανάληψη επιδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων είναι ένας τομέας, τον οποίο το 
Τμήμα πρέπει να ενισχύσει. Πιστεύεται ότι η αύξηση των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
και η αξιοποίηση της στελέχωσης των Εργαστηρίων με διοικητικό/τεχνικό 
εργαστηριακό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) θα οδηγήσουν στην αύξηση του ερευνητικού 
έργου και στην καταλληλότερη υποβοήθησή του. Θετική, επίσης, μπορεί να 
χαρακτηριστεί και η προσπάθεια που καταβάλλεται από ορισμένα μέλη Δ.Ε.Π. στο 
πλαίσιο των Εργαστηρίων για τη συγκρότηση πηγών ενημέρωσης για επιστήμες που 
διακονούνται στο Τμήμα. 

Συμπερασματικά, όσον αφορά την προσωπική επιστημονική δραστηριότητα των 
μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ε.Π.Η., αυτή αναπτύσσεται σε όλους τους σχετικούς τομείς 
(δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις). Διαπιστώνεται στροφή αρκετών μελών Δ.Ε.Π. σε 



 78 

δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές, αρκετές εκ των οποίων 
σε περιοδικά του εξωτερικού. Η αναγνώριση του ερευνητικού έργου των μελών 
Δ.Ε.Π. φαίνεται από τον σημαντικό αριθμό των ετεροαναφορών που δέχονται. Με 
δεδομένο τον ερευνητικό προσανατολισμό του Τμήματος μπορούμε να προσδοκούμε 
για το άμεσο μέλλον αύξηση τόσο του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου των μελών 
Δ.Ε.Π. όσο και των ετεροαναφορών που αυτό θα δεχθεί. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ. έχει έναν διαρκώς 
αυξανόμενο ερευνητικό προσανατολισμό, όπως επιτάσσει το πλαίσιο της 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ο προσανατολισμός αυτός θα ισχυροποιηθεί και θα 
αποδώσει περισσότερο έργο αν στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος 
συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό φοιτητές και εξωτερικοί συνεργάτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο. Σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς, παραγωγικούς  
φορείς 
 
Το Τμήμα λόγω του παιδαγωγικού του προσανατολισμού θεωρεί απαραίτητη την 

επαφή με τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης και 
ευρύτερα της περιφέρειας. Ακριβώς επειδή οι Νηπιαγωγοί έρχονται σε επαφή με την 
μικρή ηλικία προσπαθεί να κινητοποιήσει το κοινωνικό σύνολο, ώστε να αναγνωρίσει 
και να ενδιαφερθεί για τα προβλήματα των μικρών παιδιών, των διδασκόντων και των 
ίδιων των γονέων. Παρόλο ότι οι ποικίλες ατομικές και συλλογικές υποχρεώσεις των 
μελών ΔΕΠ είναι πολλές και διαφορετικές, εντούτοις η πρόθυμη συμμετοχή τους 
αποδεικνύεται από τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις παιδαγωγικού και 
κοινωνικού ενδιαφέροντος που αφορούν την πόλη.  

Η επικοινωνία του Τμήματος σε σταθερή βάση πραγματοποιείται μέσα από τις 
οργανωμένες πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών σε νηπιαγωγεία της περιοχής και της 
πόλης. Μέσα από τις πρακτικές ασκήσεις οι φοιτητές αλλά και οι επόπτριες και τα 
υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ έρχονται σε επαφή με τις μάχιμες νηπιαγωγούς και 
ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρία. Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών καταβάλλονται προσπάθειες, αξιοποιώντας προσωπικές γνωριμίες των 
μελών ΔΕΠ, να διευρύνονται οι χώροι άσκησης μέσα στον κοινωνικό και τοπικό ιστό 
της πόλης και έξω από αυτόν. Ποικίλες δραστηριότητες πραγματοποιούνται ήδη, 
εκτός από τα νηπιαγωγεία, σε νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, κέντρα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Κ.Δ.Α.Υ.. Τα θετικά σχόλια των παραπάνω φορέων 
με τους οποίους συνεργαζόμαστε, τα οποία πήραν και τη μορφή δημοσιευμάτων στον 
τοπικό τύπο, είναι αποδεικτικά του επιτυχούς ανοίγματος στην τοπική αλλά και σε 
όμορες κοινωνίες. 

Τα μέλη ΔΕΠ έχουν μια αρκετά καλή επικοινωνία με τις τοπικές εκπαιδευτικές 
αρχές, οι οποίες φιλοξενούνται στις Ημερίδες και Συνέδρια του Τμήματος.  

Στην προσπάθεια επικοινωνίας του Τμήματος μ’ ένα ευρύτερο κοινό 
πραγματοποιούνται σποραδικά δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης (εκθέσεις 
ζωγραφικής, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις 
περιβαλλοντικού περιεχομένου) με τη συμμετοχή των φοιτητών και μελών ΔΕΠ.  

Μεμονωμένα επίσης σχεδόν όλα τα μέλη ΔΕΠ έχουν λάβει μέρος σε γενικότερου 
κοινωνικού –επιστημονικού ενδιαφέροντος εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην 
πόλη ή στην ευρύτερη περιοχή (παρουσιάσεις βιβλίων, διαλέξεις) από 
εξωπανεπιστημιακούς φορείς (μουσεία, βιβλιοθήκες, συλλόγους, κέντρα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.ά.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 
 
Η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών 

τις οποίες τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, μέσα από τη συμμετοχή τους στο συλλογικό 
όργανο (Γ.Σ) και τις Επιτροπές που λειτουργούν στο Τμήμα, διαμορφώνουν για την 
κάλυψη των αναγκών του και την περαιτέρω ανάπτυξή του τόσο σε ό,τι αφορά 
αφενός το εκπαιδευτικό/διδακτικό, το επιστημονικό/ερευνητικό όσο και το κοινωνικό 
έργο που επιτελείται σε αυτό όσο και αφετέρου τη βελτίωση των υποστηρικτικών 
δομών και υπηρεσιών (διοικητικών, υλικοτεχνικών, επιστημονικών). Οι 
αποφάσεις/προτάσεις των μελών ΔΕΠ κοινοποιούνται στη διοίκηση του ΔΠΘ και 
ανάλογα με την περίπτωση στις υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου. 

Οι αποφάσεις που τα μέλη ΔΕΠ λαμβάνουν, για τα ζητήματα που αναφέρονται 
παραπάνω, έχουν σκοπό την υποστήριξη των διαδικασιών και των μέσων που ήδη 
λειτουργούν στο Τμήμα με τρόπο αποτελεσματικό, όπως διαφαίνεται από τα όσα 
αναφέρονται στην παρούσα έκθεση, όσο και την περαιτέρω ακαδημαϊκή αναβάθμισή 
του. 

Οι προτάσεις των μελών ΔΕΠ για την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών των 
οποίων η υλοποίηση συνδέεται άμεσα με οικονομικούς πόρους, δεν είναι δυνατόν να 
εφαρμοστούν, καθώς αφενός η διάθεση οικονομικών πόρων από την πολιτεία και το 
αρμόδιο Υπουργείο είναι σχεδόν απούσα (ή στην καλύτερη περίπτωση εξαιρετικά 
περιορισμένη) και αφετέρου είναι δεδομένη η έλλειψη χρηματοδότησης Τμημάτων 
Εκπαίδευσης, όπως το ΤΕΕΠΗ, από άλλους φορείς. Το ίδιο συμβαίνει με τις προτάσεις 
των μελών ΔΕΠ που αφορούν τον αριθμό των εισακτέων στο Τμήμα, παράγοντας 
εξαιρετικά σημαντικός για την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.  

Το Τμήμα καλείται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος να καταθέσει προς το αρμόδιο 
Υπουργείο τις προτάσεις του αναφορικά με τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών και 
ποτέ δεν λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές (πάγια πρόταση του Τμήματος είναι η 
εισαγωγή περίπου 80 φοιτητών ανά έτος, αριθμός που πάντα καταλήγει να είναι 
πολλαπλάσιος, 140).  

Λόγω των οικονομικών δυσχερειών το Τμήμα αδυνατεί να ενισχύσει το 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των θεσμοθετημένων εργαστηρίων του με τη 
βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και του αναγκαίου εξοπλισμού για την 
υποστήριξη του έργου που επιτελούν, καθώς και τη στελέχωσή τους με το 
απαραίτητο για τη λειτουργία τους προσωπικό.  

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, μέσω των 
αποφάσεων/προτάσεων του διαμορφώνουν τη στρατηγική ανάπτυξης του Τμήματος 
και καταβάλλουν προσπάθειες, με ίδιον τις περισσότερες φορές κόστος, τόσο από 
άποψη φόρτου εργασίας όσο και άλλων, για να υλοποιήσουν τις διαδικασίες  εκείνες 
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Τμήματος και προάγουν το ακαδημαϊκό του 
χαρακτήρα και προορισμό.  

Για την προαγωγή του ακαδημαϊκού χαρακτήρα του, το Τμήμα επιδιώκει την 
ενίσχυση του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού με επιλογή μελών ΔΕΠ μέσα από 
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διαφανείς διαδικασίες. Παράλληλα αναπτύσσει συνεργασίες με επιστήμονες του 
εσωτερικού και εξωτερικού και καταβάλλει προσπάθειες για την ενθάρρυνση και 
ενίσχυση των φοιτητών για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές διαδικασίες, την 
οργάνωση και υλοποίηση επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων και 
δραστηριότητων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμούς που αναφέρονται πιο πάνω, που πηγάζουν 
από εξωτερικούς κυρίως παράγοντες, η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του 
Τμήματος μπορεί να κριθεί ως ικανοποιητική, γεγονός που αποτυπώνεται στην 
ανάπτυξη του Τμήματος κατά τα τελευταία έτη, όπως αυτό διαφαίνεται στην 
παρούσα έκθεση από την ανάλυση και παρουσίαση των στοιχείων του ακαδημαϊκού 
έργου που επιτελείται στο Τμήμα. 

Η συστηματική καταγραφή των διαδικασιών και αποφάσεων που εμπίπτουν στη 
στρατηγική της ακαδημαϊκής ανάπτυξης που εφαρμόζεται στο Τμήμα και η αποτίμηση 
της αποτελεσματικότητάς τους είναι αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω βελτίωση 
της. 

Για την υλοποίηση των διαδικασιών που συνιστούν την στρατηγική της 
ακαδημαϊκής ανάπτυξη του Τμήματος αναγκαία και ικανή συνθήκη είναι η εξασφάλιση 
ενός ελάχιστου επιπέδου προϋποθέσεων:  

1. Ενίσχυση του αριθμού των μελών  Δ.Ε.Π. με το αναμενόμενο προς 
διορισμό προσωπικό ( εκκρεμούν διορισμοί 3 εκλεγέντων μελών ΔΕΠ) και με 
νέες θέσεις 
2. Ενίσχυση του προσωπικού του Τμήματος με νέες θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και 
νέες θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. με ειδικότητες που υποστηρίζουν τα εργαστήρια του 
Τμήματος  
3. Ενίσχυση του αριθμού των αποσπασμένων εκπαιδευτικών  
4. Η αύξηση του αριθμού των φοιτητών  να είναι ανάλογη της 
ποσοστιαίας αύξησης των μελών ΔΕΠ και των λοιπών διδασκόντων.  
5. Διεύρυνση των χώρων διδασκαλίας και έρευνας. Υλοποίηση του 
σχεδίου κατασκευής των νέων κτιρίων της Σχολής Επιστημών Αγωγής στην 
περιοχή της Δραγάνας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο. Διοικητικές υπηρεσίες, υποδομές, οικονομική διαχείριση   
                          και μισθολογική ικανοποίηση μελών ΔΕΠ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι απόψεις των διδασκόντων του Τμήματος 

σχετικά με τις διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές του Τμήματος (βλ. Πίνακα 13 του 
Παραρτήματος 3-Γ) καθώς την οικονομική διαχείριση του Τμήματος και της 
μισθολογικής ικανοποίησης των μελών ΔΕΠ.  

 
Υποδομές διοικητικών υπηρεσιών 
Ως προς την αξιολόγηση των υποδομών και των διοικητικών υπηρεσιών οι 

διδάσκοντες θεωρούν από μέτρια (1), αρκετά (6) έως πάρα πολύ (10), 
αποτελεσματικές τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Γραμματείας του Τμήματος, 
θεωρώντας όμως ότι ο χώρος της Γραμματείας είναι μικρός, λίγο (2), μέτρια (7), 
αρκετά (6), πάρα πολύ (3).   Επίσης θεωρούν μέτρια (4), αρκετά (10) έως πάρα πολύ 
(3) κατάλληλο το γραφείο στέγασής τους.  

 
Οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών 

Αγωγής 
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος σε θέματα που αφορούν στη Βιβλιοθήκη της Σχολής 

φαίνεται να μην είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένα. Ειδικότερα 15 μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι 
η επάρκεια της Βιβλιοθήκης σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενό τους, είναι καθόλου 
έως μέτρια ικανοποιητική και δύο (2) μέλη ΔΕΠ τη χαρακτηρίζουν ως αρκετά 
ικανοποιητική.  Η  οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης  του 
Τμήματος, για τις ανάγκες τους, σύμφωνα με τις απόψεις των μελών ΔΕΠ, 
χαρακτηρίζονται από λίγο (3), μέτρια (6), αρκετά (4), ως πάρα πολύ (4) 
ικανοποιητική. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η Βιβλιοθήκη ανήκει στη Σχολή Επιστημών 
Αγωγής, δηλαδή είναι κοινή για τα δύο Τμήματα Τ.Ε.Ε.Π.Η. και Π.Τ.Δ.Ε.  

 
Υποδομές και εξοπλισμός του Τμήματος και πρόσβαση σε αυτές 
Όσον αφορά στην πρόσβασή τους στις υποδομές και στον εξοπλισμό του 

Τμήματος, οι διδάσκοντες τη χαρακτηρίζουν από λίγο (1), μέτρια (6), αρκετά (6) έως 
πάρα πολύ (5) αποτελεσματική. Λίγο (2), μέτρια (5), αρκετά (7) έως πάρα πολύ (2) 
επαρκής κρίνεται και ο κοινόχρηστος τεχνικός εξοπλισμός του Τμήματος. 

Η πλειοψηφία των διδασκόντων (13) επισημαίνει την ανεπάρκεια μάλλον των 
υποδομών του Τμήματος όσον αφορά την εξυπηρέτηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
(Α.Μ.Ε.Α.) ενώ (4) τη θεωρούν από αρκετά ως πάρα πολύ επαρκή.   

Αναφορικά με τον εξοπλισμό και στελέχωση των εργαστηρίων, απαντούν 8 μέλη 
ΔΕΠ, ενώ 10 μέλη ΔΕΠ που συμπλήρωσαν το συγκεγκριμένο ερωτηματολόγιο δεν 
απαντούν, προφανώς διότι δεν εμπλέκονται με αυτά. Από τα 8 μέλη που απαντούν, 6  
άτομα θεωρούν ότι η στελέχωση των εργαστηρίων αρκετά (6) και (2) ότι είναι μέτρια 
ικανοποιητική.  
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Στην πλειονότητά τους (11) οι διδάσκοντες θεωρούν μάλλον αρκετά ως πάρα 
πολύ επαρκή και κατάλληλο τον χώρο συνεδριάσεων του Τμήματος, ο οποίος 
χρησιμοποιείται από κοινού με το άλλο Τμήμα (Π.Τ.Δ.Ε.) της Σχολής.  

 
Οικονομικές πτυχές 
Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των οικονομικών πόρων 

του Τμήματος, η πλειοψηφία των διδασκόντων που απαντούν θεωρούν ότι αυτή είναι 
οι πάρα πολύ (11)  ικανοποιητική, ενώ μέτρια και αρκετά ικανοποιητική την θεωρούν 
δύο (2) και πέντε (5) μέλη ΔΕΠ αντίστοιχα. 

 
Προκειμένου να εκδηλωθεί η άποψη των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος για τη 

μισθολογική τους ικανοποίηση, το «Ερωτηματολόγιο για τα μέλη του εκπαιδευτικού 
προσωπικού» που διανεμήθηκε περιείχε δύο σχετικές ερωτήσεις. Η κατανομή των 
απαντήσεων των 17μελών Δ.Ε.Π. που απάντησαν παρουσιάζεται στη συνέχεια: 

 

Ερωτήσεις 
Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Μέτρια 

 
Αρκετά 

 

Πάρα 
πολύ 

 

Δεν 
απαντά. 

 
Πόσο ικανοποιητικό 

θεωρείτε το μισθό σας σε 
σχέση προς το έργο που 
προσφέρετε; 

4 3 9 1   

Πόσο ικανοποιητικό 
θεωρείτε το μισθό σας σε 
σχέση προς τα προσόντα 
σας; 

4 5 7 1   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο. Συμπεράσματα 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν 

από την αποτίμηση του έργου που επιτελείται στο Τμήμα, όπως περιγράφηκε 
λεπτομερώς στην παρούσα έκθεση.  

 
Ι) Διαδικασία αξιολόγησης του ΤΕΕΠΗ 
Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης παρέχει τη δυνατότητα στο Τμήμα να 

διαπιστώσει τα θετικά στοιχεία της οργάνωσης και λειτουργίας του και να εντοπίσει τα 
αρνητικά, ώστε να προβεί σε ενέργειες και διαδικασίες στην κατεύθυνση της βελτίωσης του 
ακαδημαϊκού χαρακτήρα του. Ωστόσο η διαδικασία της αξιολόγησης και οι απαιτούμενες 
ενέργειες για την υλοποίησή της συνιστούν χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες που 
επιφορτίζουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με μεγάλο φόρτο εργασίας, σε βάρος του 
διδακτικού και ερευνητικού τους έργου. Τούτο δε οφείλεται τόσο στην έλλειψη προσωπικού 
για τη διαχείριση του τεχνικού της μέρους όσο και στην έλλειψη κεντρικής υπηρεσίας σε 
επίπεδο πανεπιστημιακού ιδρύματος. 

Επιπλέον, οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της εσωτερικής 
αξιολόγησης είναι ψυχοφθόρες και αυτό γιατί τα αποτελέσματα και οι προτάσεις που 
προκύπτουν δεν αξιοποιούνται προς καμία κατεύθυνση. Η τακτική αυτή διαμορφώνει ένα 
κλίμα δυσφορίας μεταξύ των μελών ΔΕΠ για την ουσιαστική λειτουργία της εσωτερικής 
αξιολόγησης του Τμήματος και δημιουργεί δυσπιστία ως προς την αποτελεσματικότητά της.  

Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση είναι 
δυνατόν να αποτελέσουν εργαλείο αναβάθμισης του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και 
κοινωνικού ρόλου και έργου του Τμήματος, εφόσον εισακουστούν και αξιοποιηθούν από 
τους αρμόδιους φορείς.  Εν κατακλείδι, θετικά στοιχεία που μπορεί να προκύψουν από τη 
χρήση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και ταυτόχρονα απαραίτητες προϋποθέσεις 
για τη διασφάλιση της ποιότητας των Πανεπιστημίων θεωρούνται: α) η γενναία αύξηση 
του μισθού των μελών Δ.Ε.Π., β) η αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης των Τμημάτων και γ) 
η κατάργηση κάθε γραφειοκρατικής καθυστέρησης των ποικίλων διαδικασιών, διαδικασίες 
οι οποίες,  δεδομένης της οικονομικής και γενικότερης κρίσης που βιώνει η χώρα, δεν 
είναι δυνατόν να προχωρήσουν. 

 
ΙΙ) Φυσιογνωμία του Τμήματος 
Το ΤΕΕΠΗ είναι ένα πολυσυλλεκτικό Τμήμα, με κεντρικό πυρήνα τις Επιστήμες της 

Αγωγής, αλλά και παράλληλα άλλες επιστήμες που επιχειρούν διεπιστημονικές συνδέσεις 
στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης επιστημόνων της προσχολικής εκπαίδευσης. Όπως 
προκύπτει από τα γνωστικά αντικείμενα των μελών Δ.Ε.Π., τα προγράμματα  προπτυχιακών 
σπουδών, τις διδακτορικές διατριβές που υλοποιούνται στο Τμήμα, καθώς και από τις 
επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών Δ.Ε.Π, είναι σαφής η κατεύθυνση προς την 
εκπαίδευση και τις εφαρμογές της.  

Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, το Τμήμα χαρακτηρίζεται από συμμετοχικότητα των μελών 
ΔΕΠ και τη μεταξύ τους συνεργασία στο πλαίσιο των επιτροπών που λειτουργούν σε αυτό, 
διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στην άσκηση της διοίκησης του Τμήματος.  Οι 
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επιτροπές αυτές λειτουργούν σε διοικητικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή όλων 
των μελών Δ.Ε.Π. στη διοίκηση και διασφαλίζοντας τη διαφάνεια στην άσκησή της. 

Η λειτουργία θεσμοθετημένων ερευνητικών και εκπαιδευτικών Εργαστηρίων στο Τμήμα και 
το μέχρι σήμερα έργο τους, καθώς και του Πειραματικού Νηπιαγωγείου, αποδεικνύουν την 
έντονη ερευνητική φυσιογνωμία του Τμήματος, ιδιαίτερα σε σχέση με θέματα ανάπτυξης 
και εκπαίδευσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Η έλλειψη των αναγκαίων μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. δημιουργεί σημαντικά 
προβλήματα στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος. Η άμεση στελέχωσή του 
θα διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Τμήματος και θα οδηγήσει στη μεγιστοποίηση της 
εκπαιδευτικής και ερευνητικής του δραστηριότητας και προσφοράς. 

 
ΙII) Προγράμματα Σπουδών 
Η μελέτη του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τ.Ε.Ε.Π.Η. οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι το Τμήμα έχει στηρίξει τη δομή του προγράμματος του στο περιεχόμενο 
πέντε (5) επιστημονικών περιοχών, οι οποίες είναι: Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και 
ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης, Ψυχολογία, Παιδαγωγική – Διδακτική, 
Πολιτισμός και Εκπαίδευση και Θετικές Επιστήμες (περιλαμβανόμενων των 
μαθηματικών, της πληροφορικής και της μεθοδολογίας έρευνας).  Ιδιαίτερο χώρο στο 
Πρόγραμμα καταλαμβάνει η Πρακτική Κατάρτιση των φοιτητών. Τέλος, το 
Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την προσφορά μαθημάτων Ξένων Γλωσσών, ενώ 
παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας.  

Φαίνεται ότι το Τ.Ε.Ε.Π.Η. μέσα από την πολυεπιστημονική προσφορά μαθημάτων 
προσπαθεί να κάνει τους φοιτητές ικανούς τόσο να εντοπίζουν, αναλύουν και ερμηνεύουν 
τα πολύπλοκα παιδαγωγικά φαινόμενα, κατανοώντας τους ψυχολογικούς, κοινωνικούς, 
παιδαγωγικούς, τεχνο-επιστημονικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους συμμετέχοντες σε 
αυτό, όσο και να μπορούν να εμπλακούν στην παιδαγωγική διαδικασία σχεδιάζοντας, 
οργανώνοντας, εφαρμόζοντας και αξιολογώντας το εκπαιδευτικό έργο ως επιστήμονες - 
επαγγελματίες νηπιαγωγοί. Σκοπός της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι η διαμόρφωση 
εκπαιδευτικού με στέρεες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες, που να μπορεί να 
αναγνωρίζει και να αναλύει με επιστημονικό τρόπο τα εκπαιδευτικά φαινόμενα και τις 
κοινωνικές τους προεκτάσεις, να μπορεί να μετουσιώνει τις γνώσεις του σε 
εκπαιδευτικές προτάσεις με δημιουργικότητα και ευελιξία, ικανό να διαχειριστεί την 
πολυσύνθετη και κάθε φορά νέα πραγματικότητα. 

Τέλος, το Τμήμα, προσφέρει στους φοιτητές του τη δυνατότητα να διαμορφώνουν σε 
μεγάλο βαθμό το δικό τους πρόγραμμα σπουδών επιλέγοντας, πέρα από τα υποχρεωτικά, 
εκείνα τα μαθήματα που ανταποκρίνονται στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Οι 
φοιτητές ανταποκρίνονται θετικά στην οργάνωση και το περιεχόμενο του 
Προγράμματος Σπουδών, καθώς φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι σε υψηλό βαθμό 
τόσο σε ότι αφορά το περιεχόμενο των επιμέρους αντικειμένων που 
διαπραγματεύονται στα μαθήματα όσο και τη σημασία των αντικειμένων αυτών στην 
εκπαίδευσή τους. 
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Στο θέμα της λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
οφείλει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Η περαιτέρω ανάπτυξη του πρέπει να αποτελέσει άμεσο 
στόχο του Τμήματος.  

 
ΙV) Διδακτικό έργο 
Όπως φάνηκε από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην παρούσα έκθεση (κεφάλαιο 4), οι 

διδάσκοντες του Τμήματος δίνουν μεγάλη σημασία στο διδακτικό έργο που επιτελούν, 
χρησιμοποιώντας μια πληθώρα διδακτικών μεθόδων, εμπλέκοντας τους φοιτητές σε 
ερευνητικές διαδικασίες, τηρώντας με συνέπεια την παρουσία τους στο Τμήμα, παρέχοντας 
στους φοιτητές τα καταλληλότερα κατά την άποψή τους διδακτικά βοηθήματα. Το ποσοστό 
επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις των μαθημάτων του Τμήματος μπορεί να θεωρηθεί ως 
αποτέλεσμα των παραπάνω θετικών παραγόντων.  

Η ίδια θετική εικόνα, αναφορικά με την οργάνωση του διδασκαλίας από τους διδάσκοντες, 
τις διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζουν και την συνέπεια τους στις διδακτικές τους 
υποχρεώσεις, εκφράζεται και από τους φοιτητές του Τμήματος. Παράλληλα, οι φοιτητές 
φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι σε υψηλό βαθμό τόσο από την οργάνωση του μαθήματος, 
όσο και από την υποστήριξη που έχουν από τους διδάσκοντες τόσο σε ότι αφορά το 
υποστηρικτικό υλικό που τους παρέχεται στο μάθημα όσο και την ενθάρρυνση τους στην 
ενεργό συμμετοχή τους και τη διατύπωση ερωτήσεων και αποριών.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η οργάνωση και η υλοποίηση του διδακτικού 
έργου που επιτελείται στο Τμήμα τόσο σε ότι αφορά τη συγκεκριμενοποίηση των 
στόχων των μαθημάτων, των κριτηρίων αξιολόγησης των φοιτητών, την αξιοποίηση 
εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, την ενίσχυση των φοιτητών για την  ενεργή 
εμπλοκή τους στην προσέγγισης της γνώσης, συνιστούν ισχυρά χαρακτηριστικά του 
διδακτικού έργου που προσφέρεται στο ΤΕΕΠΗ και της αποτελεσματικότητάς του.  

 
V) Ερευνητικό έργο του Τμήματος 
Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν φαίνεται ότι το Τμήμα έχει δώσει κατά τα έτη 2010-

2013 έμφαση στην έρευνα. Υλοποιήθηκαν δύο συνέδρια πανελλήνιας εμβέλειας στο αντικείμενο 
της Ψυχολογίας και των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική ηλικία, που απευθύνονται στο 
επιστημονικό/ερευνητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας.  

Παράλληλα τα μέλη ΔΕ ανέπτυξαν σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο ερευνητικές 
δραστηριότητες, τα αποτελέσματα των οποία παρουσιάστηκαν σε δημοσιεύσεις σε ελληνικά και 
διεθνή περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Οι δραστηριότητες αυτές είναι καλό να 
εμπλουτιστεί για την περαιτέρω παρουσία του Τμήματος στα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά 
δρώμενα.  

