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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Για 30 ολόκληρα χρόνια το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει επιδείξει μια αδιάλειπτη 
προσπάθεια μετάδοσης και εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης στον 
τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης, με γνώμονα τις αρχές της 
ανθρωπιστικής παιδείας και  της  ακαδημαϊκής ελευθερίας. 

Θεωρούμε ότι στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων το πλούσιο 
επιστημονικό και ερευνητικό έργο που παράχθηκε ως σήμερα στο Τμήμα, 
μέσω του διδακτικού προσωπικού, των φοιτητών και των ερευνητών 
του, καθώς και η συμβολή του στην ευρύτερη κοινωνική και πολιτιστική 
ζωή, το έχουν αναδείξει σε σημαντική κοιτίδα γνώσης και δημιουργίας.

Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, καθώς η αριστεία, το ευ 
λέγειν και το ευ πράττειν, αποτέλεσαν πάντοτε τον κύριο στόχο σε όλες 
τις επιλογές του, έχει αναδειχθεί σε ένα Τμήμα δυναμικά αναπτυσσόμενο, 
με διεθνές κύρος, με όραμα και ελπίδα για επιστημονική εξέλιξη και 
συνέχιση της λαμπρής αυτής πορείας.

Ο παρών επετειακός τόμος, έρχεται να συμπληρώσει τον παραπάνω 
στόχο, συγκεντρώνοντας τα δομικά στοιχεία της λειτουργίας του 
Τμήματος μέχρι σήμερα και αναλογιζόμενος την πορεία αυτή με νοσταλγία 
και συνάμα αισιοδοξία για διαρκή επιστημονική εξέλιξη και πρόοδο. 

Ο Τόμος περιλαμβάνει ιστορικές πληροφορίες για τη διοίκηση και 
την οργάνωση του Τμήματος, για τους Οδηγούς Σπουδών του, σχετικό 
φωτογραφικό υλικό των εγκαταστάσεων, τα στατιστικά αποτελέσματα 
έρευνας αναφορικά με τις απόψεις και την ικανοποίηση των αποφοίτων 
του, σχόλια και αναμνηστικές φωτογραφίες των αποφοίτων, καθώς 
επίσης και φωτογραφικό υλικό εκθέσεων και εκδηλώσεων.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία και 
κυρίως για τη συμβολή τους στη διεξαχθείσα έρευνα τον Ε.ΔΙ.Π. Δημήτρη 
Μαντζάρη και τη Διδάκτορα του Π.Τ.Π.Ε. Π.Θ. Δέσποινα Στύλα. Επίσης, 
θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του τμήματος για την 
προσφορά χρήσιμου υλικού για τον τόμο, όπως και τους φοιτητές για την 
συμμετοχή τους στην εκδήλωση και ειδικά τους απόφοιτους για τη 
συμμετοχή στην έρευνα και το φωτογραφικό υλικό που μας διέθεσαν.

Βόλος, 2019
Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής 
Απόστολος Μαγουλιώτης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α´: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Α1. Βασίλειος Δ. Αναγνωστόπουλος 

Α2. Ηλίας Τάκης 

Α3. Μαρία Καλέργη

Α4. Σπυρίδων Κουσούνης

Α5. Ηλέκτρα Μαλλιοπούλου
 

 

Ο ομότιμος Καθηγητής Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, 
πρώτος πρόεδρος του Π.Τ.Π.Ε., σε εκδήλωση  

του Π.Τ.Π.Ε. του Π.Θ. τιμάται από τον σημερινό πρόεδρο  
του Π.Τ.Π.Ε. Καθηγητή Α. Μαγουλιώτη (2018)
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Α1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πρώτος πρόεδρος του Π.Τ.Π.Ε. μετά την αυτονομία του (2003 – 2007)

Μοιάζει σαν παραμύθι αυτά που θα αφηγηθώ, αλλά δεν είναι παραμύθι. Είναι 
μια συνταρακτική πραγματικότητα για τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα για τον Βόλο. Και 
αναφέρομαι στην ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου μας. Συγκεκριμένα 
στα πρώτα βήματά του, στην πρώτη εικοσαετία. Είναι αυτονόητο ότι δεν γράφω 
την ιστορία του, αλλά τα προσωπικά βιώματα και την εμπειρία μου, αφού το 
υπηρέτησα για 19 συναπτά χρόνια, 1989-2008, οπότε και βγήκα στη σύνταξη. 
Παρακολούθησα, από διάφορες θέσεις, την αύξηση και γιγάντωση του 
Πανεπιστημίου, ιδιαίτερα του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, 
στο οποίο επί συμβάσει αρχικά και εν συνεχεία ως Επίκουρος και Τακτικός 
Καθηγητής δίδαξα φιλολογικά μαθήματα (γλώσσα, λογοτεχνία κ.ά).

Και τα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα, Δασκάλων και Νηπιαγωγών, άρχισαν να 
λειτουργούν μαζί αρχικά στο Πεδίο του Άρεως στην πόλη του Βόλου και αρχές της 
δεκαετίας του ΄90 στο κτίριο Παπαστράτου της παραλίας. Με την ανέγερση του 
κτηρίου Δελμούζου και των Ανθρωπιστικών Επιστημών δημιουργήθηκε και η 
εντυπωσιακή Θόλος. Αξέχαστα θα μάς μείνουν τα ευμενή σχόλια, ο θαυμασμός και 
οι αυθόρμητοι έπαινοι όλων των επισκεπτών, ιδίως για τον πολιτισμό του χώρου, 
την αισθητική, την καθαριότητα, την υποβλητική εικόνα του. 

Με την μετονομασία, την επαρκή στελέχωση και την αυτονόμησή του το 
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ανοίχτηκε ενωρίς προς την 
εξωστρέφεια με δράσεις που αφορούσαν τα παιδιά, τα σχολεία, τους γονείς, την 
πόλη μας. Ως πρώτος Πρόεδρος του Τμήματος μπορώ να βεβαιώσω ότι με την 
ίδρυση Εργαστηρίων, αλλά κυρίως του Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού (1994) 
το άνοιγμα προς την ευρύτερη κοινωνία του Βόλου χαιρετίστηκε θερμά δημιουργώντας 
παράδοση. Οι δράσεις μας ήταν πολλές και πυκνές: Ημερίδες, Διημερίδες, Σεμινάρια 
και Συνέδρια με επιστημονική θεματολογία, ομιλίες, διαλέξεις, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις με συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών. Για παράδειγμα αναφέρω 
το πρόγραμμα Λογοτεχνικές συναντήσεις, επιμορφωτικά Σεμινάρια για τους 
εκπαιδευτικούς, το πρόγραμμα «Χαρά και γνώση» ειδικά για τα παιδιά, με θεατρικές 
και κουκλοθεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, το θέατρο Σκιών 
από φοιτητές, αφηγήσεις παραμυθιών, εμψύχωση, εικαστικά εργαστήρια, 
χριστουγεννιάτικη έκθεση παιδικού βιβλίου και πολλά άλλα. Ας σημειωθεί ότι 
οικοδομήσαμε μια άψογη συνεργασία με το Δήμο Βόλου, το ΔΗΚΙ, το ΔΗΠΕΘΕ και 
τους φορείς της πόλης μας. Αυτός ο πνευματικός και πολιτιστικός οργασμός 
συνεχίστηκε και συνεχίζεται, εμπεδώνοντας μια ζηλευτή επικοινωνία ανάμεσα στο 
πανεπιστήμιο και την τοπική κοινωνία. Και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι΄αυτό!

Εορτάζοντας τα τριαντάχρονα γενέθλια του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ευχόμαστε να τα εκατοστήσει, 
κρατώντας πάντα ψηλά τη σημαία της επιστήμης και της αρετής, της αγάπης και της 
αλληλεγγύης. Το βλέμμα στα νήπια και το ανάβλεμμα στον άνθρωπο, γενικά.

Χρόνια Πολλά και κάθε Καλό!
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Α2. ΗΛΙΑΣ Ι. ΤΑΚΗΣ  
Πρώτος πρόεδρος Φοιτητικού Συλόγου του Π.Τ.Π.Ε. (1989 – 1990)

Το 1988 ήταν η πρώτη χρονιά που λειτούργησε το τμήμα Νηπιαγωγών του 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Ήμασταν 45 φοιτητές εκ των οποίων 5 αγόρια. 
Πρωτοπορία της εποχής οι άντρες νηπιαγωγοί! Η διοικούσα επιτροπή και ο 
πρόεδρος κος Παντελής Λαζαρίδης μας υποδέχτηκαν και η πρώτη χρονιά ξεκίνησε. 
Αξιόλογοι καθηγητές στο αντικείμενό τους, όπως ο κος Δημητρίου, η κα Φατούρου, 
η κα Ζαφειροπούλου, όλοι τους ψυχολόγοι, ο κος Μπάρδης της ειδικής αγωγής, ο 
κος Γ. Σιγάλας χαράκτης-ζωγράφος-ποιητής, ο κος Μαγουλιώτης των 
καλλιτεχνικών, ο κος Φιλιππάκης θεατρικό παιχνίδι, ο κος Αναγνωστόπουλος 
Νεοελληνική λογοτεχνία και πολλοί άλλοι, αποτελούσαν την πηγή των γνώσεων 
μας. Αρχικά τα παιδαγωγικά τμήματα στεγάζονταν στα κτήρια στο Πεδίο του 
Άρεως. Αργότερα μεταφέρθηκαν στο κτίριο Παπαστράτου στην παραλία του 
Βόλου. Τα προβλήματα στη λειτουργία του πανεπιστημίου ήταν πολλά από την 
αρχή. Για παράδειγμα, η στέγαση και η σίτιση των φοιτητών, η έλλειψη 
συγγραμμάτων και βιβλίων, οι επισκέπτες καθηγητές, κτηριακά και υλικοτεχνικά 
προβλήματα… Γι’ αυτό ιδρύσαμε τον Σύλλογο Φοιτητών Νηπιαγωγών 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον οποίο είχα την τιμή να εκλεγώ πρόεδρος. Το 
πανεπιστήμιο μας ήταν πραγματικό στολίδι για την πόλη του Βόλου! Όλοι οι 
φοιτητές/τριες των παιδαγωγικών τμημάτων δεν αφήναμε φοιτητικές παρατάξεις 
να «μπουν» στο χώρο και να τον «βανδαλίσουν» με αφίσες ή συνθήματα κατά τις 
φοιτητικές εκλογές, τουλάχιστον μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. 

Αποφοίτησα τον Ιούνιο του 1992 μετά από τέσσερα χρόνια σπουδών. Με 
μεγάλη χαρά θα ξαναζούσα την φοιτητική μου ζωή με τους ίδιους καθηγητές/τριες, 
τις ίδιες συνθήκες αλλά με μεγαλύτερη δίψα για μάθηση!

Τον Σεπτέμβριο του 1992 διορίστηκα πρώτη φορά ως αναπληρωτής 
Νηπιαγωγός στο νεοσύστατο 2ο Νηπιαγωγείο Σκοπέλου. Η πρώτη εμπειρία 
φάνταζε βουνό, γιατί έπρεπε να ιδρύσω ένα διθέσιο νηπιαγωγείο από την αρχή. 
Όλα ξεπεράστηκαν γρήγορα λόγω των γνώσεων, της εμπειρίας που απέκτησα στο 
πανεπιστήμιο αλλά και με την βοήθεια φορέων του νησιού. Μέχρι και το σχολικό 
έτος 2001-02 εργάστηκα ως αναπληρωτής νηπιαγωγός κυρίως σε δυσπρόσιτα 
νηπιαγωγεία. Τον Αύγουστο του 2003 διορίστηκα ως μόνιμος νηπιαγωγός στο 
νομό Κεφαλληνίας. Τον Ιούλιο του 2004 μετατέθηκα στον Βόλο. Το 2006 απέκτησα 
οργανική θέση στο 11ο Νηπιαγωγείο Βόλου. Διετέλεσα διευθυντής του μέχρι τον 
Ιούνιο του 2012 και την ίδια χρονιά συνταξιοδοτήθηκα. Κατά την πορεία της 
καριέρας μου παρακολούθησα πλήθος σεμιναρίων προσχολικής αγωγής, 
πληροφορικής και πρώτων βοηθειών. 

Το συμπέρασμα όλης της πορείας μου, φοιτητικής και εκπαιδευτικής, είναι 
οτιδήποτε κάνεις στην ζωή σου πρέπει να το κάνεις με μεράκι! Η αγάπη στα παιδιά 
να είναι περίσσια και να βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς σου. Δεν αρκεί ένα 
πτυχίο να σε κάνει καλό εκπαιδευτικό λειτουργό. Αυτό που μένει είναι το βλέμμα, 
το χαμόγελο των μαθητών σου και το να σε θυμούνται μετά από πολλά χρόνια, 
αναπολώντας μαθητικές στιγμές που ζήσαμε μαζί.
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Α3. ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΕΡΓΗ
Πρώτη αριστούχος απόφοιτος του Π.Τ.Π.Ε. (1991-1992)

Βαθιά συγκίνηση ένιωσα να με κατακλύζει καθώς μου ζητήθηκε να βουτήξω 
στις αναμνήσεις των τεσσάρων ανεπανάληπτων φοιτητικών μου χρόνων στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Γεγονότα, στιγμές, συναισθήματα, όλα όσα, σαν θησαυρό, κρατούσα μέσα 
μου, βγήκαν στην επιφάνεια και έβαψαν με τόσο ζωηρά χρώματα το σήμερα, σαν 
να μην είχε περάσει ούτε μια μέρα.

Όταν στις αρχές Νοέμβρη του 1988 άρχισε αυτό το υπέροχο ταξίδι, δεν 
ήξερα τι θα αντίκριζα στην πανέμορφη πόλη του Βόλου, που θα γινόταν το σπίτι 
μου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Αυτό που συνάντησα ήταν άνθρωποι πρόθυμοι 
να εξυπηρετήσουν (η βοήθεια του κ. Μπεζάτη, θα έπρεπε να είναι παράδειγμα για 
όλες τις γραμματείες Πανεπιστημίων), φοιτητές που διψούσαν να μάθουν και να 
προσπαθήσουν για το καλύτερο, καθώς και μια πόλη ιδιαίτερη, έτοιμη να δεχθεί 
καινούριες ιδέες και να αγκαλιάσει όλους εμάς, σαν την μάνα που περιβάλλει με 
απόλυτη στοργή τα παιδιά της.

Έχω κρατήσει πλήθος αναμνήσεων από  τα χρόνια μου στο πανεπιστήμιο: το 
ξιάφνιασμα από το, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής όψης, πρώτο κτίριο του 
πανεπιστημίου. Την καινοτομία, για τα τότε ελληνικά δεδομένα, της παράδοσης 
συγγραμμάτων, αν και ελάχιστα. Την αναζήτηση πληροφοριών μέσω άλλων 
κατευθύνσεων για την ολοκλήρωση των εργασιών, στη βιβλιοθήκη, που ήταν ένας 
υπέροχος και φιλόξενος χώρος. Το «παρεΐστικο» κλίμα, μιας και αρχικά 
λειτουργούσαν λίγα τμήματα και ο αριθμός των φοιτητών ήταν μικρός, την 
υπέροχη παρέα μας (Βαγγέλη, Μαρία, Δημήτρη, Ματούλα, Αλίκη, σας αγαπώ) και 
φυσικά το διδακτικό προσωπικό, το οποίο αποτελούνταν από μοναδικές 
προσωπικότητες. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στο μάθημα του                                
κ. Αποστόλη Μαγουλιώτη που ήταν για εμάς από τις πιο ευχάριστες εκπαιδευτικές 
διαδικασίες, προσφέροντάς μας τόσο διδακτικές γνώσεις όσο και συναισθηματική 
καλλιέργεια. Όλα όσα αποκομίσαμε από το συγκεκριμένο μάθημα αποτέλεσαν 
χρήσιμο εργαλείο μελλοντικά στην επαφή μου με τους μικρούς μου μαθητές. Μέσα 
από την κουκλοθεατρική ομάδα «τα φουντάκια», που δημιουργήσαμε με τη βοήθεια 
του εν λόγω καθηγητή και μετά από δική του παρότρυνση, μπόρεσα να μάθω 
τεχνικές και λεπτομέρειες που με βοήθησαν να στηρίξω πολλά παιδιά.