Το έργο των Εργαστηρίων, που επιτελείται με εξαιρετικά περιορισμένη υλικοτεχνική 
υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και ο αριθμός των δημοσιεύσεων και των 
ετεροαναφορών των μελών Δ.Ε.Π. πιστοποιεί την ερευνητική δραστηριότητα του 
Τμήματος, για την οποία πρέπει, ωστόσο, να διαμορφωθούν καλύτερες προϋποθέσεις.  

Παρά την έλλειψη υποδομής, φαίνεται θετική η προσφορά των Εργαστηρίων στην 
εκπαίδευση των φοιτητών, καθώς όσοι από του φοιτητές συμμετέχουν σε εργαστηριακά 
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μαθήματα φαίνεται να είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την οργάνωση και τη λειτουργία 
τους. 

Στοιχεία στα οποία πρέπει να στρέψει την προσοχή του το Τμήμα είναι η ανάληψη 
επιδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων (τα οποία πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι 
ολιγάριθμα στο χώρο της Εκπαίδευσης), η διεύρυνση της συνεργασίας με άλλους 
επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς (εσωτερικού και εξωτερικού) για ερευνητικούς 
σκοπούς και η εντονότερη εμπλοκή των φοιτητών στην έρευνα. Η στελέχωση των 
Εργαστηρίων με το αναγκαίο προσωπικό (μέλη Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και η βελτίωση της 
υλικοτεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού τους, θα εξαλείψει αρνητικές συνιστώσες της 
ερευνητικής δραστηριότητας, (όπως μεταξύ άλλων την έλλειψη προσωπικού που 
αναλαμβάνει τα διαδικαστικά θέματα και την έλλειψη βασικής υποδομής), θα δώσει 
μεγαλύτερο χρόνο στους ερευνητές και θα επιταχύνει την ολοκλήρωση των 
ερευνητικών διαδικασιών. 

 
VΙ) Συνεργασίες με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και άλλους φορείς 
Το Τμήμα αξιοποιώντας την πλούσια πείρα καλών πρακτικών που έχει δείξει μέχρι 

σήμερα με την τοπική κοινωνία πρέπει να συνεχίσει και να διευρύνει ακόμα περισσότερο τη 
συνεργασία με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς. Μεγαλύτερη επαφή 
έχει με τον χώρο των εκπαιδευτικών, κυρίως των νηπιαγωγών.  

 
VΙI) Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 
Η στρατηγική της ανάπτυξης του Τμήματος δίνει έμφαση τόσο στο διδακτικό όσο και στο 

ερευνητικό έργο, καθώς μέσα από αυτά επιτυγχάνονται οι θεμελιώδεις στόχοι του. Θέματα και 
ζητήματα σχετικά με την ακαδημαϊκή του ανάπτυξη συζητούνται περισσότερο ενδελεχώς 
και συχνά σε επίπεδο επιτροπών. Παρά τις δυσκολίες που περιγράφηκαν πιο πάνω (βλ. 
Κεφάλαιο 7) η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος μπορεί να κριθεί ως 
ικανοποιητική. 

 
VΙII) Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

Η ικανοποίηση των διδασκόντων αππό το επίπεδο προσφοράς υπηρεσιών τόσο από τις 
υπηρεσίες του Τμήματος όσο και του Πανεπιστημίου γενικότερα, είναι ένα πολύ θετικό 
στοιχείο, το οποίο, ωστόσο, δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Η διατήρηση του καλού επιπέδου 
συνεργασίας με πρόσωπα και η αξιοποίηση του τεχνολογικού υλικού απαιτούν τη στελέχωση 
των υπηρεσιών με ανθρώπους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, καθώς και τη συνεχή 
συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό του υλικού. Από την άλλη, η μέτρια ικανοποίηση 
των μελών ΔΕΠ από τους χώρους και την υποδομή τους, πιστοποιεί την έλλειψη 
χώρων και υποδομών για τα οποία απαιτείται προσπάθεια βελτίωσής τους.  

Ενδεχόμενα στην κατεύθυνση αυτή να συμβάλει θετικά η συνεργασία με το ΠΤΔΕ 
που αποτελεί το έτερον Τμήμα της Σχολής για την αξιοποίηση των χώρων που 
διαχειρίζονται είτε μονομερώς είτε από κοινού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο. Σχέδια βελτίωσης - Προτάσεις  
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις που διατυπώνουν τα μέλη των 

μελών ΔΕΠ του Τμήματος, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση του υπάρχοντος 
προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, της υλικοτεχνικής 
υποδομής και του διδακτικού και ερευνητικού έργου των διδασκόντων. Το Τμήμα, 
μέσα από τα καταρτιζόμενα σχέδια, επιδιώκει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
και αποδοτικότητας τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και της υλικοτεχνικής 
υποδομής που προσδιορίζουν την ποιότητα του έργου που επιτελείται σε αυτό.  

Τα βασικότερα στοιχεία του σχεδιασμού του Τμήματος που θα συμβάλουν θετικά 
στην ανάπτυξή του παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 
Εμπλουτισμός του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ): Η 

αναδιαμόρφωση  του ΠΠΣ του Τμήματος έχει δρομολογηθεί τα τελευταία ακαδημαϊκά 
έτη και έχει εμπλουτιστεί με νέα μαθήματα που εντάσσονται σε επιστημονικά 
αντικείμενα επιστημονικού, πολιτισμικού, παιδαγωγικού, κοινωνιονιολογικού 
περιεχομένου. Ωστόσο, για τη βελτίωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών 
προτείνεται ο εμπλουτισμός του με μαθήματα επιλογής –διαδικασία που σχετίζεται 
άμεσα και με την αύξηση του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού. Παράλληλα, η 
περαιτέρω ανάπτυξη της διάστασης του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών που 
αφορά την ανάδυση και καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και πράξης των 
φοιτητών θα συμβάλει στη βελτίωση του ΠΠΣ του Τμήματος. Επαναπροσέγγιση της 
ζητήματος της δημιουργίας αναγκαίων και ικανών συνθηκών για την ανάληψη 
πτυχιακών εργασιών με προθυμία από τους φοιτητές, διαδικασία που θα ενισχύσει το 
ερευνητικό έργο που επιτελείται στο Τμήμα. 

Αναφορικά με τη λειτουργία του Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης είναι 
αναγκαία η έγκριση απόσπασης εκπαιδευτικών για τη στήριξη του, καθώς και η 
διεύρυνση του δικτύου διασύνδεσης του Τμήματος με νέους κοινωνικούς φορείς με 
σκοπό την πληρέστερη πρακτική κατάρτιση των φοιτητών. 

 
Λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί οι διαδικασίες που αφορούν στην Ίδρυση νέου ΠΜΣ στο ΤΕΕΠΗ 
βρίσεκται σε εξέλιξη.  Η σημασία της λειτουργίας ΠΜΣ είναι σαφές ότι συμβάλει τα 
μέγιστα στην κατεύθυνση της ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος. 

 
Διεύρυνση του ακαδημαϊκού, εργαστηριακού και άλλου προσωπικού.  
Το ζήτημα αυτό αποτελεί πάγιο αίτημα του Τμήματος. Ωστόσο στο πλαίσιο της 

οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα, δεν είναι δυνατόν να εισακουστεί, ειδικότερα 
τώρα που διορισμοί ήδη εκλεγμένων μελών ΔΕΠ  βρίσκονται σε αναστολή. Όμως, 
παραμένει αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού 
έργου που επιτελείται στο Τμήμα, τόσο σε ό,τι αφορά τα μέλη ΔΕΠ όσο και τα 
εργαστήρια του Τμήματος. 
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Βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων. Το ζήτημα αυτό αποτελεί πάγιο αίτημα 
του Τμήματος, ωστόσο λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, δεν φαίνεται να μπορεί 
να υλοποιηθεί. Οι αίθουσες διδασκαλίας περιορισμένες στον αριθμό αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στο διδακτικό/εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος. Επιβάλλεται η 
βελτίωση τους τόσο από άποψη χώρου όσο και υποδομής. Ένα ακόμη στοιχείο που 
είναι δυνατόν να συμβάλει στην ορθολογική λειτουργία των χώρων του Τμήματος 
(και της Σχολής εν γένει) είναι η εφαρμογή παρεμβάσεων για την εξοικονόμηση 
πόρων. Ενδεικτικά αναφέρουμε την εφαρμογή π.χ. σκιάστρων, μονωτικών υλικών 
κλπ, για την εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων.  

 
Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής. Όπως και το προηγούμενο, αποτελεί 

επίσης πάγιο αίτημα του Τμήματος.   Στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων το Τμήμα έχει υποβάλει στη Διοίκηση του Ιδρύματος προτάσεις για την 
αγορά εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού και αναμένεται η έγκριση και 
υλοποίησή τους. Ο εξοπλισμός αυτός αφορά τόσο τα εργαστήρια που λειτουργούν 
στο Τμήμα όσο και την ενίσχυση άλλων τομέων και δράσεων του. Είναι σαφές ότι ο 
εμπλουτισμός της υλικοτεχνικής υποδομής θα συμβάλει στην ανάπτυξη της 
ερευνητικής δραστηριότητας στο Τμήμα. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να προωθηθεί 
είναι η καταστροφή και μεταφορά σε αποθηκευτικούς χώρους και ανακύκλωσης 
άχρηστου/απαρχαιωμένου εξοπλισμού και κάθε άλλου τύπου υλικού. 

 
Αξιοποίηση της Τεχνολογίας που είναι διαθέσιμη στον παγκόσμιο ιστό. 

Χρήση υπηρεσιών μέσω Παγκοσμίου Ιστού για την εβδομαδιαία διαχείριση του 
ωρολογίου προγράμματος, του προγράμματος εξεταστικών περιόδων, καθώς και της 
εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης του Τμήματος. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες 
αυτές γίνεται μέσω κωδικού πρόσβασης και είναι δυνατόν να συνδεθούν μέσω ΔΠΘ 
με το υπάρχον σύστημα στο οποίο καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν τα 
μαθήματα και τους διδάσκοντες. Βέβαια και για το ζήτημα αυτό απαιτείται νέο τεχνικό 
προσωπικό για την υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
του Τμήματος. 

 
Βελτίωση λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της σχολής. Εμπλουτισμός της 

βιβλιοθήκης της Σχολής με τίτλους γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα, 
αύξηση του προσωπικού της  και εκσυγχρονισμός στο σύστημα ταξινόμησης και 
δανεισμού, καθώς επίσης και  διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας της για την κάλυψη των 
αναγκών φοιτητών και προσωπικού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Εργαλεία αξιολόγησης 
  

     Α. Ερωτηματολόγιο προς τους φοιτητές για το μάθημα και τη  
      διδασκαλία του 
Β. Ατομικό απογραφικό δελτίο για τα μέλη του εκπαιδευτικού 
     Προσωπικού 
Γ. Ατομικό απογραφικό δελτίο για τα μέλη του εκπαιδευτικού 
     Προσωπικού για το ερευνητικό/επιστημονικό έργο 
Δ. Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- Α. Ερωτηματολόγιο προς τους φοιτητές για το 
μάθημα και τη Διδασκαλία του 
 

        Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  
            Σχολή Επιστημών Αγωγής 
            Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  προς  τους  Φοιτητές για  το μάθημα και τη διδασκαλία του 
 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί συμπληρώνεται ΑΝΩΝΥΜΑ από κάθε φοιτητή. 
Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέγονται από φοιτητές, τοποθετούνται σε φάκελο που 
σφραγίζεται και παραδίδονται στo ΕΤΕΠ του μαθήματος.  

Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι πολύ σημαντική. 
Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον 
σχεδιασμό και τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών και των μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία 
έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηματολογίου. 
 
Ονομασία και κωδικός μαθήματος:  
 
 
 

 
 
1. Γενικά στοιχεία 
 
1.1. Φύλο:  Α     Θ     
 
1.2. Σε ποιο εξάμηνο των σπουδών σας είστε εγγεγραμμένος;  
 

 

1ο 2ο 3ο 4ο  
5ο 6ο 7ο 8ο Πτυχίο 
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1.3. Εργάζεστε;  Ναι      Με πλήρη απασχόληση   Με μερική 
απασχόληση     Όχι    
 
 
2. Οργάνωση και παρουσίαση του μαθήματος 
 
2.1. Στην αρχή του εξαμήνου παρουσιάστηκαν οι στόχοι του μαθήματος;  

Ναι       Γραπτώς     Προφορικώς     
Όχι     

  
2.2. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν κατανοητοί στην αρχή του εξαμήνου; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
     

  
2.3. Διατυπώθηκε εγκαίρως ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσής σας στο μάθημα;   

Ναι     Όχι     
 
2.4. Σας δόθηκε ενδεικτική βιβλιογραφία για το μάθημα;   Ναι     Όχι   
  
 
2.5. Το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν σαφές και κατανοητό; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
     

 
2.6. Το εκπαιδευτικό υλικό που χορηγήθηκε (κύριο βιβλίο, σημειώσεις, πληροφορίες στην 

ιστοσελίδα του μαθήματος, κτλ.) ήταν επαρκές για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες του 
μαθήματος (γραπτές εργασίες, εξετάσεις); 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

     
 
2.7. Το κύριο βιβλίο (ή / και οι σημειώσεις) που χρησιμοποιήσατε ήταν κατανοητό (-τά); 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
     

 
2.8. Η παρακολούθηση του μαθήματος σας βοήθησε στην κατανόησή του;  

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
     

  
2.9. Σε ποιο βαθμό το μάθημα αυτό σας προκάλεσε το ενδιαφέρον για την επιστημονική 

περιοχή στην οποία ανήκει; 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

     
 
2.10. Πόσο σημαντικό θεωρείτε το συγκεκριμένο μάθημα στο σύνολο των σπουδών σας; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
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3. Εργασίες / Ασκήσεις / Φροντιστήρια / Εργαστήρια 
 
3.1. Εκπονήσατε γραπτή (ή/και προφορική) εργασία για το συγκεκριμένο μάθημα 

(υποχρεωτική ή προαιρετική, ατομική ή ομαδική); 
Ναι     Όχι     

 
3.2. Αν ναι, αυτό σας βοήθησε για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
     

 
3.3. Οι οδηγίες για την εργασία δόθηκαν εγκαίρως;  Ναι     Όχι     
 
3.4. Οι οδηγίες για την εργασία, που σας δόθηκαν με την ανάθεσή της, ήταν επαρκείς; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
     

 
3.5. Σε ποιο βαθμό παρέχονταν επαρκείς οδηγίες από τον διδάσκοντα κατά την εκπόνηση της 

εργασίας; 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

     
 
3.6. Πόσο χρήσιμα ήταν τα φροντιστήρια; (εφόσον συνοδεύουν το μάθημα ή φροντιστηριακά 

μαθήματα)  
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

     
 
3.7. Πώς κρίνετε την ποιότητα των φροντιστηρίων; (εφόσον συνοδεύουν το μάθημα ή 

φροντιστηριακά μαθήματα) 
Μη ικανοποιητική Λίγο ικανοποιητική Μέτρια ικανοποιητική Αρκετά ικανοποιητική Πολύ ικανοποιητική 

     
 
3.8. Σε ποιο βαθμό δόθηκαν επαρκείς διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά τις βασικές αρχές των 

φροντιστηριακών ασκήσεων; 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

     
 
3.9. Τα Εργαστήρια (εφόσον λειτούργησαν επικουρικά στο μάθημα) πόσο χρήσιμα ήταν: 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
     

 
3.10. Πώς θα αξιολογούσατε την ποιότητα των εργαστηριακών ασκήσεων; 

Μη ικανοποιητική Λίγο ικανοποιητική Μέτρια ικανοποιητική Αρκετά ικανοποιητική Πολύ ικανοποιητική 
     
 
3.11. Πόσο δύσκολα σας φάνηκαν τα Εργαστήρια;  

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
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3.12. Σε ποιο βαθμό ήταν ικανοποιητικές οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 
Μη ικανοποιητική Λίγο ικανοποιητική Μέτρια ικανοποιητική Αρκετά ικανοποιητική Πολύ ικανοποιητική 

     
 
 
 
4. Διδασκαλία του μαθήματος 
 
4.1. Ο διδάσκοντας ανταποκρινόταν στις ερωτήσεις των φοιτητών κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
     

 
4.2. Ο διδάσκοντας ενθάρρυνε τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
     

 
4.3. Αξιοποιούνταν ασκήσεις, παραδείγματα, εποπτικό υλικό κατά τη διάρκεια του μαθήματος; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
     

 
 
5. Ο διδάσκων  
 
5.1. Τα μαθήματα ήταν καλά προετοιμασμένα, οργανωμένα; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
     

 
5.2. Ο διδάσκων σας διέγειρε το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
     

 
5.3. Ο διδάσκων ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη 

διόρθωση εργασιών ή ασκήσεων, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

     
5.4. Ο διδάσκων σας παρείχε υποστήριξη όταν συναντούσατε δυσκολίες και γενικά ήταν 

προσιτός στους φοιτητές;   
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

     
 
 
6. Επικουρικό προσωπικό 
 
6.1. Σε περίπτωση που υπήρχε επικουρικό προσωπικό, πώς κρίνετε τη συμβολή του στην 

καλύτερη κατανόηση της ύλης του μαθήματος; 
Μη ικανοποιητική Λίγο ικανοποιητική Μέτρια ικανοποιητική Αρκετά ικανοποιητική Πολύ ικανοποιητική 
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7. Διαθέσιμη υποστήριξη – υποδομή από το Τμήμα: 
 
7.1. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το χρονικό διάστημα στο οποίο χορηγήθηκαν τα 

εκπαιδευτικά βοηθήματα (σύγγραμμα,  πρόσθετη βιβλιογραφία); 
Μη ικανοποιητικό Λίγο ικανοποιητικό Μέτρια ικανοποιητικό Αρκετά ικανοποιητικό Πολύ ικανοποιητικό 

     
 
7.2. Υπήρχε σχετικό βιβλιογραφικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 

Μη ικανοποιητικό Λίγο ικανοποιητικό Μέτρια ικανοποιητικό Αρκετά ικανοποιητικό Πολύ ικανοποιητικό 
     
 
7.3. Πόσο η βιβλιοθήκη σας παρείχε διευκολύνσεις (χώρος μελέτης, αναζήτηση 

βιβλιογραφικών πηγών, ώρες λειτουργίας); 
Μη ικανοποιητικά Λίγο ικανοποιητικά Μέτρια ικανοποιητικά Αρκετά ικανοποιητικά Πολύ ικανοποιητικά 

     
 
7.4. Πόσο ικανοποιητικός ήταν ο χώρος (η αίθουσα) διεξαγωγής του μαθήματος; 

Μη ικανοποιητικός Λίγο ικανοποιητικός Μέτρια ικανοποιητικός Αρκετά ικανοποιητικός Πολύ ικανοποιητικός 
     

 
 
7.5. Πόσο ικανοποιητικός ήταν ο διαθέσιμος εξοπλισμός της αίθουσας διδασκαλίας; 

Μη ικανοποιητικός Λίγο ικανοποιητικός Μέτρια ικανοποιητικός Αρκετά ικανοποιητικός Πολύ ικανοποιητικός 
     

 
7.6. Πόσο επαρκής ήταν ο εξοπλισμός του εργαστηρίου (εφόσον το μάθημα περιλάμβανε 
εργαστήρια ); 

Μη ικανοποιητικός Λίγο ικανοποιητικός Μέτρια ικανοποιητικός Αρκετά ικανοποιητικός Πολύ ικανοποιητικός 
     

 
 
8. Στοιχεία για τη φοίτησή σας 
 
8.1. Μέχρι τώρα, από το σύνολο των μαθημάτων έχω παρακολουθήσει:  

Κανένα 1 - 3 4 - 6 7 – 9  10 - 13 
     

 
8.2. Πόσο τακτικά παρακολουθήσατε τα εργαστήρια; 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Σχεδόν πάντα Πάντα 
     

 
8.3. Πόσο χρόνο αφιερώνατε την εβδομάδα για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος; 

0 ώρες 1 – 2 ώρες 3 – 4ώρες  Πάνω από 5 
ώρες 

    
 

8.4. Διαβάζετε μόνο κατά τις διακοπές:     Ναι     Όχι     
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8.5. Θα διαβάσετε μόνο πριν τις εξετάσεις:  Ναι     Όχι     
 

8.6. Πόσες φορές έχετε εξεταστεί μέχρι σήμερα στο συγκεκριμένο μάθημα; 
0  1 φορά 2 φορές Περισσότερες 
    

 
8.7. Πόσο συχνά αναζητήσατε βιβλιογραφία σχετική με το μάθημα στη βιβλιοθήκη; 

Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Σχεδόν πάντα Πάντα 
     

 

 
 
8.8. Συμμετέχετε ενεργά κατά τη διάρκεια του μαθήματος;  

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
     

 
8.9. Ανταποκρίνεστε συστηματικά στις γραπτές εργασίες  / ασκήσεις; (εφόσον υπάρχουν)  

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
     

8.10. Παρακάτω μπορείτε να σημειώσετε οτιδήποτε πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συμβάλει 
στη βελτίωση του μαθήματος (προτεινόμενες αλλαγές στο μάθημα ή στον τρόπο 
διδασκαλίας).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- Β. Ατομικό απογραφικό δελτίο για τα μέλη του 
εκπαιδευτικού προσωπικού 

 
Πανεπιστήμιο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
Σχολή ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ  
Τομέας:  
Όνομα και βαθμίδα διδάσκοντα:  
Επιστημονική ειδίκευση  
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόμενων μαθημάτων 

 

  
 

  
 

  
  
  
  

Οδηγίες: 
Το ερωτηματολόγιο στο μεγαλύτερο του μέρος ΔΕΝ αποτελεί αποτίμηση ατομικών 
επιδόσεων αλλά διατύπωση άποψης/εκτίμησης για διάφορα ζητήματα που αφορούν 
τη λειτουργία του Τμήματός μας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη 
κλίμακα όπου ζητείται:  
1 2 3 4 5 

όπου 1= καθόλου, 2= λίγο, 3= μέτρια, 4= αρκετά, 5= πάρα πολύ. 
 
Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου εμφανίζονται στο τέλος του παρόντος 
ερωτηματολογίου.  
 
Επίσης, μην αγνοήσετε να συμπληρώσετε στον ειδικό χώρο που προβλέπεται στο 
τέλος του ερωτηματολογίου τις απόψεις/προτάσεις σας για βελτίωση του υπάρχοντος 
προγράμματος σπουδών.  
 
 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
 Ι. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών      
 Ανταπόκριση του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπονδών στους στόχους του Τμήματος και τις 
ανάγκες της κοινωνίας 

     

1. Πόσο ικανοποιητικό είναι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών 1 2 3 4 5 
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Σπουδών σε σχέση προς την επαγγελματική προετοιμασία 
και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων μας; 

       
 Το εξεταστικό σύστημα      
2. Εφαρμόζετε στα μαθήματα σας πολλαπλούς (σε είδος και 

χρόνο) τρόπους αξιολόγησης των φοιτητών;  
Ναι  Όχι 

3. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία αξιολόγησης των 
φοιτητών; (π.χ. είναι σαφής από το 1ο μάθημα ο τρόπος 
εξέτασης, τα κριτήρια αξιολόγησης κλπ.) 

1 2 3 4 5 

       
 Πρακτική άσκηση των φοιτητών      
4α Εμπλέκεστε με την πρακτική άσκηση των φοιτητών ως 

διδάσκων στα σεμινάρια; 
Ναι  Όχι 

4β Εμπλέκεστε με την πρακτική άσκηση των φοιτητών ως 
επόπτης; 

Ναι  Όχι 

4. Πόσο ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσματα των 
πρακτικών ασκήσεων; 

1 2 3 4 5 

5. Πόσο επιτυχής είναι η εξοικείωση των ασκούμενων με 
τους χώρους πρακτικής άσκησης (νηπιαγωγεία, μουσεία 
κτλ.); 

1 2 3 4 5 

6. Πόσο ικανοποιητικό είναι το δίκτυο διασύνδεσης του 
Τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή παραγωγικούς 
φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 

1 2 3 4 5 

7. Πόσο στενή είναι η συνεργασία και η επαφή μεταξύ των 
εκπαιδευτικών / εποπτών του Τμήματος και των 
νηπιαγωγών ή άλλων φορέων εκτέλεσης της πρακτικής 
άσκησης; 

1 2 3 4 5 

       
 ΙΙ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)      
8. Πόσο ανταποκρίνεται το ΠΜΣ στους στόχους του 

Τμήματος; 
1 2 3 4 5 

9. Πόσο ανταποκρίνεται το ΠΜΣ στις ανάγκες της κοινωνίας; 1 2 3 4 5 
10
. 

Πόσο επαρκείς είναι οι διαδικασίες αξιολόγησης και 
αναθεώρησης του Π.Μ.Σ; 

1 2 3 4 5 

11
. 

Εάν διδάξατε ή διδάσκετε τώρα στο ΠΜΣ, πόσο 
ικανοποιητική είναι η συνεργασία μεταξύ των 
διδασκόντων; 

1 2 3 4 5 

       
 Το εξεταστικό σύστημα      
 Εάν διδάξατε ή διδάσκετε τώρα στο ΠΜΣ:      
12
. 

Εφαρμόζετε πολλαπλούς (σε είδος και χρόνο) τρόπους 
αξιολόγησης των φοιτητών; 

Ναι  Όχι 

13 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία αξιολόγησης των 1 2 3 4 5 
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. φοιτητών; (π.χ. είναι σαφής από το 1ο μάθημα ο τρόπος 
εξέτασης, τα κριτήρια αξιολόγησης κτλ.) 

14
. 

Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης 
της διπλωματικής-μεταπτυχιακής εργασίας; (π.χ. είναι 
σαφής και γνωστές στον φοιτητή από το πρώτο διάστημα 
οι προϋποθέσεις, απαιτήσεις, διαδικασίες ανάθεσης και 
τρόπος εξέτασής της, τα κριτήρια αξιολόγησης κτλ.) 

1 2 3 4 5 

       
 Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών      
15
. 

Πόσο ικανοποιητική είναι η διαδικασία επιλογής των 
μεταπτυχιακών φοιτητών; 

1 2 3 4 5 

       
 III. Διδακτορικές Διατριβές      
 Εάν εποπτεύσατε ή εποπτεύετε τώρα κάποιον υποψήφιο 

διδάκτορα: 
     

16
. 

Παρέχετε κάποια κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες 
για την συμμετοχή τους σε συνέδρια (προφορική ή 
αναρτημένη ανακοίνωση, υποβολή άρθρων σε έγκριτα 
περιοδικά, διεθνή «Θερινά Προγράμματα» (summer 
schools) κλπ.; 

1 2 3 4 5 

17
. 

Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης 
της διδακτορικής διατριβής; (π.χ. είναι σαφής και γνωστές 
στον υποψήφιο από το πρώτο διάστημα οι προϋποθέσεις, 
απαιτήσεις, διαδικασίες ανάθεσης και τρόπος εξέτασής 
της, τα κριτήρια αξιολόγησης κτλ.) 

1 2 3 4 5 

18
. 

Τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες 
παρακολούθησης των διδακτορικών διατριβών (π.χ. 
ετήσιες εκθέσεις); 

Ναι  Όχι 

19
. 

Σχετίζονται οι διδακτορικές διατριβές με τη φυσιογνωμία 
του τμήματος; 

1 2 3 4 5 

       
 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  
 
 Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού       
20
. 

Πόσο σημαντική θεωρείτε τη διαδικασία αξιολόγησης των 
διδασκόντων από τους φοιτητές έτσι όπως αυτή 
διεξάγεται μέχρι σήμερα (ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 
διδάσκοντα); 

1 2 3 4 5 

       
 Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής 

διαδικασίας 
     

21 Ποιες συγκεκριμένες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποιείτε;      
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. (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις) 
Α) Διάλεξη Β) 

Εργαστηριακή 
διδασκαλία  

Γ) Εργασία με 
ομάδες  

Δ) Συνδυαστική Ε) Άλλη 
(σημειώστε) 
 
 
 
 
 

 
       
22
. 

Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν 
στις εξετάσεις των μαθημάτων; 0-

25
% 

26
-

50
% 

51
-

75
% 

76
-

10
0
% 

 

23
. 

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις 
εξετάσεις των μαθημάτων σας; 0-

25
% 

26
-

50
% 

51
-

75
% 

76
-

10
0
% 

 

       
 Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου      
24
. 

Σε ποιο βαθμό τηρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των 
μαθημάτων; 

1 2 3 4 5 

25
. 

Είναι ορθολογική η οργάνωση και η δομή του ωρολογίου 
προγράμματος μαθημάτων; 

1 2 3 4 5 

26
. 

Διδάσκετε κάποια μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο 
στενό ή ευρύτερο γνωστικό σας πεδίο; 

Ναι  Όχι 

       
 Εκπαιδευτικά βοηθήματα      
27
. 

Ποια είδη βοηθημάτων προσφέρετε ή αναφέρετε στους 
φοιτητές; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία 
απαντήσεις). 

     

Α) Βιβλία Β) Σημειώσεις  Γ) Υλικό σε 
ιστοσελίδες  

Δ) Συνδυασμός 
των παραπάνω  

Ε) Άλλο 
(σημειώστε) 
 
 
 
 
 

 
28
. 

Ποιο μέρος της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα 
βοηθήματα; 

0-
25

26
-

51
-

76
-
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% 50
% 

75
% 

10
0
% 

29
. 

Παρέχετε βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των 
διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι  Όχι 

       
 Μέσα και υποδομές      
30
. 

Πόσο επαρκείς και κατάλληλες είναι οι αίθουσες 
διδασκαλίας; 

1 2 3 4 5 

31
. 

Πόσο επαρκής και κατάλληλος είναι ο υποστηρικτικός 
εξοπλισμός τους; 

1 2 3 4 5 

32
. 

Πόσο επαρκή και κατάλληλα είναι τα εκπαιδευτικά 
εργαστήρια; 

1 2 3 4 5 

33
. 

Πόσο επαρκής και κατάλληλος είναι ο εργαστηριακός 
εξοπλισμός; 

1 2 3 4 5 

34
. 

Πόσο επαρκούν τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος μας; 
1 2 3 4 5 

35
. 

Χρησιμοποιείτε Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα μαθήματα σας; 

Ναι  Όχι 

36
. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; 
Ναι  Όχι 

37
. 

Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους 
φοιτητές: 

Ναι  Όχι 

       
 Αναλογία διδασκόντων/ διδασκομένων και η 

μεταξύ τους συνεργασία  
     

38
. 

Πόσο ικανοποιητική είναι η αναλογία διδασκόντων / 
διδασκομένων στα μαθήματά σας; 

1 2 3 4 5 

39
. 

Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με 
τους φοιτητές; 

Ναι  Όχι 

40
. 

Τηρείτε τις ανακοινωμένες ώρες γραφείου; 
Ναι  Όχι 

41
. 

Αξιοποιούν οι φοιτητές τις ώρες γραφείου σας; 
Ναι  Όχι 

       
 Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα      
42
. 

Μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών σας στην 
ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και χρήση 
βιβλιογραφίας, μικρές έρευνες κτλ.); 

Ναι  Όχι 

43
. 

Παρέχετε στους φοιτητές σας δυνατότητα συμμετοχής σε 
ερευνητικά έργα; 

Ναι  Όχι 
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Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του 
εσωτερικού και του εξωτερικού και με το 
κοινωνικό σύνολο 

44
. 

Συνεργάζεστε με κάποια εκπαιδευτικά κέντρα του 
εσωτερικού; 

Ναι  Όχι 

45
. 

Συνεργάζεστε με κάποια εκπαιδευτικά κέντρα του 
εξωτερικού; 

Ναι  Όχι 

46
. 

Έχετε αναπτύξει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 
συνεργασίες με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς 
κοινωνικούς φορείς; 

Ναι  Όχι 

       
 Κινητικότητα τον διδακτικού προσωπικού και των 

φοιτητών 
     

47
. 

Έχετε συνάψει κάποιες συμφωνίες για την ενίσχυση της 
κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ή/και των 
φοιτητών; 

Ναι  Όχι 

48
. 

Έχετε μετακινηθεί προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών / ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την 
τελευταία πενταετία; 

Ναι  Όχι 

49
. 

Έχετε υποστηρίξει κατά οποιονδήποτε τρόπο κάποιους, 
εισερχόμενους από άλλα Ιδρύματα, φοιτητές; 

Ναι  Όχι 

50
. 

Θεωρείτε ότι προωθείται επαρκώς στο Τμήμα μας η ιδέα 
της κινητικότητας φοιτητών και μελών του ακαδημαϊκού 
προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα; 

1 2 3 4 5 

       
 
 
 

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
 Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών 

υπηρεσιών 
     

73
. 

Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού 
προσωπικού και των φοιτητών; 

1 2 3 4 5 

74
. 

Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες σας είναι η οργάνωση 
και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; 

1 2 3 4 5 

75
. 

Πόσο αποτελεσματικές είναι οι υποδομές και υπηρεσίες 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Τμήματος; 

1 2 3 4 5 

       
 Υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το 

Τμήμα 
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76
. 

Πόσο επαρκής είναι η Βιβλιοθήκη της Σχολής μας (ή 
Πανεπιστημίου μας)σε σχέση με το γνωστικό σας 
αντικείμενο; 

1 2 3 4 5 

77
. 

Πόσο επαρκής είναι ο κοινόχρηστος τεχνικός εξοπλισμός; 
1 2 3 4 5 

78
. 

Πόσο επαρκείς είναι οι χώροι και ο εξοπλισμός των 
εργαστηρίων; 

1 2 3 4 5 

79
. 

Πόσο ικανοποιητική θεωρείτε τη στελέχωση των 
εργαστηρίων; 

1 2 3 4 5 

80
. 

Πόσο κατάλληλο είναι το γραφείο σας; 
1 2 3 4 5 

81
. 

Πόσο επαρκής είναι, ο χώρος της Γραμματείας του 
Τμήματος; 

1 2 3 4 5 

82
. 

Πόσο επαρκής και κατάλληλος είναι ο χώρος των 
συνεδριάσεων; 

1 2 3 4 5 

83
. 

Πόσο επαρκείς είναι οι υποδομές ΑΜΕΑ; 
1 2 3 4 5 

84
. 

Πόσο ικανοποιητική είναι η πρόσβαση σας στις υποδομές 
και στον εξοπλισμό του Ιδρύματος; 

1 2 3 4 5 

       
 Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη χρήση 

υποδομών και εξοπλισμού 
     

85
. 

Προβλέπεται η σύνταξη προϋπολογισμού και 
απολογισμού σχετικά με τους οικονομικούς πόρους του 
Τμήματος; 

Ναι  Όχι 

86
. 

Πόσο αποτελεσματική είναι η διαχείριση των οικονομικών 
πόρων του Τμήματος; 

1 2 3 4 5 
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Σχέδια βελτίωσης της οργάνωσης σπουδών, των υποδομών, του διδακτικού 
προσωπικού  
Στο σημείο αυτό διατυπώστε τις προτάσεις σας για βελτίωση του υπάρχοντος προγράμματος 
σπουδών κάνοντας αναφορά στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, πρακτικής άσκησης, 
μεταπτυχιακών σπουδών, του διδακτικού και ερευνητικού έργου των διδασκόντων.  
Χρησιμοποιείστε όσο χώρο χρειάζεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-Γ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ 
Ερευνητικό/επιστημονικό έργο 

 
Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012   

 
Πανεπιστήμιο  
Σχολή  
Τμήμα:  
Τομέας:  
Όνομα και βαθμίδα διδάσκοντα:  
Επιστημονική ειδίκευση  
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόμενων μαθημάτων 
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Ι.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ3  
Ι.1 Αριθμός δημοσιεύσεων 
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2011                       

Σύνολο                       

 
Επεξηγήσεις:  Άλλα  
 
 
 

                                                 
3 Αφορά γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως 
προσδιορίζονται από τα Π.Δ. 123/1984, 390/1995, και 187/1996. 
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Ι.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
Αναφέρετε με όλα τα απαραίτητα στοιχεία τις δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας 
ανά κατηγορία  σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση 
 
 
 
 
Ι.3 Αναγνώριση του επιστημονικού και άλλου  έργου 
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2011                        
Σύνολο                        

Επεξηγήσεις: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, 
επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαϊκοί, αντεπιστέλλοντα μέλη ακαδημιών κλπ), άλλο. 
 Αναφέρετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία ανά κατηγορία σύμφωνα με την παραπάνω 
κατηγοριοποίηση. 
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Ι.4 Ερευνητικά προγράμματα και έργα  
Ι.4.1 Ποια ερευνητικά προγράμματα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται 

σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία, είστε επιστημονικός υπεύθυνος; 
Ποια συντονίζετε και σε ποια είστε επιστημονικός συνεργάτης; 

 
 

Ι.4.2 Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές 
στα ερευνητικά αυτά προγράμματα ή/και έργα; 

 

Ι.4.3 Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στις ερευνητικές σας 
δραστηριότητες το τελευταίο έτος; Πόσοι μεταπτυχιακοί και πόσοι 
υποψήφιοι διδάκτορες; 
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ΙΙ.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συμπληρώνετε μόνον σε 
περίπτωση που έχουν εφαρμογή) 

ΙΙ.1 Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που 
χρησιμοποιείτε. 

 
 
 

ΙΙ.2 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών 
αυτών εργαστηρίων. 

 
 
 

ΙΙ.3 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού 
εξοπλισμού. 

 
 
 

ΙΙ.4 Επάρκεια και καταλληλότητα ανθρώπινου δυναμικού που υποστηρίζει 
το ερευνητικό έργο 

 

ΙΙ.5 Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής 
διαδικασίας;  

 
 
 

ΙΙ.6 Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις 
διαθέσιμες υποδομές; 

 
 
 

ΙΙ.7 Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριμένων ερευνητικών 
υποδομών; 

 

ΙΙ.8 Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Είναι σύγχρονος 
ο υπάρχων εξοπλισμός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες 
οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/εκσυγχρονισμού του; 
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ΙΙ.9 Πώς επιδιώκετε τη χρηματοδότηση για προμήθεια, συντήρηση και 
ανανέωση των ερευνητικών υποδομών; 

 
 
 

ΙΙ.10 Έχετε ερευνητικές συνεργασίες 
(α) Με συναδέλφους του Τμήματος ή με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος; 
(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού; 
(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού; 

 
 

ΙΙ.11 Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσμάτων; 
Αναφέρατε παραδείγματα. 

 
 

 
ΙΙΙ.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο 
κοινωνικό σύνολο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-Δ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα  
 

Ι.  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Πανεπιστήμιο  

Σχολή  
Τμήμα  
Τομέας  

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα   
Επιστημονική Ειδίκευση  

 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 
Προπτυχιακό / 
Μεταπτυχιακό 

Τίτλος Μαθήματος 

 
 

 

Ι.1 Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος  
 
 
 
 
 

Ι.2 Μαθησιακοί στόχοι 
 
 
 
 

Ι.3 Είδος Μαθήματος 
Εξάμηνο 

Διδασκαλίας 
 

1ο – 12ο  
Υποχρεωτικό (Υ) 

 
Επιλογής (ΕΕ) 

Υποβάθρου (ΥΠ),  
Επιστημονικής 
Περιοχής (ΕΠ),  

Γενικών Γνώσεων 
(ΓΓ), 

Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Μάθημα Κορμού (ΚΟ) 
 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

    
Ι.4 Διδασκαλία 
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Προβλεπόμενες Ώρες Διδασκαλίας 
ανά εξάμηνο 

Σύνολο 
εβδομαδιαίων 

ωρών 
διδασκαλίας 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Χρήση 
Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 
(Ναι/Όχι) 

Εργασία ή Πρόοδος 
(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 
Προαιρετική 

Διαλέξεις Εργαστήρια 
Μικρές 
ομάδε

ς 
Άλλη 

        
Ι.5 Ενημέρωση – Αξιολόγηση 

Το μάθημα 
περιλαμβάνεται στον  

Οδηγό Σπουδών; 
(Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς 
μαθήματος 

Υπάρχει ιστοσελίδα 
μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Έχει γίνει στο τρέχον 
εξάμηνο αξιολόγηση του 

μαθήματος από τους 
φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

   
ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΙΙ.1 Διδακτέα Ύλη 

ΙΙ.1.1 Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση 
της ύλης του μαθήματος; 

 
 

ΙΙ.1.2 Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το 
αντιμετωπίζετε;  

 
 

ΙΙ.2 Διδακτικά Βοηθήματα 
ΙΙ.2.1 Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο 

μάθημα. 
 
 
 

ΙΙ.2.2 Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία;  
 
 
 

ΙΙ.2.3 Ποιο ποσοστό  της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 
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ΙΙ.2.4 Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων 
συγγραμμάτων; 

 
 
 

ΙΙ.2.5 Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους 
μαθησιακούς στόχους και τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

 
 
 

ΙΙ.2.6 Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε 
συνοπτικά) 

 
 

ΙΙ.3 Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες  
ΙΙ.3.1 Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους 

φοιτητές; Αναφέρετε τις ώρες αυτές. 
 
 
 

ΙΙ.3.2 Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική 
διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας); 

 
 

ΙΙ.3.3 Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις 
φοιτητών / διαλέξεις επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με 
τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 
παραγωγικούς φορείς; 

 
 
 

ΙΙ.4 Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 
Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το 
θεωρητικό μέρος του μαθήματος; 
0-20%   20-40%   40-60%   60-80%   80-100%   Δεν γνωρίζ   
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ΙΙ.5 Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 
ΙΙ.5.1 Τρόποι Αξιολόγησης; 
Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την 
αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου   
Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου  
Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση):  
Κατ’ οίκον εργασία:  
Προφορική παρουσίαση εργασίας:  
Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις:  
Άλλα * :  

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 
 
 
 

 
Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων; (Nαι ή Όχι) 

 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 
εξαμήνου; (Nαι ή Όχι). 

 

 
ΙΙ.5.2 Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των 

φοιτητών; 
 
 
 

 
ΙΙΙ.  ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΙΙΙ.1 Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

ΙΙΙ.1.1 Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο 
μάθημα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 
υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 
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ΙΙΙ.1.2 Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, 
του εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

 
 
 

ΙΙΙ.1.3 Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός 
προγραμματισμένων ωρών; 

 
 

ΙΙΙ.1.4 Σπουδαστήρια 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού 
και της διαθεσιμότητάς τους. 

 
 
 

ΙΙΙ.1.5 Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη 
(βιβλιογραφία και άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

 
 

ΙΙΙ.1.6 Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή;  
Σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις αναγκαίες βελτιώσεις. 

 
 
 

ΙΙΙ.1.7 Πώς κρίνετε τη διαθέσιμη οικονομική υποστήριξη του μαθήματος 
(αναλώσιμα, γραφική ύλη κτλ); 

 

ΙΙΙ.1.8 Υπάρχει επαρκής υποστήριξη του μαθήματος από επικουρικό 
προσωπικό; 

 
 
 

 
Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
ΙΙΙ.2.1 Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη 

διδασκαλία του μαθήματος και πώς; 
 



 116 

ΙΙΙ.2.2 Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; 
(Αναφέρατε παραδείγματα). 

 
 

ΙΙΙ.2.3 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
 
 
 

ΙΙΙ.2.4 Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
 
 
 

ΙΙΙ.2.5 Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 
 
 
ΙV.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΙV.1 Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και 

πότε; 
 
 
 

ΙV.2 Ποια είναι η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του 
μαθήματος;  
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το μάθημα και τα προηγούμενα έτη 
καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουμένων ετών 

Έτος 

Κατανομή Βαθμών (% φοιτητών) Μέσος όρος  
Βαθμολογίας  

(σύνολο φοιτητών) 
0 – 3,9 4 – 4,9 5 – 5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 

8.5-
10.0 

2008-2007        
2007-2006        
2006-2005        
2005-2004        
2004-2003        

 

 
 
 
 
 
 
V. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
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V.1 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας 
από τους φοιτητές; Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού 
ερωτηματολογίου. 

 
 
 

V.2 Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων;  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας του Τμήματος 
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Α. Εσωτερικός Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. 
Β. Εσωτερικός Κανονισμός  Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 
Γ. Εσωτερικός Κανονισμός  Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών 
Δ. Εσωτερικός Κανονισμός  Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης 
Ε. Επιτροπές Τμήματος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-Α 
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Εσωτερικός Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών 
Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ισχύει ο εξής Κανονισμός Προπτυχιακών 
Σπουδών για τον φοιτητή ο οποίος ενεγράφη στο Τμήμα ως πρωτοετής. Για τους 
φοιτητές παλαιοτέρων ετών ισχύει ο Κανονισμός ο οποίος περιλαμβανόταν στον 
Οδηγό Σπουδών που έλαβαν  κατά την εγγραφή τους στο Α΄ έτος. 
Σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις, τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. και 
τις ειδικές ρυθμίσεις που απορρέουν από τις αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων  του 
Τμήματος ορίζονται τα εξής: 
Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα. Η ανώτατη διάρκεια 
φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο 
αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το 
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, προσαυξανόμενο κατά 100%.  
Η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για 
τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται πάντως σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, 
προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων φοίτησης, που 
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 
Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος, κάθε φοιτητής οφείλει να υποβάλει στη 
Γραμματεία δήλωση επιλογής των υποχρεωτικών μαθημάτων επιλογής  
για το συγκεκριμένο εξάμηνο σπουδών.  
Οι φοιτητές δεν δηλώνουν υποχρεωτικά μαθήματα. Μπορούν να 
εξεταστούν σε όσα υποχρεωτικά μαθήματα χρωστούν από προηγούμενα 
έτη, αλλά όχι σε υποχρεωτικά μαθήματα επόμενων ετών. 
Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν κατ’ επιλογήν μαθήματα από το εξάμηνο στο 
οποίο φοιτούν (εκτός αν υπάρχει κάποια ειδική ρύθμιση). Οι φοιτητές δεν 
μπορούν να επιλέξουν σε ένα εξάμηνο σπουδών περισσότερα κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά μαθήματα από τα προβλεπόμενα κατά το Ενδεικτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών. Σε κάθε εξάμηνο η Γενική Συνέλευση του Τμήματος καθορίζει την 
προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.  
Το εκπαιδευτικό έργο για κάθε εξάμηνο προγραμματίζεται για 13 τουλάχιστον 
πλήρεις εβδομάδες. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: 1η του 
Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου, 2η του Ιουνίου και 3η του Σεπτεμβρίου και διαρκούν 
από 3 εβδομάδες η κάθε μία. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη 
Σύγκλητο και τη Γ.Σ. του Τμήματος. 
Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την 1η εξεταστική του Ιανουαρίου - 
Φεβρουαρίου στα διδασκόμενα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, κατά την 2η 
περίοδο του Ιουνίου στα διδασκόμενα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, ενώ κατά 
την 3η περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινού 
και εαρινού). Οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα που 
δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία σε όλες τις εξεταστικές περιόδους. 
Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον 
διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές 
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ή/και προφορικές εξετάσεις ή/και να στηριχθεί σε εργαστηριακές ασκήσεις, 
προόδους κλπ. 
Ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει πετύχει σε ένα μάθημα, όταν η τελική βαθμολογία 
του σε αυτό είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5 σε κλίμακα 0 έως 10. 
Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει το 
μάθημα. Αν πρόκειται για μάθημα επιλογής, μπορεί να το αντικαταστήσει με άλλο 
μάθημα επιλογής. Η τελική βαθμολογία, καθώς και οι επιμέρους αξιολογήσεις, 
μπορούν να προκύπτουν, όπως είπαμε, ως αποτέλεσμα γραπτών ή/ και 
προφορικών ή/και πρακτικών εξετάσεων ή/και της όλης απόδοσης της συμμετοχής 
του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως από παρουσίαση εργασιών για 
ειδικά θέματα ή και από άλλες αξιόλογες δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
εμπέδωση των γνώσεων. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται άλλες μορφές 
αξιολόγησης, εκτός από την τελική εξέταση, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η 
δυνατότητα ίσης πρόσβασης για όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές. 
Οι φοιτητές του 4ου έτους μπορούν είτε να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία είτε να 
επιλέξουν τρία (3) [τέσσερα (4) από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11] κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά μαθήματα (ή και ελεύθερης επιλογής από το ακαδημαϊκό έτος 2010-
11). Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί με τρία (3) [τέσσερα (4) από το ακαδημαϊκό 
έτος 2010-11] κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος 
Διδασκομένων Μαθημάτων. 
Η Πρακτική Άσκηση βαθμολογείται, όπως επίσης δεν βαθμολογούνται και τα 
συναφή Σεμινάρια και Εργαστήρια. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται, η επιτυχής 
ολοκλήρωση των φοιτητών στο σύνολο των δραστηριοτήτων Πρακτικής 
Κατάρτισης, η οποία τους παρέχει 24 συνολικά διδακτικές μονάδες. Τούτο 
σημαίνει ότι το σύνολο των μαθημάτων, σεμιναρδραστηριοτήτων Πρακτικής 
Κατάρτισης ισοδυναμεί με 8 τυπικά εξαμηνιαία μαθήματα. 
Στα αυτοτελή φροντιστηριακά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών δεν 
διεξάγονται εξετάσεις και δεν δίνεται βαθμός στους φοιτητές. Η παρακολούθηση 
όμως των φοιτητών στα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτική, σε αντίθεση με την 
παρακολούθηση των φροντιστηριακών ωρών ενός κανονικού μαθήματος, η οποία 
δεν είναι υποχρεωτική. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χαρακτηρίζεται ως 
ολοκληρωμένη και επιτυχής η παρακολούθηση ενός αυτοτελούς φροντιστηριακού 
μαθήματος από τους φοιτητές, καθορίζονται με αποκλειστική ευθύνη του 
διδάσκοντος ή των διδασκόντων και ανακοινώνονται στους φοιτητές από την 
αρχή. 
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του κάθε φοιτητής έχει τη 
δυνατότητα να εξετάζεται σε κάθε εξεταστική περίοδο σε όλα τα μαθήματα του 
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, ανεξάρτητα από το εάν αυτά διδάσκονται 
σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.   
Σε ό,τι αφορά τις γραπτές εξετάσεις, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
εξηγήσεις από τους διδάσκοντες για τα γραπτά τους και γενικότερα για την 
αξιολόγηση και τη βαθμολόγησή τους κατά τις εξετάσεις. 
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Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου του Τμήματος λαμβάνονται υπόψη οι 
βαθμοί όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 
Ένα μάθημα θεωρείται ότι δεν έχει διδαχθεί μόνο στις περιπτώσεις μη 
προσέλευσης έστω και πέντε (5) φοιτητών ή μη προσέλευσης του διδάσκοντος. 
Σημειώνεται ότι ο Νόμος απαιτεί τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας κάθε 
εξαμηνιαίου μαθήματος. Επομένως ένα μάθημα θεωρείται ότι δεν έχει διδαχθεί 
επαρκώς εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί λιγότερες ώρες από τα 4/5 του 
προβλεπόμενου στο πρόγραμμα χρόνου διδασκαλίας για τις εργάσιμες ημέρες του 
αντίστοιχου εξαμήνου. Υποχρέωση αναπλήρωσης των μαθημάτων που δεν 
πραγματοποιήθηκαν, προκειμένου να καλυφθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός 
εβδομάδων διδασκαλίας, υπάρχει μόνο για τα μαθήματα που δεν 
πραγματοποιήθηκαν λόγω μη προσέλευσης των διδασκόντων. Σε περίπτωση που 
ένα μάθημα θεωρηθεί ότι δεν έχει διδαχθεί, δεν είναι δυνατόν να δοθεί βαθμός 
στους φοιτητές για το εν λόγω μάθημα και οι φοιτητές υποχρεούνται να 
επιστρέψουν τα διδακτικά βιβλία που τους έχουν διανεμηθεί.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-Β 
Εσωτερικός κανονισμός  για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 

Η διδακτορική διατριβή είναι μια πρωτότυπη επιστημονική πραγματεία, με την έννοια 
ότι οφείλει να συμβάλει, με την παραγωγή νέας γνώσης, στο γνωστικό πεδίο στο 
οποίο εντάσσεται.   
Η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικών διατριβών και απονομής του τίτλου του 
διδάκτορα διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 12, 13 και 14 του 
Ν. 2083/92. 

Οι διαδικασίες επιλογής υποψηφίων διδακτόρων,  ο ορισμός των 
υποχρεώσεων των υποψηφίων διδακτόρων, οι διαδικασίες αποτίμησης της προόδου 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών και οι προϋποθέσεις απονομής διδακτορικού 
διπλώματος στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία σε 
θεματικές περιοχές, οι οποίες δεν εντάσσονται σε αυτές των λειτουργούντων 
οργανωμένων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ρυθμίζονται από τις 
κάθε φορά ισχύουσες σχετικές διατάξεις και από τον παρόντα κανονισμό και 
εξειδικεύονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. 
Α. Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων 
1. Προϋποθέσεις επιλογής 
Δεκτοί για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό γίνονται υποψήφιοι που εξασφαλίζουν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις (εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 και εδάφιο α΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.2083/92): 
α. Κατοχή Πτυχίου Ελληνικού ή ισότιμου ξένου ΑΕΙ  σε γνωστικό αντικείμενο 

συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. 
β. Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Ελληνικού ή ισότιμου ξένου Α.Ε.Ι. 

(προϋπόθεση απαραίτητη στην περίπτωση πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.). Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης μπορεί να γίνονται δεκτοί και μη κάτοχοι Μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται τριετής τουλάχιστον 
αποδεδειγμένη επαγγελματική/ερευνητική  εμπειρία σε επιστημονικό πεδίο 
συναφές με αυτό στο οποίο εντάσσεται η προτεινόμενη διατριβή. Στα 
παραπάνω συνεκτιμώνται: η ύπαρξη βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίων 
εξειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της προτεινόμενης διατριβής, η συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε Συνέδρια, η χορηγία υποτροφίας 
από το ΙΚΥ ή άλλο ίδρυμα, η συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις.  

γ.  Το προτεινόμενο θέμα της διατριβής να είναι συναφές με τα γνωστικά 
αντικείμενα των Επιστημών της Εκπαίδευσης.  

δ. Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι να γνωρίζουν 
άριστα και την ελληνική γλώσσα.  