Παράλληλα τόσο ο συγκεκριμένος καθηγητής, όσο και όλοι οι διδάσκοντες 
τότε στο πανεπιστήμιο, μας έμαθαν κυρίως πως το σημαντικότερο πλεονέκτημα 
στο επάγγελμά μας είναι η αγάπη για τον άνθρωπο. Κάθε μέρα μέσα στην τάξη 
έχουμε στα χέρια μας ανθρώπινες ψυχές, τις οποίες οφείλουμε να μην πληγώσουμε, 
να μην προδώσουμε, και να μην απογοητεύσουμε. Αυτό πρέπει όλοι εμείς οι 
εκπαιδευτικοί να έχουμε στο μυαλό μας μπαίνοντας στο σχολείο και είναι κάτι που 
το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μας έδωσε ως εφόδιο για τη μετέπειτα ζωή μας.
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Α4. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ
Νυν πρόεδρος Φοιτητικού Συλόγου του Π.Τ.Π.Ε. (2018 – 2019)

Πέρασαν 30 χρόνια από την μέρα που λειτούργησε το τμήμα μας. Αυτά τα 30 
χρόνια επιβραβεύουν τους κόπους των φοιτητών και των καθηγητών μας, ώστε με 
ιδιαίτερη χαρά να διακρίνεται η επιτυχία των προσπαθειών αυτών, στα πρόσωπα 
αμφοτέρων. Σήμερα λοιπόν, γιορτάζει το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης, ένα τμήμα που είναι το δεύτερο σπίτι μας, ένας χώρος όπου έχουμε 
την ευκαιρία να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και να αποκομίσουμε βασικά 
εφόδια για το μέλλον μας, σπουδάζοντας μια διαχρονική και συνάμα δυναμική 
Επιστήμη. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που μου δίνεται η ευκαιρία να έχω λόγο στον 
παρόντα τόμο, για τα γενέθλια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης. Τα λόγια νομίζω είναι λίγα για να περιγράψουν τα συναισθήματα 
όλων, γι' αυτή την ημέρα. Σήμερα κλείνει 30 έτη ένα σημαντικότατο κεφάλαιο της 
ζωής μας, για όλους αλλά και για τον καθένα ξεχωριστά, γεμάτο γνώσεις, εμπειρίες 
και μαθήματα ζωής. Βέβαια, ρίχνοντας μια ματιά στο παρελθόν, σίγουρα κανένας 
δεν θα πει ότι δεν υπήρξαν προβλήματα, δυσκολίες και αντίξοες συνθήκες. Κατά 
τη διάρκεια της φοίτησής μας κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά ζητήματα. 
Κάποια από αυτά μας ενθουσίασαν και μας ενέπνευσαν και άλλα τα προσπεράσαμε. 
Όμως, όλα αποτέλεσαν τις βάσεις μας για να φτάσουμε στο στόχο μας. Και όλα 
αυτά, χάρη σε ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας και μας καθοδήγησαν, χωρίς 
τους οποίους δεν θα είχαμε φτάσει ως εδώ σήμερα, τους καθηγητές μας (κάποιοι 
από τους οποίους δεν ανήκουν πλέον στα ενεργά μέλη του τμήματός μας). Γι' αυτό, 
ως εκπρόσωπος των φοιτητών/τριών, σας ευχαριστώ όλους γι' αυτήν την 
προσπάθεια, όλους όσοι στάθηκαν και θα σταθούν με ανιδιοτέλεια πλάι μας και 
μας στηρίζουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Συνοψίζοντας, από το 1988 έως το 2018 
πέρασαν από τα έδρανα του τμήματος χιλιάδες φοιτητές, όπου ο καθένας 
αποκόμισε και πρόσφερε στο τμήμα από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, σε 
αυτά τα 30 χρόνια, όλα τα μέλη του Π.Τ.Π.Ε. κέρδισαν πράγματα και εμπειρίες 
ζωής. Συγχαρητήρια λοιπόν! Είμαστε όλοι περήφανοι για ό,τι έχουμε καταφέρει με 
τόσο κόπο και δουλειά. Τέλος, η επέτειος αυτή υπάρχει για να θυμόμαστε.....όμως, 
καθηγητές και φοιτητές, δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε για μια στιγμή, πόσο όμορφα 
περάσαμε σε αυτό το τμήμα.

Με τις καλύτερες ευχές μου, για μια ανοδική και δημιουργική πορεία του 
τμήματος.
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Α5. ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Νυν αριστούχος απόφοιτος του Π.Τ.Π.Ε. (2017-2018)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης προέκυψε για μένα συγκυριακά 
κατά την διάρκεια των Σπουδών μου στο εξωτερικό. Οι συζητήσεις με φίλη που φοιτούσε 
ήδη στο πρώτο έτος της Σχολής, μου κίνησαν το ενδιαφέρον για να διερευνήσω αυτό το 
ανθρωπιστικό πεδίο. Κάπως έτσι επέστρεψα στην Ελλάδα και με το πέρας των 
Πανελληνίων έγινα δεκτή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οι σπουδές μου ξεκίνησαν με 
ιδιαίτερη προσμονή και περιέργεια για την φύση των μαθημάτων, μιας και προερχόμουν 
από τον κλάδο των Θετικών Επιστημών. Τα μαθήματα Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας 
αποτέλεσαν την μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης για τα πρώτα χρόνια των Σπουδών μου, 
μέχρι την στιγμή που ανακάλυψα τον χώρο των Παραστατικών και Εικαστικών Τεχνών. 
Στο πλαίσιο αυτό μου δόθηκε η ευκαιρία έκφρασης σκέψεων, ιδεών και συναισθημάτων 
μέσω δημιουργικών και πρωτόγνωρων δράσεων.

Ο δημιουργικός χορός και οι τεχνικές Δραματικής Τέχνης με έφεραν σε επαφή 
με ένα σημαντικό απόκτημα των Σπουδών μου: τον εθελοντισμό και τα κοινωνικά 
δρώμενα. Στα πλαίσια του εθελοντισμού, ένιωσα ότι έμαθα κάτι πέρα από την  
πολύτιμη γνώση που μου προσέφεραν τα ακαδημαϊκά συγγράμματα. Η 
αλληλεπίδραση με ψυχικά τραυματισμένα παιδιά προσφύγων με βοήθησε να 
συνειδητοποιήσω τη βαρύτητα που έχει η ασφάλεια και η προστασία της ψυχής των 
παιδιών στην ομαλή εξέλιξη της ζωής τους. Πέρα από τον εθελοντισμό μέσω της 
Δραματικής Τέχνης, σημείο αναφοράς στις Σπουδές μου αποτέλεσε και το 
αντιρατσιστικό δρώμενο «πού πάνε οι φωνές όταν δεν τις ακούμε;» στο οποίο είχα 
την χαρά να γνωρίσω και να αλληλεπιδράσω με άτομα από άλλους πολιτισμούς 
παρουσιάζοντας, από κοινού, μία άλλη οπτική της φυγής των προσφύγων, μέσω 
μίας χοροκινητικής πράξης.

Κοιτώντας, λοιπόν, πίσω στα τέσσερα χρόνια των Σπουδών μου, αυτό που κράτησα 
και αξιοποιώ πλέον σε επαγγελματικό επίπεδο είναι το θεωρητικό υπόβαθρο της 
ψυχολογίας και την ικανότητα ομαδικής συνεργασίας. Η ακαδημαϊκή γνώση, κατά την 
γνώμη μου, μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη και εποικοδομητική μόνο σε συνδυασμό με μία 
καλλιεργημένη κρίση από την πλευρά του φοιτητή. Αν υπήρχε, λοιπόν, κάτι που θα 
πρότεινα για το μέλλον της Σχολής, θα ήταν να παρέχει μέσω του τρόπου διδασκαλίας 
και μέσω συζητήσεων την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Επιπλέον, μέσω συλλογικών 
δράσεων, που θα απευθύνονταν κυρίως σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, θα μπορούσε να 
καλλιεργηθεί η ανάληψη δράσης και πρωτοβουλίας σε συλλογικό επίπεδο καθώς και το 
αίσθημα της ενσυναίσθησης.  Αισθάνομαι τυχερή γιατί πιστεύω ότι μέσω της ακαδημαϊκής 
γνώσης, της αλληλεπίδρασης με τους καθηγητές μου και των εθελοντικών δράσεων 
κατάφερα να βελτιώσω την κριτική σκέψη και να καλλιεργήσω την ενσυναίσθησή μου, 
εφόδια πρωτεύοντα για κάθε Νηπιαγωγό.

Ευχαριστώ τους καθηγητές μου για την βοήθεια, την έμπνευση και τη γνώση 
που μου παρείχαν. Ελπίζω και εύχομαι το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης να 
συνεχίσει να έχει τέτοιους ανθρώπους που να χαρακτηρίζονται από ήθος, 
διαλλακτικότητα και πρόθεση να υποστηρίξουν και να εμπνεύσουν τον φοιτητή 
κατά τη διάρκεια των Σπουδών του. Τέλος  εύχομαι στους φοιτητές καλή συνέχεια 
στις Σπουδές τους και να απολαύσουν αυτή την περίοδο γιατί είναι μοναδική.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β´: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ (Π.Τ.Π.Ε)

Β1. Ιστορικά στοιχεία
Β2. Φιλοσοφία του Τμήματος

 

 Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος υποδέχεται τους πρωτοετείς φοιτητέ/τριες με ξεναγήσεις σε διάφορες περιοχές του Νομού Μαγνησίας (2001)

Ο Αναπλ. Καθηγητής  Π. Κανελλόπουλος με τους φοιτητές/τριες 
υποδέχονται με μουσική τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες

Η Επίκ. Καθηγήτρια
 Μ. Τσουβαλά με τους 

φοιτητές/τριες 
υποδέχονται με χορό 

τους πρωτοετείς 
φοιτητές/τριες
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Β1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ / ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) είναι ένα από τα 
τρία πρώτα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που ιδρύθηκαν το 1984 με 
έδρα το Συγκρότημα Παπαστράτου στο Βόλο και ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών. Η αρχική ονομασία του τμήματος ήταν Παιδαγωγικό 
Τμήμα Νηπιαγωγών και δέχθηκε πρώτη φορά φοιτητές το 1988-1989. Η τωρινή 
επωνυμία καθιερώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 236 του 2000, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 200/18-09-2000. Επίσης, με την αυτονόμηση του 
Τμήματος, στις 10 Ιουνίου 2003 διεξήχθησαν εκλογές και αναδείχθηκαν ο πρώτος 
Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος. 

Σήμερα το Π.Τ.Π.Ε. διανύει το 30ο έτος λειτουργίας του και είναι στελεχωμένο 
με 20 μέλη Δ.Ε.Π., 5 μέλη Ε.ΔΙ.Π με μέλη έκτακτου διδακτικού προσωπικού, με 6 
μέλη διοικητικού προσωπικού (4 μέλη στην γραμματεία Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών - Π.Π.Σ., 1 μέλος στη γραμματεία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών - Π.Μ.Σ. και 1 μέλος τεχνικής υποστήριξης). Επίσης, το 
Τμήμα έχει 4 ομότιμους Καθηγητές, συνταξιοδότησε 5 μέλη και 9 μέλη 
παραιτήθηκαν λόγω εκλογής σε άλλα πανεπιστήμια. Από το 1991 και μέχρι σήμερα 
αποφοίτησαν 2.213 πτυχιούχοι, 1.081 εξομοίωσης, 208 μεταπτυχιακοί και 59 
διδάκτορες. 

Η σταδιακή στελέχωση του Τμήματος με μέλη ΔΕΠ και οι απαιτήσεις των 
καιρών με τις εξελίξεις στο διεπιστημονικό πεδίο των Επιστημών της Εκπαίδευσης, 
μας οδήγησαν αρκετές φορές στην αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών του 
Π.Τ.Π.Ε.. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2013 η εξωτερική αξιολόγηση της κρατικής Αρχής 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.), 
επιβεβαίωσε την αφοσίωση του προσωπικού του Τμήματός μας στο έργο του και 
υπoγράμμισε τις εξαιρετικές επιδόσεις του, τόσο ως προς το διδακτικό έργο, το 
οποίο επιτελεί, όσο και ως προς το πεδίο της καινοτόμου επιστημονικής έρευνας 
(βλ. http://www.ece.uth.gr/main/el/content/1309-aksiologisi-ptpe).

Το διδακτικό/ερευνητικό και το διοικητικό προσωπικό καθώς και οι           
φοιτητές/τριες μας, φιλοδοξούν στην απόκτηση γνώσεων και στην εμπλοκή σε 
έρευνες που παράγονται στο τμήμα μας, με σκοπό να συμβάλλουν τα μέγιστα στις 
θεωρητικές και εμπειρικές εξελίξεις του διεπιστημονικού πεδίου των Επιστημών 
της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, αλλά και στο ευρύτερο πεδίο των Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών, τροφοδοτώντας θετικά τόσο τον εθνικό όσο και το 
διεθνή διάλογο και προβληματισμό για το δημόσιο αγαθό της παιδείας.

Ευελπιστούμε ότι το τελευταίο Πρόγραμμα Σπουδών, στην επικαιροποιημένη 
του μορφή, θα συμβάλλει ακόμα πιο δυναμικά στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης, ώστε οι φοιτητές και οι  φοιτήτριές μας να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις και τις προκλήσεις μιας κοινωνίας που βρίσκεται σε συνεχή αλλαγή και 
περιπλοκότητα, η οποία απαιτεί, από τη μια μεριά, προετοιμασία για εργασία σε 
συνθήκες αβεβαιότητας και ρίσκου αλλά, και από την άλλη, εμπιστοσύνη στις 
σχέσεις, στα συναισθήματα και στη δημιουργικότητα που αναπτύσσονται σε τοπικά 
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και συλλογικά δρώμενα. Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών 
θεωρούμε ότι θα λειτουργεί υποστηρικτικά στην εξειδίκευση των φοιτητών και 
των φοιτητριών μας, σε μια σειρά από τομείς που απαιτούν υψηλού επιπέδου 
διεπιστημονική, μεθοδολογική και θεωρητική κατάρτιση. Τέλος, ευχόμαστε το 
πρόγραμμα αυτό να συμβάλλει εποικοδομητικά και δημιουργικά στα ενδιαφέροντα, 
στις επιθυμίες και στα όνειρα όλων εμάς, φοιτητών και εκπαιδευτικών, που 
συμμετέχουμε στη δημιουργία και στην εφαρμογή του.

Β2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος έχει ως κεντρική 
επιδίωξη να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες επιστημονικές γνώσεις και 
δεξιότητες, ως εφόδια για την προσωπική τους επιστημονική ανάπτυξη και την 
μελλοντική τους σταδιοδρομία. Οι επιμέρους στόχοι του Τμήματος για το Π.Π.Σ. 
είναι η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων του απονεμόμενου τίτλου 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς 
και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής όπως συνδυάζονται με αντίστοιχα 
επαγγελματικά πεδία. 

Η υιοθέτηση και συστηματική εφαρμογή ενεργειών Διασφάλισης Ποιότητας, 
παρέχουν εγγυήσεις ότι το Π.Π.Σ. είναι ισόρροπα σχεδιασμένο, και ανταποκρίνεται 
στους στόχους και στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα που τίθενται. 
Αυτά παρακολουθούνται τακτικά και αναθεωρούνται περιοδικά, ώστε να 
διασφαλίζεται η συνεχιζόμενη συνάφεια και επικαιροποίησή τους.

Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός και οι στόχοι της διαδικασίας Διασφάλισης 
Ποιότητας είναι:

 ➣ Η συμβολή στη διαμόρφωση περιβάλλοντος και κινήτρων για την 
προσέλκυση επιστημόνων υψηλής κατάρτισης και φοιτητών υψηλού 
επιπέδου.

 ➣ Η ανάπτυξη στρατηγικών παρακίνησης σε φοιτητές, διδάσκοντες, και 
διοικητικούς υπαλλήλους. Η διαρκής επιμόρφωση σε θέματα 
αποτελεσματικής διδασκαλίας και επίβλεψης ερευνητικού έργου για όλες 
τις κατηγορίες διδασκόντων, όπως και επιμόρφωσης του διοικητικού 
προσωπικού.

 ➣  Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων και των υπηρεσιών υποστήριξης 
της κοινωνικής πρόνοιας,  προς τους φοιτητές, ιδιαίτερα για άτομα με 
αναπηρίες, όπως η υποστήριξη των φοιτητών από καθηγητές συμβούλους, 
κ.α..

 ➣ Η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας, η διασφάλιση Κανόνων Δεοντολογίας 
στην ερευνητική διαδικασία και τις δημοσιεύσεις με βάση τον Κώδικα 
Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η ανάπτυξη ερευνητικού 
περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας και η σύνδεση με παραγωγικούς, 
κοινωνικούς και κυβερνητικούς φορείς για τη μεγιστοποίηση της επίδρασης 
της έρευνας.

Εν συνεχεία, παρουσιάζεται αναλυτικά η Διαδικασία της Διασφάλισης της 
Ποιότητας προς τις εξής κατευθύνσεις:
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α) Όσον αφορά το Πρόγραμμα Σπουδών, αυτό τροποποιείται ή βελτιώνεται ως 
εξής:

i. Στο τέλος κάθε εξαμήνου λαμβάνει χώρα η διαδικασία αξιολόγησης των 
μαθημάτων από τους φοιτητές. Με βάση την παραπάνω διαδικασία αλλά και 
με βάση πληροφορίες που αφορούν τις επιδόσεις των φοιτητών στα 
μαθήματα, οι διδάσκοντες αποφαίνονται σχετικά με την επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων που είχαν θέσει. Με βάση τα παραπάνω, ο/η κάθε 
διδάσκων/ουσα είναι δυνατόν να προτείνει διορθώσεις κατά τον Απρίλιο-
Μάιο για τα μαθήματά του.

ii. Κατατίθεται η ετήσια εσωτερική έκθεση αξιολόγησης, κατά την οποία 
πραγματοποιείται καταγραφή των υποδομών υποστήριξης της μάθησης και 
εντοπίζονται με τον τρόπο αυτό τυχόν ελλείψεις ή ανάγκες ενίσχυσης της 
υποστήριξης που παρέχεται. Τα δεδομένα αυτά, αφού αναλυθούν από την 
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος, συζητούνται στις 
Συνελεύσεις του Τμήματος προκειμένου να βρεθούν τρόποι βελτίωσης. 
Επιπλέον, τα συμπεράσματα αυτά κατατίθενται μέσω της έκθεσης εσωτερικής 
αξιολόγησης στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος.

iii. Κατατίθεται μια εξωτερική έκθεσης αξιολόγησης. Η αξιολόγηση του 
προγράμματος σπουδών από εξωτερική επιτροπή αξιολόγησης, γίνεται κάθε 
4 περίπου χρόνια, με βάση τις διαδικασίες που υπαγορεύει η Αρχή Διασφάλισης 
και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

iv.  Με βάση, λοιπόν, τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, η 
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών καταθέτει γραπτή εισήγηση στη Συνέλευση 
του Τμήματος στην οποία ενσωματώνονται οι επισημάνσεις των αξιολογήσεων 
του Τμήματος.

v.  Τον Απρίλιο-Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους γίνεται συζήτηση και λαμβάνονται 
αποφάσεις στη Συνέλευση για το Πρόγραμμα Σπουδών του επόμενου έτους. 
Επισημαίνονται δυσκολίες, κενά και ελλείψεις σε μαθήματα και γνωστικά 
αντικείμενα και γίνεται προσπάθεια αυτά να αντιμετωπιστούν. 
Προγραμματίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο και οι ανάγκες σε μαθήματα/
γνωστικά αντικείμενα που θα πρέπει να καλυφθούν για την επόμενη χρονιά 
(π.χ. συμβασιούχοι διδάσκοντες).

vi.  Οι αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών, ενσωματώνονται στον Οδηγό Σπουδών 
και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος μέχρι την έναρξη (Σεπτέμβριο) 
του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

β) Όσον αφορά την ανατροφοδότηση των διδασκόντων και συγκεκριμένα του 
βαθμού επίτευξης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων, αυτή επιτυγχάνεται από:

i. Την αλληλεπίδραση του διδάσκοντα με τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων και από πιθανές ενδιάμεσες αξιολογήσεις της προόδου των 
φοιτητών, αν προβλέπονται.

ii. Από τη διαδικασία ανώνυμης αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές 
στο τέλος του εξαμήνου.

iii. Από τις τελικές επιδόσεις των φοιτητών στα μαθήματα. 
iv. Με βάση τα παραπάνω, ο/η κάθε διδάσκων/ουσα είναι δυνατόν να διορθώνει 
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στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το περιεχόμενο των μαθημάτων του ή/
και την μεθοδολογία της διδασκαλίας του.