2. Υποψηφιότητα  
Υποψηφιότητα υποβάλλεται με σχετική αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος, 

ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος ή με πρωτοβουλία 
του ιδίου του ενδιαφερομένου κατόπιν επικοινωνίας και συνεργασίας με μέλος ΔΕΠ 
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του Τμήματος του οποίου τα ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι συγγενή προς το 
γνωστικό πεδίο στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική 
διατριβή. Στην περίπτωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε αυτήν 
καθορίζονται συγκεκριμένες θέσεις σε επιμέρους θεματικές περιοχές του Τμήματος 
και καλούνται όσοι επιθυμούν, και πληρούν τις προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά των 
κριτηρίων, όπως αυτά προκύπτουν από την προηγούμενη παράγραφο: 
1. Έντυπη αίτηση στην οποία αναφέρεται το θεματικό πεδίο έρευνας. 
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 
3. Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου. 
4. Επίσημο Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος όπου υπάρχει (όταν προέρχεται 
από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει η αναγνώριση των τίτλων 
από τον ΔΟΑΤΑΠ). 
5. Επικυρωμένα πιστοποιητικά βαθμολογίας, τόσο του Πτυχίου όσο και του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος. 
6. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας. Η καλή γνώση τεκμαίρεται από τα 
αντίστοιχα επίσημα πιστοποιητικά αναγνωρισμένων οργανισμών. 
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις εάν υπάρχουν.  
8. Αποδεικτικά διδακτικής, επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον 
υπάρχουν. 
3. Ορισμός Τριμελούς  Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Για τους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί, η  Γενική Συνέλευση  Ειδικής Σύνθεσης 
ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και 
επίβλεψη του υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του 
άρθρου 13 και στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Ν. 2083/92, 
όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Ως επιβλέπων της διεξαγωγής της διδακτορικής 
διατριβής ορίζεται το µέλος ΔΕΠ που πρότεινε το θέμα, ενώ η συμμετοχή των δύο 
άλλων µελών πραγματοποιείται µε κριτήριο τον βαθμό συγγένειας προς το γνωστικό 
αντικείμενο, καθώς και την επιστημονική, ερευνητική ή συγγραφική συναφή 
δραστηριότητα. 
4. Υποχρεώσεις του υποψήφιου διδάκτορα 
Κατά τη συζήτηση αποδοχής της αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, η 
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μπορεί να ορίσει, ως προϋπόθεση της οριστικής 
έγκρισης της αίτησης, την υποχρέωση ο υποψήφιος διδάκτορας να παρακολουθήσει 
επιτυχώς όσα μαθήματα του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
κρίνονται αναγκαία για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Ο αριθμός των 
πρόσθετων μαθημάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τα πέντε (5).  
Μέσα σε προθεσμία έως 12 μηνών από τον ορισμό του θέματος της διατριβής, ο 
υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει στην τριμελή συμβουλευτική του επιτροπή 
ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση, στην οποία εκθέτει το ακριβές αντικείμενο της 
διατριβής του, τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσει το 
αντικείμενο αυτό, την προγενέστερη ερευνητική δραστηριότητα, όπως αυτή 
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προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διατριβής. 
Ο υποψήφιος διδάκτορας, εάν και εφόσον ενισχύεται οικονομικά με οποιοδήποτε 
τρόπο από το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα (υποτροφία, συμμετοχή σε ερευνητικό 
πρόγραμμα, χορηγία κ.ά.), οφείλει να απασχολείται επικουρικά (ερευνητικά ή/και 
διδακτικά) στο Τμήμα. Οι υποχρεώσεις του ορίζονται με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος.  
Εάν ο υποψήφιος διδάκτορας δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση, θα μπορούσε στα 
πλαίσια της ανταποδοτικότητας να απασχοληθεί διδακτικά, ερευνητικά ή/και 
διοικητικά στο Τμήμα, επικουρώντας σε εργαστηριακά, φροντιστηριακά μαθήματα, 
επιτηρήσεις εξετάσεων. Η συμμετοχή του υποψηφίου τόσο στην ερευνητική όσο και 
στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος αποτελεί μέρος της εκπαίδευσής του. Η 
απόκτηση των προαναφερθεισών εμπειριών κρίνεται ως χρήσιμη για τη μετέπειτα 
επιστημονική εξέλιξη του υποψηφίου διδάκτορα. Η ανάθεση επικουρικού διδακτικού 
έργου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. 
 5. Ετήσιες Εκθέσεις 
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει το ερευνητικό έργο 
του υποψήφιου διδάκτορα.  Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με 
τον υποψήφιο υποβάλλει έκθεση προόδου, στο τέλος κάθε χρόνου, η οποία 
παρουσιάζεται γραπτά και προφορικά, προς έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.  
6. Διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
6.1. Η διάρκεια της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από τρία έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος ή της οριστικής έγκρισης 
της αίτησης στις περιπτώσεις που υπάρχει η υποχρέωση παρακολούθησης πρόσθετων 
μαθημάτων (εδάφ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 Ν.2083/92). Η διαδικασία αρχίζει με 
την έναρξη του εξαμήνου που ακολουθεί της αποδοχής του υποψηφίου από το 
Τμήμα.  Επίσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη, εκτός αν υπάρξει ειδική 
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πλήρως αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου. Σε 
αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος παύει αυτομάτως να έχει την ιδιότητα του 
υποψηφίου διδάκτορα του Τμήματος.  
6.2. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα παράτασης εκπόνησης κατά ένα έτος από το 
μέγιστο δυνατό χρόνο, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα και 
ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη πρόταση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 
και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. 
Ο υποψήφιος επίσης μπορεί να διακόψει την εκπόνηση της διατριβής το πολύ για δύο 
έτη κατόπιν αίτησής του, συναίνεσης του επιβλέποντος καθηγητή και έγκρισης της 
Γενικής  Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.  
Σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου και ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης είναι δυνατόν να 
μην προσμετρηθεί συγκεκριμένη χρονική περίοδος στη διάρκεια εκπόνησης της 
διατριβής. Ως λόγοι μη προσμέτρησης θεωρούνται  η στρατιωτική θητεία, η 
αποδεδειγμένη ασθένεια ή νοσηλεία όπως και άλλοι σοβαροί λόγοι που έχουν 
εμποδίσει την ενασχόληση με τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. 
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Διακοπή ή μη προσμέτρηση  χρονικής περιόδου δεν γίνεται στις περιπτώσεις που ο 
υποψήφιος έχει εκπαιδευτική άδεια από την εργασία του.    
7. Γλώσσα της Διατριβής 
Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που, στα 
πλαίσια διεθνών συνεργασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 
3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/17.10.2005), η διδακτορική διατριβή συντάσσεται σε άλλη 
γλώσσα, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει εκτεταμένη περίληψη της διατριβής 
του στην Ελληνική γλώσσα. 
8. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
Όταν ο υποψήφιος ολοκληρώσει τη διατριβή, και μετά την κατάθεση της τελικής 
έκθεσης προόδου, η Συμβουλευτική Επιτροπή εισηγείται στη Γενική Συνέλευση 
Ειδικής Σύνθεσης τη συγκρότηση Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, σύμφωνα με 
το εδάφιο β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12 και του εδαφίου ζ΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 13 του Ν. 2083/92.   
9. Υποστήριξη της διατριβής  
Μετά  την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος την 
υποβάλλει  στη Γραμματεία του Τμήματος σε επτά (7) αντίτυπα. Ο Πρόεδρος της  
εξεταστικής επιτροπής, σε συνεννόηση με τον υποψήφιο ορίζει την ημερομηνία, την 
ώρα και τον τόπο της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής και υπογράφει την 
πρόσκληση από κοινού με τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η Γραμματεία του Τμήματος 
μεριμνά για την έκδοση σχετικής δημόσιας ανακοίνωσης. 
Στην πρόσκληση αναφέρεται ρητά ότι η διαδικασία παρουσίασης και υποστήριξης της 
διατριβής από τον υποψήφιο διδάκτορα είναι δημόσια και κατά συνέπεια μπορεί να 
την παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος. Η πρόσκληση αναρτάται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος και σε εμφανή σημεία του Τμήματος. 
Επίσης, ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να συμπληρώσει και να αποστείλει στο 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης τα προβλεπόμενα έντυπα. 
Για την έναρξη της διαδικασίας παρουσίασης και ανάπτυξης της διατριβής απαιτείται η 
παρουσία των 5 τουλάχιστον μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. 
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης από τον υποψήφιο, υποβάλλονται σχετικές 
με το θέμα ερωτήσεις από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, στις οποίες απαντά ο 
υποψήφιος. Στη συνέχεια αποχωρούν όλοι, ώστε η Εξεταστική Επιτροπή να 
συνεδριάσει κατ’ ιδίαν. Η Επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της 
διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη. 
Εφόσον υπέρ της έγκρισης της διδακτορικής διατριβής ψηφίσουν τα πέντε (5) 
τουλάχιστον μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, η διατριβή θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 
Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής γίνεται, με ψηφοφορία, η αξιολόγηση 
της συνολικής επίδοσης του υποψηφίου με έναν από τους εξής χαρακτηρισμούς: 
«Άριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς». Για τον πιο πάνω αξιολογικό χαρακτηρισμό 
απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Στο τέλος 
της διαδικασίας εξέτασης συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
όλα τα παρόντα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και υποβάλλεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. 
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προκειμένου εκείνη να προχωρήσει στην αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα 
του Τμήματος.  
Σε δημόσια συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. διαβάζεται το πρακτικό της Εξεταστικής 
Επιτροπής και ακολουθεί η καθομολόγηση του υποψηφίου και η αναγόρευσή του σε 
διδάκτορα. Στη συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ενδέχεται να παρίσταται και ο Πρύτανης ή 
ένας από τους Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος ή ο Κοσμήτορας της Σχολής.  
Πριν από την καθομολόγηση, η διατριβή θα πρέπει να έχει τυπωθεί και βιβλιοδετηθεί 
με τη φροντίδα του διδάκτορα. Ο διδάκτορας καταθέτει αντίτυπα της διατριβής του 
ως εξής: 

• Από ένα αντίτυπο στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 
• Ένα αντίτυπο στη Γραμματεία του Τμήματος. 
• Δύο αντίτυπα στη Βιβλιοθήκη της Σχολής.   
• Δύο αντίτυπα στην Βιβλιοθήκη της Βουλής.   
• Δύο αντίτυπα στην Εθνική Βιβλιοθήκη.  
• Ένα αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 

Β. Μεταβατική διάταξη 
Για τους υποψηφίους διδάκτορες, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού έχουν συμπληρώσει το ανώτατο χρονικό διάστημα εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής (12 εξάμηνα), θα αποσταλεί επιστολή (με απόδειξη 
παραλαβής) με την οποία θα τους γνωστοποιείται ότι παύουν, σύμφωνα με την 
απόφαση αυτή, να έχουν την ιδιότητα του Υποψηφίου Διδάκτορα. Επίσης, θα τους 
γνωστοποιείται, ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος δύνανται να υποβάλλουν 
αιτιολογημένη αίτηση στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος με την 
οποία θα ζητούν παράταση του χρόνου περάτωσης της διατριβής τους ή τη μη 
προσμέτρηση συγκεκριμένης χρονικής περιόδου στη διάρκεια εκπόνησης της 
διατριβής. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης θα αποφασίζει κατά περίπτωση. 
Μετά την πάροδο 30 ημερών από την ημέρα αποστολής της παραπάνω επιστολής 
από το Τμήμα και σε περίπτωση που δεν υπάρξει αίτηση του υποψηφίου, αυτός 
διαγράφεται οριστικά από τις καταστάσεις των υποψηφίων διδακτόρων του 
Τμήματος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-Γ 
Εσωτερικός  Κανονισμός  Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών 

Απόφαση της  Γ. Σ. του Τμήματος  154/07.05.2003. 
Αντικατάσταση του άρθρου 5 στη Γ. Σ. 157/01.10.03 

Προσθήκη της παραγράφου 6 στο άρθρο 2 και  τροποποίηση  
των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 4 στη Γ. Σ. 176/03.06.2006. 

  Τροποποιήσεις άρθρου 1, 2, 3 & 4 στη Γ. Σ. 219.26.05.10 
Τροποποίηση άρθρου 2, παρ. 2, στη Γ. Σ. 230/.01.06.11 

Τροποποίηση άρθρου 2, παρ.6, άρθρου 3, παρ.3, άρθρου 4, παρ. 3,5,6 στη 
Γ. Σ. 237/.13.06.12 

 
Άρθρο 1 

Δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας 
 
1. Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική. Στους φοιτητές που εγγράφονται 
στο Δ΄ έτος  σπουδών παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής 
εργασίας. 
2. Δικαίωμα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας έχουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους στο «Φροντιστήριο Κατανόησης και 
Γραφής Επιστημονικών Κειμένων», στο μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας Ι» και έχουν 
παρακολουθήσει στο 6ο εξάμηνο & Περιγραφική Στατιστική του 3ου εξαμήνου. 
3. Στη σύνθεση του πτυχίου, η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με 9 διδακτικές 
μονάδες και ενέχει τη θέση τριών (3) κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων.  
 
 
Άρθρο 2 

Διαδικασία εποπτείας 
 
1. Μπορούν να επιβλέπουν πτυχιακές εργασίες: α) Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ε.Π.Η., 
β) τα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων που διδάσκουν με ανάθεση στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. (εφόσον 
το επιθυμούν), γ) τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, δ) οι 
διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος (εφόσον 
διδάσκουν στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. και στα δυο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους και εφόσον το 
επιθυμούν), και ε) τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. και οι διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 ειδικών 
γνωστικών αντικειμένων (μουσική, αισθητική αγωγή, θέατρο). 
2. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.ΔΙ.Π. (που απασχολείται αποκλειστικά στο Τ.Ε.Ε.Π.Η.) έχει 
την υποχρέωση να εποπτεύσει, κάθε ακαδημαϊκό έτος, έως 5 πτυχιακές εργασίες. 
Εξαιρούνται –εφόσον το επιθυμούν- τα μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία απουσιάζουν, κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, με εκπαιδευτική άδεια πάνω από τρεις (3) μήνες. 
3. Στην 1η Γ.Σ. του Μαΐου κάθε έτους οι έχοντες δικαίωμα εποπτείας πτυχιακών 
εργασιών υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γ.Σ. α) τα θέματα ή τις θεματικές ενότητες 
πτυχιακών εργασιών που προτείνουν και σύντομη περιγραφή του θέματος ή της 
ενότητας, καθώς και β) τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή των φοιτητών. Η 
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Γ.Σ. εγκρίνει τον κατάλογο των θεμάτων και αυτός αναρτάται στον Πίνακα  Ανακοινώσεων 
του Γ΄ έτους. 
4. Εντός 45 ημερών, μετά την ανάρτηση του παραπάνω καταλόγου, 
ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής των φοιτητών και κατατίθεται στη Γραμματεία 
του Τμήματος η σχετική δήλωση «Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας» υπογεγραμμένη 
από τον επόπτη και τον φοιτητή. 
5. Η Γραμματεία  του Τμήματος καταρτίζει τον κατάλογο των πτυχιακών εργασιών 
που εκπονούνται  και ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. 
6.  Στην αρχή του εαρινού εξαμήνου η Γ.Σ. ορίζει, για κάθε πτυχιακή εργασία 1 
(ένα) μέλος Δ.Ε.Π. το οποίο μαζί με τον Επόπτη της Πτυχιακής Εργασίας απαρτίζει την 
Διμελή Εξεταστική Επιτροπή. Σε επόμενη Γ.Σ. μπορεί να γίνει αλλαγή μέλους της 
Διμελούς Εξεταστικής Επιτροπής εφόσον απαιτηθεί. 
 
Άρθρο 3 

Εκπόνηση και περιεχόμενο πτυχιακών εργασιών 
 
1. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται ατομικά ή –σε περίπτωση συνεργασίας ( έως 2 
φοιτητές) - προσδιορίζεται σαφώς η συμβολή κάθε φοιτητή. 
2. Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι μιας περιορισμένης έκτασης 
βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, όπως αυτή ορίζεται στα πλαίσια των 
γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τ.Ε.Ε.Π.Η. 
3.    Μικρή τροποποίηση του θέματος της πτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει 
στη διάρκεια εκπόνησής της. 
 
 
Άρθρο 4 

Δημόσια παρουσίαση – βαθμολόγηση 
 
1.  Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής 
παραδίδει 2 αντίτυπα, ένα για κάθε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, τουλάχιστον μια 
εβδομάδα πριν τη δημόσια παρουσίαση. 
2. Η ημέρα και η ώρα της δημόσιας παρουσίασης καθορίζεται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος, κατόπιν συνεννόησης, και αναρτάται στους Πίνακες 
Ανακοινώσεων. 
3. Οι δημόσιες παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών λαμβάνουν χώρα 
εντός του 30μέρου που προηγείται της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και 
του Φεβρουαρίου, εντός του 15μέρου που έπεται της εξεταστικής περιόδου του 
Σεπτεμβρίου και σε αυτές παρίστανται διδάσκοντες και φοιτητές του Τμήματος 
και εντός των εξεταστικών περιόδων Ιουνίου, Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου. 
4. Η πτυχιακή εργασία βαθμολογείται σε κλίμακα βαθμολογίας από το 1 έως 
το 10 και με βάση το 5. 
5.   Μετά το πέρας της δημόσιας παρουσίασης, τα μέλη της Διμελούς Επιτροπής 
συσκέπτονται και αποφασίζουν για τη βαθμολογία. Συντάσσουν και υπογράφουν 
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Πρακτικό, στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός και τυχόν παρατηρήσεις, το οποίο κατατίθεται 
στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με 1 (ένα) αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας σε 
έντυπη μορφή και 2 (δύο) αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. Ένα αντίγραφο 
(ηλεκτρονική μορφή) φυλάσσεται στο Αρχείο της Γραμματείας και δύο αντίγραφα  (ένα 
έντυπο και ένα ηλεκτρονικό) κατατίθενται στη Βιβλιοθήκη της Σχολής. Το εξώφυλλο και η 
σελίδα τίτλου της πτυχιακής εργασίας πρέπει να περιείχει τα εξής στοιχεία: ονομασία 
Παν/μίου, Σχολής, Τμήματος, ονοματεπώνυμο(α) φοιτητή(ών) που την εκπόνησε(αν), 
Αριθμό Μητρώου (Α.Ε.Μ.) τίτλο πτυχιακής εργασίας, ονοματεπώνυμο επιβλέποντα 
καθηγητή, ονοματεπώνυμο δεύτερου μέλους της Διμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, τόπος 
και ημερομηνία εξέτασης. Κάθε ηλεκτρονικό αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας θα δίνεται 
στη Γραμματεία σε ψηφιακό δίσκο (CD/DVD). Κάθε ψηφιακός δίσκος θα περιέχει ένα 
αρχείο pdf με το κείμενο της πτυχιακής εργασίας και ένα ξεχωριστό αρχείο doc. Το αρχείο 
doc θα έχει όλα τα στοιχεία της πτυχιακής εργασίας (σε ελληνικά και αγγλικά) δηλ. τα 
στοιχεία που περιέχει το εξώφυλλο της πτυχιακής εργασίας, περίληψη (μέχρι δεκαπέντε 
γραμμές) και πέντε λέξεις-κλειδιά. Στο εξώφυλλο του ψηφιακού δίσκου (CD/DVD) να 
υπάρχει σμίκρυνση της σελίδας του τίτλου της πτυχιακής εργασίας. 
6.   Το πλήρες κείμενο της πτυχιακής εργασίας θα είναι προσβάσιμο σε αναγνώστες της 
Βιβλιοθήκης της Σχολής ή σε χρήστες του Διαδικτύου μόνο εφόσον υπάρξει συναίνεση 
του(των) συγγραφέα(ων). 
 
Άρθρο 5 

Ακύρωση της δήλωσης εκπόνησης πτυχιακής εργασίας 
 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται είτε 
μετά από αίτηση του φοιτητή είτε μετά από εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή 
δύναται να ακυρωθεί η δήλωση για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Στην περίπτωση 
αυτή, ο φοιτητής, προκειμένου να ολοκληρώσει τις σπουδές του, υποχρεούται να 
εγγραφεί σε τρία (3) κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Εκτός κι αν ο φοιτητής 
επιθυμεί να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία σε άλλο γνωστικό αντικείμενο (θεματική 
ενότητα) οπότε ακολουθείται η διαδικασία που ακολουθείται και για τους υπόλοιπους 
φοιτητές (διάρκεια εκπόνησης 1 ακαδημαϊκό έτος). Οι αιτήσεις αυτής της μορφής 
εξετάζονται από τη Γ.Σ.  του Τμήματος τον Οκτώβριο, τον Φεβρουάριο και τον 
Ιούνιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-Δ 
Εσωτερικός Κανονισμός  Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης 

Κανονισµός Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης (Π.Π.Κ.) 
 
1. Οι ηµέρες και οι ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων, σεμιναρίων και 

εργαστηρίων είναι προκαθορισμένες και αναγράφονται στο ειδικό πρόγραµµα 
κάθε εξαµήνου.  

2. Οι φοιτητές παραλαμβάνουν στην αρχή του εξαµήνου ∆ελтίο Πρακτικής 
Κατάρτισης, το οποίο ενημερώνεται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. 

3. Για тη λήψη του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή των φοιτητών στο 
σύνολο των δραστηριοτήτων του Π.Π.Κ., η οποία τους παρέχει συνολικά 24 
(αριθμός) Πιστωτικές Μονάδες.  

4. Η συμμετοχή σε όλες τις ενότητες σεμιναρίων, εργαστηρίων, μαθημάτων του 
Π.Π.Κ., καθώς και στην πρακτική άσκηση και στις διαδικασίες αξιολόγησης και 
αυτοαξιολόγησης είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές οι 
οποίοι µε κανένα τρόπο δεν απαλλάσσονται από αυτήν.  

5. O επιτρεπτός αριθµός απουσιών σε κάθε ενότητα και για κάθε εξάµηνο 
αναφέρεται στο αναλυτικό Π.Π.Κ. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των 
επιτρεπόμενων απουσιών, ο φοιτητής δεν μπορεί να προχωρήσει στην 
επόμενη ενότητα και οφείλει να την επαναλάβει ολόκληρη. Ρυθμίσεις 
πραγματοποιούνται μόνο σε περίπτωση ασθένειας, για την οποία ο φοιτητής 
οφείλει να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Οι 
ενδεχόμενες ρυθμίσεις αποφασίζονται από την επιτροπή του Π.Π.Κ. 

6. Εάν ο φοιτητής υπερβεί αδικαιολογήτως τον αριθμό απουσιών στο ΠΠΚ του 
εξαμήνου δεν μπορεί να προχωρήσει στο ΠΠΚ του επόμενου εξαμήνου και 
ούτε μπορεί να παρακολουθεί συγχρόνως το ΠΠΚ δύο εξαμήνων. 

7. Στην πρακτική άσκηση και στα συναφή μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια 
οι φοιτητές αξιολογούνται και βαθμολογούνται από τον διδάσκοντα στην 
βαθμολογική κλίμακα που ισχύει και για τα μαθήματα του Προγράμματος 
Σπουδών. Ο τελικός βαθμός του φοιτητή για κάθε εξάμηνο υπολογίζεται από 
τον μέσο όρο των βαθμολογιών του σε κάθε ενότητα και σε μάθημα.4 
Προϋπόθεση είναι η επιτυχία του φοιτητή σε όλα τα μαθήματα και τις 
ενότητες του εξαμήνου. 

8. Στα μαθήματα και στα θεωρητικά σεμινάρια, ο διδάσκων καθορίζει τον τρόπο 
αξιολόγησης, τον οποίο και ανακοινώνει εξαρχής στους φοιτητές. 

9. Για την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη 
η αξιολόγησή τους από τον επόπτη νηπιαγωγό, η αυτοαξιολόγησή τους και η 
εργασία την οποία παραδίδουν στα υπεύθυνα μέλη Δ.Ε.Π. 

10. Οι φοιτητές που απορρίπτονται σε μια ενότητα ή ένα μάθημα του Π.Π.Κ., 
έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο. Σε 
περίπτωση αποτυχίας και σε αυτήν δεν μπορούν να συνεχίσουν την 

                                                 
4 Εξαιρούνται οι τεταρτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2011 – 2012 για τους οποίους ισχύει το 
προηγούμενο Π.Π.Κ.  
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παρακολούθηση του Π.Π.Κ. του επόμενου εξαμήνου και ούτε μπορούν να 
παρακολουθούν συγχρόνως το ΠΠΚ δύο εξαμήνων. 

11. Οι φοιτητές οφείλουν να πηγαίνουν στα νηπιαγωγεία και στους άλλους 
χώρους της πρακτικής τους άσκησης τις ημέρες που καθορίζονται στο 
εξαμηνιαίο αναλυτικό (ονομαστικό) πρόγραµµα. Αντικατάσταση της 
καθορισμένης ηµέρας ή του καθορισμένου χώρου της πρακτικής άσκησης 
είναι δυνατή µόνο σε περίπτωση ασθένειας (ιατρική βεβαίωση δημόσιου 
νοσοκομείου) και µόνο ύστερα από συνεννόηση µε тα υπεύθυνα µέλη ∆.Ε.Π. 
και τους επόπτες νηπιαγωγούς της πρακτικής άσκησης.  

12. Στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης ο κάθε φοιτητής έχει τις εξής 
υποχρεώσεις: 

- Συνεργάζεται µε τον διδάσκοντα ή µε τον αρµόδιο επόπτη νηπιαγωγό 
πρακτικής άσκησης για τον σχεδιασµό και την εφαρμογή του 
προγράμματος το οποίο πρόκειται να πραγματοποιήσει. 

- Στο τέλος κάθε εξαµήνου παραδίδει στους επόπτες τον φάκελο της 
πρακτικής του κατάρτισης στον οποίο περιέχονται:  

• Το ∆ελтίο Πρακτικής του εξαµήνου.  
• Οι καταγραφές, οι εργασίες, τα πρωτόκολλα της 

προετοιμασίας και οι  σχεδιασμοί των προγραμμάτων.  
• Αντιπροσωπευτικό δείγµα του υλικού που χρησιμοποιήθηκε ή   

παράχθηκε, η περιγραφή τους καθώς και δείγματα της 
εργασίας των νηπίων. 

13.  O ανωτέρω φάκελος συμπληρώνεται: α) µε τα φύλλα και τα πρωτόκολλα ή 
τις εκθέσεις αξιολόγησης ανά ενότητα του προγράμματος που συντάσσουν οι 
υπεύθυνοι επόπτες της πρακτικής β) με τα φύλλα αυτοαξιολόγησης του 
φοιτητή και γ)με την αξιολόγηση από τα µέλη ∆.Ε.Π.  

14. Ο φάκελος του Π.Π.Κ. παραδίδεται στον φοιτητή µε τη λήψη του πτυχίου 
του.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Ε 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΕΕΠΗ 

 
1. Υποστήριξη εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου  
1.1. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών 
Είναι υπεύθυνη για τα εξής: 

• παρακολουθεί την υλοποίηση του Προγράμματος, 
• αξιολογεί το ισχύον Πρόγραμμα, 
• επιχειρεί συγκριτική ανάλυση με άλλα ελληνικά και με διεθνή δεδομένα 
• συντονίζει τις συζητήσεις στις 5 κατευθύνσεις μαθημάτων του Αναλυτικού 

Προγράμματος και συλλέγει τις προτάσεις ανά κατεύθυνση (φιλοσοφική, 
κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης, ψυχολογία, 
παιδαγωγική-διδακτική, πολιτισμός και εκπαίδευση, θετικές επιστήμες), 

• προετοιμάζει και εισηγείται στη Γ.Σ. στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους 
προτάσεις ενδεχόμενης αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών που θα 
ισχύσει κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και 

• εισηγείται στη Γ.Σ. τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό. 
 
1.2. Επιτροπή Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης 
 
Είναι υπεύθυνη για τα εξής: 

• Κατάρτιση,  αναμόρφωση & εποπτεία υλοποίησης του Προγράμματος 
• Συνεργασίες και συντονισμός των διδασκόντων και εποπτών του 

Προγράμματος 
• Ανεύρεση χώρων άσκησης των φοιτητών 
• Εποπτεία Πειραματικού Νηπιαγωγείου 
• Ανάπτυξη προγραμμάτων / δράσεων στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο 
• Συγκέντρωση πληροφοριών για το διαθέσιμο στην αγορά νέο παιδαγωγικό 

υλικό, προκειμένου να επικαιροποιήσει, ανανεώσει και εμπλουτίσει τη 
Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Υλικού του Τμήματος 

 
1.3. Επιτροπή Εκδόσεων Τμήματος και Δ.Π.Θ. 
 