γ) Όσον αφορά την εκπαιδευτική δραστηριότητα του διδακτικού προσωπικού, 
για τη διασφάλιση της ποιότητας  της, ορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι 
ως εξής:

i. Οι ποσοτικοί στόχοι αφορούν την αποτύπωση της διδακτικής 
δραστηριότητας και την τήρηση του ελάχιστου ορίου διδακτικών 
υποχρεώσεων, ενώ οι ποιοτικοί στόχοι αφορούν τα αποτελέσματα της 
εκπαίδευσης, με επίκεντρο τους φοιτητές. 

ii. Οι στόχοι περιγράφονται και μετρούνται με συγκεκριμένους δείκτες 
απόδοσης.

iii. Η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνει: α) τον προγραμματισμό 
του κάθε μαθήματος/διδακτικού έργου, ο οποίος υποβάλλεται από το 
διδακτικό προσωπικό πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, εγκρίνεται 
από τη Συνέλευση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, β) την 
περιοδική καταγραφή της δραστηριότητας από τον διδάσκοντα με τον 
ανάλογο τρόπο ελέγχου, γ) την αξιολόγηση της διδασκαλίας από τους 
φοιτητές με τη χρήση ερωτηματολογίων.

iv. Παραδείγματα στόχων για τη διασφάλιση ποιότητας της εκπαιδευτικής 
δράσης των διδασκόντων είναι: α) μέγιστη δυνατή κάλυψη των εβδομάδων 
διδασκαλίας ανά εξάμηνο, β) μέγιστος δυνατός αριθμός φοιτητών που 
εκπαιδεύει ο διδάσκων, γ) μέγιστη δυνατή παρακολούθηση και συμμετοχή 
των μαθημάτων από τους φοιτητές, δ) μεγιστοποίηση της επιτυχούς 
συμμετοχής στην κανονική και επαναληπτική εξεταστική του έτους,                     
ε) συμμετοχή των διδασκόντων σε διαλέξεις ως προσκεκλημένοι ομιλητές 
σε άλλα Προγράμματα Σπουδών της χώρας ή του εξωτερικού, στ) συμμετοχή 
των διδασκόντων σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ζ) ανανέωση μέσων 
διδασκαλίας (π.χ. νέες μέθοδοι διδασκαλίας, νέοι τρόποι εξέτασης),                   
η) επικαιροποίηση των συγγραμμάτων ανάλογα με τη φύση του μαθήματος 
και επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων ανάλογα με τη φύση 
του μαθήματος, θ) Αξιολόγηση της διδασκαλίας από τους φοιτητές με τη 
χρήση ερωτηματολογίων, ι) συμπλήρωση του ατομικού ετήσιου δελτίου 
μαθημάτων (πλατφόρμα αυτοαξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος).

v. Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση της διδασκαλίας από τους φοιτητές είναι 
ανώνυμη και απαρτίζεται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 
ποσοτικού τύπου δεδομένα (πενταβάθμιες κλίμακες τύπου Likert), τα 
οποία δεδομένα καλύπτουν πέντε ενότητες που αφορούν: στο μάθημα, 
στις εργασίες, στα εργαστήρια, στον/στην διδάσκοντα/ουσα, στους 
βοηθούς εργαστηρίων ή επικουρικό διδακτικό προσωπικό. Το δεύτερο 
μέρος αποτελείται από ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπου οι                               
φοιτητές/ήτριες καλούνται να καταγράψουν ελεύθερα την προσωπική 
τους άποψη για κάθε μάθημα και διδάσκοντα/ουσα σε συγκεκριμένη 
ενότητα «Σχόλια – Παρατηρήσεις».

δ) Όσον αφορά την καταλληλότητα των προσόντων των ΔΕΠ και των Ε.ΔΙ.Π., 
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αυτή προσδιορίζεται αρχικά με βάση τον ισχύοντα Νόμο ως εξής:
i. Ειδικά για τα ΔΕΠ, η καταλληλότητα διασφαλίζεται αρχικά με τη δημόσια 

ανοιχτή και αξιόπιστη διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού την οποία 
προβλέπει ο Νόμος και κατά την οποία επιλέγονται προς πλήρωση των 
θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος οι καλύτεροι υποψήφιοι. Για το Ε.ΔΙ.Π., κρίνεται 
από το Τμήμα κατά περίπτωση η καταλληλότητα του κάθε υποψήφιου/ας που 
υποβάλει αίτηση για ένταξη στο Τμήμα μετά από δημόσια ανοιχτή και 
αξιόπιστη διαδικασία επιλογής. Επίσης, κατά την διάρκεια της θητείας του 
Ε.ΔΙ.Π., ο Νόμος προβλέπει περιοδική αξιολόγηση των προσόντων του. 

ii. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Τμήματος, προβλέπονται για τους 
διδάσκοντες τόσο εκπαιδευτικές άδειες όσο και μετακινήσεις Erasmus μέσω 
των οποίων οι διδάσκοντες του Τμήματος έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν 
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων ιδρυμάτων Ελλάδος και εξωτερικού, 
σε διαλέξεις ως προσκεκλημένοι ομιλητές σε άλλα Προγράμματα Σπουδών 
της χώρας ή του εξωτερικού. Επίσης, οι διδάσκοντες του Τμήματος έχουν την 
ευκαιρία να συμμετέχουν με διδασκαλία σε κάποιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών άλλου τμήματος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ενώ, όπως ήδη 
αναφέρθηκε ως τώρα, η διαδικασία αξιολόγησης της διδασκαλίας από τους 
φοιτητές με τη χρήση ερωτηματολογίων πληροφορεί το Τμήμα για την 
καταλληλότητα της διδασκαλίας του προσωπικού.

ε) Όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας της ερευνητικής δραστηριότητας του 
διδακτικού προσωπικού, αυτή γίνεται ως εξής:

i. Ορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι. Οι ποσοτικοί στόχοι αφορούν στην 
καταμέτρηση της ερευνητικής δραστηριότητας, ενώ οι ποιοτικοί στόχοι 
αφορούν σε βραβεύσεις αλλά και σε δημοσιεύσεις σε περιοδικά με υψηλή 
αναγνωρισιμότητα και αποδοχή.

ii. Σε ετήσια βάση, μέσω της ΟΜΕΑ του Τμήματος, γίνεται καταγραφή της 
ερευνητικής δραστηριότητας των διδασκόντων με στόχο να συγκεντρωθεί το 
συνολικό αποτέλεσμα για το Τμήμα που αφορά ανάληψη της ευθύνης ή 
συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, τη συγγραφική δραστηριότητα των μελών 
της μονάδας καθώς και την συμμετοχή σε συνέδρια.

iii. Ακολουθεί διερεύνηση των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών μέχρι το 
τέλος του διαστήματος ελέγχου.

iv. Παραδείγματα στόχων για τη διασφάλιση ποιότητας της ερευνητικής δράσης 
των διδασκόντων είναι: Νέες δημοσιεύσεις ανά έτος. Συμμετοχή σε συνέδρια 
με κριτές και συμμετοχή σε συνέδρια με πρακτικά. Υποβολή προτάσεων για 
ερευνητικά έργα. Έγκριση – υλοποίηση ερευνητικών έργων. Συμπλήρωση του 
ατομικού ετήσιου ερωτηματολογίου αξιολόγησης ερευνητικής δράσης 
(πλατφόρμα αυτοαξιολόγησης ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος).

στ) Όσον αφορά την αξιοποίηση της έρευνας στη διδασκαλία, ώστε να εξασφαλιστεί 
η ποιότητα της τελευταίας, αυτή πρέπει να γίνεται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες 
ως εξής:

i. Να επικαιροποιούν τη διδασκαλία τους με βάση τα πρόσφατα ερευνητικά 
δεδομένα και να ενημερώνουν τους φοιτητές στο πλαίσιο των μαθημάτων 
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για τις νέες ερευνητικές εξελίξεις που αφορούν την εκάστοτε γνωσιακή 
περιοχή.

ii. Να περιλαμβάνουν στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους παραδείγματα 
μεθοδολογίας της έρευνας που αφορούν την εκάστοτε γνωσιακή περιοχή.

iii. Να εμπλέκουν τους φοιτητές στην αναζήτηση ερευνητικών βιβλιογραφικών 
πηγών για εκπόνηση συνθετικών θεωρητικών εργασιών.

iv. Να εμπλέκουν τους φοιτητές κατά περίπτωση μαθήματος σε εισαγωγικές 
ερευνητικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας ή σε τρέχοντα ερευνητικά 
προγράμματα που οι διδάσκοντες υλοποιούν.

v. Να προωθούν κατά περίπτωση την συμμετοχή  των φοιτητών στην 
παρουσίαση επιστημονικών εργασιών σε συνέδρια με κριτές.

vi. Οι παραπάνω τρόποι καταγράφονται και αποτιμώνται στην ετήσια 
απογραφή της διδακτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της έκθεσης 
εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος. Προτείνονται διορθωτικές 
κινήσεις, εάν χρειάζεται.

ζ) Όσον αφορά τη διερεύνηση του θέματος του επιπέδου των προσόντων των 
αποφοίτων του Τμήματος, όπως επιτάσσει η αγορά εργασίας, αυτή γίνεται ως 
εξής:

i. Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός δράσεων και η έναρξή τους από την 
τρέχουσα χρονιά (2018), για συστηματική επαφή με ομάδες αποφοίτων 
του Τμήματος, καθώς και με εργοδοτικούς φορείς, για διερεύνηση του 
θέματος του επιπέδου ζήτησης των προσόντων των αποφοίτων του 
Τμήματος στην αγορά εργασίας. 

ii. Διανέμονται ερωτηματολόγια για τον σκοπό αυτό.
η) Όσον αφορά την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Τμήματος 
αυτή αξιολογείται ως εξής:

i. Από τα μέλη του Τμήματος κάθε χρόνο κατά την διαμόρφωση της ετήσιας 
Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.

ii. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και προγραμματίζεται η έναρξη 
διαδικασιών αξιολόγησης της ποιότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών 
του Τμήματος από τους τελειόφοιτους και απόφοιτους του Τμήματος κατά 
την τρέχουσα χρονιά (2018) μέσω ερωτηματολογίου. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι η ετήσια ανασκόπηση και 
εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Π.Π.Σ., μέχρι 
σήμερα, βασίζεται στη συλλογή των δεδομένων που διενεργεί η ΟΜΕΑ του 
Τμήματος κάθε χρόνο καθώς και στη συνεργασία της ΟΜΕΑ με την ΜΟΔΙΠ του 
Ιδρύματος

Τέλος, ευχόμαστε, οι παραπάνω ενέργειες για τη διασφάλιση της ποιότητας 
του Τμήματος να το καταστήσουν ένα αποτελεσματικό τμήμα, ώστε να συμβάλλει 
και αυτό με τη σειρά του στην γενικότερη αποστολή όλων των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων της χώρας, όπως αυτή ορίζεται στο πλαίσιο του N. 1268/ 1982, άρθ.1 
και 2 και στο Π.Δ. 320/1983, άρθρο 2, όπου συγκεκριμένα αναφέρεται πως τα 
Παιδαγωγικά Τμήματα πρέπει: 

• Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την 
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ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα. 
• Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα 

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

• Να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των 
αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά ζητήματα 
Παιδαγωγικής. 

• Να συμβάλλουν γενικά στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών 
προβλημάτων.

   (Επιτροπή Πιστοποίησης του Τμήματος, 2017-2018)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γ1. Όργανα του Π.Τ.Π.Ε.
Γ2. Όργανα διοίκησης Π.Μ.Σ. Π.Τ.Π.Ε.
Γ3. Γραμματεία Π.Τ.Π.Ε.
Γ4. Πρόεδροι και αντιπρόεδροι στο Π.Τ.Π.Ε. μετά την αυτονομία του 
Γ5. Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
Γ6. Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Γ7. Έκτακτο διδακτικό προσωπικό 
     (συμβασιούχοι: ΕΣΠΑ ή 407/80) των δυο τελευταίων ετών 
Γ8. Προσωπικό γραμματείας
Γ9. Συμβασιούχοι του τμήματος
Γ10. Απόφοιτοι: Π.Π.Σ., Εξομοίωσης, Π.Μ.Σ., Διδάκτορες
 
 

 

Η συνεύρεση του Διδακτικού Προσωπικού και του Προσωπικού της Γραμματείας για θέματα του Τμήματος 

Μετά την ορκωμοσία τους οι φοιτητές/τριες  
του Τμήματός μας γίνονται απόφοιτοι

 Μάθημα στο αμφιθέατρο Κορδάτου Π.Θ. 
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Γ1. ΟΡΓΑΝΑ του Π.Τ.Π.Ε.

α. Πρόεδρος του Τμήματος: Καθηγητής Απόστολος Μαγουλιώτης
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Επικ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Μάγος

β. Η Συνέλευση του Π.Τ.Π.Ε.

1. Απόστολος Μαγουλιώτης, Καθηγητής
2. Δημήτριος Σακκής, Καθηγητής
3. Βασιλεία Χρηστίδου, Καθηγήτρια 
4. Άννα Χρονάκη, Καθηγήτρια
5. Μαρία Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια 
6. Αικατερίνη Μιχαλοπούλου, Καθηγήτρια
7. Τασούλα Τσιλιμένη, Καθηγήτρια
8. Ειρήνη Δερμιτζάκη, Καθηγήτρια
9. Φωτεινή Μπονώτη, Καθηγήτρια 
10. Αθανάσιος Λαΐνας, Αναπληρωτής Καθηγητής
11. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
12. Βασίλειος Πανταζής, Αναπληρωτής Καθηγητής 
13. Κλεονίκη Νικονάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
14. Ελευθερία Τσέλιου, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια 
15. Γεώργιος Αμπακούμκιν, Αναπληρωτής Καθηγητής 
16. Ιωάννης Πεχτελίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
17. Ηλίας Καρασαββίδης, Επίκουρος Καθηγητής 
18. Κώστας Μάγος, Επίκουρος Καθηγητής 
19. Ευγενία Σηφάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια
20. Ελένη Μότσιου, Επίκουρος Καθηγήτρια 
21. Δημήτριος Μαντζάρης, εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.  
22. Ευθαλία Λιάντζουρα, εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.  
23. Σπυρίδων Κουσουνής, εκπρόσωπος των φοιτητών

Γ2. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Μ.Σ. Π.Τ.Π.Ε.

α. Διευθύντρια σπουδών: Αναπληρώτρια Καθηγητρια Κλεονίκη Νικονάνου

β. 5μελής συντονιστική επιτροπή: Κλ. Νικονάνου, Κ. Μάγος,  
      Π. Κανελλόπουλος, Ι. Πεχτελίδης, Ε. Σηφάκη

Γ3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Τ.Π.Ε.
Γραμματέας: Βασιλική Σουμπενιώτη
Μέλος ΕΤΕΠ: Ευθαλία Λιάντζουρα
Υπάλληλοι: Αναστασία Καρακατσάνη, Αλεξάνδρα Δαδάνη



25

Γ4. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΤΟ Π.Τ.Π.Ε. 
     ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
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Γ4. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΤΟ ΠΤΠΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ  

Α/Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ή 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΕΤΗ 

1 Αναγνωστόπουλος Βασίλειος 
Κακανά Δόμνα 

Ζαφειροπούλου Μαρία 

2003-2005 

2005-2007 

2 Σακκής Δημήτριος Πιπεράκης Στυλιανός 2007-2009 

3 Κακανά Δόμνα Νάκου Ειρήνη 2009-2011 

4 Παπαδοπούλου Μαρία Λεονταρή Αγγελική 2011-2013 

5 Χρονάκη Άννα – 2013-2015 

6 Χρηστίδου Βασιλεία – 2015-2017 

7 Μαγουλιώτης Απόστολος Μάγος Κωνσταντίνος 2017 - σήμερα 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ 

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΥΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΕΤΗ 

1 Κακανά Δόμνα 2004-2011 

2 Χριστίδου Βασιλεία 2011-2014 

3 Μπονώτη Φωτεινή 2014-2017 

4 Νικονάνου Κλεονίκη 2017 - σήμερα 
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.Α/Α ΕΤΗ
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Γ5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)
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Γ5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1 Αμπακούμκιν Γεώργιος Αναπληρωτής 
Καθηγητής Κοινωνική Ψυχολογία 

2 Δερμιτζάκη Ειρήνη Καθηγήτρια Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

3 Κανελλόπουλος Παναγιώτης Αναπληρωτής 
Καθηγητής Μουσική Παιδαγωγική 

4 Καρασαββίδης Ηλίας Επίκουρος 
Καθηγητής 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας και Μάθηση στην 

Προσχολική Εκπαίδευση 

5 Λαΐνας Αθανάσιος Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Οργάνωση και Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης 

6 Μάγος Κωνσταντίνος Επίκουρος 
Καθηγητής Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

7 Μαγουλιώτης Απόστολος Καθηγητής Εικαστικές Τέχνες και Κουκλοθέατρο 
στην Εκπαίδευση 

8 Μιχαλοπούλου Κατερίνα Καθηγήτρια Θεωρία και Μεθοδολογία 
Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου 

9 Μότσιου Ελένη Επίκουρη 
Καθηγήτρια 

Θεωρία και ανάπτυξη της γλώσσας σε 
μονόγλωσσους και δίγλωσσους 

ομιλητές 
10 Μπονώτη Φωτεινή Καθηγήτρια Ψυχολογία της Ανάπτυξης 

11 Νικονάνου Κλεονίκη Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

Μουσειακή εκπαίδευση σε χώρους 
τέχνης, πολιτισμού και επιστημών 

12 Πανταζής Bασίλειος Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Κοινωνική Παιδαγωγική: Εκπαίδευση 
για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου 