Είναι υπεύθυνη για τα εξής: 

• Έκδοση Επιστημονικής Επετηρίδας 
• Επιστημονικές περιοδικές εκδόσεις 
• Εγκρίσεις πανεπιστημιακών σημειώσεων προς έκδοση από το Δ.Π.Θ. 

 
1.4. Επιτροπή Διεθνούς Πληροφόρησης και Έρευνας 
 
Είναι υπεύθυνη για τα εξής: 

• Πληροφόρηση για συνέδρια και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες 
(συγκέντρωση - αξιολόγηση - διακίνηση - διαχείριση στοιχείων) 
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• Πληροφόρηση για προκηρύξεις ερευνητικών προγραμμάτων, διαχείριση 
προγραμμάτων και εισηγήσεις για θέματα έρευνας 

• Πληροφόρηση για δραστηριότητες διεθνών οργανισμών 
• Διερεύνηση για διακρατικές - διαπανεπιστημιακές δραστηριότητες και 

εισήγηση για προώθησή τους 
• Καταγραφή - ταξινόμηση και προβολή ερευνητικής δραστηριότητας Τμήματος 

 
1.5. Επιτροπή Προγράμματος Erasmus/Socrates 
 
Είναι υπεύθυνη για τα εξής: 

• Εποπτεία και συντονισμός των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και 
διδασκόντων  

• Εποπτεία διαδικασίας αναγνώρισης διδακτικών μονάδων 
• Προτάσεις για βελτίωση της οργάνωσης και για διεύρυνση του προγράμματος 
• Ανάπτυξη συνεργασιών μελών Δ.Ε.Π. με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια  
• Ενημέρωση των μελών Δ.Ε.Π. για τα γνωστικά αντικείμενα ευρωπαϊκών 

πανεπιστημίων που είναι συναφή με το Τμήμα μας  
 
1.6. Επιτροπή Βιβλιοθήκης 
 
Είναι υπεύθυνη για τα εξής: 

• Συντονισμός παραγγελιών βιβλίων και περιοδικών 
• Εξοπλισμός, στελέχωση, λειτουργία Βιβλιοθήκης 
• Εξοικείωση φοιτητών με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την αναζήτηση 

πληροφοριών 
 
2. Τεχνική Υποστήριξη 
 
2.1. Επιτροπή Διαχείρισης Χώρων και Εξοπλισμού 
 
Η επιτροπή φροντίζει για τις προμήθειες πάσης φύσεως εξοπλισμού και συντήρησης 
των κτιριακών εγκαταστάσεων, των χώρων διδασκαλίας και μάθησης του Τμήματος.  
Είναι υπεύθυνη για:  

• τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας και χρήσης των χώρων 
(συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και της καθαριότητας),  

• την καταγραφή του υφιστάμενου εξοπλισμού,                     
• τον έλεγχο των υλικοτεχνικών αναγκών και την υποβολή προτάσεων στα 

αρμόδια όργανα του πανεπιστημίου, 
• την επαφή με το Υπολογιστικό Κέντρο του Δ.Π.Θ., 
• την προώθηση - παρακολούθηση αναγκαίων τεχνικών εργασιών.  

Επίσης, έχουν συγκροτηθεί στο Τμήμα δύο ακόμα επιτροπές που είναι υπεύθυνες για 
επιμέρους ζητήματα ειδικού εξοπλισμού με τις εξής αρμοδιότητες: 
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2.2. Επιτροπή Ιστοσελίδας του Τμήματος 
 
Είναι υπεύθυνη για τα εξής:  

• Παρακολούθηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας στα ελληνικά και αγγλικά  
• Εισήγηση προτάσεων βελτιστοποίησης της διαδικτυακής προβολής του έργου 

του Τμήματος  
 
2.3. Επιτροπή Εκδόσεων Πληροφόρησης και Προβολής του Εκπαιδευτικού 
Έργου του Τμήματος 
 
Είναι υπεύθυνη για τα εξής:  

• Οδηγός Σπουδών Τμήματος και Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών Τμήματος στην 
αγγλική γλώσσα  

• Λεύκωμα δραστηριοτήτων Τμήματος 
• Ενημερωτικά φυλλάδια για τους φοιτητές Τμήματος και για τους μαθητές των  

Λυκείων της Θράκης 
 
3. Επιτροπή  Αξιολόγησης  
 

• Καταρτίζει τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης. 
• Διακινεί το ανάλογο υλικό και συγκεντρώνει τα δεδομένα για τις απόψεις 

φοιτητών και διδασκόντων. 
• Επεξεργάζεται τους δείκτες αξιολόγησης (όσους σχετίζονται με το έργο των 

διδασκόντων, εκπαιδευτικό και ερευνητικό) και παρουσιάζει τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας αξιολόγησης ανά εξάμηνο στις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης. 

 
4. Επιτροπή Συμβουλευτικής Φοιτητών 
 
Αποτελείται από τα υπεύθυνα μέλη Δ.Ε.Π. των ετών (δύο ανά έτος σπουδών) που 
ορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Έργο των 
μελών της επιτροπής είναι τα εξής: 

• Συνδρομή στην ανάδειξη φοιτητικών επιτροπών των ετών 
• Συνεργασία για θέματα Προγράμματος Σπουδών και ωρολογίου προγράμματος 
• Εισήγηση στη Γ.Σ. ακαδημαϊκών θεμάτων  του έτους για επίλυσή τους 
• Συγκέντρωση και προώθηση στα έτη διαγραμμάτων των διδασκομένων 

μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας και του τρόπου 
αξιολόγησης)  

Επίσης, υποστηρίζουν τους φοιτητές (ιδιαιτέρως τους πρωτοετείς) σε τυχόν 
προβλήματα ένταξης και προσαρμογής που αντιμετωπίζουν. 
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5. Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας  
 
Αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. που παρακολουθούν όλα τα θέματα τα σχετικά με τη 
σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών. 
6. Επιτροπή Σύνδεσης με την τοπική κοινωνία. 
Σκοπός της είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς 
και άλλους φορείς. 
 

6. Επιτροπή ECTS     
Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 
Μονάδων (ECTS).        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Πρόγραμμα Σπουδών 
Α1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2011-2012 
Α2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2012-2013 
Β1. Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2011-2012 
Β2. Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2012-2013 

Γ1. Πρόγραμμα Διδασκομένων Μαθημάτων 2011-2012 
Γ1. Πρόγραμμα Διδασκομένων Μαθημάτων 2012-2013 

Δ1. Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης 2011-2012 
Δ2. Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης 2012-2013 
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Α2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2011-2012 
 
 

Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: 

  

Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και 
ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης» 

Ε= Επιλεγόμενο Ψ= ενότητα μαθημάτων «Ψυχολογία» 

  Δ= ενότητα μαθημάτων «Παιδαγωγική-Διδακτική» 

  Π= ενότητα μαθημάτων «Πολιτισμός και Εκπαίδευση» 

  Θ= ενότητα μαθημάτων «Θετικές Επιστήμες» 

  Ξ= ενότητα μαθημάτων «Ξένες Γλώσσες» 

  Χ= ενότητα μαθημάτων «Πτυχιακή Εργασία» 

  Α= ενότητα μαθημάτων «Πρακτική Κατάρτιση» 
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Α2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2012-2013 
 

Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: 

  

Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και 
ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης» 

Ε= Επιλεγόμενο Ψ= ενότητα μαθημάτων «Ψυχολογία» 

  Δ= ενότητα μαθημάτων «Παιδαγωγική-Διδακτική» 

  Π= ενότητα μαθημάτων «Πολιτισμός και Εκπαίδευση» 

  Θ= ενότητα μαθημάτων «Θετικές Επιστήμες» 

  Ξ= ενότητα μαθημάτων «Ξένες Γλώσσες» 

  Χ= ενότητα μαθημάτων «Πτυχιακή Εργασία» 

  Α= ενότητα μαθημάτων «Πρακτική Κατάρτιση» 
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Β1. Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2011-2012 
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Β2. Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2012-2013 
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Γ1. Πρόγραμμα Διδασκομένων Μαθημάτων 2011-2012 
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Γ2. Πρόγραμμα Διδασκομένων Μαθημάτων 2012-2013 
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Δ1. Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης 2011-2012 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι 53 3 
4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ 82 4 
5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ 60 3 
6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙV 82 5 
7Ο/8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ V 
 

163 9 

 440 ΣΥΝΟΛΟ: 24 
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ΕΞΑΜΗΝΟ: 4Ο ΩΡΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Π.Μ 
Παρατήρηση του παιδιού    4 
Παρατήρηση του παιδιού Ι : Θεωρία Ε. Σάλμοντ 3 6  
Παρατήρηση του παιδιού ΙΙ : Εφαρμογή 
τεχνικών καταγραφής 

Ε. Σάλμοντ 3 12  

Παρατήρηση του παιδιού ΙΙΙ : Εφαρμογή 
τεχνικών καταγραφής 

Ε. Σάλμοντ 3 12  

ΣΥΝΟΛΟ  9 Ε. Σάλμοντ: 30  
Σχεδιασμός και εφαρμογή 
δραστηριότητας στο νηπιαγωγείο 

    

Μαθησιακές επιδιώξεις Ι  Κ. Καραδημητρίου 3 12  
Μαθησιακές επιδιώξεις ΙΙ Κ. Καραδημητρίου 3 12  
Αυθόρμητες και οργανωμένες 
δραστηριότητες Ι 

Κ. Καραδημητρίου 3 12  

Αυθόρμητες και οργανωμένες 
δραστηριότητες ΙΙ 

Κ. Καραδημητρίου 3 12  

Εμπλοκή του φοιτητή στην εκπαιδευτική 
πραγματικότητα της τάξης  

 4   

Ανατροφοδότηση   Κ. Καραδημητρίου 3 6 
 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ  19 Κ.Καραδημητρίου: 54  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ     

Ψυχοκινητική,  Κινητικό παιχνίδι και 
βιωματική μάθηση 

Π.Δ. 407  (Φαλέκα) 
 

   

Ψυχοκινητική (ομάδα Β)5  7.5 30  

Κινητικό παιχνίδι και βιωματική μάθηση 
(ομάδα Α)6 

                      
 

7.5 30  

ΣΥΝΟΛΟ  15                     60  

Μουσική     

Διδακτική της Μουσικής και παιδικό 
τραγούδι7 

Ε. Κοψαλίδου 39 
 

26 Χ 3 = 78 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 398 Ε. Κοψαλίδου: 78  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  82 Ε. Σάλμοντ: 30 
Κ.Καραδημητρίου:54 
Ε. Κοψαλίδου: 78 
Π.Δ.407 (Φαλέκα): 60                  
 
Σύνολο: 222 

4 

 
 
                                                 
5 Mισό έτος (ΟΜΑΔΑ Β) το οποίο χωρίζεται σε μικρές ομάδες. (4 υποομάδες Χ 18 φοιτητές). Κάθε 
υποομάδα κάνει 6 σεμινάρια των 75`.  
6 Μισό έτος (ΟΜΑΔΑ Α) με την ίδια κατανομή φοιτητών και χρόνου, όπως αυτό  της Ψυχοκινητικής. 
7 Οι φοιτητές χωρίζονται σε 2 ομάδες 
8 Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών: μία (1).  
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ΕΞΑΜΗΝΟ: 5Ο ΩΡΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Π.Μ 
Ειδικά Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα 

   3 

Εκπαιδευτικές Δράσεις σε Μουσείο Ν. Φιλιππουπολίτη 3 6  
Προγράμματα για παιδιά σε «ειδικές 
συνθήκες»9 

Β. Μπρουσκέλη 3 6  

Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε 
Πολυπολιτισμικά Νηπιαγωγεία 

Γ. Μαυρομμάτης 3 6  

Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Ειδικό 
Νηπιαγωγείο 

Ε. Σάλμοντ 3 6  

 
ΣΥΝΟΛΟ 
 

  
9 

Ν. Φιλιππουπολίτη: 6 
Β. Μπρουσκέλη: 6 
Γ. Μαυρομμάτης: 6 
Ε. Σάλμοντ: 6 
 
Σύνολο: 18 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ     
Αισθητική Αγωγή Ι  Σ. Κουρσάρης  39 13 Χ 3= 39  
ΣΥΝΟΛΟ 
 

 3910 Σ. Κουρσάρης: 39  

Κουκλο – Θέατρο για παιδιά   Σ. Παπαδόπουλος 
(Ανάθεση) 

12 12 Χ 3 = 36  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 12 Σ. Παπαδόπουλος: 
36 

 

Σεμινάριο Κινδύνων - 
Ατυχημάτων 11 

Γ. Τεκτονίδης 18 36  

ΣΥΝΟΛΟ  18 Γ. Τεκτονίδης 36  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  60 Σ. Κουρσάρης: 39 
Σ. Παπαδόπουλος: 
36 
Ν. Φιλιππουπολίτη: 6 
Β. Μπρουσκέλη: 6 
Γ. Μαυρομμάτης:6 
Ε. Σάλμοντ: 6 
Γ. Τεκτονίδης: 36 
Σύνολο: 93 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

                                                 
9 Δεν θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. 
10 Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών: δύο (2). 
11 Οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου το έχουν διδαχθεί κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. 
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ΕΞΑΜΗΝΟ: 6Ο ΩΡΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Π.Μ 
Σχεδιασμός, υλοποίηση, 
παρατήρηση και αξιολόγηση 
ημερήσιου προγράμματος 

   5 

Σχεδιασμός και παράμετροι εφαρμογής 
δραστηριότητας 

Γ. Ρεκαλίδου 3 6  

Σύνδεση του σχεδιασμού με το σχέδιο 
αξιολόγησης 

Γ. Ρεκαλίδου 3 6  

Κατευθύνσεις Ι  3   
Κατευθύνσεις ΙΙ  3   
Παρατήρηση – Εφαρμογή - 
Ανατροφοδότηση 

 19   

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 31 Γ. Ρεκαλίδου: 12  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ     

Δραματικό Παιχνίδι – 
Δραματοποίηση 

Σ. Παπαδόπουλος 
(Ανάθεση) 

12 12 Χ 3= 36  

ΣΥΝΟΛΟ  12 Σ. Παπαδόπουλος: 
36 

 

Αισθητική Αγωγή  ΙΙ  Σ. Κουρσάρης 39 13 Χ 3= 39  
 
ΣΥΝΟΛΟ 
 

  
3912 

 
Σ. Κουρσάρης: 39 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  82 Γ. Ρεκαλίδου: 12 
Σ. Παπαδόπουλος: 
36 Σ. Κουρσάρης: 39 
 
Σύνολο: 87 

5 

 
ΕΞΑΜΗΝΑ:  7Ο   και 8ο ΩΡΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Π.Μ 
Το Σχέδιο Εκπαιδευτικής Δράσης και 
οι μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο 

   9 

Διαθεματική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο Μ. Μουμουλίδου 3 6  
Σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης Ι Γ. Ρεκαλίδου 3 6  
Σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης ΙΙ Γ. Ρεκαλίδου 3 6  
Οι μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο Ι Γ. Ρεκαλίδου 3 6  
Οι μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο ΙΙ  Γ. Ρεκαλίδου 3 6  
Επεξεργασία σε ομάδες σχεδίων 
εκπαιδευτικής δράσης  

Γ. Ρεκαλίδου 3 6  

Πρόοδος  2   
Κατευθύνσεις Ι  3 Ε. Σάλμοντ: 18 

Γ. Μαυρομμάτης:12 
 

                                                 
12 Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών: δύο (2). 
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Κατευθύνσεις ΙΙ  3 Ε. Σάλμοντ: 18 

Γ. Μαυρομμάτης: 12 
 

Εφαρμογή  80  
 

 

Εποπτεία   Γ. Ρεκαλίδου: 12 
Μ. Μουμουλίδου: 6  
Ε. Σάλμοντ: 18 
Κ. Καραδημητρίου: 6 
Γ. Μαυρομμάτης: 12 

 

Ανατροφοδότηση   Γ. Ρεκαλίδου: 6 
Μ. Μουμουλίδου: 3  
Ε. Σάλμοντ: 12 
Κ. Καραδημητρίου: 3 
Γ. Μαυρομμάτης:6 

 

Αξιολόγηση  3 Γ. Ρεκαλίδου: 164 
Μ. Μουμουλίδου: 80 
Ε. Σάλμοντ: 80 
Κ. Καραδημητρίου: 164 
Γ. Μαυρομμάτης: 16 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
109 

Μ. Μουμουλίδου: 95 
Γ. Ρεκαλίδου: 212 
Ε. Σάλμοντ: 146 
Κ. Καραδημητρίου: 
173 
Γ. Μαυρομμάτης: 58 
Σύνολο: 684 

 

Σχέσεις του νηπιαγωγείου με την 
οικογένεια και την τοπική κοινωνία 

    

Σχέσεις με την οικογένεια – φορείς και 
υπηρεσίες 

Κ. Καραδημητρίου 3 6  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Κ. Καραδημητρίου 3 6  
ΣΥΝΟΛΟ 
 

 6 Κ. Καραδημητρίου: 
12 

 

Παιδαγωγική σχέση στάση και 
αντιμετώπιση 

    

Σεμινάριο Ε. Σάλμοντ 3 6  
Σεμινάριο Ε. Σάλμοντ 3 6  
ΣΥΝΟΛΟ 
 

 6 Ε. Σάλμοντ: 12  

Οργάνωση και διοίκηση 
εκπαιδευτικών χώρων 

    

Σεμινάριο Ν. Παπαδόπουλος 3 12  
Εργαστήριο Ν. Παπαδόπουλος 3 12  
Κατευθύνσεις Ν. Παπαδόπουλος 1 6  
Άσκηση Ν. Παπαδόπουλος 2 30  
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ΣΥΝΟΛΟ 
 

   9 
 

Ν. Παπαδόπουλος: 60  

Οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης     
Οργάνωση σχολικής Βιβλιοθήκης Ζ. Δαλούκα 3 9  
Εργαστήριο Ζ. Δαλούκα 3 12  
Παρουσίαση εργασιών  Ζ. Δαλούκα 3 12  
ΣΥΝΟΛΟ 
 

 9 
 

Ζ. Δαλούκα: 33  

Κινητικό Παιχνίδι Π.Δ. 407  (Φαλέκα)    

Κινητικό παιχνίδι (θεωρία)                     » 3 3  

Κινητικό παιχνίδι (θεωρία) » 3 3  

Κινητικό παιχνίδι (θεωρία) » 3 3  

Κινητικό παιχνίδι (εφαρμογές) » 3 3  

Κινητικό παιχνίδι (εφαρμογές) » 3 3  

Κινητικό παιχνίδι (εφαρμογές) » 3 3  

Κινητικό παιχνίδι (εφαρμογές) » 3 3  

Κινητικό παιχνίδι (εφαρμογές) » 3 3  

ΣΥΝΟΛΟ » 24 24  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  163 Μ. Μουμουλίδου: 95 
Γ. Ρεκαλίδου: 212 
Κ. Καραδημητρίου: 
185 
Ε. Σάλμοντ: 146 
Γ. Μαυρομμάτης: 58 
Ν. Παπαδόπουλος: 60 
Δαλούκα: 33 
Π.Δ. 407  (Φαλέκα): 
24 
 
Σύνολο: 813 

9 
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Δ2. Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης 2012-2013 

 
 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Α1 33 3 3 
4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Α2 67 4 4 
5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Α3 69 3.5 3 
6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Α4 82 5 5 
7Ο/8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Α5 
 

155 8.5 9 

    

Α2: ΕΞΑΜΗΝΟ: 4Ο ΩΡΕΣ  
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Π.Μ Δ.Μ. 
ΠΚ3. Παρατήρηση του παιδιού      
Παρατήρηση του παιδιού Ι : Θεωρία Ε. Σάλμοντ 3 6   
Παρατήρηση του παιδιού ΙΙ : Εφαρμογή 
τεχνικών καταγραφής 

Ε. Σάλμοντ 3 6   

Παρατήρηση του παιδιού ΙΙΙ : Εφαρμογή 
τεχνικών καταγραφής 

Ε. Σάλμοντ 3 6   

ΣΥΝΟΛΟ  9 Ε. Σάλμοντ: 18 1 (25%) 1 
ΠΚ4. Σχεδιασμός και εφαρμογή 
δραστηριότητας στο νηπιαγωγείο 

     

Μαθησιακές επιδιώξεις Ι  Κ. Καραδημητρίου 3 9   
Μαθησιακές επιδιώξεις ΙΙ Κ. Καραδημητρίου 3 9   
Αυθόρμητες και οργανωμένες 
δραστηριότητες Ι 

Κ. Καραδημητρίου 3 9   

Αυθόρμητες και οργανωμένες 
δραστηριότητες ΙΙ 

Κ. Καραδημητρίου 3 9   

Εμπλοκή του φοιτητή στην εκπαιδευτική 
πραγματικότητα της τάξης  
 

 4    

Ανατροφοδότηση   Κ. Καραδημητρίου 3 3 
 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ  19 Κ.Καραδημητρίου: 39 2 (50%) 2 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

ΠΚ5. Μουσική      

Διδακτική της Μουσικής και παιδικό 
τραγούδι 

Ε. Κοψαλίδου 39 
 

78 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 3913 Ε. Κοψαλίδου: 78 1 (25%) 1 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  67 Ε. Σάλμοντ: 18 
Κ.Καραδημητρίου:39 
Ε. Κοψαλίδου: 78                  

4 4 

ΣΥΝΟΛΟ  406  24 24 
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13 Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών: μία (1).  
14 Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών: δύο (2). 

Α3: ΕΞΑΜΗΝΟ: 5Ο ΩΡΕΣ  
ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Π.Μ Δ.Μ. 
ΠΚ6. Ειδικά Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα 

     

Εκπαιδευτικές Δράσεις σε Μουσείο Ν. 
Φιλιππουπολίτη 

3 6   

Προγράμματα για παιδιά σε «ειδικές 
συνθήκες» 

Β. Μπρουσκέλη 3 6   

Διαχείριση Πολιτισμικής Ετερότητας 
στη σχολική Τάξη 

Γ. Μαυρομμάτης 12 36   

 
ΣΥΝΟΛΟ 
 

  
18 

Ν. 
Φιλιππουπολίτη: 6 
Β. Μπρουσκέλη: 6 
Γ. Μαυρομμάτης: 
36 

1.5 
(40%) 

1 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ      
ΠΚ7. Αισθητική Αγωγή Ι  Σ. Κουρσάρης  39 39   
ΣΥΝΟΛΟ 
 

 3914 Σ. Κουρσάρης: 39 1 
(30%) 

1 

ΠΚ8. Κουκλο – Θέατρο για 
παιδιά   

Σ. Παπαδόπουλος 12 12 Χ 3 = 36   

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 12 Σ. Παπαδόπουλος: 
36 

1 
(30%) 

1 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  69 Σ. Κουρσάρης: 39 
Σ. Παπαδόπουλος: 
36 
Ν. 
Φιλιππουπολίτη: 6 
Β. Μπρουσκέλη: 6 
Γ. 
Μαυρομμάτης:36 

3.5 3 
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15 Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών: δύο (2). 
 

Α4:ΕΞΑΜΗΝΟ: 6Ο ΩΡΕΣ  
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Π.Μ Δ.Μ. 
ΠΚ 9. Σχεδιασμός, υλοποίηση, 
παρατήρηση και αξιολόγηση 
ημερήσιου προγράμματος 

     

Σχεδιασμός και παράμετροι εφαρμογής 
δραστηριότητας 

Γ. Ρεκαλίδου 3 6   

Σύνδεση του σχεδιασμού με το σχέδιο 
αξιολόγησης 

Γ. Ρεκαλίδου 3 6   

Κατευθύνσεις Ι  3    
Κατευθύνσεις ΙΙ  3    
Παρατήρηση – Εφαρμογή - 
Ανατροφοδότηση 

 19    

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 31 Γ. Ρεκαλίδου: 12 3 
(60%) 

3 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ      

ΠΚ10. Δραματικό Παιχνίδι – 
Δραματοποίηση 

Σ. Παπαδόπουλος 12 12 Χ 3= 36   

ΣΥΝΟΛΟ  12 Σ. Παπαδόπουλος: 
36 

1 
(20%) 

1 

ΠΚ11. Αισθητική Αγωγή  ΙΙ  Σ. Κουρσάρης 39 13 Χ 3= 39   
 
ΣΥΝΟΛΟ 
 

  
3915 

 
Σ. Κουρσάρης: 39 

 
1 
(20%) 

 
1 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  82 Γ. Ρεκαλίδου: 12 
Σ. Παπαδόπουλος: 
36  
Σ. Κουρσάρης: 39 

5 5 



 171 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Α5:ΕΞΑΜΗΝΑ:  7Ο   και 8ο ΩΡΕΣ  
ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ16 Π.Μ Δ.Μ. 
ΠΚ12. Το Σχέδιο Εκπαιδευτικής Δράσης και οι 
μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο (7Ο Εξάμηνο) 

     

Διαθεματική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο Μ. Μουμουλίδου 3 6   
Σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης Ι Γ. Ρεκαλίδου 3 6   
Σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης ΙΙ Γ. Ρεκαλίδου 3 6   
Οι μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο Ι Μ. Μουμουλίδου 3 6   
Οι μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο ΙΙ  Μ. Μουμουλίδου 3 6   
Επεξεργασία σε ομάδες σχεδίων εκπαιδευτικής 
δράσης  

Γ. Ρεκαλίδου 3 6   

Πρόοδος      
Κατευθύνσεις Ι  3 Ε. Σάλμοντ: 18 

Γ. Μαυρομμάτης:12 
Β. Μπρουσκέλη:6 
Ν. Φιλιππουπολίτη:6 
 

  

Κατευθύνσεις ΙΙ  3 Ε. Σάλμοντ: 18 
Γ. Μαυρομμάτης: 12 
Β. Μπρουσκέλη:6 
Ν. Φιλιππουπολίτη:6 
 

  

Εφαρμογή  80  
 

  

Εποπτεία    Ε. Σάλμοντ: 18 
Γ. Μαυρομμάτης:20 
Β. Μπρουσκέλη:6 
Ν. Φιλιππουπολίτη:12 
 

  

Ανατροφοδότηση   Ε. Σάλμοντ: 12 
Γ. Μαυρομμάτης:12 
Β. Μπρουσκέλη:12 
Ν. Φιλιππουπολίτη:3 
 

  

Αξιολόγηση  3 Γ. Ρεκαλίδου: 164 
Μ. Μουμουλίδου: 80 
Ε. Σάλμοντ: 80 
Κ. Καραδημητρίου: 164 
Γ. Μαυρομμάτης: 20 
Β. Μπρουσκέλη:12 
Ν. Φιλιππουπολίτη:6 

  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
107 

Μ. Μουμουλίδου: 98 
Γ. Ρεκαλίδου: 182 
Ε. Σάλμοντ: 146 
Κ. Καραδημητρίου: 164 
Γ. Μαυρομμάτης:76 
Β. Μπρουσκέλη:42 

6.5 
(90%) 

7 

                                                 
16 Ο υπολογισμός έγινε με βάση τις ώρες του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. 
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Ν. Φιλιππουπολίτη:33 

ΠΚ13. Σχέσεις του νηπιαγωγείου με την 
οικογένεια και την τοπική κοινωνία (7Ο Εξάμηνο) 

     

Σχέσεις με την οικογένεια – φορείς και υπηρεσίες Κ. Καραδημητρίου 3 6   
Εκπαιδευτικές επισκέψεις Κ. Καραδημητρίου 3 6   
ΣΥΝΟΛΟ 
 

 6 Κ. Καραδημητρίου: 12 0.5 
(2.5%) 

0,5 
(0,46) 

 
 
ΠΚ14. Παιδαγωγική σχέση στάση και 
αντιμετώπιση (7o   +    8o   Εξάμηνο) 

     

Σεμινάριο Ε. Σάλμοντ 3 6   
Σεμινάριο Ε. Σάλμοντ 3 6   
ΣΥΝΟΛΟ 
 

 6 Ε. Σάλμοντ: 12 0.5 
(2.5%) 

0,5 
(0,46) 

ΠΚ15. Οργάνωση και διοίκηση Εκπαιδευτικής 
Μονάδας (7o   +    8o   Εξάμηνο) 

     

Σεμινάριο Ν. Παπαδόπουλος 3 12   
Εργαστήριο Ν. Παπαδόπουλος 3 12   
Κατευθύνσεις Ν. Παπαδόπουλος 1 6   
Άσκηση Ν. Παπαδόπουλος 2 30   
Οργάνωση σχολικής Βιβλιοθήκης Ζ. Δαλούκα 3 9   
Εργαστήριο Ζ. Δαλούκα 3 12   
Παρουσίαση εργασιών  Ζ. Δαλούκα 3 12   
ΣΥΝΟΛΟ 
 

 18 
 

Ν. Παπαδόπουλος: 60 
Ζ. Δαλούκα: 33 

0.5 
(2.5%) 

0.5 

ΠΚ16.17 Ανάγνωση και Γραφή: Αναπτυξιακές 
Όψεις και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην 
Προσχολική Ηλικία (7Ο Εξάμηνο) 

Γ. Ρεκαλίδου 
Κ. Καραδημητρίου 
Σ. Ιακωβίδου 

18 Γ. Ρεκαλίδου: 12 
Κ.Καραδημητρίου: 12 
Σ. Ιακωβίδου: 12 

  

ΣΥΝΟΛΟ  18 Γ. Ρεκαλίδου: 12 
Κ.Καραδημητρίου: 12 
Σ. Ιακωβίδου:12 
 

0.5 
(2.5%) 

0.5 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  155 Μ. Μουμουλίδου: 98 
Γ. Ρεκαλίδου: 194 
Κ. Καραδημητρίου: 188  
Ε. Σάλμοντ: 158 
Γ. Μαυρομμάτης: 76 
Β. Μπρουσκέλη:42 
Ν. Φιλιππουπολίτη:33 
Ν. Παπαδόπουλος: 60  
Ζ. Δαλούκα: 33 
Σ. Ιακωβίδου:12  

8.5 9 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Το μάθημα θα προσφερθεί μόνο στο 4ο έτος του ακαδημαϊκού έτους 2012-13 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Πίνακες Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 

 
Α. Ερωτηματολόγιο φοιτητών 2011-2012 

     Β. Ερωτηματολόγιο μελών Δ.Ε.Π. 2011-2012 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4- Α. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-
Ερωτηματολόγιο φοιτητών 

 
Στο Παράρτημα αυτό παρατίθενται οι Πίνακες που προέκυψαν από την επεξεργασία 
των δεδομένων, τα οποία συγκεντρώθηκαν από τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου των φοιτητών του Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης. 
 
 
Πίνακας 1. Σχετικές συχνότητες18 (%) αναφορικά με την «Οργάνωση και 
παρουσίαση» (ενότητα 2) των μαθημάτων όσον αφορά το Πρόγραμμα Προπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος 

Ερωτήσεις 
Ναι 
% 

Όχι 
% 

Καθόλο
υ 
% 

Λίγ
ο 

% 

Μέτρι
α 
% 

Πολύ 
% 

Πάρα 
πολύ 

% 
Ερ. 2.1. Στην αρχή του 
εξαμήνου παρουσιάστηκαν 
οι στόχοι του μαθήματος; 

96 4      

Ερ. 2.2. Οι στόχοι του 
μαθήματος ήταν 
κατανοητοί στην αρχή του 
εξαμήνου; 

  1,7 7 26,3 52,2 12,8 

Ερ. 2.3. Διατυπώθηκε 
εγκαίρως ο τρόπος 
αξιολόγησης της επίδοσής 
σας στο μάθημα; 

89,6 10,4      

Ερ. 2.4. Σας δόθηκε 
ενδεικτική βιβλιογραφία για 
το μάθημα; 

84,8 15,2      

Ερ. 2.5. Το περιεχόμενο 
του μαθήματος ήταν σαφές 

  1,6 4,9 26,3 52,2 14,9 

                                                 
18 Οι σχετικές συχνότητες έχουν εξαχθεί στη βάση των έγκυρων απαντήσεων (μετά την 
αφαίρεση των ελλιπών τιμών, δηλ. φοιτητές οι οποίοι δεν απάντησαν στην συγκεκριμένη 
ερώτηση) από ένα δείγμα 1035 φοιτητριών/φοιτητών του Τμήματος. 
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και κατανοητό; 

Ερ. 2.6. Το εκπαιδευτικό 
υλικό που χορηγήθηκε 
(κύριο βιβλίο, σημειώσεις, 
πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος, 
κτλ.) ήταν επαρκές για να 
ανταποκριθείτε στις 
ανάγκες του μαθήματος 
(γραπτές εργασίες, 
εξετάσεις); 

  2,5 6 29,3 50,5 11,6 

Ερ. 2.7. Το κύριο βιβλίο (ή 
/ και οι σημειώσεις) που 
χρησιμοποιήσατε ήταν 
κατανοητό (-τά); 

  2,9 8,3 33,4 46 9,5 

Ερ. 2.8. Η παρακολούθηση 
του μαθήματος σας 
βοήθησε στην κατανόησή 
του; 

  1,5 5,2 18,1 46,5 28,7 

Ερ. 2.9. Σε ποιο βαθμό το 
μάθημα αυτό σας 
προκάλεσε το ενδιαφέρον 
για την επιστημονική 
περιοχή στην οποία ανήκει; 

  3,5 9,2 27,4 40,1 19,8 

Ερ. 2.10. Πόσο σημαντικό 
θεωρείτε το συγκεκριμένο 
μάθημα στο σύνολο των 
σπουδών σας; 

  2,3 7,7 21 40,2 28,8 

 
 
Πίνακας 2. Σχετικές συχνότητες (%) αναφορικά με την «Διδασκαλία των 
μαθημάτων» 

Ερωτήσεις 
Καθόλου 

% 
Λίγο 
% 

Μέτρια 
% 

Πολύ 
% 

Πάρα 
πολύ 

% 
Ερ. 4.1. Ο διδάσκοντας 
ανταποκρινόταν στις ερωτήσεις 
των φοιτητών κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος; 

0,7 2,5 8 48,5 40,3 

Ερ. 4.2. Ο διδάσκοντας ενθάρρυνε 
τους φοιτητές να διατυπώνουν 
απορίες και ερωτήσεις; 

1,4 4 14,8 45,3 34,6 
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Ερ. 4.3. Αξιοποιούνταν ασκήσεις, 
παραδείγματα, εποπτικό υλικό 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος; 

1,3 4,7 19,9 49,1 24,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3. Σχετικές συχνότητες (%) αναφορικά με τον «Διδάσκοντα»  

Ερωτήσεις 
Καθόλου 

% 
Λίγο 
% 

Μέτρια 
% 

Πολύ 
% 

Πάρα 
πολύ 

% 
Ερ. 5.1. Τα μαθήματα ήταν καλά 
προετοιμασμένα, οργανωμένα; 0,4 2,1 15,7 51,5 30,2 

Ερ. 5.2. Ο διδάσκων σας διέγειρε 
το ενδιαφέρον για το αντικείμενο 
του μαθήματος; 

3,1 6,2 24,2 42,4 24,2 

Ερ. 5.3. Ο διδάσκων ήταν 
συνεπής στις υποχρεώσεις του 
(παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη 
διόρθωση εργασιών ή ασκήσεων, 
ώρες συνεργασίας με τους 
φοιτητές); 

0,7 3,1 13,2 48,8 34,2 

Ερ. 5.4. Ο διδάσκων σας παρείχε 
υποστήριξη όταν συναντούσατε 
δυσκολίες και γενικά ήταν 
προσιτός στους φοιτητές; 

1,6 2,7 15,8 48,9 31,1 

 
Πίνακας 4. Σχετικές συχνότητες (%) αναφορικά με το «επικουρικό προσωπικό» 
(όπου υπήρχε) 

Ερωτήσεις 

Μη 
ικανοπ
οιητική 

% 

Λίγο 
ικανοπ
οιητική 

% 

Μέτρια 
ικανοπ
οιητική 

% 

Πολύ 
ικανοπ
οιητική 

% 

Πάρα 
πολύ 

ικανοπ
οιητική 

% 
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Ερ. 6.1. Σε περίπτωση που υπήρχε 
επικουρικό προσωπικό, πώς 
κρίνετε τη συμβολή του στην 
καλύτερη κατανόηση της ύλης του 
μαθήματος; 

3,6 5,3 34,8 40,6 15,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 5. Σχετικές συχνότητες (%) αναφορικά με την «Διαθέσιμη υποστήριξη – 
υποδομή από το Τμήμα» 

Ερωτήσεις 

Μη 
ικανοπ
οιητικ

ό 
% 

Λίγο 
ικανοπ
οιητικ

ό 
% 

Μέτρια 
ικανοπ
οιητικ

ό 
% 

Πολύ 
ικανοπ
οιητικ

ό 
% 

Πάρα 
Πολύ 

ικανοπ
οιητικ

ό 
% 

Ερ. 7.1. Πόσο ικανοποιητικό 
βρίσκετε το χρονικό διάστημα στο 
οποίο χορηγήθηκαν τα 
εκπαιδευτικά βοηθήματα 
(σύγγραμμα, πρόσθετη 
βιβλιογραφία); 

4,4 10,7 31 44 9,9 

Ερ. 7.2. Υπήρχε σχετικό 
βιβλιογραφικό υλικό στη 
βιβλιοθήκη; 

8,5 18,8 37,1 30,3 5,3 

Ερ. 7.3. Πόσο η βιβλιοθήκη σας 
παρείχε διευκολύνσεις (χώρος 
μελέτης, αναζήτηση 
βιβλιογραφικών πηγών, ώρες 
λειτουργίας); 

12,9 23,7 35 24 4,4 

Ερ. 7.4. Πόσο ικανοποιητικός ήταν 
ο χώρος (η αίθουσα) διεξαγωγής 
του μαθήματος; 

11,4 21,8 33,5 28,2 5,1 

Ερ. 7.5. Πόσο ικανοποιητικός ήταν 
ο διαθέσιμος εξοπλισμός της 7,8 19,8 37,3 29,6 5,5 
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αίθουσας διδασκαλίας; 

Ερ. 7.6. Πόσο επαρκής ήταν ο 
εξοπλισμός του εργαστηρίου 
(εφόσον το μάθημα περιλάμβανε 
εργαστήρια ); 

8,1 12,9 31,8 34,5 12,7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4-Β 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Ερωτηματολόγιο μελών Δ.Ε.Π. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-Ερωτηματολόγιο μελών ΔΕΠ 
 
Στο Παράρτημα αυτό παρατίθενται οι Πίνακες που προέκυψαν από την επεξεργασία 
των δεδομένων, τα οποία συγκεντρώθηκαν από τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου των μελών ΔΕΠ του Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δημοκριτείου Παν/μίου 
Θράκης. 
 
 
 
Πίνακας 1. Απόλυτες συχνότητες19  των απόψεων των μελών ΔΕΠ του Τ.Ε.Ε.Π.Η. 
του Δ.Π.Θ. αναφορικά με το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Ερωτήσεις Όχι  
 

Ναι  
 

Καθόλο
υ 
 

Λίγο 
 

Μέτρια 
 

Αρκετά 
 

Πάρα 
πολύ 

 

Δεν 
απάντ. 

 

Ερ. 1. Πόσο 
ικανοποιητικό είναι το 
Πρόγραμμα 
Προπτυχιακών Σπουδών 
σε σχέση προς την 
επαγγελματική 
προετοιμασία και τις 
επαγγελματικές 
προοπτικές των 
αποφοίτων μας; 

 17    3 14  

Ερ. 2. Εφαρμόζετε στα 
μαθήματα σας 
πολλαπλούς (σε είδος 
και χρόνο) τρόπους 
αξιολόγησης των 
φοιτητών; 

2 15       

Ερ. 3. Πόσο διαφανής 
είναι η διαδικασία 
αξιολόγησης των 
φοιτητών; (π.χ. είναι 
σαφής από το 1ο 
μάθημα ο τρόπος 
εξέτασης, τα κριτήρια 
αξιολόγησης κλπ.) 

 17     17  

 

                                                 
19 Σε όλους τους πίνακες του Παραρτήματος καταγράφονται οι απόλυτες συχνότητες λόγω 
του μικρού αριθμού ερωτηματολογίων (το σχετικό ερωτηματολόγιο απάντησαν 17 από τα 20 
ενεργά μέλη ΔΕΠ του τμήματος). 
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Πίνακας 2. Απόλυτες συχνότητες  των απόψεων των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν 
στην Πρακτική Άσκηση του Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ. 

Ερωτήσεις 
Όχι  

 
Ναι  

 
Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Μέτρια 

 
Αρκετά 

 

Πάρα 
πολύ 

 

Ερ. 4α. Εμπλέκεστε με 
την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών ως διδάσκων 
στα σεμινάρια; 

 8      

Ερ. 4β. Εμπλέκεστε με 
την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών ως επόπτης; 

 7      

Ερ. 4. Πόσο ικανοποιητικά 
κρίνετε τα αποτελέσματα 
των πρακτικών 
ασκήσεων; 

     4 4 

Ερ. 5.Πόσο επιτυχής είναι 
η εξοικείωση των 
ασκούμενων με τους 
χώρους πρακτικής 
άσκησης (νηπιαγωγεία, 
μουσεία κτλ.); 

     5 3 

Ερ. 6. Πόσο ικανοποιητικό 
είναι το δίκτυο 
διασύνδεσης του 
Τμήματος με κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς ή 
παραγωγικούς φορείς με 
σκοπό την πρακτική 
άσκηση των φοιτητών; 

     5 3 

Ερ. 7. Πόσο στενή είναι η 
συνεργασία και η επαφή 
μεταξύ των εκπαιδευτικών 
/ εποπτών του Τμήματος 
και των νηπιαγωγών ή 
άλλων φορέων εκτέλεσης 
της πρακτικής άσκησης; 

  1   4 3 
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 Πίνακας 4. Απόλυτες συχνότητες  των απόψεων των μελών ΔΕΠ στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. 
του Δ.Π.Θ. αναφορικά με τις Διδακτορικές Διατριβές 

Ερωτήσεις 
Όχι  

 
Ναι  

 
Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Μέτρια 

 
Αρκετά 

 

Πάρα 
πολύ 

 

Δεν 
απάντ. 

 

Ερ. 16. Παρέχετε κάποια 
κίνητρα στους 
υποψήφιους διδάκτορες 
για την συμμετοχή τους 
σε συνέδρια (προφορική 
ή αναρτημένη 
ανακοίνωση, υποβολή 
άρθρων σε έγκριτα 
περιοδικά, διεθνή 
«Θερινά Προγράμματα» 
(summer schools) κλπ.; 

      3 14 

Ερ. 17. Πόσο διαφανής 
είναι η διαδικασία 
ανάθεσης και εξέτασης 
της διδακτορικής 
διατριβής; (π.χ. είναι 
σαφής και γνωστές στον 
υποψήφιο από το πρώτο 
διάστημα οι 
προϋποθέσεις, 
απαιτήσεις, διαδικασίες 
ανάθεσης και τρόπος 
εξέτασής της, τα 
κριτήρια αξιολόγησης 
κτλ.) 

      3 14 

Ερ. 18. Τηρούνται οι 
προβλεπόμενες 
διαδικασίες 
παρακολούθησης των 
διδακτορικών διατριβών 
(π.χ. ετήσιες εκθέσεις); 

      3 14 

Ερ. 19. Σχετίζονται οι 
διδακτορικές διατριβές 
με τη φυσιογνωμία του 
τμήματος; 

     1 2 14 
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Πίνακας 5. Απόλυτες συχνότητες  των απόψεων των μελών ΔΕΠ στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. του 
Δ.Π.Θ. αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης του διδακτικού 
προσωπικού από τους φοιτητές 

Ερωτήσεις 
Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Μέτρια 

 
Αρκετά 

 
Πάρα 
πολύ 

 

Δεν 
απάντ. 

 Ερ. 20. Πόσο σημαντική 
θεωρείτε τη διαδικασία 
αξιολόγησης των 
διδασκόντων από τους 
φοιτητές έτσι όπως αυτή 
διεξάγεται μέχρι σήμερα 
(ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης 

 

3 6 5 3 0 - 

 
 
 
Πίνακας 6. Απόλυτες συχνότητες  των διδακτικών μεθόδων που εφαρμόζουν τα 
μέλη ΔΕΠ στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ. 
 
Ερ. 21. Ποιες 
συγκεκριμένες 
διδακτικές μεθόδους 
χρησιμοποιείτε; 
(Μ ί   λέξ  

   
 

Α) 
Διάλεξη 

Β) 
Εργαστηριακ

ή 
διδασκαλία 

Γ) 
Διερευνητικ

ή 
με ομάδες 

Δ) 
Συνδυαστικ

ή 

Ε) 
Άλλη

*: 

 14 3 11 11 2 

* Ως άλλη κατονομάστηκε η μελέτη και η έρευνα πεδίου 
 
Πίνακας 7. Απόλυτες συχνότητες  των απόψεων των μελών ΔΕΠ στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. του 
Δ.Π.Θ. αναφορικά με ζητήματα εξετάσεων 
 

Ερωτήσεις Α) 0-25 
 

Β) 26-50 
 

Γ) 51-75 
 

Δ) 76-100 
 

Δεν 
ά  
 

Ερ. 22. Ποιο είναι το 
ποσοστό των 
φοιτητών που 
συμμετέχουν στις 
εξετάσεις των 

 

  4 13  

Ερ. 23. Ποια είναι τα 
ποσοστά επιτυχίας των 
φοιτητών στις 
εξετάσεις των  
μαθημάτων σας; 

 1 11 5 
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Πίνακας 8. Απόλυτες συχνότητες  των απόψεων των μελών ΔΕΠ στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. του 
Δ.Π.Θ. αναφορικά με την οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου 

Ερωτήσεις 
Όχι  

 
Ναι  

 
Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Μέτρια 

 
Αρκετά 

 

Πάρα 
πολύ 

 

Δεν 
απάντ. 

 

Ερ. 24. Σε ποιο βαθμό 
τηρείτε το ωρολόγιο 
πρόγραμμα των 
μαθημάτων; 

      17 - 

Ερ. 25. Είναι ορθολογική 
η οργάνωση και η δομή 
του ωρολογίου 
προγράμματος 
μαθημάτων; 

     7 10 - 

Ερ. 26. Διδάσκετε 
κάποια μαθήματα που 
δεν εμπίπτουν στο 
στενό ή ευρύτερο 
γνωστικό σας πεδίο; 

15 2       
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Πίνακας 9. Απόλυτες συχνότητες  των απόψεων των μελών ΔΕΠ στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. του 
Δ.Π.Θ. αναφορικά με τα εκπαιδευτικά βοηθήματα  
 
Ερ. 27. Ποια είδη 
βοηθημάτων προσφέρετε 
ή αναφέρετε στους 
φοιτητές; (Μπορείτε να 
επιλέξετε περισσότερες 

   

Α) Βιβλία 
Β) 

Σημειώσει
ς 

Γ) Υλικό 
σε 

ιστοσελίδ
ες 

Δ) 
Συνδυασμ

ός των 
παραπάνω 

Ε) Άλλο*  

 
10 8 5 9 3  

* Ως άλλο αναφέρθηκαν άρθρα και βιβλία από προσωπικό αρχείο 
 

Ερωτήσεις Α) 0-25 
 

Β) 26-50 
 

Γ) 51-75 
 

Δ) 76-100 
 

Δεν 
ά  
 

Ερ. 28. Ποιο μέρος της 
διδασκόμενης ύλης 
καλύπτεται από τα 
β θή  

2 1 5 9 - 

 
 

Ερωτήσεις 
Όχι  

 
Ναι  

 
Δεν απάντ. 

 
Ερ. 29. Παρέχετε 
βιβλιογραφική υποστήριξη 
πέραν των διανεμόμενων 
συγγραμμάτων; 

0 15 2 
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Πίνακας 10. Απόλυτες συχνότητες  των απόψεων των μελών ΔΕΠ στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. 
του Δ.Π.Θ. αναφορικά με τα μέσα και τις υποδομές του διδακτικού έργου 

Ερωτήσεις 
Όχι  

 
Ναι  

 
Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Μέτρια 

 
Αρκετά 

 

Πάρα 
πολύ 

 

Δεν 
απάντ

. 
 

Ερ. 30. Πόσο επαρκείς 
και κατάλληλες είναι οι 
αίθουσες διδασκαλίας; 

    3 8 4 2 

Ερ. 31. Πόσο επαρκής 
και κατάλληλος είναι ο 
υποστηρικτικός 
εξοπλισμός τους; 

     5 12  

Ερ. 32. Πόσο επαρκή και 
κατάλληλα είναι τα 
εκπαιδευτικά 
εργαστήρια; 

    1 5 1 10 

Ερ. 33. Πόσο επαρκής 
και κατάλληλος είναι ο 
εργαστηριακός 
εξοπλισμός; 

    2 4 2 9 

Ερ. 34. Πόσο επαρκούν 
τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του 
Τμήματος μας; 

    2 5 7 3 

Ερ. 35. Χρησιμοποιείτε 
Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα 
μαθήματα σας; 

4 13      - 

Ερ. 36. Χρησιμοποιείτε 
ΤΠΕ στην αξιολόγηση 
των φοιτητών; 

10 7      - 

Ερ. 37. Χρησιμοποιείτε 
ΤΠΕ στην επικοινωνία 
σας με τους φοιτητές: 

2 15      - 
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Πίνακας 11. Απόλυτες συχνότητες  των απόψεων των μελών ΔΕΠ στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. 
του Δ.Π.Θ. αναφορικά με άλλα ζητήματα σχετικά με το διδακτικό έργο και τις 
δραστηριότητες του Τμήματος  

Ερωτήσεις 
Όχι  

 
Ναι  

 
Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Μέτρια 

 
Αρκετά 

 

Πάρα 
πολύ 

 

Δεν 
απάντ

. 
 

Ερ. 38. Πόσο 
ικανοποιητική είναι η 
αναλογία διδασκόντων / 
διδασκομένων στα 
μαθήματά σας; 

   4 7 5 1 - 

Ερ. 39. Έχετε 
ανακοινωμένες ώρες 
γραφείου για 
συνεργασία με τους 
φοιτητές; 

 17      - 

Ερ. 40. Τηρείτε τις 
ανακοινωμένες ώρες 
γραφείου; 

 17      - 

Ερ. 41. Αξιοποιούν οι 
φοιτητές τις ώρες 
γραφείου σας; 

2 15      - 

Ερ. 42. Μεθοδεύετε την 
εκπαίδευση των 
φοιτητών σας στην 
ερευνητική διαδικασία 
(π.χ. αναζήτηση και 
χρήση βιβλιογραφίας, 
μικρές έρευνες κτλ.); 

 17      - 

Ερ. 43. Παρέχετε στους 
φοιτητές σας 
δυνατότητα συμμετοχής 
σε ερευνητικά έργα; 

9 6      2 

Ερ. 44. Συνεργάζεστε με 
κάποια εκπαιδευτικά 
κέντρα του εσωτερικού; 

8 9      - 

Ερ. 45. Συνεργάζεστε με 
κάποια εκπαιδευτικά 
κέντρα του εξωτερικού; 

9 8      - 
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Ερ. 46. Έχετε αναπτύξει 
συγκεκριμένες 
εκπαιδευτικές 
συνεργασίες με 
τοπικούς, 
περιφερειακούς ή 
εθνικούς κοινωνικούς 
φορείς; 

6 10      1 

Ερ. 47. Έχετε συνάψει 
κάποιες συμφωνίες για 
την ενίσχυση της 
κινητικότητας του 
διδακτικού προσωπικού 
ή/και των φοιτητών; 

9 5      3 

Ερ. 48. Έχετε 
μετακινηθεί προς άλλα 
Ιδρύματα στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών / 
ερευνητικών 
δραστηριοτήτων κατά 
την τελευταία 
πενταετία; 

6 10      1 

Ερ. 49. Έχετε 
υποστηρίξει κατά 
οποιονδήποτε τρόπο 
κάποιους, εισερχόμενους 
από άλλα Ιδρύματα, 
φοιτητές; 

9 7      1 

Ερ. 50. Θεωρείτε ότι 
προωθείται επαρκώς στο 
Τμήμα μας η ιδέα της 
κινητικότητας φοιτητών 
και μελών του 
ακαδημαϊκού 
προσωπικού και της 
Ευρωπαϊκής διάστασης 
γενικότερα; 

    6 8 3 - 
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Πίνακας 12. Απόλυτες συχνότητες  των απόψεων των μελών ΔΕΠ στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. 
του Δ.Π.Θ. αναφορικά με τα μέσα και τις υποδομές του ερευνητικού έργου 
(Απαντούν 4 μέλη ΔΕΠ που εμπλέκονται στη λειτουργία των θεσμοθετημένων 
Εργαστηρίων) 
 

Ερωτήσεις Καθόλου 
 

Λίγο 
 

Μέτρια 
 

Αρκετά 
 

Πάρα 
πολύ 

 

Δεν 
απάντ. 

 Ερ. 52. Πόσο επαρκείς και 
κατάλληλοι είναι οι χώροι 
των ερευνητικών 
εργαστηρίων του Τμήματός 

 

1   3  13 

Ερ. 53. Πόσο επαρκής και 
κατάλληλος είναι ο 
εργαστηριακός εξοπλισμός; 

 1 1 2  13 

Ερ. 54. Θεωρείτε ότι οι 
διαθέσιμες υποδομές 
καλύπτουν τις ανάγκες της 
ερευνητικής διαδικασίας; 
 
 

 1 1 1 1 13 

Ερ. 55. Πόσο εντατική 
χρήση γίνεται των 
ερευνητικών υποδομών; 

   2 2 13 

 
Πίνακας 13. Απόλυτες συχνότητες  των απόψεων των μελών ΔΕΠ στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. 
του Δ.Π.Θ. αναφορικά  με τις διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

Ερωτήσεις 
Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Μέτρια 

 
Αρκετά 

 
Πάρα 
πολύ 

 

Δεν 
απάντ. 

 Ερ. 73. Πόσο αποτελεσματικές 
θεωρείτε πως είναι οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες και το 
ωράριο λειτουργίας τις 
Γραμματείας του Τμήματος για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών 

    
  

  1 6 10 - 

Ερ. 74. Πόσο ικανοποιητική για 
τις ανάγκες σας είναι η 
οργάνωση και το ωράριο 
λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; 

 3 6 4 4 - 

Ερ. 75. Πόσο αποτελεσματικές 
είναι οι υποδομές και υπηρεσίες 
πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών του 
Τμήματος; 

  5 9 2 1 
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Ερ. 76. Πόσο επαρκής είναι η 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
μας σε σχέση με το γνωστικό 
σας αντικείμενο  
 

  

3 6 6 2  1 

Ερ. 77. Πόσο επαρκής είναι ο 
κοινόχρηστος τεχνικός 
εξοπλισμός; 

 3 4 7 2 1 

Ερ. 78. Πόσο επαρκείς είναι οι 
χώροι και ο εξοπλισμός των 
εργαστηρίων; 

 1 1 2  13 

Ερ. 79. Πόσο ικανοποιητική 
θεωρείτε τη στελέχωση των 
εργαστηρίων; 

  2 2  13 

Ερ. 80. Πόσο κατάλληλο είναι 
το γραφείο σας; 

  3 11 3 - 

Ερ. 81. Πόσο επαρκής είναι ο 
χώρος της Γραμματείας του 
Τμήματος; 

 3 5 5 3 1 

Ερ. 82. Πόσο επαρκής και 
κατάλληλος είναι ο χώρος των 
συνεδριάσεων; 

 4 4 5 2 2 

Ερ. 83. Πόσο επαρκείς είναι οι 
υποδομές ΑΜΕΑ; 

 8 7 1 1 - 

Ερ. 84. Πόσο ικανοποιητική 
είναι η πρόσβαση σας στις 
υποδομές και στον εξοπλισμό 
του Ιδρύματος; 

 2 5 5 4 - 

Ερ. 86. Πόσο αποτελεσματική 
είναι η διαχείριση των 
οικονομικών πόρων του 
Τμήματος; 

   5 11 1 
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Πίνακας 14. Απόλυτες συχνότητες  των απόψεων των μελών ΔΕΠ στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. 
του Δ.Π.Θ. αναφορικά  με τη μισθολογική ικανοποίηση. 