13 Παπαδοπούλου Μαρία Καθηγήτρια Γραμματισμοί και Διδακτική της 
Γλώσσας 

14 Πεχτελίδης Γιάννης Αναπληρωτής 
Καθηγητής Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

15 Σακκής Δημήτριος Καθηγητής 
Nεοελληνική Iστορία: Σχέση 

εκπαίδευσης και κοινωνίας κατά τον 
πρώτο αιώνα της Aνεξαρτησίας 

16 Σηφάκη Ευγενία Επίκουρη 
Καθηγήτρια 

Θεωρία της Λογοτεχνίας:  
Ανάλυση κειμένων 

17 Τσέλιου Ελευθερία Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

Μεθοδολογία Έρευνας και Ποιοτικές 
Μέθοδοι 

18 Τσιλιμένη Τασούλα Καθηγήτρια Αφήγηση και Μυθοπλασία στην 
Προσχολική Εκπαίδευση 

19 Χρηστίδου Βασιλεία Καθηγήτρια Διδασκαλία και μάθηση εννοιών για τη 
φύση και το περιβάλλον 

20 Χρονάκη Άννα Καθηγήτρια Μαθηματική Εκπαίδευση και  
Aνοιχτές Τεχνολογίες Μάθησης 
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ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γ6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)
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ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1  Βασίλειος Αναγνωστόπουλος Καθηγητής 
Νεοελληνική Λογοτεχνία: Καλλιέργεια 

της Γλώσσας των Νηπίων και της 
Λαογραφίας στην Εκπαιδευτική Πράξη 

2 Ζαφειροπούλου Μαρία Καθηγήτρια 
Εξελικτική Ψυχολογία και 

Ψυχοπαθολογία: Ανάλυση της 
Συμπεριφοράς και Μάθηση 

3 Λεονταρή Αγγελική Καθηγήτρια Σχολική ψυχολογία 

4 Νάκου Ειρήνη Καθηγήτρια Μουσειακή εκπαίδευση, εκπαιδευτικά 
προγράμματα και ιστορική εκπαίδευση 

 

 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΔΙΠ) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1 Δρ. Βίτσου Μάγδα Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική 
στην Πρακτική Άσκηση 

2 Δρ. Γκαραγκούνη-Αραίου Φωτεινή Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική 
στην Πρακτική Άσκηση 

3 Δρ. Κονταξή Ελένη Νεοελληνική Φιλολογία 

4 Δρ. Μαντζάρης Δημήτριος Πληροφορική στην Εκπαίδευση 

5 Δρ. Χατζοπούλου Κατιφένια Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική 
στην Πρακτική Άσκηση 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 Αραπάκη Ξένια 

2 Αυγερινός Θεόδωρος 

3 Βιδάλη Άννα 

4 Δεληγιάννης Δημήτρης 

5 Ευαγγέλου Δήμητρα 

6 Κακανά Δόμνα 

7 Καραπέτσας Ανάργυρος 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

8 Κοντογιάννη Άλκηστις 

9 Λάμνιας Κωνσταντίνος 

10 Μπαρμπούση Βάσω 

11 Πιπεράκης Στυλιανός 

12 Σολομωνίδου Χριστίνα 

13 Στρογγυλός Βασίλειος 

14 Τσουβαλά Μαρία 
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ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
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Γ7. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
      (ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ: ΕΣΠΑ ή 407/80) ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

Γ8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Γ9. ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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Γ7. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ: ΕΣΠΑ ή 407/80) ΤΩΝ 

ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1 Δρ. Βλαχάκη Μαρία Ερευνώντας τον ιστορικό και κοινωνικό 
κόσμο 

2 Δρ. Γκόρια Σοφία Προσχολική παιδαγωγική 

3 Δρ. Σιάτρας Αναστάσιος Πρακτική Άσκηση 

4 Δρ. Σουλιώτου Αναστασία Εικαστικές τέχνες και κουκλοθέατρο 

5 Δρ. Σούνογλου Μαρίνα Προσχολική παιδαγωγική 

6 Δρ. Στύλα Δέσποινα Δημιουργικότητα και μέσα έκφρασης 

7 Δρ. Τσεβρένη Ίριδα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

8 Δρ. Τσομπανάκη Ελένη Η τέχνη του χορού στην εκπαίδευση 

 

 

Γ8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1 Σουμπενιώτη Βασιλική Γραμματέας Τμήματος 

2 Δαδάνη Αλεξάνδρα Πρακτικά Συνελεύσεων, Φοιτητικά θέματα 

3 Καρακατσάνη Νατάσα Εγγραφές, Πρόγραμμα σπουδών, Αρχεία 
Σχολής Νηπιαγωγών Καρδίτσας, Στατιστικά  

4 Λιάντζουρα Ευθαλία  Οικονομικά θέματα, Διανομή Βιβλίων, 
Υποψήφιοι Διδάκτορες, Διοικητικά 

 

Γ9. ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1 Θεοδοσίου Σεβαστή Γραμματεία Π.Μ.Σ. 

2 Κυριαζής Ιωάννης Πληροφορική 
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5 Δρ. Σούνογλου Μαρίνα Προσχολική παιδαγωγική 

6 Δρ. Στύλα Δέσποινα Δημιουργικότητα και μέσα έκφρασης 

7 Δρ. Τσεβρένη Ίριδα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

8 Δρ. Τσομπανάκη Ελένη Η τέχνη του χορού στην εκπαίδευση 

 

 

Γ8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1 Σουμπενιώτη Βασιλική Γραμματέας Τμήματος 

2 Δαδάνη Αλεξάνδρα Πρακτικά Συνελεύσεων, Φοιτητικά θέματα 

3 Καρακατσάνη Νατάσα Εγγραφές, Πρόγραμμα σπουδών, Αρχεία 
Σχολής Νηπιαγωγών Καρδίτσας, Στατιστικά  

4 Λιάντζουρα Ευθαλία  Οικονομικά θέματα, Διανομή Βιβλίων, 
Υποψήφιοι Διδάκτορες, Διοικητικά 

 

Γ9. ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1 Θεοδοσίου Σεβαστή Γραμματεία Π.Μ.Σ. 

2 Κυριαζής Ιωάννης Πληροφορική 
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Γ7. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ: ΕΣΠΑ ή 407/80) ΤΩΝ 

ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1 Δρ. Βλαχάκη Μαρία Ερευνώντας τον ιστορικό και κοινωνικό 
κόσμο 

2 Δρ. Γκόρια Σοφία Προσχολική παιδαγωγική 

3 Δρ. Σιάτρας Αναστάσιος Πρακτική Άσκηση 

4 Δρ. Σουλιώτου Αναστασία Εικαστικές τέχνες και κουκλοθέατρο 

5 Δρ. Σούνογλου Μαρίνα Προσχολική παιδαγωγική 

6 Δρ. Στύλα Δέσποινα Δημιουργικότητα και μέσα έκφρασης 

7 Δρ. Τσεβρένη Ίριδα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

8 Δρ. Τσομπανάκη Ελένη Η τέχνη του χορού στην εκπαίδευση 

 

 

Γ8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1 Σουμπενιώτη Βασιλική Γραμματέας Τμήματος 

2 Δαδάνη Αλεξάνδρα Πρακτικά Συνελεύσεων, Φοιτητικά θέματα 

3 Καρακατσάνη Νατάσα Εγγραφές, Πρόγραμμα σπουδών, Αρχεία 
Σχολής Νηπιαγωγών Καρδίτσας, Στατιστικά  

4 Λιάντζουρα Ευθαλία  Οικονομικά θέματα, Διανομή Βιβλίων, 
Υποψήφιοι Διδάκτορες, Διοικητικά 

 

Γ9. ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1 Θεοδοσίου Σεβαστή Γραμματεία Π.Μ.Σ. 

2 Κυριαζής Ιωάννης Πληροφορική 
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Γ10. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

α. Από το 1991 έως 2019: 2.213 πτυχιούχοι Προγράμματος 
   Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.)
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β. 1.081 εξομοιούμενοι νηπιαγωγοί.

γ. 208 απόφοιτοι Π.Μ.Σ.

δ. 59 διδάκτορες
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Γ10.2. Εξομοίωσης 
Απόφοιτοι με το πρόγραμμα Εξομοίωσης  
Συνολικά, από το 1993 μέχρι σήμερα, ορκίστηκαν 1.081 εξομοιούμενοι νηπιαγωγοί. 
Από αυτούς οι 23 ξεκίνησαν την εξομοίωση το 2014. 
 
Γ10.3. Μεταπτυχιακοί ΠΜΣ 
208 Απόφοιτοι ΠΜΣ 
 
Γ10.4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ  

  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
1 Αβαγιαννού Αλεξία - Πηνελόπη 
2 Αγγελοσοπούλου Αργυρούλα 
3 Αργυρακούλη Ευθυμία 
4 Βάρδα Αλεξάνδρα 
5 Βαφειάδου Ανδρονική 
6 Βενιέρη Φωτεινή 
7 Βλαχάκη Μαρία 
8 Βλάχος Φίλιππος 
9 Γιαννούσης Γεώργιος 

10 Γκόρια Σοφία 
11 Δημάκος Παναγιώτης 
12 Ζώνιου Χριστίνα 
13 Θάνου Αγγελική 
14 Θεοδοσίου Μαριάννα 
15 Θεοχάρη Μαρία 
16 Καβαλάρη Παρασκευή 
17 Καζέλα Αικατερίνη 
18 Καλεσοπούλου Δέσποινα 
19 Κάλλια Ελένη 
20 Κανδρή Θεοδώρα 
21 Καπαχτσή Βενετιά 
22 Καρμπά - Σχοινά Χρυσούλα 
23 Κατσώνης Κωνσταντίνος 
24 Καυκά Δήμητρα 
25 Κιρκινέ Ευαγγελία 
26 Κολοκοτρώνης Δημήτριος 
27 Κονταξή Ελένη 
28 Κορώνη Μαρία 
29 Κουσερή Γεωργία 
30 Κωτσαλίδου Ευδοξία 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
31 Μανώλη Πολυξένη 
32 Μάτη - Ζήση Ελένη 
33 Μάτος Αναστάσιος 
34 Μαυρίδου Μάρθα 
35 Μίτσελ Ειρήνη - Ελπίδα 
36 Μιχαηλίδου Μαρία 
37 Νικολακοπούλου Αγγελική 
38 Παγκουρέλια Ευγενία 
39 Παπαδοπούλου Μαρία 
40 Παπανικολάου Μαρία 
41 Παπαστεργίου Μαρίνα 
42 Παππά Ευαγγελία 
43 Περδικάρη Σοφία 
44 Ποιμενίδου Μαρία 
45 Ρούση Χριστίνα 
46 Σαββιλωτίδης Κοσμάς 
47 Σούνογλου Μαρίνα 
48 Στανιού Ελένη 
49 Σταυρίδου Φωτεινή 
50 Στύλα Δέσποινα 
51 Σωτηρίου Απόστολος 
52 Τριανταφύλλου Ευπραξία 
53 Τσιάντου Ειρήνη - Χρυσοβαλάντου 
54 Τσιαντούλη Ευαγγελία 
55 Τσιλιμένη Τασούλα 
56 Φακίδου Αναστασία 
57 Χαλιαμπάλιας Ρίζος 
58 Χατζοπούλου Κατιφένια - Αγγελική 
59 Ψύλλου Αγορίτσα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ´: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Δ1. Θεωρητικής και εφαρμοσμένης παιδαγωγικής
Δ2. Ψυχολογίας
Δ3. Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης
Δ4. Λόγου και πολιτισμού
Δ5. Θετικών επιστημών και τεχνολογίας
Δ6. Μουσειακής έρευνας και εκπαίδευσης

 

  
Χώροι συναντήσεων του Τμήματος για έρευνες και δράσεις των εργαστηρίων.  
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Δ1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διευθύντρια εργαστηρίου: Μιχαλοπούλου Κατερίνα (2015-σήμερα)
Διατελέσασα: Κακανά Δόμνα (2000-2015)

Το Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής (Ε.Θ.Ε.Π.) αρχικά 
λειτούργησε ως άτυπο όργανο (από την ακαδημαϊκή χρονιά 1997-98) ενώ 
θεσμοθετήθηκε με το Π.Δ.189/00 του (Φ.Ε.Κ.177/2-8-2000). Ανήκει στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών/τριών στο πλαίσιο 
της Παιδαγωγικής και Διδακτικής τους κατάρτισης (Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης).

Οι κυριότεροι στόχοι του Ε.Θ.Ε.Π είναι:
1. H μελέτη της σύγχρονης σχολικής πραγματικότητας και η προαγωγή της 

επιστημονικής έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, 
καθώς και η πιλοτική εφαρμογή των ερευνητικών πορισμάτων τόσο στο 
πλαίσιο της τυπικής προσχολικής εκπαίδευσης όσο και σε αυτό της μη τυπικής.

2. Η συνύφανση της θεωρίας και της πράξης της εκπαίδευσης με την ανάπτυξη 
μεθόδων και τεχνικών διδακτικής μεθοδολογίας, στο πλαίσιο ερευνητικών 
δράσεων. Ιδιαίτερα μελετάται η ανάπτυξη των διαδικασιών διδασκαλίας και 
μάθησης και η δημιουργία αναπτυξιακών περιβαλλόντων μάθησης με 
ομαδοσυνεργατικά χαρακτηριστικά, για τη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών 
αντικειμένων.

3. Η υποστήριξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών του τμήματος τόσο 
σε εργαστηριακές συνθήκες όσο και σε αληθινές συνθήκες σχολικής τάξης, 
μέσα από διαδικασίες ανάλυσης, στοχασμού, αξιολόγησης, αυτοαξιολόγησης 
και ανατροφοδότησης του διδακτικού έργου και παράλληλη σύνδεση των 
θεωρητικών μαθημάτων ειδικής διδακτικής με την εκπαιδευτική πράξη.
Επισημαίνεται ότι στο χώρο του εργαστηρίου λειτουργεί γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης, επιφορτισμένο με τα ακόλουθα καθήκοντα: επικοινωνία με τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες, επικοινωνία με τους φορείς, σύνταξη έντυπων, 
επιλογή των φορέων (κατασκηνώσεις, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, κέντρα 
δημιουργικής απασχόλησης), τοποθέτηση των φοιτητών/τριών στους φορείς, 
διαχείριση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την διάρκεια της Πρακτικής 
Άσκησης, γραμματειακή υποστήριξη, οικονομική διαχείριση του έργου που 
χρηματοδοτείται από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ).

4. Η σύνδεση του Πανεπιστημίου και της σχολικής κοινότητας μέσω της Πρακτικής 
Άσκησης των φοιτητών/τριών, η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και 
δραστηριοτήτων, η συνεργασία με τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, η 
στήριξη των εκπαιδευτικών των σχολικών τάξεων αλλά και των φοιτητών/
τριών μέσα από επικοινωνιακές και αλληλεπιδραστικές διεργασίες. Στο 
παραπάνω πλαίσιο έχουν αναπτυχθεί μελέτες, που εντάσσονται στο πεδίο 
της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών με 2 υποκατηγορίες: αυτές που αναφέρονται 
στην Αρχική Εκπαίδευση (με έμφαση στην πρακτική άσκηση των φοιτητών/ 
τριών και τη απόκτηση ουσιαστικής εργασιακής εμπειρίας), καθώς και αυτές 
που αναφέρονται στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των εν ενεργεία 
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εκπαιδευτικών. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα 
στο θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μέσα από σεμινάρια, 
ημερίδες, ερευνητικά προγράμματα με κύριο προσανατολισμό τις 
διαδικασίες έρευνας-δράσης.

5. Η διάδοση των παιδαγωγικών γνώσεων και των πορισμάτων των ερευνών 
που διεξάγονται στο ευρύτερο κοινό και ιδίως στους εκπαιδευτικούς και 
τους γονείς, αλλά και σε άτομα ή θεσμούς που ασχολούνται γενικά με τα 
θέματα της εκπαίδευσης, καθώς και η υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο 
Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κλπ.  Στο πλαίσιο της διάχυσης των 
ερευνητικών δεδομένων, το ΕΘΕΠ έχει οργανώσει 5 συνέδρια, 8 ημερίδες 
και πολλές διαλέξεις με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Επίσης, έχει 
υποβάλει τέσσερις τεχνικές εκθέσεις στο Υ.Π.Ε.Π.Θ. σχετικά με το 
πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών και φοιτητριών του τμήματος, 
καθώς και μια τεχνική έκθεση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (τομέα Σ.Ε.Π.) 
για πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από αυτό, με θέμα «Επιδράσεις που 
ασκούν τα Μ.Μ.Ε. στην πληροφόρηση/διαμόρφωση των επαγγελματικών 
αντιλήψεων, στάσεων και επιλογών των νέων όσον αφορά στην ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας» (http://195.251.20.34/adinfo.asp//).

6. Η συγκρότηση «τράπεζας» παιδαγωγικού παιχνιδιού και υλικού, η παραγωγή 
παιδαγωγικού υλικού από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος 
και η δημιουργία παιδαγωγικής βιβλιοθήκης για τις ερευνητικές ανάγκες 
του εργαστηρίου.

Το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων των Παιδαγωγικών Τμημάτων 
Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής

To Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής 
Εκπαίδευσης και Αγωγής αποτελεί μία επιστημονική κοινότητα που συναντάται 
συστηματικά, αλληλεπιδρά, σχεδιάζει, υλοποιεί και αναστοχάζεται πάνω σε δράσεις 
που αφορούν την ανάπτυξη, την καταγραφή, την εξέλιξη, αλλά και την αποτίμηση 
της Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτή αναπτύσσεται στα Παιδαγωγικά Τμήματα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής της χώρας.