Ερωτήσεις 
Καθόλου 

 
Λίγο 

 
Μέτρια 

 
Αρκετά 

 

Πάρα 
πολύ 

 

Δεν 
απάντ. 

 Ερ. 69. Πόσο ικανοποιητικό 
θεωρείτε το μισθό σας σε 
σχέση προς το έργο που 
προσφέρετε; 

4 3 9 1   

Ερ. 70. Πόσο ικανοποιητικό 
θεωρείτε το μισθό σας σε 
σχέση προς τα προσόντα σας; 

4 5 7 1   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ  ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.Π.Η 

Ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012 
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Αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων μελών ΔΕΠ ανά 
κατηγορία δημοσιεύσεων. Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 
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κοινωνικού περιβάλλοντος στην έναρξη και τη διατήρηση της συνήθειας του 
καπνίσματος στην εφηβεία. Στο Α. Αναγνωστόπουλος, & Ε. Καραδήμας 
(επιμ.). Σύγχρονα Θέματα Ψυχολογίας της Υγείας. Αθήνα: Λιβάνη. 

23. Μπρουσκέλη, Β., & Λουμάκου, Μ. (υπό δημοσίευση). Κλίμακα Εστίασης 
Ελέγχου (Locus of Control Scale) - σύντομος τύπος. Στο: Α. Σταλίκας, Σ. 
Τριλίβα, & Π. Ρούσση (επιμ.). Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα.   

24. Μπρουσκέλη, Β., & Λουμάκου, Μ. (υπό δημοσίευση). Κλίμακα Ισολογισμού 
Αποφάσεων για το Κάπνισμα (Smoking: Decisional Balance)- σύντομος τύπος. 
Στο: Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα, & Π. Ρούσση (επιμ.). Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία 
στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

25. Μπρουσκέλη, Β., & Λουμάκου, Μ. (υπό δημοσίευση). Γενική Κλίμακα Αυτο-
αποτελεσματικότητας (Self-efficacy) - Ελληνική Έκδοση. Στο: Α. Σταλίκας, Σ. 
Τριλίβα, & Π. Ρούσση (επιμ.). Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα. 

26. Γ. Ρεκαλίδου: Κοινωνική μάθηση και κατάκτηση ικανοτήτων. Αξιολογική 
προσέγγιση των μεταξύ τους συνδέσεων στο Νηπιαγωγείο. Στο Μ. 
Σακελλαρίου, (Επιμ.) «Κοινωνική Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση». Υπό 
έκδοση στον εκδοτικό οίκο Τυπωθήτω,2010. 

27. Γ. Ρεκαλίδου: Σχέσεις και ομαδοποιήσεις στη σχολική τάξη και οι προσωπικές 
θεωρίες των εκπαιδευτικών. Στο Μ. Μουμουλίδου & Γ. Ρεκαλίδου (Επιμ.)  
σελ.15-30, Μικρές Ομάδες στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγικές, Μαθησιακές, 
Εμψυχωτικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2010.  
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28. Γ. Ρεκαλίδου: Άτυπες κοινωνικές ομάδες στο σχολείο: σύνθεση, κριτήρια 
επιλογής και απόρριψης. Στο Μ. Μουμουλίδου & Γ. Ρεκαλίδου (Επιμ.)  σελ. 
43-58, Μικρές Ομάδες στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγικές, Μαθησιακές, 
Εμψυχωτικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2010. 

29. Filippoupoliti A. (2010) “Collected in one view”: Some early concerns with 
staging science in the 1876 London Exhibition of the Special Loan Collection 
of Scientific Apparatus». Στο Science Exhibitions: Communication and 
Evaluation (Edinburgh: MuseumsEtc Ltd), σελ. 574-600. 

  
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) χωρίς πρακτικά (13) 
1. Θεοδωρίδης, Α. «Η απουσία του τραγικού ανθρώπου». Ανακοίνωση στο Συμπόσιο 

«Η Γένεση της Δημοκρατίας και η Κρίση της σύγχρονης κοινωνίας. Μνήμη 
Κορνήλιου Καστοριάδη» που διοργάνωσε  το Ιωνικό Κέντρο Σπουδών, από 8 έως 
9 Μαϊου 2010, στην Αθήνα 

2. Θεοδωρίδης, Α. «Το φάντασμα της παντοδυναμίας, η απουσία του ήθους της 
θνητότητας και η απαίτηση της συνάντησης του περιβαλλοντικού κινήματος με το 
δημοκρατικό κίνημα». Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής & Διαχείρισης «Αναζητώντας την Ηθική στην Πολιτική: θέματα και 
προβλήματα της Βιοηθικής και της  Περιβαλλοντικής Ηθικής & Φιλοσοφίας» που 
διοργάνωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, από 28 έως 30 
Μαίου 2010 στη Μυτιλήνη. 

3. Θεοδωρίδης, Α. «Ανθρωπολογικοί, πολιτικοί και παιδαγωγικοί περιορισμοί για την 
εγκαθίδρυση μιας οικολογικής κοινωνίας». Ανακοίνωση στο 22nd International 
Conference of Philosophy «The Philosophy of the Environment: Nature and 
Crucial Environmental Issues in the 21st Century» που διοργάνωσε η International 
Association of Greek Philosophy και το International Center of Greek Philosophy 
& Culture με τη συναντίληψη της Greek Philosophical Society, της South African 
Society for Greek Philosophy & The Humanities και της American Society for 
Greek Philosophy, από 16 έως 21 Ιουλίου 2010 στην Καλαμάτα.   

4. Θεοδωρίδης, Α. «Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία: ταυτότητα σε κρίση». 
Ανακοίνωση στο Δ΄Διεθνές Συνέδριο «Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 
1204 έως σήμερα)» που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών 
Σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, το Κέντρο 
Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας και την 
Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, από 9 έως 12 Σεπτεμβρίου 2010 στη 
Γρανάδα. 

5. Θεοδωρίδης, Α. «Η κρίση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας ως εκδήλωση της 
απουσίας του νοήματος που αφορά την αυτοπαράστασή της». Ανακοίνωση στο 
Δ΄Διεθνές Συνέδριο «Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως 
σήμερα)» που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, το Κέντρο Βυζαντινών, 
Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας και την Ισπανική Εταιρεία 
Νεοελληνικών Σπουδών, από 9 έως 12 Σεπτεμβρίου 2010 στη Γρανάδα. 
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6. Θεοδωρίδης, Α. «Η Φιλοσοφία της Παιδείας και το ανθρωπολογικό ερώτημα». 
Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Η Φιλοσοφία της Παιδείας: Στόχοι και προοπτικές» 
που διοργάνωσε το Ολυμπιακό Κέντρο Φιλοσοφίας και Παιδείας, στις 14 Μαίου 
2010 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. 

7. Θεοδωρίδης, Α. «Το περί ανθρώπου ερώτημα ως αφετηρία για τη διδασκαλία της 
Φιλοσοφίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». α Ανακοίνωση στην Ημερίδα 
«Διδάσκοντας Φιλοσοφία στην Εκπαίδευση» που διοργάνωσε και πραγματοποίησε 
την 1η/12/2010 η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων στη Δράμα. 

8. Μαυρομμάτης, Γ.  «Τhracian muslim minority youth: 80 years in a changing 
environment» (από κοινού με τον Παύλο Πανταζή), (4/12/2010), στα 
πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου “CHILDREN AND YOUTH IN CHANGING 
SOCIETIES” που οργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η Ψυχολογική Εταιρεία Βορ. 
Ελλάδας σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη, 2-4/12/10 
(http://www.psy.auth.gr/childrenandyouth2010/) 

9. Μαυρομμάτης, Γ.  “Muslim Educational Institutions in Greece: Textbooks and 
Curricula” στο διεθνές συνέδριο "Textbooks and curricula’s of the Muslim 
Educational Institutions in Southeastern Europe" (23/10/10) που διοργάνωσε 
η Ισλαμική Ακαδημία του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου της Βιέννης σε συνεργασία τη Σχολή Ισλαμικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου του Σαράγεβο, στο Σαράγεβο, 22-24 Οκτωβρίου 2010 
(http://islamiceducationinsee.univie.ac.at/en/home/ ) Πρακτικά υπό 
εκτύπωση. 

10. Μαυρομμάτης, Γ.  «Islam, Muslims and Islamophobia in eduction in Europe» 
(18/9/2010) στο διεθνές συνέδριο Intercultural Education as a Project for 
Social Transformation: Linking Theory and Practice towards Equity and Social 
Justice που οργάνωσε στη Μάλτα το INTERnetwork, 16-18/9/10. 

11. Μαυρομμάτης, Γ.  “Bektashi Identity politics and religious feelings: 
Competing nationalisms, state culture practices and religious feelings” στο 
Διεθνές Συνέδριο  “Bektashism between Religious movement and established 
religion” (επιστ. Υπευθ. Prof. Albert Boja), Universiteti European I Tiranes, 
Tίρανα, Αλβανία, 24/10/2009 – από κοινού με την Φωτεινή Τσιμπιρίδου  

12. Σοφού Ε., Μουμουλίδου Μ., La construction de l'identité enseignante à 
travers les textes officiels pour l'enseignement préscolaire en Grèce, 
Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο που θα διοργανώσουν από κοινού η 
Association des Enseignants et des Chercheurs en Sciences de l'Éducation 
(A.E.C.S.E), η Société Suisse pour la recherche en Éducation (S.S.R.E), η 
Association Belge francophone des Chercheurs en Éducation (A.B.C-Educ) και 
το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, με τίτλο “Actualité de la recherche en 
éducation et en formation », από 13-16 Σεπτεμβρίου 2010, Γενεύη. 

13. Μoumoulidou Μ., L'adoption et la mise en place des approches 
pédagogiques innovantes à l'école maternelle grecque: le cas de la pédagogie 
du projet, Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το 

http://www.psy.auth.gr/childrenandyouth2010/
http://islamiceducationinsee.univie.ac.at/en/home/
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Πανεπιστήμιο της Picardie Jules Verne (U.F.R Φιλοσοφίας, Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, με το Εργαστήριο CLEA EA (4296) στην Amiens 
της Γαλλίας με τίτλο: «L’école maternelle: une école de demain?», 15 -16 
Ιουνίου 2010, Amiens. 

 
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά Συνέδρια (χωρίς κριτές ) χωρίς πρακτικά (4) 
1. Μαυρομμάτης, Γ. (2010). «Το φαινόμενο των πρόωρων γάμων σε κοινότητες 

μουσουλμάνων της Θράκης: προτάσεις για ανάγνωση –προτάσεις για 
αντιμετώπιση» σε ημερίδα που οργάνωσε η ΜΚΟ Άρσις στις 6/12/2010 στη 
Θεσσαλονίκη με θέμα «Οι γάμοι σε νεαρή ηλικία στις κοινότητες Ρομά και 
μουσουλμάνων και οι επιπτώσεις στη ζωή των νέων και της κοινότητας» στο 
πλαίσιο του προγράμματος: Πρόληψη των πρόωρων και αναγκαστικών γάμων 
στις κοινότητες των Ρομά» (πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ 2007-2013) 

2. Μαυρομμάτης, Γ. (2010). «Πόσες ακόμα αποσπασματικές παρεμβάσεις στο 
όνομα της αντιμετώπισης των ανισοτήτων;» κατά τις εργασίες της διημερίδας 
«Όψεις διακρίσεων και πολιτικές παρέμβασης», που οργάνωσε στις 3/3/2010 
στην Κομοτηνή, το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Δ.Π.Θ. 

3. Σάλμοντ, Ε.  «Η Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό ως παράγοντας 
ποιότητας   της  Εκπαίδευσης». Ιούνιος 2010 

4. Σάλμοντ, Ε.   «Mαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα συμπεριφοράς στη 
σχολική τάξη: από τη θεωρία στην πράξη», Μάιος 2010. 
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Επιμέλειες  Βιβλίων  (5) 
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εκδόθηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (2012) με τον τίτλο 
Μουσείο και Μουσειακές Σπουδές, 784 σελίδες, ISBN 978-960-244-155-8.  
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4. Δραμαλίδης, Α. (2012). Διερεύνηση παραγόντων ως προς την επίδοση 
υποψηφίων σε κατατακτήριες εξετάσεις Παιδαγωγικού Τμήματος, με Α. 
Μάρκο, έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Τετράδια Ανάλυσης 
Δεδομένων, Θεσσαλονίκη, τεύχος 14.  

5. Δραμαλίδης, Α. (2012). Κοινωνικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά 
υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: ανιχνεύοντας 
διαφοροποιήσεις κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με Α. Μάρκο, Χ. Σακονίδη, 
Γ. Παπαγεωργίου, Γ. Φαχιρίδη, δημοσιευμένη στο περιοδικό Τετράδια 
Ανάλυσης Δεδομένων, Θεσσαλονίκη, τεύχος 13, 175-190. 
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6. Dramalidis, A. (2012). Student response patterns and scale usage 
heterogeneity in PISA 2006 science interest scale, with  A. Markos, G. 
Menexes, accepted to be published in Data Analysis Bulletin, Thessaloniki, 
vol. 14, (2012). 

7. Filippoupoliti A. "Premises for exhibition and for use: King’s College London 
Museum, mid to late nineteenth century". Στο περιοδικό Museum History 
Journal. Τόμος 4 (τεύχος 1), σελ. 11–28 (Left Coast Press 2011). 

8. Α.Filippoupoliti, “A small but choice collection of instruments”. The early days 
of the Royal Astronomical Society of London collection", στο Museum History 
Journal. Τόμος 5 (1), σελ. 105-126 (Left Coast Press, 2012).  

9. E. Beneki, J.P. Delgado, A. Filippoupoliti, Επιμέλεια ειδικού τεύχους με τίτλο 
Memory in the Maritime Museum: Objects, Narratives, Identities, του 
περιοδικού International Journal of Heritage Studies. Τόμος 18 (4) 2012, σελ. 
347-435. 

10. Ε. Penderi, K. Karadimitriou, G. Rekalidou: «School inspectors’ assessment 
reports for the kindergarten teachers: examining the criteria, processes and 
results of evaluation in Greece». International Conference on Education, 
Samos, 7-9 /7/ 2011. 

11. Καραδημητρίου Κων/νος, Πανταζής Σπύρος, Σακελλαρίου Μαρία (2012). «Το 
αυθόρμητο παιχνίδι παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με 
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Περιοδικό Education 3– 13  1-16. DOI:10.1080/03004279.2010.506193 
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υδάτινου οικοσυστήματος, διδακτική παρέμβαση μέσα από τη θεωρία των 
πολυγραμματισμών: Το παράδειγμα του ποταμού Έβρου. Στο Ν. Στελλάκης,  & 
Μ. Ευσταθιάδου, (Επιμ.), Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΟMEP), Δημιουργικότητα και 
μάθηση στην προσχολική ηλικία, (446-455). Λευκωσία: Κυπριακή Επιτροπή 
ΟΜΕΡ. 

2. Θεοδωρίδης, Α. (2011). Η δυνατότητα της διαπαιδαγώγησης ενός κριτικά 
σκεπτόμενου ανθρώπου και τα Προγράμματα Σπουδών της ελληνικής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Στον ιστότοπο Ελληνική Φιλοσοφική Βιβλιογραφία 
2011 (http://www.philosophicalbibliography.com/attachments/137_Theodoridi-
Eisigisi-2011.pdf).  

3. Θεοδωρίδης, Α. (2011). «The capitalist fiction of progress and the demand for 
a new humanism in Papaioannou’s anthropological and political thinking» στο 
23rd International Conference of Philosophy «Philosophy, Politics and Economics 
in the global era» που διοργάνωσαν η International Association of Greek 
Philosophy και το International Center of Greek Philosophy & Culture, με τη 
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11-13 Μαΐου 2012.   

13. Μαντούβαλος, Ι. (2012). Θεσμικές συνδηλώσεις της «ελληνικής» παρουσίας 
στην Κεντρική Ευρώπη: Η Διασπορά των Κοζανιτών (18ος αι. – αρχές 19ου αι.) 
επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνει ο δήμος Κοζάνης στη μνήμη των 
ευεργετών της Κοζάνης με τίτλο «Κοζάνη, 600 χρόνια Ιστορίας. Γένεση και 
Ανάπτυξη μιας Μακεδονικής Μητρόπολης». 

14. Μαυρομμάτης, Γ. (2011). «Can minority education become critical? Discussing 
the case of the Muslim minority education in Greek Thrace» από κοινού με 
την Εύα Πολίτου στο διεθνές συνέδριο ‘Intercultural Versus Critical Education 
– Contrast or Concordance’, Södertörn University, Sweden, 14-17/4/11 

15. Μαυρομμάτης, Γ. (2011).  «Ισλάμ και μουσουλμάνοι στην εκπαίδευση: τρόποι 
για να δούμε – τρόποι για να δράσουμε» στο διεθνές συνέδριο «Εκπαίδευση 
και κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη 24-26/6/11 

16. Οικονομίδου, Α. (2012). Αέναες μεταμορφώσεις: ιδεολογικές ‘χρήσεις’ των 
διασκευασμένων παραμυθιών των Γκριμ» στο συνέδριο «Οι αδελφοί Γκριμ και 
το έργο τους» που διοργανώθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο τον Νοέμβριο του 2012 στην Αθήνα. 

17. Σάλμοντ, Ε. (2012). Μαθησιακές Δυσκολίες: από τη  θεωρία στην πράξη», στο 
«Εκπαίδευση και Ειδική Εκπαίδευση», Αθήνα, 2012 

18. Σάλμοντ, Ε. (2012). «Συμβουλευτική Οικογένειας μαθητών με ειδικές 
ανάγκες», στο «Διλλήματα στην Ειδική Αγωγή», Καμένα Βούρλα, 2012 

19. Σάλμοντ, Ε. (2012). «Σχολικός εκφοβισμός: Η περίπτωση των μαθητών με 
δυσκολίες μάθησης» στο «Διλλήματα στην Ειδική Αγωγή», Καμένα Βούρλα, 
2012 

20. Σαπουντζής, Α. (2011) “Το ελληνικό σχολείο σε κρίση: Η κατασκευή των 
μεταναστών μαθητών στο λόγο των ελλήνων πλειονοτικών”. Παρουσιάστηκε 
στο 13ο Πανελλήνιο συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής 
Ψυχολογικής Εταιρίας με τίτλο «Από τις ατομικές διαφορές στη 
διαφορετικότητα» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 

21. Σαπουντζής, Α. (2011 “The “movement” for the army in Greece through the 
left-wing magazines of the 1980’s”. Ανακοίνωση στο 34ο Ετήσιο Συνέδριο της 
Διεθνούς Κοινωνίας Πολιτικής Ψυχολογίας, “Cooperation and Human 
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Societies: Towards a Multidisciplinary Social Psychology” που 
πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.    

22. Φιλιππουπολίτη,, Α. (2011). Ανακοίνωση στο International Congress of 
Maritime Museums Conference 2011. Τίτλος ομιλίας «Challenging the island 
museum, making an impact: the Maritime Museum of Andros island in the 
Aegean Sea (Greece)». Θέμα συνεδρίου: «Maritime Museums 2011: 
Connecting with the future». Washington, 9-15 Οκτωβρίου 2011. 

23. Φιλιππουπολίτη,, Α. (2011). Ανακοίνωση στο 11ο International Congress 
Mediterranean Studies Association Conference. Τίτλος ομιλίας: «Reflections of 
“Mediterranean identity” in maritime museums». Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 
Κέρκυρα, 25-28 Μαΐου 2011. 

24. Μπύρου, Λ., Φιλιππουπολίτη, Α. Δημητρίου, Α. (2012). «Μουσεία φυσικής 
ιστορίας και σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη φύση και το 
περιβάλλον στην προσχολική ηλικία στο πλαίσιο της διδασκαλίας των φυσικών 
επιστημών» στο 7ο Συνέδριο- Οι Φυσικές επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. 
Υπερβαίνοντας τα όρια τυπικής και μη εκπαίδευσης μικρών παιδιών στις 
φυσικές επιστήμες, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, Φλώρινα, 19- 21 Οκτωβρίου 2012.  

25. Φιλιππουπολίτη, Α. (2012).Διοργάνωση και συντονισμός ειδικής συνεδρίας στο 
8th Science and Technology in the European Periphery Meeting, με τίτλο 
«Museums and Collections in researching and communicating the history of 
science». Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ 
και διεθνής επιστημονική εταιρεία STEP Science and Technology in European 
Periphery, Κέρκυρα, 21-24 Ιουνίου 2012.  

26. D. Koliopoulos, A. Filippoupoliti, «Η ιστορία και η φιλοσοφία των επιστημών 
στο νέο μουσειολογικό τοπίο των αρχών 21ου αιώνα: υποσχέσεις, προκλήσεις 
και απαιτήσεις», στο 11ο Διεθνές και 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας 
Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, με τίτλο «Η ιστορία 
των επιστημών στο νέο μουσειολογικό τοπίο των αρχών του 21ου αιώνα: 
υποσχέσεις, προκλήσεις και απαιτήσεις». Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης ΑΠΘ και επιστημονική εταιρεία International History, Philosophy 
and Science Teaching Group. Θεσσαλονίκη, 1-5 Ιουλίου 2011.  

27.  A.Filippoupoliti, E. Beneki, «Reflections of “Mediterranean identity” in 
maritime museums», στο 11ο International Congress Mediterranean Studies 
Association Conference, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 25-28 Μαΐου 2011.  

28. Α. Φιλιππουπολίτη, «Η επιστήμη και η ιστορία της στο μουσείο», στο 1ο 
Συνέδριο Νέων Ερευνητών στην Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας 
της Εταιρείας για τη Μελέτη και Διάδοση της Ιστορίας της Επιστήμης και της 
Τεχνολογίας (ΕΜΔΙΕΤ). Αθήνα, 11-13 Μαρτίου 2011.  
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Ανακοινώσεις σε επιστημονικά Συνέδρια (χωρίς κριτές ) χωρίς πρακτικά (2) 
1. Μαυρομμάτης, Γ. (2011).  «Education as an organ of integration: Focusing on 

Muslims in the Balkans and especially in Greece», στην διημερίδα με θέμα 
«Integration and Diversity or Segregation and Exclusion?» που διοργάνωσε το 
British Council στη Θεσσαλονίκη, 28-29/3/11 Φιλιππουπολίτη,, Α. (2011). 
Ανακοίνωση με τίτλο «Μουσειακοί χώροι για παιδιά προσχολικής ηλικίας: μια 
χαρτογράφηση του ελληνικού τοπίου». Στο 11ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό 
Συνέδριο Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας. Θέμα συνεδρίου: «Ο πολιτισμός 
ως σημείο αναφοράς σε ένα σύγχρονο, ανθρωπιστικό και δημοκρατικό 
μοντέλο προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης». Κέρκυρα, 1-3 Απριλίου 2011.  

2. Μαυρομμάτης, Γ. (2012).  “Μουσική και εθνογένεση στην πολυπολιτισμική 
Θράκη: Σκέψεις γύρω από τη λειτουργία της παραδοσιακής μουσικής ως 
μέρος της τυπικής εκπαίδευσης, στα πλαίσια εθνογενετικών διαδικασιών στη 
Θράκη”  στο  Εθνομουσικολογία στη Θράκη, Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας, 
Δ.Π.Θ., Κομοτηνή, 10.3.12 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
Α. Επιτροπές του Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό  έτος (2011-2012)  - μέλη 
Επιτροπών 
 
 
ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ και ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. 
Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 
 
1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών 
Σπουδών 

• Αξιολόγηση ισχύοντος προγράμματος 
• Συγκριτική ανάλυση με άλλα ελληνικά και με 

διεθνή δεδομένα 
• Ετοιμασία πρότασης ενδεχόμενης 

αναθεώρησης Προγράμματος 
• Επανακαθορισμός στόχων, ρόλου και 

φυσιογνωμίας Τμήματος 

Α. Θεοδωρίδης 
Α. Δημητρίου 
Γ. Ρεκαλίδου 
Εκπρόσωπος φοιτητών 

2. Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών  
 

• Συνεργασίες και συντονισμός των 
διδασκόντων 

• Πρόγραμμα διδασκαλίας ξένων γλωσσών  

Σ. Οικονομίδου 
Δ. Δαμιανού 
Σ. Ιακωβίδου 
Ε. Σάλμοντ 

3. Πρόγραμμα ERASMUS / 
SOCRATES 
 

• Εποπτεία και συντονισμός των προγραμμάτων 
ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων  

• Εποπτεία διαδικασίας αναγνώρισης διδακτικών 
μονάδων 

• Προτάσεις για βελτίωση της οργάνωσης και 
διεύρυνσης του προγράμματος 

• Ανάπτυξη συνεργασιών μελών ΔΕΠ με 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια  

• Ενημέρωση προς τα μέλη ΔΕΠ για τα 
γνωστικά αντικείμενα συναφών με το Τμήμα 
μας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων 

 

Σ. Οικονομίδου 
Δ. Δαμιανού  
Α. Φιλιππουπολίτη 
Ι. Μαντούβαλος  
Σ. Ιακωβίδου 
Κ. Καραδημητρίου 
 

4. Πρόγραμμα Πρακτικής 
Κατάρτισης (Προπτυχιακό) 
 

• Κατάρτιση & αναμόρφωση του προγράμματος 
& εποπτεία υλοποίησής του 

• Συνεργασίες και συντονισμός των 
διδασκόντων και εποπτών του προγράμματος 

• Ανεύρεση χώρων άσκησης των φοιτητών 
 

Γ. Ρεκαλίδου 
Κ. Καραδημητρίου 
Ε. Σάλμοντ 
Μ. Μαυρομμάτης 
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5. Γραφείο Εκπαιδευτικού 
Υλικού – Ειδική Βιβλιοθήκη 
 
 
 
 

 
• Η καταγραφή και η οργάνωση του 

υλικού του Γραφείου 
• Προτάσεις Εμπλουτισμού 
• Υποστήριξη των φοιτητών στις 

πρακτικές ασκήσεις 
• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω 

από το βιβλίο 
 
 

Κ. Καραδημητρίου 
Σ. Ιακωβίδου 
Α. Φιλιππουπολίτη 
Ε. Σάλμοντ 

6. Βιβλιοθήκη • Επιτροπή Βιβλιοθήκης 
• Συντονισμός παραγγελιών βιβλίων και 

περιοδικών 
• Εξοπλισμός, στελέχωση, λειτουργία 

Βιβλιοθήκης 
• Εξοικείωση φοιτητών με λειτουργία 

Βιβλιοθήκης και αναζήτηση πληροφοριών 

Α. Δραμαλίδης 
Π. Κουφάκη 
Γ. Μαυρομμάτης 
 

7. Φοιτητικά Θέματα • Φοιτητική μέριμνα  
• Επιτροπή σίτισης και στέγασης φοιτητών 

Ι. Μαντούβαλος 
Α. Σαπουντζής 
Ε. Σάλμοντ 
Ν. Παναγιώτου 
Εκπρόσωπος φοιτητών 
 

8. Εκδόσεις προγραμμάτων 
σπουδών και πληροφόρησης 

• Οδηγός Σπουδών Τμήματος 
• Λεύκωμα δραστηριοτήτων Τμήματος 
• Ενημερωτικά φυλλάδια για φοιτητές 

Τμήματος και για μαθητές Λυκείων Θράκης  
• Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών Τμήματος στην 

αγγλική γλώσσα 

Α. Θεοδωρίδης 
Α. Δημητρίου  
Ι. Μαντούβαλος 
 
 

9. Εκδόσεις τμήματος  ΔΠΘ 
 

• Επιστημονική Επετηρίδα 
• Επιστημονικές περιοδικές εκδόσεις 
• Εγκρίσεις πανεπιστημιακών σημειώσεων προς 

έκδοση από το ΔΠΘ    

Π. Κουφάκη 
Δ. Δαμιανού 
 

10. Ιστότοπος Τμήματος 
 

• Ενημέρωση της ιστοσελίδας 
• Συνοπτική ιστοσελίδα στα αγγλικά 
• Ενημέρωση της ιστοσελίδας βάσει 

προδιαγραφών 
 

Λ. Γώγου 
Δ. Πρέντζας 
Μ. Χατζησσάβα 
Ι. Μαντούβαλος 
Α. Φιλιππουπολίτη 
 

11. Διευθέτηση / Διαχείριση 
Χώρων και  Εξοπλισμού 
(συμπεριλαμβανομένων του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
 της καθαριότητας) 

• Διασφάλιση καλής λειτουργίας και χρήσης 
• Καταγραφή υφιστάμενου εξοπλισμού 
• Έλεγχος αναγκών και υποβολή προτάσεων 
• Επαφή με Υπολογιστικό Κέντρο Δ.Π.Θ. & 

δίκτυα πληροφοριών 
• Παρακολούθηση – προώθηση αναγκαίων 

τεχνικών εργασιών 
Διερεύνηση αναγκών πληροφοριακού υλικού και 
υποβολή προτάσεων  

Γ. Μαυρομμάτης 
Ν. Παναγιώτου 
Ν. Παπαδόπουλος (Ε.Τ.Ε.Π.) 
 