Η λειτουργία του δικτύου ξεκίνησε το 2008. Την πρωτοβουλία της πρώτης 
συνάντησης ανέλαβε το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με πρόσκληση προς όλα τα οικεία Τμήματα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης της χώρας. Η δημιουργία του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων 
αγκαλιάστηκε από όλα τα Τμήματα ως αναγκαία και απαραίτητη για την εξασφάλιση 
της βέλτιστης οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο της αρχικής 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Έτσι, το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων επικυρώθηκε 
από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 
που αποφάσισαν να συμμετέχουν σε αυτό. Ο αρχικός προσανατολισμός του 
δικτύου ήταν ο διάλογος και η συστηματική ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, 
προτάσεων, οραμάτων σχετικά με την Πρακτική Άσκηση, την εκπαίδευση 
φοιτητριών/τριών και γενικότερα την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, τόσο μεταξύ των 
μελών του όσο μεταξύ των τμημάτων. Στα 10 και πλέον χρόνια που ακολούθησαν 
πραγματοποιήθηκαν 18 συνολικά συναντήσεις του Δικτύου, οι οποίες οργανωθήκαν 
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στις πόλεις όπου βρίσκονται οι έδρες των οικείων Τμημάτων Προσχολικής 
Εκπαίδευσης. Αξίζει ωστόσο να μνημονευτεί, η καταλυτική επίδραση στην έμπνευση 
και παραγωγικότητα των μελών του Δικτύου, η Μονή Πάου (νυν συνεδριακό και 
πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκεται στην Αργαλαστή 
του Πηλίου), που έχει φιλοξενήσει αρκετές φορές τις εργασίες του Δικτύου, κι έχει 
αναδειχτεί από όλα τα μέλη ως ο πιο κατάλληλος τόπος για περισυλλογή, 
συνεργασίες, διερευνήσεις και αναστοχασμούς σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο! 
Σταδιακά, μέσα από αυτές τις συναντήσεις, ζυμώσεις και αλληλεπιδράσεις, 
δημιουργήθηκε μια δυναμική επιστημονική κοινότητα, με συμμετοχική και 
συνεργατική λειτουργία, που διερευνά συλλογικά νέες εναλλακτικές στην 
οργάνωση της ΠΑ και γενικότερα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και επιχειρεί 
παρεμβάσεις στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και στην πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου παιδείας. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του δικτύου είναι η 
υποδειγματική λειτουργία του, δηλαδή μια λειτουργία όπου κάθε μέλος της 
ομάδας μπορεί ισότιμα να συμμετέχει και να συνεισφέρει με απόψεις και θέσεις 
στην ανάπτυξη της ομάδας.

Αν και με διαφορετικές απόψεις και προσανατολισμούς τα μέλη τους δικτύου 
έχουν μοιραστεί το όραμα για την ευθύνη ανάπτυξης των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών, ακολουθώντας μια δεοντολογία συλλογικής διερεύνησης και 
διαρκούς ανάπτυξης, με βάση το διάλογο, τον αναστοχασμό και τον πειραματισμό 
στην πράξη. 

Τα μέλη του Δικτύου, στα 10 και πλέον χρόνια λειτουργίας του, ανέλαβαν 
αρκετές δράσεις, όπως:

• Ιστοσελίδα και άνοιγμα σε κοινωνικά δίκτυα.
• Επιστολές/ παρεμβάσεις στο Υπουργείο.
• Διοργάνωση Ημερίδων, Workshop, Συνεδρίων, όπως το 1ο Συνέδριο Δικτύου 

Πρακτικών Ασκήσεων «Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών σε περίοδο κρίσης των θεσμών: προτάσεις, εφαρμογές», 
Αλεξανδρούπολη 2014, και το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικτύου Πρακτικών 
Ασκήσεων «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια 
μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις», Βόλος 2018.

• Συμμετοχές σε συνέδρια και συμπόσια.
• Έκδοση δύο Συλλογικών τόμων
• Βιωματικές παρουσιάσεις της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στο 2ο 

συγγραφικό έργο του Δικτύου σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και στελέχη της 
εκπαίδευσης.

• Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών.
Η μεγάλη επιτυχία του δικτύου είναι ότι με την πάροδο των ετών, αναπτύχθηκε 

μια κουλτούρα συνεργασίας, αποδοχής και αναστοχασμού που οδηγεί στον 
αμοιβαίο εμπλουτισμό των διαφορετικών προσεγγίσεων και απόψεων των μελών 
της. Ουσιαστικά αναπτύχθηκε μια επιστημονική κοινότητα μάθησης 
προσανατολισμένη στον αναστοχασμό και την αμοιβαία ανατροφοδότηση, 
προσδοκώντας  ένα τέτοιο πνεύμα να αναπτυχθεί και στις/ους φοιτήτριες /τές των 
τμημάτων που συμμετέχουν στο Δίκτυο.
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Με άλλα λόγια ευελπιστούμε ότι το Δίκτυο μας θα παίξει έναν καταλυτικό 
ρόλο, λειτουργώντας ως δίαυλος επικοινωνίας, αναστοχασμού και συνεργασίας 
σε διαπανεπιστημιακό επίπεδο, ως αναπτυξιακός παράγοντας της Πρακτικής 
Άσκησης και φορέας βελτίωσης της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών, ως πόλος 
δημιουργίας μιας ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας!

Για το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Δόμνα Κακανά, Πρώην μέλος ΔΕΠ του ΠΤΠΕ-Π.Θ., νυν ΤΕΠΑΕ-ΑΠ.Θ.

Δ2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Διευθύντρια εργαστηρίου: Δερμιτζάκη Ειρήνη (2018-σήμερα)
Διατελέσασες: Μπονώτη Φωτεινή (2013-2018)
    Ζαφειροπούλου Μαρία (1996-2012)

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας (ΦΕΚ 1624/3-8-2015) αποτελεί συνέχεια και 
μετονομασία του «Εργαστηρίου Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας» 
(ΦΕΚ 200/27-8-96) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης 
(ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο χώρο της 
Ψυχολογίας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα στα πεδία της Αναπτυξιακής, Εκπαιδευτικής, Κοινωνικής και Κλινικής 
Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής, της Ψυχομετρίας, της Μεθοδολογίας Έρευνας 
και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Το εργαστήριο έχει ως στόχο:

1. Την κάλυψη των ερευνητικών κι εκπαιδευτικών αναγκών στο γνωστικό 
αντικείμενο της Ψυχολογίας των φοιτητών και του προσωπικού του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης. 

2. Την εκπόνηση ερευνών και ερευνητικών προγραμμάτων, την καλλιέργεια 
ερευνητικών σχέσεων και την ανάπτυξη βάσης δεδομένων με υλικό για 
ψυχολογική έρευνα.

3. Τη σύνδεση με την κοινότητα και τη συνεργασία με Δημόσιους και 
Ιδιωτικούς φορείς με σκοπό: την ψυχολογική συμβουλευτική στην 
εκπαιδευτική κοινότητα, την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης, την 
ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση και εκπαίδευση της ακαδημαϊκής και της 
εκπαιδευτικής κοινότητας.

4. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 159/1984 
(Α’53).

Δ3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διευθυντής εργαστηρίου: Πεχτελίδης Γιάννης (2016-σήμερα)
Διατελέσαντες: Σακκής Δημήτριος(2011-2016)
      Λάμνιας Κωνσταντίνος (2001-2011)

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 86/20-4-2001) 
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εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα, που αφορούν στη 
μελέτη και έρευνα περιοχών κυρίως της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, αλλά 
και της Κοινωνιολογίας της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας. Κύριο μέλημα του 
εργαστήριου είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο της 
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Θεωρίας. Το εργαστήριο 
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου 
και ανήκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Στόχοι του εργαστηρίου είναι:

1. Η παροχή στην κοινωνία εμπειρικά τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης και 
θεωρητικής κατανόησης βασικών προβλημάτων του εκπαιδευτικού θεσμού 
και κοινωνικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά 
και οι νέοι. 

2. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων και 
εργαστηρίων για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του, καθώς 
και η επιμόρφωση φοιτητών, εκπαιδευτικών και γενικά ανθρώπων που 
ασχολούνται επαγγελματικά με τα παιδιά και τους νέους.

3. Ο κριτικός αναστοχασμός της τρέχουσας παιδαγωγικής πρακτικής και η 
αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διαπαιδαγώγησης με σημείο αναφοράς τις 
αρχές τις ισότητας, της ελευθερίας, της αυτονομίας, της αλληλεγγύης και της 
οριζόντιας συμμετοχής παιδιών, νέων και ενηλίκων στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

4. Η συνεργασία ανάμεσα σε μέλη και ομάδες της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά 
και ανθρώπους που εργάζονται και απασχολούνται σε άλλους δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς όπως είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), κέντρα 
ερευνών, ινστιτούτα, επιχειρήσεις κλπ με σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων 
επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας.

Δ4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διευθύντρια εργαστηρίου: Παπαδοπούλου Μαρία (2010-σήμερα)
Διατελέσασας: Ανανγνωστόπουλος Βασίλειος (1999-2010)
Μονάδα Γλώσσας και Γραμματισμών: Υπεύθυνη: Μ. Παπαδοπούλου
Μονάδα Λογοτεχνίας και Παιδικού βιβλίου: Υπεύθυνη: Τ. Τσιλιμένη

Φυσιογνωμία και στόχοι: Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού, εξυπηρετεί 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα μελέτης και έρευνας στις 
περιοχές της γλωσσικής καλλιέργειας, γενικής και παιδικής λογοτεχνίας, 
αφηγηματολογίας, παραμυθιού και έντεχνου λαϊκού λόγου. Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 
λειτουργίας του εργαστηρίου (146/14-6-1999) - το οποίο ιδρύθηκε από τον Β. Δ. 
Αναγνωστόπουλο - οι περιοχές μελέτης και έρευνας εστιάζονται: α) στην 
καλλιέργεια της γλώσσας των νηπίων με i) καταγραφή των διαφόρων μορφών 
προφορικού λόγου (με μαγνητοσκόπηση και βιντεοσκόπηση) βάσει προγράμματος, 
ii) απομαγνητοφώνηση του υλικού, iii) μελέτη και ανάλυση του ερευνητικού 
υλικού, iv) ανίχνευση προβλημάτων προφορικού λόγου, άρθρωσης, κ.λπ., v) 
ανάλυση της βαθμιαίας κατάκτησης του γλωσσικού κώδικα, vi) αξιολόγηση της 
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προφορικής επικοινωνίας και β) στην λογοτεχνία με: i) καταγραφή της λαϊκής 
λογοτεχνίας (παραμύθια, αινίγματα), ii) μελέτη της λαϊκής λογοτεχνίας, iii) μελέτη 
της λαϊκής αφήγησης (αφηγηματολογία), iv) διασύνδεση με τους λαϊκούς αφηγητές 
- παραμυθάδες (αρχείο λαϊκών αφηγητών Θεσσαλίας, v) συλλογή και μελέτη 
λαϊκών παιδικών παιχνιδιών, τραγουδιών κ.λπ., vi) ίδρυση μουσείου παιδικής 
λογοτεχνίας, vii) οργάνωση εκδηλώσεων για το παιδικό βιβλίο.

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού βρίσκεται σε φάση ανασχεδιασμού και 
οργάνωσης σε δύο μονάδες: Μονάδα Γλώσσας & Γραμματισμών και Μονάδα 
Λογοτεχνίας & Παιδικού βιβλίου. Η μονάδα Γλώσσας & Γραμματισμών ασχολείται 
με ζητήματα: α) θεωρίας και ανάλυσης της γλώσσας, β) κατάκτησης της γλώσσας 
από μονόγλωσσους και δίγλωσσους ομιλητές, γ) διδασκαλίας/μάθησης της 
ελληνικής ως πρώτης ή δεύτερης/ξένης γλώσσας και ειδικότερα με i) την ανάδυση 
του γραμματισμού, ii) την ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τη 
διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας, iii) την ανάπτυξη των πολυγραμματισμών, iv) 
την ανάλυση πολυτροπικών κειμένων.

Η Μονάδα Λογοτεχνίας & Παιδικού βιβλίου ασχολείται με α) θεωρία και 
ανάλυση των λογοτεχνικών κειμένων, β) έρευνα για το παιδικό βιβλίο/έντυπο, γ) 
έρευνα για το έργο των συγγραφέων, γ) διδασκαλία και εφαρμογές της παιδικής 
λογοτεχνίας, δ) έρευνα για την κριτική του παιδικού βιβλίου.

Δράσεις του εργαστηρίου: Το εργαστήριο ασχολείται με έρευνες σχετικές με 
τους σκοπούς του και διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια 
με σκοπό την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και φοιτητών και το ευρύτερο κοινό της 
περιοχής της Θεσσαλίας. Επίσης, διοργανώνει εκδηλώσεις για την προώθηση του 
πολιτισμού και τη διάδοση της φιλαναγνωσίας και ασχολείται με εκδόσεις εντύπων, 
βιβλίων κ.λπ.

Δ5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διευθυντής εργαστηρίου: Καρασαββίδης Ηλίας (2018-σήμερα)
Διατελέσασες: Χρονάκη Άννα (2013-2018),
     Σολωμονίδου Χριστίνα (2000-2005)
     Πιπεράκης Στυλιανός (2009-2013)

Περιγραφή: Το εργαστήριο «Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας» 
εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή των 
θετικών επιστημών που περιλαμβάνει τις Νέες Τεχνολογίες, τα Μαθηματικά, τις 
Φυσικές Επιστήμες και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με προεκτάσεις στην 
διεπιστημονική και δια-θεματική προσέγγιση της διδακτικής, στην επιστημολογία, 
στην ανοικτή εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση.

H λειτουργία του Εργαστηρίου θεσμοθετήθηκε στις 12 Αυγούστου 2004 και 
δημοσιεύθηκε στο 17600 τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Αρ. ΦΕΚ 
78415/Β1). Το εργαστήριο αναδιοργανώθηκε με στόχο να συμπεριλάβει τις 
δραστηριότητες όλων των μελών ΔΕΠ της Ενότητας Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης καθώς και 
κάθε μελλοντική δραστηριότητα που θα υπαχθεί σε αυτήν (Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, Αρ. ΦΕΚ 2513/Β1, 31-12-07).
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Δραστηριότητες: Στο εργαστήριο εντάσσονται τρεις θεσμοθετημένες 
ερευνητικές μονάδες. Καθεμία μία από αυτές τις μονάδες έχει τον/ην δικό/ή της 
Υπεύθυνο που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος:

5.1. Eρευνητική Μονάδα: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και το 
Περιβάλλον. Υπεύθυνη: Βασιλεία Χρηστίδου

Οι Φυσικές Επιστήμες έχουν βαρύνουσα σημασία σε μια πλειάδα από 
ζητήματα της καθημερινής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Η εκπαίδευση στις 
Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα παιδιά να 
οικοδομήσουν πληρέστερες αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου και δεξιότητες 
σκέψης που θα τους επιτρέψουν ως μελλοντικοί πολίτες να ασκήσουν επιρροή και 
να πάρουν αποφάσεις σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο σχετικά με επιστημονικά 
και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της μονάδας αυτής 
εστιάζουν α) στις αντιλήψεις και τις πρώιμες νοητικές αναπαραστάσεις των 
παιδιών αναφορικά με έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών, β) στις 
ιδιαιτερότητες της επιστημονικής γνώσης ως διακριτού τύπου γνώσης, γ) στους 
όρους αναπλαισίωσης της επιστημονικής γνώσης σε κείμενα που απευθύνονται 
στους μη ειδικούς (γενικό κοινό και παιδιά), δ) στη δημόσια κατανόηση των 
Φυσικών Επιστημών και στην κοινωνική διάσταση των φυσικο-επιστημονικών και 
περιβαλλοντικών θεμάτων και ε) στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση 
δραστηριοτήτων για τις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον.

5.2. Ερευνητική Μονάδα: Mαθησιακές Τεχνολογίες και Μαθηματική 
Εκπαίδευση. Υπεύθυνη: Άννα Χρονάκη

Τα μαθηματικά και η τεχνολογία αποτελούν πεδία γνώσης, τα οποία 
θεωρούνται η βάση τόσο ενός «επιστημονικού» τρόπου σκέψης όσο και της 
«πρακτικό-βιωματικής» λογικής που διέπει καθημερινές ενασχολήσεις του 
ανθρώπου. Η γνώση και οι δεξιότητες σχετικά με τον αριθμό, το χώρο, τη μέτρηση, 
την οργάνωση πληροφορίας, την επίλυση προβλημάτων και τη χρήση τεχνολογίας 
αποτελούν πολιτισμικά εργαλεία τα οποία αναπτύσσονται, εφαρμόζονται και 
μεταλλάσσονται δυναμικά μέσα σε ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα.

Η ερευνητική μονάδα εστιάζει σε θέματα που αφορούν την μελέτη και 
ανάπτυξη α) μαθησιακών τεχνολογιών με στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή και 
την αξιολόγηση περιβαλλόντων μάθησης και διδασκαλίας για τα μαθηματικά,          
β) παιδαγωγικών και διδακτικών πλαισίων τα οποία προάγουν δημοκρατικές 
διαδικασίες και προωθούν γέφυρες μεταξύ «επιστημονικής» και «πρακτικό-
βιωματικής» γνώσης, και γ) διδακτικών μοντέλων τα οποία στοχεύουν στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης με χρήση τεχνολογικών εργαλείων. Στόχος είναι η 
συνεργασία με φοιτητές και εκπαιδευτικούς μέσα από κατάλληλα οργανωμένα 
ερευνητικά, εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα.

5.3. Ερευνητική Μονάδα: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας. Υπεύθυνος: Hλίας Καρασαββίδης

Δεδομένου ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο μέρος 
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κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, το παιδί μεγαλώνει σε ένα κόσμο στον οποίο 
αφθονούν τα ερεθίσματα από κάθε λογής ψηφιακές τεχνολογίες. Η εξοικείωση 
των παιδιών με τις τεχνολογίες αυτές αποτελεί προϋπόθεση, ώστε αυτά να είναι 
μελλοντικά σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Παράλληλα, 
οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) προσφέρουν νέες, 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες δυνατότητες μάθησης.

Η δραστηριότητα της ερευνητικής αυτής μονάδας εστιάζεται στις διαδικασίες 
μάθησης και στο πώς αυτές υποστηρίζονται υπολογιστικά από τις ΤΠΕ. Βασική 
επιδίωξη είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών (α) στη χρήση των ΤΠΕ και (β) στην 
αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ για την υποστήριξη του διδακτικού και του 
μαθησιακού έργου.