12. Διεθνής Πληροφόρηση και 
Έρευνα 

• Πληροφόρηση για συνέδρια και επιστημονικές 
δραστηριότητες (Συγκέντρωση - αξιολόγηση - 
διακίνηση - διαχείριση στοιχείων) 

• Πληροφόρηση για προκηρύξεις ερευνητικών 
προγραμμάτων,  διαχείριση προγραμμάτων και 
εισηγήσεις για θέματα έρευνας 

• Δραστηριότητες διεθνών οργανισμών 
• Διακρατικές - διαπανεπιστημιακές 

δραστηριότητες 
• Καταγραφή - ταξινόμηση ερευνητικής 

δραστηριότητας Τμήματος 

Ν. Παναγιώτου 
Γ. Μαυρομμάτης 
Π. Κουφάκη 
Α. Φιλιππουπολίτη 
Σ. Ιακωβίδου 
Α. Σαπουντζής 
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13. Επιτροπή Αξιολόγησης  • Συγκέντρωση των πληροφοριών  
• Ανάλυση δεδομένων  
• Συγγραφή των εκθέσεων  

Λ. Γώγου 
Α. Δημητρίου 
Α. Δραμαλίδης 
Π. Κουφάκη 
Γ. Ρεκαλίδου 
Α. Θεοδωρίδης 

14. Επιτροπή Ερευνών  • Παρακολούθηση των εργασιών της Ε.Ε. 
• Προώθηση των αιτημάτων του 

Τμήματος 
• Ενημέρωση του Τμήματος 

Λ. Γώγου  
Α. Δημητρίου 
(Αναπληρωματικό μέλος) 

15. Επιτροπή Υπευθύνων  
ετών  
( ορίζεται ανά εξάμηνο) 
 
 

• Ανάδειξη φοιτητικών επιτροπών ετών  
• Συνεργασία για θέματα προγράμματος 

σπουδών  
• Προβολή και επίλυση φοιτητικών θεμάτων  
• Διαγράμματα μαθημάτων –βιβλιογραφία-

τρόπος αξιολόγησης  

1ο :  Α. Θεοδωρίδης 
        Ι. Μαντούβαλος 
2ο    Λ. Γώγου 
       Α. Οικονομίδου 
3ο :  Γ. Μαυρομμάτης 
       Ν. Παναγιώτου 
4ο  : Α. Δημητρίου 
       Γ. Ρεκαλίδου 
        

16. Επιτροπή Οικονομικών Οικονομικά Τμήματος και Απόδοση Χ.Ε.Π. Λ. Γώγου 
Α. Δραμαλίδης 
Ν. Παπαδόπουλος (Ε.Τ.Ε.Π.) 

17. Σύνδεση με Τοπική Κοινωνία 
 
 
 
 
 
 

• Συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές 
αρχές 

• Συνεργασία με παράγοντες εκπαίδευσης 
• Συνεργασία με τοπικούς οικονομικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες 

Α. Οικονομίδου 
Γ. Ρεκαλίδου 
Α. Δραμαλίδης 
Δ. Πρέντζας 
 

18. Επιτροπή Ωρολόγιου 
Προγράμματος 

• Διαμόρφωση Ωρολόγιου Προγράμματος, 
Αναβολές/Αναπληρώσεις Μαθημάτων 

Ζ. Δαλούκα (Ε.Τ.Ε.Π.) 
Π. Γόιδα (Ε.Τ.Ε.Π.) 
Ν. Ξενιτίδου (Ε.Τ.Ε.Π.) 

19. Επιτροπή ECTS            Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 
Μονάδων (ECTS). Τα                                             
μέλη της εν λόγω Επιτροπής έχουν                                                    
ορισθεί βάσει της απόφασης της Γ.Σ.        
με αριθμ. 228/11.05.2011. Η Α. Φιλιππουπολίτη 
ορίζεται ως μέλος αυτής της επιτροπής βάσει της 
απόφασης της Γ.Σ. με αριθ. 232/21.09.2011                                                                                    

Α. Δημητρίου 
Α. Θεοδωρίδης 
Α. Οικονομίδου 
Γ. Ρεκαλίδου 
Δ. Πρέντζας 
Α. Φιλιππουπολίτη 
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Β. Επιτροπές του Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό  έτος (2012-2013)  - μέλη 
Επιτροπών 
 
1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών 
Σπουδών 

• Αξιολόγηση ισχύοντος προγράμματος 
• Συγκριτική ανάλυση με άλλα ελληνικά και με 

διεθνή δεδομένα 
• Ετοιμασία πρότασης ενδεχόμενης 

αναθεώρησης Προγράμματος 
• Επανακαθορισμός στόχων, ρόλου και 

φυσιογνωμίας Τμήματος 

Α. Θεοδωρίδης 
Α. Δημητρίου 
Γ. Ρεκαλίδου 
Β. Μπρουσκέλη 
Ν. Παναγιώτου 
Εκπρόσωπος φοιτητών 

2. Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών  
 

• Συνεργασίες και συντονισμός των 
διδασκόντων 

• Πρόγραμμα διδασκαλίας ξένων γλωσσών  

Σ. Οικονομίδου 
Δ. Δαμιανού 
Σ. Ιακωβίδου 
Ε. Σάλμοντ 

3. Πρόγραμμα ERASMUS / 
SOCRATES 
 

• Εποπτεία και συντονισμός των προγραμμάτων 
ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων  

• Εποπτεία διαδικασίας αναγνώρισης διδακτικών 
μονάδων 

• Προτάσεις για βελτίωση της οργάνωσης και 
διεύρυνσης του προγράμματος 

• Ανάπτυξη συνεργασιών μελών ΔΕΠ με 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια  

• Ενημέρωση προς τα μέλη ΔΕΠ για τα 
γνωστικά αντικείμενα συναφών με το Τμήμα 
μας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων 

Σ. Οικονομίδου 
Δ. Δαμιανού  
Α. Φιλιππουπολίτη 
Ι. Μαντούβαλος  
Σ. Ιακωβίδου 
Κ. Καραδημητρίου 
Γ. Ρεκαλίδου 

4. Πρόγραμμα Πρακτικής 
Κατάρτισης (Προπτυχιακό) 
 

• Κατάρτιση & αναμόρφωση του προγράμματος 
& εποπτεία υλοποίησής του 

• Συνεργασίες και συντονισμός των 
διδασκόντων και εποπτών του προγράμματος 

• Ανεύρεση χώρων άσκησης των φοιτητών 

Κ. Καραδημητρίου 
Γ. Ρεκαλίδου 
Ε. Σάλμοντ 
Μ. Μαυρομμάτης 
Μ. Μουμουλίδου 

 
5. Γραφείο Εκπαιδευτικού 
Υλικού – Ειδική Βιβλιοθήκη 
 
 
 
 

 
• Η καταγραφή και η οργάνωση του 

υλικού του Γραφείου 
• Προτάσεις Εμπλουτισμού 
• Υποστήριξη των φοιτητών στις 

πρακτικές ασκήσεις 
• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω 

από το βιβλίο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κ. Καραδημητρίου 
Σ. Ιακωβίδου 
Ε. Σάλμοντ 
Μ. Μουμουλίδου 
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6. Βιβλιοθήκη • Επιτροπή Βιβλιοθήκης 
• Συντονισμός παραγγελιών βιβλίων και 

περιοδικών 
• Εξοπλισμός, στελέχωση, λειτουργία 

Βιβλιοθήκης 
• Εξοικείωση φοιτητών με λειτουργία 

Βιβλιοθήκης και αναζήτηση πληροφοριών 

Α. Δραμαλίδης 
Π. Κουφάκη 
Γ. Μαυρομμάτης 
Β. Μπρουσκέλη 
 

7. Φοιτητικά Θέματα • Φοιτητική μέριμνα  
• Επιτροπή σίτισης και στέγασης φοιτητών 

Ι. Μαντούβαλος 
Α. Σαπουντζής 
Ε. Σάλμοντ 
Ν. Παναγιώτου 
Εκπρόσωπος φοιτητών 

8. Εκδόσεις προγραμμάτων 
σπουδών και πληροφόρησης 

• Οδηγός Σπουδών Τμήματος 
• Λεύκωμα δραστηριοτήτων Τμήματος 
• Ενημερωτικά φυλλάδια για φοιτητές 

Τμήματος και για μαθητές Λυκείων Θράκης  
• Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών Τμήματος στην 

αγγλική γλώσσα 

Α. Θεοδωρίδης 
Α. Δημητρίου  
Ι. Μαντούβαλος 
Β. Μπρουσκέλη 
Γ. Ρεκαλίδου 
 

9. Εκδόσεις τμήματος  ΔΠΘ 
 

• Επιστημονική Επετηρίδα 
• Επιστημονικές περιοδικές εκδόσεις 
• Εγκρίσεις πανεπιστημιακών σημειώσεων προς 

έκδοση από το ΔΠΘ    

Π. Κουφάκη 
Δ. Δαμιανού 
 

10. Ιστότοπος Τμήματος 
 

• Ενημέρωση της ιστοσελίδας 
• Συνοπτική ιστοσελίδα στα αγγλικά 
• Ενημέρωση της ιστοσελίδας βάσει 

προδιαγραφών 

Λ. Γώγου 
Δ. Πρέντζας 
Μ. Χατζησσάβα 
Ι. Μαντούβαλος 
Α. Φιλιππουπολίτη 
 

11. Διευθέτηση / Διαχείριση 
Χώρων και  Εξοπλισμού 
(συμπεριλαμβανομένων του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
 της καθαριότητας) 

• Διασφάλιση καλής λειτουργίας και χρήσης 
• Καταγραφή υφιστάμενου εξοπλισμού 
• Έλεγχος αναγκών και υποβολή προτάσεων 
• Επαφή με Υπολογιστικό Κέντρο Δ.Π.Θ. & 

δίκτυα πληροφοριών 
• Παρακολούθηση – προώθηση αναγκαίων 

τεχνικών εργασιών 
Διερεύνηση αναγκών πληροφοριακού υλικού και 
υποβολή προτάσεων  

Γ. Μαυρομμάτης 
Ν. Παναγιώτου 
Ν. Παπαδόπουλος (Ε.Τ.Ε.Π.) 
Β. Μπρουσκέλη 
 

12. Διεθνής Πληροφόρηση και 
Έρευνα 

• Πληροφόρηση για συνέδρια και επιστημονικές 
δραστηριότητες (Συγκέντρωση - αξιολόγηση - 
διακίνηση - διαχείριση στοιχείων) 

• Πληροφόρηση για προκηρύξεις ερευνητικών 
προγραμμάτων,  διαχείριση προγραμμάτων και 
εισηγήσεις για θέματα έρευνας 

• Δραστηριότητες διεθνών οργανισμών 
• Διακρατικές - διαπανεπιστημιακές 

δραστηριότητες 
• Καταγραφή - ταξινόμηση ερευνητικής 

δραστηριότητας Τμήματος 

Ν. Παναγιώτου 
Γ. Μαυρομμάτης 
Π. Κουφάκη 
Α. Φιλιππουπολίτη 
Σ. Ιακωβίδου 
Α. Σαπουντζής 

13. Επιτροπή Αξιολόγησης  • Συγκέντρωση των πληροφοριών  
• Ανάλυση δεδομένων  
• Συγγραφή των εκθέσεων  

Λ. Γώγου 
Α. Δημητρίου 
Α. Δραμαλίδης 
Π. Κουφάκη 
Γ. Ρεκαλίδου 
Α. Θεοδωρίδης 

14. Επιτροπή Ερευνών  • Παρακολούθηση των εργασιών της Ε.Ε. 
• Προώθηση των αιτημάτων του 

Τμήματος 

Α. Δημητρίου  
(Τακτικό μέλος) 
Γ. Ρεκαλίδου 
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• Ενημέρωση του Τμήματος (Αναπληρωματικό μέλος) 
15. Επιτροπή Υπευθύνων  
ετών  
( ορίζεται ανά εξάμηνο) 
 
 

• Ανάδειξη φοιτητικών επιτροπών ετών  
• Συνεργασία για θέματα προγράμματος 

σπουδών  
• Προβολή και επίλυση φοιτητικών θεμάτων  
• Διαγράμματα μαθημάτων –βιβλιογραφία-

τρόπος αξιολόγησης  

1ο :  Α. Θεοδωρίδης 
        Ι. Μαντούβαλος 
2ο    Λ. Γώγου 
       Α. Οικονομίδου 
3ο :  Γ. Μαυρομμάτης 
       Ν. Παναγιώτου 
4ο  : Α. Δημητρίου 
       Γ. Ρεκαλίδου 
        

16. Επιτροπή Οικονομικών Οικονομικά Τμήματος και Απόδοση Χ.Ε.Π. Λ. Γώγου 
Α. Δραμαλίδης 
Ν. Παπαδόπουλος (Ε.Τ.Ε.Π.) 

17. Σύνδεση με Τοπική Κοινωνία 
 
 
 
 
 
 

• Συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές 
αρχές 

• Συνεργασία με παράγοντες εκπαίδευσης 
• Συνεργασία με τοπικούς οικονομικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες 

Α. Οικονομίδου 
Γ. Ρεκαλίδου 
Α. Δραμαλίδης 
Δ. Πρέντζας 
Μ. Μουμουλίδου 
 
 

18. Επιτροπή Ωρολόγιου 
Προγράμματος 

• Διαμόρφωση Ωρολόγιου Προγράμματος, 
Αναβολές/Αναπληρώσεις Μαθημάτων 

Ζ. Δαλούκα (Ε.Τ.Ε.Π.) 
Π. Γόιδα (Ε.Τ.Ε.Π.) 
Ν. Ξενιτίδου (Ε.Τ.Ε.Π.) 

19. Επιτροπή ECTS            Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 
Μονάδων (ECTS). Τα                                             
μέλη της εν λόγω Επιτροπής έχουν                                                    
ορισθεί βάσει της απόφασης της Γ.Σ.        
με αριθμ. 228/11.05.2011. Η Α. Φιλιππουπολίτη 
ορίζεται ως μέλος αυτής της επιτροπής βάσει της 
απόφασης της Γ.Σ. με αριθ. 232/21.09.2011                                                                                    

Α. Δημητρίου 
Α. Θεοδωρίδης 
Α. Οικονομίδου 
Γ. Ρεκαλίδου 
Δ. Πρέντζας 
Α. Φιλιππουπολίτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.  Έργο ΕΤΕΠ του ΤΕΕΠΗ 
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Α. Αρμοδιότητες ΕΤΕΠ 

Ακαδημαϊκό έτος  2011-2012  
 
«Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) παρέχουν έργο υποδομής 
στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές 
υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου 
έργου τους» (Αρθρο 13 παράγρ. 1β του Ν. 2817 / 2000). 
 
Α. Έργο υποδομής για τη λειτουργία του Τμήματος 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΓΙΟΛΑ  

• Γραμματεία Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης   
• Πειραματικό Νηπιαγωγείο  
• Τήρηση Αρχείου Εκδηλώσεων (Ημερίδων, Συνεδρίων, κτλ.) του ΤΕΕΠΗ 
• Εργαστήριο Ψυχολογίας του παιδιού  

 
ΓΟΪΔΑ  ΠΟΠΗ 

• Συγκέντρωση στοιχείων Πτυχιακών Εργασιών  
• Συγκέντρωση στοιχείων Διδακτορικών Διατριβών 
• Υποτροφίες επίδοσης φοιτητών του Ι.Κ.Υ. και βραβεία 
• Εργαστήριο εικαστικών 

 
ΔΑΛΟΥΚΑ ΖΩΗ 

• Εργαστήριο έρευνας και μελέτης για την οικογένεια και την παιδική ηλικία 
• Σεμινάρια στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών (χειμερινό και εαρινό 

εξάμηνο) 
• Διαμόρφωση προγράμματος εξεταστικής περιόδου  χειμερινού και εαρινού 

εξαμήνου. 
• Διαμόρφωση ωρολόγιου προγράμματος 
 

 
ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ  ΝΟΠΗ 

• Υποστήριξη στη μηχανοργάνωση του Τμήματος 
• Εργαστήριο έρευνας και επικοινωνίας για το περιβάλλον και την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση      
 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 

• Οικονομικά Τμήματος και απόδοση Χ.Ε.Π.  
• Διαχείριση χώρων, εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών. Εποπτεία και 

έλεγχος αιθουσών διδασκαλίας και του εξοπλισμού τους. Γραφεία των διδασκ. 
Π.Δ. 407 
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• Εργαστήριο Πληροφορικής 
 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ 

• Υποδοχή αλλοδαπών φοιτητών   
• Γραμματειακή υποστήριξη Προγράμματος ERASMUS 
• Εφαρμογή Προγράμματος Διαύγεια 
• Εργαστήριο Πληροφορικής 
 

Β. Υποστήριξη του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εργαστηριακού έργου των 
διδασκόντων 
 

• Παραλαβή εργασιών και ασκήσεων. 
• Διανομή σημειώσεων στους φοιτητές. 
• Τεχνική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου. 
• Καταχώρηση βαθμολογίας και παράδοση των σχετικών τελικών καταστάσεων 

στη Γραμματεία. 
• Συνεργασία με τους υπεύθυνους του Προγράμματος των εξετάσεων για τις 

ανάγκες σε χώρους και σε επιτηρητές.  
• Επιτηρήσεις κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων.  
• Υποστήριξη στην οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων κτλ. (μετά από απόφαση 

της Γ. Σ. ή έγκριση της Προέδρου). 
• Υποστήριξη ερευνητικού έργου. 
• Υποστήριξη εργαστηριακού έργου. 
 

Οι ώρες απασχόλησης των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στα εν λόγω εργαστήρια ορίζονται κατόπιν 
συνεννόησης με τα μέλη ΔΕΠ που διευθύνουν τα εργαστήρια και ενημερώνεται η Γ.Σ. του 
Τμήματος. 
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Β. Αρμοδιότητες ΕΤΕΠ- Ακαδημαϊκό έτος  2012-2013 
 

«Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) παρέχουν έργο υποδομής 
στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές 
υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου 
έργου τους» (Άρθρο 13 παράγρ. 1β του Ν. 2817 / 2000). 
 
Α. Έργο υποδομής για τη λειτουργία του Τμήματος 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΓΙΟΛΑ  

• Γραμματεία Προγράμματος Πρακτικής Κατάρτισης   
• Τήρηση Αρχείου Εκδηλώσεων (Ημερίδων, Συνεδρίων, κτλ.) του ΤΕΕΠΗ 
• Εργαστήριο Θρησκευτικής Προσχολικής Αγωγής (Αναμένεται η μετονομασία 

του εργαστηρίου σε: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Ερευνας και Εκπαιδευτικών 
Πρακτικών)  

 
 
ΓΟΪΔΑ  ΠΟΠΗ 

• Συγκέντρωση στοιχείων Πτυχιακών Εργασιών (έως Ιανουάριο 2013) 
• Λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού-Ειδική Βιβλιοθήκη  

 
 
ΔΑΛΟΥΚΑ ΖΩΗ 
                  

• Υποστήριξη στη μηχανοργάνωση του Τμήματος 
• Σεμινάρια στο Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης των φοιτητών (χειμερινό και 

εαρινό εξάμηνο) 
• Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης (αναμένεται η μετονομασία 

του εργαστηρίου σε: Εργαστήριο Ερευνας και Μελέτης για την Οικογένεια και 
την Παιδική Ηλικία) 

• Διαμόρφωση προγράμματος εξεταστικής περιόδου  χειμερινού και 
εαρινού εξαμήνου. 

• Διαμόρφωση ωρολόγιου προγράμματος 
 

 
ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ  ΝΟΠΗ 

• Πρόγραμμα Εύδοξος (έως Ιανουάριο 2013) 
• Εργαστήριο έρευνας και επικοινωνίας για το περιβάλλον και την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση.      
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 
• Οικονομικά Τμήματος και απόδοση Χ.Ε.Π.  
• Διαχείριση χώρων, εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών. Εποπτεία και   

έλεγχος αιθουσών διδασκαλίας και του εξοπλισμού τους. Γραφεία των διδασκ. 
Π.Δ. 407 

• Σεμινάρια στο Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης των φοιτητών (χειμερινό και 
εαρινό εξάμηνο) 

• Εργαστήριο Πληροφορικής 
 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ 

• Υποδοχή αλλοδαπών φοιτητών   
• Γραμματειακή υποστήριξη Προγράμματος ERASMUS 
• Εφαρμογή Προγράμματος Διαύγεια 
• Εργαστήριο Πληροφορικής 

• Λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού-Ειδική Βιβλιοθήκη  
 

Β. Υποστήριξη του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εργαστηριακού έργου των 
διδασκόντων 
 

• Παραλαβή εργασιών και ασκήσεων. 
• Διανομή σημειώσεων στους φοιτητές. 
• Τεχνική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου. 
• Καταχώρηση βαθμολογίας και παράδοση των σχετικών τελικών καταστάσεων 

στη Γραμματεία. 
• Συνεργασία με τους υπεύθυνους του Προγράμματος των εξετάσεων για τις 

ανάγκες σε χώρους και σε επιτηρητές.  
• Επιτηρήσεις κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων.  
• Υποστήριξη στην οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων κτλ. (μετά από απόφαση 

της Γ. Σ. ή έγκριση της Προέδρου). 
• Υποστήριξη ερευνητικού έργου. 
• Υποστήριξη εργαστηριακού έργου 
 
Οι ώρες απασχόλησης των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στα εν λόγω εργαστήρια ορίζονται 
κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη Δ.Ε.Π., που διευθύνουν τα εργαστήρια και 
ενημερώνεται η Γ.Σ. του Τμήματος. 
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Γ. Κατανομή εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου στα μέλη 
Ε.Τ.Ε.Π. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012 και 2012-2013. 

 
Τα μέλη ΕΤΕΠ στο πλαίσιο της υποστήριξης του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και 
εργαστηριακού έργου των διδασκόντων υποστηρίζουν τα μαθήματα των διδασκόντων ως 
εξής: 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΟΛΑ 
 
Εργαστήριο Θρησκευτικής Προσχολικής Αγωγής μετονομάστηκε σε Εργαστήριο 

Παιδαγωγικής Ερευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών – αναμένεται το ΦΕΚ))  
Διδάσκοντες: Κ. Καραδημητρίου, Μ. Μουμουλίδου, Γ. Ρεκαλίδου  
 
ΓΟΪΔΑ  ΠΟΠΗ 
Λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού-Ειδική Βιβλιοθήκη  
Διδάσκοντες: Κ. Αρβανίτη,   Ν. Παναγιώτου, Δ. Δαμιανού, Ι. Μαντούβαλος. 
   
ΔΑΛΟΥΚΑ ΖΩΗ 
Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης  (Αναμένεται η μετονομασία του 
εργαστηρίου σε: Εργαστήριο Ερευνας και Μελέτης για την Οικογένεια και την Παιδική 
Ηλικία) 
Διδάσκοντες : Π. Κουφάκη, Γ. Μαυρομμάτης, Α. Πρέπης, Α. Φιλιππουπολίτη, 
Β. Τσάκωνα. 
 
ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ ΝΟΠΗ 
 
Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση      
Διδάσκοντες: Λ. Γώγου, Α. Δημητρίου, Α. Θεοδωρίδης,  Ε. Σάλμοντ. 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 
Εργαστήριο Πληροφορικής 
Διδάσκοντες: Δ. Πρέντζας,  Α. Σαπουντζής,  Ν. Μακρής.                            
 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ 
Εργαστήριο Πληροφορικής 
Λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού-Ειδική Βιβλιοθήκη  
Διδάσκοντες: Α. Δραμαλίδης, Σ. Ιακωβίδου, Σ. Οικονομίδου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. 
 

Συνέδρια που διοργανώθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή σε 
συνεργασία με το Τμήμα από το από το 2008 – 2013. 

 
1. Συνέδριο για τα Εικοσάχρονα του Τμήματος, 28-30 Μαρτίου, 2008 
2. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, Αλεξανδρούπολη, 27-30 

Μαΐου 2010 
3. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική 

Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη 3-5 Δεκεμβρίου 2010 
4. 14ο Πανελλήνιο  Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,   Αλεξανδρούπολη 24-29 

Μαΐου 2013. 
Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις  
• Ιούνιος 2009: "Οι πρωταγωνιστές του πλήθους". Έκθεση των εργασιών των 

φοιτητών του ΤΕΕΠΗ στο μάθημα 'Αισθητική και Καλλιτεχνική Αγωγή' στο 
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. 

• Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010: Οργάνωση Βιβλιοθήκης Δημοτικού Σχολείου Ν. 
Χηλής Έβρου 

Θεατρικές Εκδηλώσεις 
- Η ομάδα Κουκλοθέατρου του ΤΕΕΠΗ παρουσίασε στις 2 Ιουνίου 2009 στα 

παιδιά που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, μια εναλλακτική μορφή διδασκαλίας 
και ψυχαγωγίας μέσα από το κουκλοθέατρο. Το κουκλοθέατρο ταξιδεύει...  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psed.duth.gr/science/conferences/conference.shtml
http://exeliktiki2010.edu.duth.gr/
http://exeliktiki2010.edu.duth.gr/
http://www.sci2010.psed.duth.gr/
http://www.sci2010.psed.duth.gr/
http://www.psed.duth.gr/news/2013-04-24-c.sxhtml
http://www.psed.duth.gr/science/educational/organize.shtml
http://www.psed.duth.gr/science/educational/organize.shtml
http://www.psed.duth.gr/science/theatre/doll.shtml
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. 
 

Απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του ΔΠΘ για 
την έγκριση Ίδρυσης ΠΜΣ στο ΤΕΕΠΗ 
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