Δ6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διευθύντρια εργαστηρίου: Νικονάνου Κλεονίκη (2016-σήμερα)
Διατελέσαντας/σα: Νάκου Ειρήνη (2007-2016)
          Δελληγιάννη Δημήτριος (2003-2007)

Το Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης καλύπτει, σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, καθώς και άλλων 
τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα γνωστικά αντικείμενα της 
Μουσειολογίας, της Μουσειακής Εκπαίδευσης, της Ιστορίας της Τέχνης, της 
Επικοινωνίας της Τέχνης και της Ιστορίας των Αισθητικών Θεωριών.

Από το 2015 εκδίδει το διεθνές, ηλεκτρονικό, ελεύθερης πρόσβασης και με 
κριτές περιοδικό museumedu, τα τεύχη του οποίου είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: 
http://museumedulab.ece.uth.gr/main/el/node/141.

Στόχοι του Εργαστηρίου είναι: 

α) η διερεύνηση νέων μεθόδων ερμηνείας της Ιστορίας της Τέχνης μέσα από 
νέα μουσειακά περιβάλλοντα, 

β) η τεκμηρίωση συστημάτων και ιδιαιτεροτήτων με βάση τη συγκριτική των 
μουσειοπαιδαγωγικών θεωριών και εφαρμογών,

γ) η διεπιστημονική προσέγγιση συγγενών επιστημονικών αντικειμένων, όπως 
της μουσειολογίας, της επικοινωνίας της τέχνης και της ιστορίας των 
αισθητικών θεωριών που συγκλίνουν στην ανάδειξη πιλοτικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών στα 
μουσεία, 

δ) η συνεργασία με κάθε μορφής κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα 
της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, 

ε) η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, 
συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων και η πρόσκληση ελλήνων και ξένων 
αναγνωρισμένων επιστημόνων, και 
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στ) η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 
(Α’53).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, η αποστολή, οι επιμέρους στόχοι και η 
επικοινωνία του Εργαστηρίου θα καλύπτονται κυρίως από τον διαδικτυακό τόπο 
και την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://museumedulab.ece.uth.gr.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε´: ΣΠΟΥΔΕΣ
Ε0. Σχολή Νηπιαγωγών Καρδίτσας
Ε1. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών / Παιδαγωγικό Τμήμα 
   Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Π.Σ.)
Ε2. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.)

 

 Το κτίριο της Σχολής Νηπιαγωγών Καρδίτσας (1971-1990)

   Το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος) στο οποίο στεγάζεται το Π.Τ.Π.Ε. (1990-σήμερα)
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Ε0. ΣΧΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Κομβικό σημείο για το θεσμό της προσχολικής αγωγής, στάθηκε το 1971 η 
ίδρυση ανώτατης σχολής νηπιαγωγών, διετούς φοίτησης, στην Καρδίτσα. 

Με την υπουργική απόφαση 137201/12-10-1971 (ΦΕΚ 869/12-10-1971, 
τχ. Β΄) και με θέμα «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών Νηπιαγωγών», 
ιδρύθηκαν δύο Σχολές Νηπιαγωγών, ως ανώτερες σχολές διετούς φοίτησης, μία 
στην Καρδίτσα και μία στη Θεσσαλονίκη. Δύο μήνες αργότερα δημοσιεύτηκε το 
Ν.Δ. 1057/17-12-1971, (ΦΕΚ, 271/23-12-1971, τχ. Α΄), το οποίο επικύρωσε την 
απόφαση αυτή. Μάλιστα μετά από ένα χρόνο συντάχθηκε και δημοσιεύτηκε το 
Β.Δ. αριθ. 7/30 Δεκεμβρίου 1972 (ΦΕΚ, 2/10-01-1973, τχ. Α΄) με τον τίτλο «Περί 
του ωρολογίου και αναλυτικού Προγράμματος των μαθημάτων και ασκήσεων των 
σχολών νηπιαγωγών κατά έτη σπουδών». Η ανωτατοποίηση των σχολών αυτών 
σε Πανεπιστημιακά τμήματα έγινε με το Ν. 1268/1982. Η σχολή της Καρδίτσας 
λειτούργησε μέχρι την κατάργησή της το 1990.

Το ακαδημαϊκό έτος 1971-1972, η Σχολή Νηπιαγωγών Καρδίτσας παρέλαβε 
το κτίριο και το υλικό από την Παιδαγωγική Ακαδημία Καρδίτσας η οποία 
μετακινήθηκε στη Λάρισα. Έτσι, το πρωτόκολλο καταχώρησης των μαθημάτων 
των σπουδαστριών της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Καρδίτσας αποτέλεσε 
πρωτόκολλο καταχώρησης μαθημάτων των σπουδαστριών της Σχολής 
Νηπιαγωγών των ετών 1971-1972 και για αυτό βλέπουμε τις παρακάτω 
χειρόγραφες διορθώσεις.

 
 

Ακ. Έτος: 1971-1972
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Ακ. Έτος: 1975-1976

Ακ. Έτος: 1985-1986
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Ε1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
        ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Π.Σ.)

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε (μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και 
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο) το 1984 με το Π.Δ. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 
με το Π.Δ. 302/1985 και το Π.Δ. 107/86. Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
ορίστηκε ο Βόλος. Σύμφωνα με το ιδρυτικό διάταγμα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
περιελάμβανε και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, εκτός από τα άλλα τμήματα 
(Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής, και Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα 
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης). Από τα τμήματα αυτά, τα δύο 
Παιδαγωγικά και το Τμήμα Γεωπονίας άρχισαν να δέχονται τους πρώτους φοιτητές 
από το ακαδημαϊκό έτος 1988-89.

Έτσι, λοιπόν, οι Οδηγοί Σπουδών των ακαδημαϊκών ετών 1988-1989, 1989-
1990, 1990-1991, 1991-1992, 1996-1997, 1998-1999, που βλέπετε στη 
συνέχεια, στην παρούσα υποενότητα του τόμου, αποτελούν συμπερίληψη των 
Οδηγών Σπουδών όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, μέρος της οποίας είναι το Παιδαγωγικό Τμήμα 
Νηπιαγωγών, της Σχολής Επιστημών Παραγωγής και των Ανεξάρτητων Τμημάτων) 
που εξέδιδε συνολικά σε ένα τεύχος, η εκάστοτε Διοικούσα Επιτροπή του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μετονομασία σε Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Mε το Προεδρικό Διάταγμα 236 του 2000, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
200/18-09-2000, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, μετονομάστηκε σε 
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης παραμένοντας με αυτήν την 
ονομασία ως και σήμερα και ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών.

Έτσι, λοιπόν, οι  Οδηγοί Σπουδών των ακαδημαϊκών ετών 1999-2000, 2000-
2001, 2001-2002, 2005-2006, 2010-2011, 2014-2015 που βλέπετε στη 
συνέχεια αποτελούν ξεχωριστές (μεμονωμένες) εκδόσεις του Τμήματος. 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στον Οδηγό Σπουδών 
του ακαδημαϊκού έτους 1999-2000, ο οποίος αν και εκδόθηκε με την παλιά 
ονομασία του τμήματος (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών), διότι η έκδοση του 
«έπεσε» χρονικά στο μεταίχμιο της αλλαγής της μετονομασίας, ωστόσο αποτελεί 
την πρώτη ρηξικέλευθη προσπάθεια, το πρώτο εγχείρημα να αποτυπωθεί, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται στον πρόλογο του, η ταυτότητα και ο χαρακτήρας του 
Τμήματος, οι επιδιώξεις και οι προοπτικές που ανοίγονται για τους φοιτητές του.
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Ακ. Έτος 1988-1989

Αρχικά το τμήμα μας ονομάζονταν Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και τα 
μαθήματα γίνονταν από κοινού με το αντίστοιχο Παιδαγωγικό Τμήμα Δασκάλων 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος 1988-1989 
λειτουργίας δεν είχαν δικό τους διδακτικό προσωπικό και τα μαθήματα γίνονταν 
από επισκέπτες καθηγητές άλλων αντίστοιχων τμημάτων. Στα δύο πρώτα χρόνια ο 
αριθμός των μαθημάτων που ήταν υποχρεωμένοι οι φοιτητές να περάσουν δεν 
ήταν και τόσο ξεκάθαρος και αυτό άρχισε να ορίζεται στα επόμενα χρόνια. Στο 
δεύτερο ακαδημαϊκό έτος 1989-1990 προσφέρονταν περισσότερα μαθήματα, 
γιατί το τμήμα άρχισε να εκλέγει το δικό του διδακτικό προσωπικό (όπως την κα 
Μαρία Ζαφειροπούλου) ή να προσλαμβάνει διδακτικό προσωπικό (επί συμβάσει 
407/80). Αργότερα εκλέγονται η κα. Βασιλική Μπαρμπούση και ο κ. Βασίλειος 
Αναγνωστόπουλος. Η υποχρέωση των φοιτητών να έχουν περάσει 38 Υποχρεωτικά 
μαθήματα και 10 Επιλεγόμενα μαθήματα για να πάρουν το πτυχίο τους ορίστηκε 
κατά το 1990-91. Στο ε’ και στ’ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν υποδειγματικές διδασκαλίες στα νηπιαγωγεία, ενώ στο ζ’ και η’ 
εξάμηνο προβαίνουν σε δικές τους διδασκαλίες στα νηπιαγωγεία. 

α’ Εξάμηνο (4Υ +2Ε)

1. Θεωρίες προσωπικότητας
2. Μέθοδ. κοινωνικής & παιδαγωγικής έρευνας Ι
3. Εισαγωγή στην Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι
4. Αισθητική Αγωγή Ι

5. Εισαγωγή κοινωνικών ιστορικών παιδαγωγικών θεωριών Ε
6. Μετανάστευση και εκπαίδευση Ε
 
β’ Εξάμηνο (4Υ +2Ε ή και περισσότερα)

1. Εισαγωγή στην Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ
2.  Εξελικτική ψυχολογία
3. Θεωρίες Αγωγής & Κοινωνικοποίησης
4. Μέθοδ. κοινωνικής & παιδαγ. έρευνας ΙΙ

5. Αισθητική Αγωγή ΙΙ
6. Μουσική και κίνηση
7. Εισαγωγή κοινωνικών ιστορικών παιδαγωγικών θεωριών ΙΙ  Ε
8. Διαρκής Εκπαίδευση και Λαϊκή Επιμόρφωση Ε
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Ακ. Έτος 1989-1990
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Ακ. Έτος 1990-1991
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Ακ. Έτος 1991-1992
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Ακ. Έτος 1996-1997 & 1997-1998
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Ακ. Ετος 1998-1999
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Ακ. Έτος 1999-2000 (Ο πρώτος αυτόνομος οδηγός του ΠΤΝ)
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ΣΤ. Επιλεγόμενα μαθήματα για το 4ο έτος σπουδώνΕ. Υποχρεωτικά μαθήματα για το 4ο έτος σπουδών
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Ακ. Έτος 2000-2001

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(νέα ονομασία του)
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Γ. Υποχρεωτικά Μαθήματα  
για το 3ο έτος σπουδών
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Ε. Υποχρεωτικά μαθήματα  
για το 4ο έτος σπουδών

ΣΤ' Μαθήματα Επιλογής
του 4ου έτους σπουδών
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Ακ. Έτος 2001-2002
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Ακ. Έτος 2005-2006
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80
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Ακ. Έτος 2010-2011
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Ακ. Έτος 2014-2015
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Ε2. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ 
      ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Π.Μ.Σ.: «Παιδαγωγικό παιχνίδι και 
     παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία»
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Από το 2018 στο Π.Τ.Π.Ε επανιδρύθηκε το Π.Μ.Σ. και έχει τίτλο: 
«Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης 
και παιχνίδι», με τα ακόλουθα μαθήματα.

1ο Εξάμηνο

Εξερευνώντας τον Κοινωνικό Κόσμο
Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές του παιχνι-
διού
Σεμινάριο: Κοινωνικές κατασκευές της παιδικής ηλικίας, της εκπαίδευσης και 
της δημιουργικότητας.
Σεμινάριο: Οπτικός γραμματισμός

2ο Εξάμηνο

Ανάπτυξη και μάθηση στην παιδική ηλικία: Σύγχρονες θεωρήσεις και παρεμβά-
σεις
Δημιουργικοί πειραματισμοί με μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, τεχνολογίες 
και περιβάλλον σε πρακτικές τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης
Σεμινάριο: Η φύση ως πεδίο μάθησης και δημιουργίας
Σεμινάριο: Παιχνίδι & δημιουργικότητα στην παιδική γλώσσα

3ο Εξάμηνο

Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και πολιτισμός: Σύγχρονες κριτικές θεω-
ρήσεις
Δημιουργική γραφή/ανάγνωση και εκπαίδευση
Σεμινάριο: Διαδικασίες εμψύχωσης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
Σεμινάριο: Παιχνίδι και Τέχνες: Βιωματικές και αναστοχαστικές προσεγγίσεις

4ο Εξάμηνο

Διπλωματική εργασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ´:  
ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΤ1. Εισαγωγή της έρευνας
ΣΤ2. Αποτελέσματα 
ΣΤ3. Συμπεράσματα
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ΣΤ1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη 
στοχεύοντας στην αποτύπωση των απόψεων των αποφοίτων του Τμήματος τόσο 
για το ίδιο το Π.Τ.Π.Ε όσο και για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ειδικότερα, η 
συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί την αποτίμηση της ικανοποίησης των αποφοίτων 
(των τελευταίων 30 χρόνων) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όσον αφορά α) την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου (διδάσκοντες, μεθοδολογία διδασκαλίας, πρόγραμμα 
μαθημάτων κ.α.) και β) των υποστηρικτικών δομών του ιδρύματος (διοίκηση, 
υποδομές διδασκαλίας κ.α.).

Απώτερος στόχος της έρευνας είναι, εφόσον η ικανοποίηση ως δείκτης 
αξιολόγησης αποδώσει χρήσιμα ευρήματα, αυτά να ληφθούν ως προτάσεις για τη 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος. 

Ο δεύτερος αυτός στόχος βασίστηκε στην άποψη των Μουσουλή, Φλώρου, 
Νικητοπούλου, & Γούδας, (2003)* ότι η ικανοποίηση των φοιτητών μπορεί να 
αποτελέσει (μεταξύ άλλων) δείκτη αξιολόγησης εκπαιδευτικής υπηρεσίας, γιατί 
εκφράζει το βαθμό στον οποίο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των φοιτητών. Η τελευταία μάλιστα άποψη, ανεβάζει τη σημασία και τη 
βαρύτητα της παρούσας έρευνας, καθώς η ικανοποίηση των φοιτητών, μπορεί να 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις  τους, να συνεχίσουν να φοιτούν 
σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα ή να αποχωρήσουν. 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκε ένα δομημένο 
ερωτηματολόγιο βασισμένο στα κριτήρια αξιολόγησης, στους παράγοντες που 
ενισχύουν ή όχι την ικανοποίηση των φοιτητών ενός ΑΕΙ, που προτείνει η ΑΔΙΠ 
(Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας) με χρήσιμα 
υποδείγματα ερωτηματολογίων στην ιστοσελίδα της. Όμως, κρίθηκε σκόπιμος και 
απαραίτητος ο εμπλουτισμός του με νέες συμπληρωματικές ερωτήσεις, βασισμένα 
αυτή τη φορά σε διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές. Τα κριτήρια αυτά 
προσαρμόστηκαν στην ιδιαίτερη φύση των σπουδών του συγκεκριμένου τμήματος. 

Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο που προέκυψε, βασίζεται εκτός από τα κριτήρια 
της ΑΔΙΠ, στα κριτήρια  που χρησιμοποιήθηκαν στη Μ. Βρετανία στο National 
survey student (σε μία Εθνική Έρευνα για την ικανοποίηση Φοιτητών για την 
αξιολόγηση της ποιότητας των πανεπιστημίων το 2005), στα κριτήρια που 
χρησιμοποιήθηκαν στον Καναδά στο Beyond graduated survey (δύο και πέντε 
χρόνια μετά την αποφοίτηση ώστε διαχρονικά να παρακολουθείται η επαγγελματική 
εξέλιξη των αποφοίτων της αρχικής έρευνας, από το 2011 και μετά), 
προσαρμοζόμενα στην ελληνική πραγματικότητα, στις γενικότερες βιβλιογραφικές 
αναφορές και στην ιδιαίτερη φύση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις δύο 
διαστάσεις των κατηγοριών των υπηρεσιών του α) το εκπαιδευτικό έργο 
(διδασκαλία, διδάσκοντες κλπ) και β) τις υποστηρικτικές δομές (οργάνωση, 
διοίκηση κλπ), προσθέτοντας την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και 
κλείνοντας με τη συνολική εμπειρία από τις σπουδές τους. 

Στο ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε, η ποσοτικοποίηση του βαθμού 
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ικανοποίησης των αποφοίτων από τις άνωθεν παρεχόμενες υπηρεσίες του 
Τμήματος, επιλέχθηκε να γίνει μέσω πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert όπου 
1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ και 5=πάρα πολύ (ικανοποιημένος).

Συγκεκριμένα, η ικανοποίηση από την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών 
ελέγχεται με 11 ερωτήσεις, από την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού με 8 
ερωτήσεις, από την ποιότητα των υποδομών με 11 ερωτήσεις, από την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών με 7 ερωτήσεις, από την ποιότητα του ερευνητικού 
έργου με 7 ερωτήσεις, από την ποιότητα της επαγγελματικής διάστασης των 
σπουδών με 7 ερωτήσεις, η προσωπική δράση και ανάπτυξη μέσω των σπουδών 
με 10 ερωτήσεις και με τη δυνατότητα ελεύθερου σχολιασμού από πλευράς των 
ερωτώμενων.

Το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε πιλοτικά σε δείγμα αποτελούμενο από 10 
αποφοίτους. Σκοπός της δοκιμής αυτής ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσον οι οδηγίες 
που παρέχονταν για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν κατανοητές, 
κυρίως όμως να προσδιοριστεί η σαφήνεια της διατύπωσης των ερωτήσεων και η 
εσωτερική συνοχή των θεματικών ενοτήτων (sections) του ερωτηματολογίου.

Στη συνέχεια, το ερωτηματολόγιο, συνοδευόμενο από επιστολή του Καθηγητή 
Α. Μαγουλιώτη διαμοιράστηκε είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά. Για την 
ηλεκτρονική ανάπτυξή του αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα με τις φόρμες της Google.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε αναφορικά με την αξιολόγηση της 
ικανοποίησης των αποφοίτων του Π.Τ.Π.Ε. διεξάχθηκε από τον Μάιο έως και το 
Δεκέμβριο του 2018. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν είτε έντυπα είτε 
ηλεκτρονικά κατόπιν αποστολής στους αποφοίτους του Τμήματος. Ο τόπος 
διεξαγωγής της έρευνας ήταν σε ολόκληρη την Ελλάδα δεδομένου ότι οι πτυχιούχοι 
του Τμήματος για διάφορους λόγους ζουν και εργάζονται και πέραν της πόλης του 
Βόλου. 

Συλλέχθηκαν 125 ερωτηματολόγια εκ των οποίων τα 114 είχαν 
συμπληρωμένες όλες τις ερωτήσεις. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, η 
έρευνα πληρούσε τα κριτήρια smirnov. Η έρευνα υλοποιήθηκε από τους 
Μαγουλιώτη Α., Μαντζάρη Δ., Στύλα Δ. 

 *Μουσουλή, Μ., Φλώρου, Σ., Νικητοπούλου Χ., & Γούδας, Μ. (2003). Παράγοντες 
που σχετίζονται με την ικανοποίηση φοιτητών Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού από τις 
σπουδές τους. Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, τ. 2 (1), 73-80. 
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1. Ηλικία ερωτηθέντων

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων 
που κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον του τμήματος ανήκουν στις ηλικίες 40-49 και 50-59 ετών. Βέβαια 
σημαντικό είναι το ποσοστό της ηλικιακής ομάδας 30-39 ετών.

2. Χρονολογία αποφοίτησης

 Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων 
που κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον του τμήματος έλαβε το πτυχίο κατά τη δεκαετία 1990-1999 και ακολουθούν 
όσοι/ες αποφοίτησαν από το 2000 έως και το 2009.

Ένα σημαντικό ποσοστό αποφοίτων, 11,1%, έλαβε το πτυχίο τους από τη 
σχολή νηπιαγωγών που λειτουργούσε στην Καρδίτσα, πριν τη μεταστάθευση του 
Τμήματος στο Βόλο και τη μετονομασία του.

3. Το πλήθος των μαθημάτων/ ο αριθμός των μαθημάτων για τη  
 λήψη του πτυχίου σας, εκτιμάτε πως ήταν επαρκής;

ΣΤ2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων 
που κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον του τμήματος εκτιμούν ότι το πλήθος των μαθημάτων είναι επαρκές ή 
πολύ επαρκές.

4. Υπήρχε ποικιλία στα μαθήματα που προσφέρονταν     
συνολικά για τη λήψη πτυχίου;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων 
που κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον του τμήματος εκτιμούν ότι υπήρχε ποικιλία στα μαθήματα που προσφέρονταν 
συνολικά για τη λήψη πτυχίου.

5. Το χρονοδιάγραμμα σπουδών (το ωρολόγιο) ήταν ρεαλιστικό;   
Λάμβανε υπ’ όψιν το φόρτο εργασιών που είχατε να κάνετε;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων 
που κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον του τμήματος εκτιμούν ότι το χρονοδιάγραμμα σπουδών (ωρολόγιο) ήταν 
ρεαλιστικό και λάμβανε υπόψη το φόρτο εργασιών που έπρεπε να πραγματοποιηθούν.
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6.  Το περιεχόμενο των μαθημάτων ανταποκρινόταν     
στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων 
που κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον του τμήματος εκτιμά ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων ανταποκρινόταν 
στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Όμως, περαιτέρω ανάλυση δείχνει ότι την άποψη αυτή συμμερίζονται 
απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών, ενώ οι απόφοιτοι της τελευταίας δεκαετίας (2010-
2019) δεν συμφωνούν με τη θέση αυτή. Ειδικότερα, θεωρούν ότι το περιεχόμενο 
των μαθημάτων δεν καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

7. Υπήρχαν επιλεγόμενα σεμινάρια για περαιτέρω επιστημονική ενημέρωση;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων 
που κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον του τμήματος ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχαν επιλεγόμενα σεμινάρια για 
περαιτέρω επιστημονική ενημέρωση.
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8. Θεωρείτε ότι ο Οδηγός Σπουδών ήταν πλήρης και βοηθητικός ως   
προς τις πληροφορίες που σας έδινε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων 
που κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον του τμήματος εκτιμά ότι ο οδηγός σπουδών ήταν πλήρης και παρείχε 
βοηθητικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Όμως, περαιτέρω ανάλυση δείχνει ότι την άποψη αυτή συμμερίζονται 
απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών, ενώ οι απόφοιτοι της τελευταίας δεκαετίας (2010-
2019) δεν συμφωνούν με τη συγκεκριμένη θέση. Ειδικότερα, θεωρούν ότι ο 
οδηγούς σπουδών δεν ήταν βοηθητικός και χρειάζεται αναμόρφωση.

9. Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης σας φάνηκε επαρκής;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων 
που κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον του τμήματος εκτιμά ότι ο χρόνος της πρακτικής ήταν επαρκής. Απόφοιτοι 
των τελευταίων ετών απάντησαν ότι είναι μέτριος ο χρόνος αυτός.
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10. Πόσο χρήσιμη για τη μελλοντική άσκηση του επαγγέλματος,    
σας φάνηκε η πρακτική άσκηση;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων 
(74,7%) που κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και 
το μέλλον του τμήματος αναγνωρίζει την χρησιμότητα της πρακτικής άσκησης στη 
μελλοντική άσκηση του επαγγέλματός τους.

11. Ο αριθμός των εποπτών για την πρακτική άσκηση ήταν επαρκής;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 49,3% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν επαρκή τον αριθμό των εποπτών για την πρακτική άσκηση. 
Όμως, ένα 31% από όσους συμμετείχαν στην έρευνα δεν θεωρούν επαρκή τον 
αριθμό εποπτών της πρακτικής άσκησης. Επειδή δεν είναι αμελητέο το 31% καλό 
θα ήταν να ληφθεί υπόψη από την υπάρχουσα διοίκηση του Τμήματος.
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12. Επαρκούσαν οι ώρες συνεργασίας με τους επόπτες,     
 για την υποστήριξη σας κατά την πρακτική άσκηση;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 45% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι οι ώρες συνεργασίας με τους επόπτες επαρκούσαν για 
την υποστήριξή τους κατά την πρακτική άσκηση. Όμως, το 28,2% δεν θεωρούν 
επαρκείς τις ώρες συνεργασίας με τους επόπτες για την υποστήριξή τους. Το 
28,2% δεν είναι αμελητέο, επομένως, καλό θα ήταν να ληφθεί υπόψη από την 
υπάρχουσα διοίκηση του Τμήματος.

Από την περαιτέρω ανάλυση προκύπτει ότι ικανοποιημένοι/ες είναι οι 
απόφοιτοι παλαιότερων ετών. Οι απόφοιτοι των τελευταίων χρόνων δεν 
συμμερίζονται την άποψη αυτή και θα ήθελαν περισσότερες ώρες συνεργασίας για 
την υποστήριξη κατά την πρακτική τους άσκησης.

13. Συνολικά, πιστεύετε πως το Πρόγραμμα Σπουδών ανταποκρίθηκε   
στις αρχικές προσδοκίες και ανάγκες σας;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 77% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του 
τμήματος θεωρούν ότι συνολικά, το Πρόγραμμα Σπουδών ανταποκρίθηκε στις αρχικές 
προσδοκίες και ανάγκες τους. Οι απόφοιτοι μέχρι και το 2008 πιστεύουν ότι το 
Πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες με μέσο βαθμό επάρκειας 
4,4, ενώ όσοι/ες αποφοίτησαν από το 2010 και μετά κρίνουν ότι το Πρόγραμμα 
Σπουδών ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες και ανάγκες τους με μέσο βαθμό 3,5. 
Υπάρχει διαφοροποίηση μιας μονάδας μεταξύ νεότερων και παλαιότερων αποφοίτων.
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14. Το πλήθος των βιβλίων και των σημειώσεων που λάβατε στο σύνολο  των 
σπουδών σας, επαρκούσε για την κάλυψη των γνωστικών σας αναγκών;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 67% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι συνολικά, το πλήθος των βιβλίων και των σημειώσεων 
που έλαβαν στις σπουδές τους, επαρκούσε για την κάλυψη των γνωστικών 
αναγκών τους.

15. Υπήρχε ποικιλία στα βιβλία που λάβατε καθ’ όλα τα χρόνια των σπουδών σας;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 72% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι υπήρχε ποικιλία στα βιβλία που έλαβαν καθ’ όλα τα 
χρόνια των σπουδών τους. Το 16% θεωρεί ότι ήταν μέτρια η ποικιλία των βιβλίων 
ενώ το 12% θεωρεί ανύπαρκτη την ποικιλία στα βιβλία.

16. Τα βιβλία και οι σημειώσεις σας δίνονταν χρονικά εγκαίρως;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 69% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι τα βιβλία και οι σημειώσεις δίνονταν χρονικά εγκαίρως. 
Όμως, το 25% ισχυρίζεται ότι δεν διανέμονταν εγκαίρως τα βιβλία και οι 
σημειώσεις. Οι παλαιότεροι απόφοιτοι απάντησαν ότι υπήρχαν χρονικές 
καθυστερήσεις για τα βιβλία και τις σημειώσεις με μέσο όρο επάρκειας το 3,8, ενώ 
νεότεροι απόφοιτοι του Τμήματος έδωσαν κατά μέσο όρο 4,1.
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17. Ειδικότερα ως προς το έντυπο υλικό, κρίνετε πως υπήρχαν κενά, 
ασάφειες ή κατά την κρίση σας, σημαντικές παραλείψεις  ώστε να 
μειώνεται η ποιότητά του;

 Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 47% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι το έντυπο υλικό δεν είχε κενά, ασάφειες ή σημαντικές 
παραλείψεις. Όμως, το 32% των αποφοίτων της έρευνας θεωρεί ότι υπήρχαν κενά 
ή ασάφειες ή σημαντικές παραλείψεις του έντυπου υλικού.

18. Λάβατε ψηφιακό υλικό καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας 
(cd, dvd, λογισμικά κ.α.);

 Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 58% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 



108

του τμήματος δεν έλαβαν ψηφιακό υλικό καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. 
Μόνο ένα 8% έχουν λάβει επαρκές ψηφιακό υλικό. 

Από την περαιτέρω ανάλυση προκύπτει ότι οι απόφοιτοι/ες που έχουν λάβει 
ψηφιακό υλικό είναι πτυχιούχοι τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, απόφοιτοι 
παλαιότερων ετών (περισσότερων από 10 χρόνων) δήλωσαν ότι δεν έχουν λάβει 
ψηφιακό υλικό.

19. Υπήρχαν διαθέσιμα υλικά για τα εργαστήρια;

 Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 51% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος ισχυρίζονται ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα υλικά για τα εργαστήρια. 
Μόνο το 15% απάντησαν ότι υπήρχαν πολλά ή πάρα πολλά.

Η έλλειψη υλικών για τα εργαστήρια επισημαίνεται κυρίως από παλαιότερους 
αποφοίτους (μέσος όρος 1,8), ενώ απόφοιτοι της τελευταίας δεκαετίας έχουν 
θετικότερη εικόνα (μέσος όρος 3,3).

20. Υπήρχαν διαθέσιμα υλικά για την πρακτική άσκηση;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 66% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος ισχυρίζονται ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα υλικά για την πρακτική 
άσκηση. Μόνο το 13% απάντησαν ότι υπήρχαν πολλά ή πάρα πολλά.

Η έλλειψη υλικών για την πρακτική άσκηση επισημαίνεται τόσο από τους 
παλαιότερους/ες όσο και από τους νεότερους/ες αποφοίτους. Μελετώντας 
αριθμητικά τις απόψεις των αποφοίτων, προκύπτει ότι οι παλαιότεροι απόφοιτοι 
έδωσαν μέσο όρο 2,84 ενώ οι νεότεροι απάντησαν με ένα μέσο όρο 2,2.
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21. Πώς θα αξιολογούσατε, συνολικά, το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό ως 
προς τη χρησιμότητα του, στη μελλοντική άσκηση του επαγγέλματός σας;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 55% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος ισχυρίζονται ότι συνολικά το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό είναι 
ικανοποιητικό ή πολύ ικανοποιητικό για τη μελλοντική άσκηση του επαγγέλματός 
τους.

22. Ο αριθμός των παρεχόμενων αιθουσών για τα μαθήματα κρίνετε 
πως ήταν επαρκής;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 72% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος ισχυρίζονται ότι ο αριθμός των παρεχόμενων αιθουσών για τα 
μαθήματα κρίνεται επαρκής.

Από την περαιτέρω ανάλυση προκύπτει, ότι οι παλαιότεροι/ες απόφοιτες 
θεωρούν ότι είναι επαρκής ο αριθμός των αιθουσών (μέσος όρος απαντήσεων 
4,3), ενώ οι πρόσφατοι/ες πτυχιούχοι απάντησαν ότι δεν είναι ικανοποιητικός ο 
αριθμός των αιθουσών (μέσος όρος απαντήσεων 3,0).
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23. Η χωρητικότητα των αιθουσών κρίνετε πως ήταν ικανοποιητική;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 66% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος ισχυρίζονται ότι η χωρητικότητα των αιθουσών για τα μαθήματα 
κρίνεται επαρκής.

Από την περαιτέρω ανάλυση προκύπτει, ότι οι παλαιότεροι/ες απόφοιτοι/ες 
θεωρούν ότι είναι επαρκής η χωρητικότητα των αιθουσών (μέσος όρος απαντήσεων 
4,3), ενώ οι πρόσφατοι/ες πτυχιούχοι απάντησαν ότι δεν είναι ικανοποιητικός ο 
αριθμός των αιθουσών (μέσος όρος απαντήσεων 2,5). Η διαφοροποίηση αυτή 
είναι αποδεκτή δεδομένης της αύξησης των εισακτέων φοιτητών/τριών.

24. Υπήρχαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, κατάλληλοι    
  για τα εργαστήρια;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 47% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος ισχυρίζονται ότι δεν υπήρχαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, 
κατάλληλοι για τα εργαστήρια.

Παρόλο που είναι ενιαία η στάση αυτή, από την περαιτέρω ανάλυση προκύπτει, 
ότι οι παλαιότεροι/ες απόφοιτοι/ες απάντησαν κατά μέσο όρο με 3,6 για την 
ύπαρξη ειδικά διαμορφωμένων χώρων για τα εργαστήρια, ενώ οι πρόσφατοι/ες 
πτυχιούχοι απάντησαν ότι δεν είναι ικανοποιητικοί οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι 
με μέσο όρο απαντήσεων 2,7.
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25. Τα εργαστήρια (πληροφορικής, μουσικής κ.α.) κρίνετε πως ήταν 
επαρκώς εξοπλισμένα;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 43% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος ισχυρίζονται ότι δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα τα εργαστήρια 
(πληροφορικής, μουσικής κ.α.). Μόνο το 29% απάντησαν ότι τα εργαστήρια είναι 
επαρκώς εξοπλισμένα.

Ο μέσος όρος των απαντήσεων για το σύνολο των συμμετεχόντων είναι 3,1. 
Ίδιος είναι ο μέσος όρος απαντήσεων τόσο για τους παλαιότερους αποφοίτους 
όσο και για τους νεότερους.

26. Επαρκούσαν οι χώροι (αμφιθέατρα κ.α.) για διαλέξεις, συνέδρια,      
 εκδηλώσεις κ.α.;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 61% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος ισχυρίζονται ότι επαρκούσαν οι χώροι για διαλέξεις, συνέδρια, 
εκδηλώσεις κ.α.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι τόσο οι 
παλαιότεροι/ες απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 3,8) θεωρούν ικανοποιητικούς 
τους χώρους ενώ οι νεότεροι/ες απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 3,1) έχουν 
χειρότερη εικόνα για τις εγκαταστάσεις. Μπορεί να είναι μικρή η διαφορά, όμως, 
αποτυπώνει την παρούσα κατάσταση του Τμήματος και επίσης, οι απαντήσεις σε 
αυτό το ερώτημα βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις απαντήσεις προηγούμενων 
σχετικών ερωτημάτων.
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27. Υπήρχαν επαρκή οπτικοακουστικά μέσα για τις διδασκαλίες   
(προβολείς, βίντεο, ραδιόφωνα, κ.α.)

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 52% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος ισχυρίζονται ότι υπήρχαν επαρκή οπτικουακουστικά μέσα.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι τόσο οι 
παλαιότεροι/ες απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 3,3) όσο και οι νεότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 3,5) θεωρούν ικανοποιητικά τα 
οπτικουακουστικά μέσα για τη διδασκαλία.

28. Σας παρείχε το τμήμα πρόσβαση σε υπολογιστές;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 61% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος ισχυρίζονται ότι το Τμήμα δεν παρείχε πρόσβαση σε υπολογιστές. 
Μόνο το 26% αναφέρει ικανοποιητική ή πολύ ικανοποιητική πρόσβαση σε 
υπολογιστές.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/
ες απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 2,5) είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε 
υπολογιστές του Τμήματος. Οι νεότεροι/ες απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 
3,5) θεωρούν ικανοποιητική την παροχή υπολογιστών από την πλευρά του 
Τμήματος.
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29. Σας παρείχε το τμήμα πρόσβαση σε δωρεάν διαδίκτυο;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 65% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος ισχυρίζονται ότι το Τμήμα δεν παρείχε δωρεάν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. 

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 2,3) δεν είχαν δωρεάν πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο, ενώ οι νεότεροι/ες απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 4,1) θεωρούν 
ικανοποιητική την παροχή δωρεάν Διαδικτύου από την πλευρά του Τμήματος.

30. Πόσο ικανοποιημένοι ήσασταν από τη     
συνεργασία με τους διδάσκοντες;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 80% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος δηλώνουν ότι ήταν ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τους 
διδάσκοντες.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 4,4) ήταν πιο ικανοποιημένοι από τη 
συνεργασία με τους διδάσκοντες συγκριτικά με τους νεότερους/ες απόφοιτους 
(μέσος όρος απαντήσεων 3,9).
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31. Θεωρείτε πως ο αριθμός των διδασκόντων επαρκούσε για το πλήθος 
των φοιτητών;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 76% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι ο αριθμός των διδασκόντων επαρκούσε για το πλήθος 
των φοιτητών. 

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 4,4) θεωρούν ότι ο αριθμός των διδασκόντων 
επαρκούσε για το πλήθος των φοιτητών/τριων, ενώ οι νεώτεροι/ες απόφοιτοι δεν 
έχουν την ίδια άποψη (μέσος όρων απαντήσεων 3,6).

32. Θεωρείτε πως η στελέχωση της γραμματείας ήταν ικανοποιητική 
ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά οι φοιτητές;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 67% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι η στελέχωση της γραμματείας ήταν ικανοποιητική για 
να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά οι φοιτητές.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 4,3) θεωρούν ότι η στελέχωση της γραμματείας 
ήταν επαρκής για την ικανοποιητική εξυπηρέτηση των φοιτητών/τριών δεδομένου 
ότι ο αριθμός εισακτέων ήταν πολύ μικρότερος. Από την άλλη πλευρά, οι απόφοιτοι 
των τελευταίων ετών (μέσος όρος απαντήσεων 2,7) θεωρούν ότι δεν επαρκεί το 
προσωπικό της γραμματείας για την εξυπηρέτησή τους δεδομένου του μεγαλύτερου 
αριθμού εισακτέων κατά τα πρόσφατα έτη.
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33. Θεωρείτε πως οι ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών από τη γραμ-
ματεία ήταν επαρκείς για την αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 55% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι οι ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών από τη γραμματεία 
ήταν επαρκείς για την αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 4,1) θεωρούν ότι οι ώρες εξυπηρέτησης των 
φοιτητών από την γραμματεία ήταν επαρκείς για την ικανοποιητική εξυπηρέτηση 
των φοιτητών/τριών δεδομένου ότι ο αριθμός εισακτέων ήταν πολύ μικρότερος. 
Από την άλλη πλευρά, οι απόφοιτοι των τελευταίων ετών (μέσος όρος απαντήσεων 
2,7) θεωρούν ότι δεν επαρκούν οι ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών από τη 
γραμματεία σε ικανοποιητικό βαθμό. Αυτό, ενδεχομένως, να οφείλεται στο 
μεγαλύτερο αριθμό εισακτέων κατά τα πρόσφατα έτη.

34. Θεωρείτε πως η ποιότητα των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας   
(περίθαλψη, σίτιση, στέγαση κ.α.) ήταν ικανοποιητική;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 53% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας δεν 
ήταν ικανοποιητική. Από την άλλη πλευρά, το 31% θεωρεί ικανοποιητική την ποι-
ότητα των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι τόσο οι 
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παλαιότεροι/ες απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 3,0) όσο και οι νεότεροι 
πτυχιούχοι (μέσος όρος απαντήσεων 2,8) έχουν την ίδια εικόνα για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

35. Θεωρείτε πως η στελέχωση των άνω υπηρεσιών    
(φοιτητικής μέριμνας) επαρκούσε για αυτή τη δουλειά;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 57% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι η στελέχωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας δεν 
ήταν ικανοποιητική. Από την άλλη πλευρά, το 33% θεωρεί ικανοποιητική την 
στελέχωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 3,3) έχουν θετικότερη εικόνα έναντι των πιο 
πρόσφατων πτυχιούχων (μέσος όρος απαντήσεων 2,6).

36. Θεωρείτε πως η στελέχωση του γραφείου πρακτικής άσκησης   
επαρκούσε για την υποστήριξη των φοιτητών;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 58% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι η στελέχωση του γραφείου πρακτικής άσκησης ήταν 
επαρκής για την υποστήριξη των φοιτητών/τριων. Από την άλλη πλευρά, το 22% 
δεν θεωρεί ικανοποιητική την στελέχωση του γραφείου πρακτικής άσκησης.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/
ες απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 3,8) έχουν θετικότερη εικόνα έναντι των 
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πιο πρόσφατων πτυχιούχων (μέσος όρος απαντήσεων 2,7). Η διαφορά των 1,1 
μονάδων είναι σημαντική. Ενδεχομένως, η διαφοροποίηση αυτή να οφείλεται στον 
αριθμό εισακτέων στο Τμήμα τα τελευταία έτη καθώς και στις απαιτήσεις που 
υπάρχουν σήμερα. Πιθανή πρόταση θα ήταν η στελέχωση του γραφείου Πρακτικής 
Άσκησης με επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που θα καλύπτει τόσο το 
θεωρητικό όσο και το εφαρμοσμένο κομμάτι της Πρακτικής Άσκησης.

37. Σας δόθηκαν κίνητρα καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας   
για διεξαγωγή ερευνών;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 51% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι δεν τους δόθηκαν κίνητρα κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους για τη διεξαγωγή ερευνών. 

Το ποσοστό αυτό είναι παρόμοιο τόσο για τους/τις παλαιότερους/ες απόφοιτους 
όσο και για τους νεότερους απόφοιτους που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη.

38. Υπήρχαν ευκαιρίες υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές   
και διδακτορικές σπουδές στο τμήμα;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 65% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι δεν υπήρχαν ευκαιρίες υποτροφιών για μεταπτυχιακές 
και διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα.

Η ίδια άποψη επικρατεί τόσο για τους/τις παλαιότερους/ες απόφοιτους όσο 
και για τους νεότερους απόφοιτους που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη.
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39. Σας δόθηκαν ευκαιρίες για συμμετοχή σε σεμινάρια, ημερίδες,   
συνέδρια κ.α.;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 65% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος απάντησαν ότι δεν τους δόθηκαν ευκαιρίες για συμμετοχή σε 
σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και άλλες παρόμοιες δράσεις.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 3,3) είχαν περιορισμένη πρόσβαση για 
συμμετοχή σε σεμινάρια, ημερίδες κ.α, ενώ οι πρόσφατοι πτυχιούχοι (μέσος όρος 
απαντήσεων 3,9) είχαν περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή στις δραστηριότητες 
του ερωτήματος αυτού.

40. Υπήρχε συνεργασία του τμήματος με ιδρύματα του εξωτερικού 
(ανταλλαγή φοιτητών, κοινές έρευνες κ.α.);

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 66% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος απάντησαν ότι δεν υπήρχε συνεργασία του Τμήματος με ιδρύματα 
του εξωτερικού.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 2,2) αναφέρονται στην περιορισμένη 
συνεργασία του Τμήματος με ιδρύματα του εξωτερικού, οι νεότεροι πτυχιούχοι 
(μέσος όρος απαντήσεων 3,0) δηλώνουν ότι είχαν περισσότερες ευκαιρίες για 
συνεργασία του Τμήματος με ιδρύματα του εξωτερικού.
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41. Θεωρείτε πως το τμήμα ήταν ανοιχτό στην τοπική κοινωνία (με 
ανοιχτή διοργάνωση εκδηλώσεων, δωρεάν συνέδρια κ.α.);

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 40% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι το Τμήμα ήταν ανοιχτό στην τοπική κοινωνία. Όμως, 
δεν μπορεί να αγνοηθεί και το 33% που ισχυρίζεται το ακριβώς αντίθετο. 

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 3,1) θεωρούν ότι το Τμήμα δεν ήταν ανοιχτό 
προς της κοινωνία, σε αντίθεση με τους νεότερους αποφοίτους που (μέσος όρος 
απαντήσεων 3,8) που αντιλαμβάνονται την εξωστρέφεια του Τμήματος μέσα από 
ανοιχτές διοργανώσεις εκδηλώσεις, δωρεάν συνέδρια κ.α. 

42. Θεωρείτε πως η συνεργασία του τμήματος με πολιτιστικούς,   
 εθνικούς και άλλους φορείς (όπως συνεργασία με μουσεία κ.α.)  
ήταν ικανοποιητική;

 Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 79% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος δεν θεωρούν ικανοποιητική τη συνεργασία του Τμήματος με 
πολιτιστικούς, εθνικούς και άλλους φορείς. Μόνον το 22,8% όσων απάντησαν 
πιστεύει ότι η συνεργασία ήταν ικανοποιητική ή πολύ ικανοποιητική.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 2,7) θεωρούν ότι το Τμήμα δεν είχε 
ικανοποιητικές συνεργασίες με πολιτιστικούς, εθνικούς ή άλλους φορείς, ενώ 
σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των νεότερων αποφοίτων (μέσος όρος απαντήσεων 
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3,2) η εικόνα αυτή αλλάζει και χρειάζεται συνέχιση της προσπάθειας. Οι απαντήσεις 
σε αυτό το ερώτημα βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με το προηγούμενο 
ερώτημα αναφορικά με το άνοιγμα του Τμήματος στην τοπική κοινωνία.

43. Θεωρείτε πως η ηλεκτρονική παρουσίαση του τμήματος (ιστοσελίδα, 
φέισμπουκ κ.α.) ήταν ικανοποιητική, προκειμένου να ενημερώνονται 
για αυτό οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, φοιτητές κ.α.;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 57% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος δεν θεωρούν ικανοποιητική την ηλεκτρονική παρουσίαση του 
Τμήματος για την ενημέρωσή τους. Μόνον το 19,5% όσων απάντησαν πιστεύει ότι 
η ηλεκτρονική παρουσία του Τμήματος ήταν ικανοποιητική ή πολύ ικανοποιητική.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 2,1) θεωρούν ότι το Τμήμα δεν είχε 
ικανοποιητική ηλεκτρονική παρουσίαση για την ενημέρωση των φοιτητών και των 
ενδιαφερόμενων, ενώ σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των νεότερων αποφοίτων 
(μέσος όρος απαντήσεων 3,4) η εικόνα αυτή αλλάζει και χρειάζεται συνέχιση της 
προσπάθειας.

44.  Έχει συνάφεια η τρέχουσα εργασία σας με τις σπουδές σας στο τμήμα;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 82,5% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 



121

του τμήματος ισχυρίζονται ότι η τρέχουσα εργασία τους έχεις συνάφεια με τις 
σπουδές στο Τμήμα. Μόνο το 5,4% αναφέρει ότι δεν υπάρχει συνάφεια των 
σπουδών τους στο Τμήμα και της τρέχουσας εργασίας τους.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 4,9) απάντησαν ότι η τρέχουσα εργασία τους 
συνδέεται με τις σπουδές στο Τμήμα, ενώ σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των 
νεότερων αποφοίτων (μέσος όρος απαντήσεων 3,3) η εικόνα αυτή είναι 
διαφορετική, μάλιστα υπάρχει μια διαφορά μεταξύ παλαιότερων και νεότερων 
αποφοίτων κατά 1,6 μονάδες γεγονός που δηλώνει ότι οι πτυχιούχοι των 
τελευταίων ετών δεν εργάζονται απαραίτητα στο αντικείμενο των σπουδών τους.

45.  Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το κύρος του Τίτλου Σπουδών  
  (που  αποκτήσατε με την αποφοίτησή σας) συνέβαλε στην  
  επαγγελματική σας σταδιοδρομία;

 Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 82,4% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι το κύρος του Τίτλου σπουδών που απέκτησαν με την 
αποφοίτησή τους συνέβαλε στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 4,5) θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι το 
κύρος του τίτλου σπουδών τους από το Τμήμα συνέβαλε στην επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία. Από την άλλη πλευρά, οι νεότεροι απόφοιτοι σύμφωνα με τις 
τοποθετήσεις τους (μέσος όρος απαντήσεων 3,6) θεωρούν ότι το κύρος του τίτλου 
σπουδών τους από το Τμήμα συνέβαλε στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, σε 
μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τους παλαιότερους πτυχιούχους.

46. Οι προϊστάμενοι (συνάδελφοι) σας αξιολογούν θετικά τις γνώσεις 
που λάβατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο τμήμα;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 81% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος απάντησαν ότι οι προϊστάμενοι (συνάδελφοι) τούς αξιολόγησαν 
θετικά τις γνώσεις που έλαβαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 4,3) θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι 
αξιολογήθηκαν από τους προϊσταμένους (συναδέλφους) θετικά για τις γνώσεις 
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που έλαβαν κατά τις σπουδές τους στο Τμήμα. Από την άλλη πλευρά, οι νεότεροι 
απόφοιτοι σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τους (μέσος όρος απαντήσεων 3,6) 
θεωρούν ότι έλαβαν θετικές αξιολογήσεις από τους προϊσταμένους/συναδέλφους 
για τις γνώσεις κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα, σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά 
με τους παλαιότερους πτυχιούχους.

47. Υπάρχει συχνή επαφή, παρακολούθηση και υποστήριξη στην  
εργασία σας, από πλευράς του Ιδρύματος (μετά την αποφοίτηση σας);

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 61% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος απάντησαν ότι δεν υπάρχει συχνή επαφή, παρακολούθηση και 
υποστήριξη στην εργασία τους. Μόνο το 25% έχει επαφή, παρακολούθηση και 
υποστήριξη στην εργασία τους.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι τόσο οι 
παλαιότεροι/ες απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 2,4) όσο και οι νεότεροι/ες 
πτυχιούχοι (μέσος όρος απαντήσεων 2,7) έχουν την ίδια αντιμετώπιση και 
πεποίθηση για το συγκεκριμένο ερώτημα.

48. Συνολικά, κατά πόσο κρίνετε ότι οι σπουδές σας στο τμήμα  
συνέβαλαν στην επαγγελματική σας εξέλιξη;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 82% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος κρίνουν ότι οι σπουδές τους στο Τμήμα συνέβαλλαν στην 
επαγγελματική τους εξέλιξη.
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Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 4,4) κρίνουν σε μεγάλο βαθμό ότι οι σπουδές 
τους στο Τμήμα συνέβαλλαν στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Από την άλλη 
πλευρά, οι νεότεροι απόφοιτοι σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τους (μέσος όρος 
απαντήσεων 3,5) θεωρούν ότι οι σπουδές τους στο Τμήμα συνέβαλλαν στην 
επαγγελματική τους εξέλιξη, σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τους παλαιότερους 
πτυχιούχους.

49. Υπήρχαν ευκαιρίες συλλογικής δράσης και ένταξης σας στη φοιτητική 
κοινότητα (εκδρομές, ταξίδια, μαθητειάδες, εκδηλώσεις, χοροί, κ.α);

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 47% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος αναφέρουν ότι δεν υπήρχαν ευκαιρίες συλλογικής δράσης και 
ένταξης στη φοιτητική κοινότητα. Μόνο το 31,5% των αποφοίτων που συμμετείχαν 
στην έρευνα θεωρεί ότι υπήρχαν ευκαιρίες συλλογικής δράσης και ένταξης στη 
φοιτητική κοινότητα.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 3,4) αναφέρουν ότι υπήρχαν ευκαιρίες για 
δράσεις και ένταξη στη φοιτητική κοινότητα. Από την άλλη πλευρά, οι νεότεροι 
απόφοιτοι σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τους (μέσος όρος απαντήσεων 2,7) 
θεωρούν ότι δεν υπήρξαν ευκαιρίες συλλογικής δράσης και ένταξης στη φοιτητική 
κοινότητα σε μεγάλο βαθμό συγκριτικά με τους παλαιότερους πτυχιούχους.
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Γράψτε ποιες ήταν αυτές/όσες θυμάστε και τι σας έμεινε 
χαραγμένο στη μνήμη σας από αυτήν την εμπειρία. Επιπλέον αν έχετε 
κρατήσει αναμνηστικά και επιθυμείτε να φωτογραφηθούν για το άλμπουμ, 
σας παρακαλώ ενημερώστε μας:

Παλαιότεροι απόφοιτοι (μέχρι και το 2008):

• Σχολή Νηπιαγωγών Καρδίτσας (1978)! Μια υπέροχη διετής εμπειρία με πολλές 
συνεστιάσεις, με ξέφρενο γλέντι κι αστεία σκετς στους αποκριάτικους χορούς 
και μια αξέχαστη τελετή αποφοίτησης!

• Αξέχαστη θα μου μείνει επίσης η 15/ήμερη εκδρομή στην Κρήτη! Τα είχε όλα! 
Νιάτα, καλή τρελή παρέα, επίσκεψη σε όλα τα αξιοθέατα του νησιού (ιστορικά 
μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία φυσικής ομορφιάς κ.λ.π.) και συνοδεία 
από τους πιο αγαπημένους μας καθηγητές!

•  Επιστροφή στα θρανία μετά από 22 χρόνια. Πολύ όρεξη για καινούργια 
μαθησιακή εμπειρία και ξεχωριστή εμπειρία που θα τη θυμάμαι πάντα! 

• Οργάνωνα προσωπικά την έξοδο των συμφοιτητών μου στο μεταπτυχιακό 
κάθε εβδομάδα ώστε να γνωρίσουν τις ομορφιές του Βόλου.  Έχω 
φωτογραφίες αν θέλετε να σας στείλω.

• Πολλές εκδηλώσεις για το παιδικό βιβλίο, πολλές κουκλοθεατρικές 
παραστάσεις, εκδρομές και πάρτυ.

• Oι συλλογικές δράσεις, κατά την άποψή μου, χαρακτήριζαν τις σπουδές μου 
στο Πανεπιστήμιο. Από την συνάντησή μας στην καθημερινή παρακολούθηση 
των μαθημάτων, τα διαλείμματα, μέχρι τις ομαδικές εργασίες, τις εκδηλώσεις 
για την ίδρυση των 3 νεοσύστατων τμημάτων του Πανεπιστημίου, τις εκθέσεις 
βιβλίων, τις πολιτιστικές δράσεις, σε χώρους του δήμου (στέκια, παιδικούς 
σταθμούς, πάρκα), τις κουκλοθεατρικές παραστάσεις μέσα και έξω από το 
χώρο του Πανεπιστημίου, μαθητειάδες, ημερίδες, εκδρομές, χοροί. Ο 
μειωμένος αριθμός των φοιτητών και οι συλλογικές αυτές δράσεις είχαν ως 
αποτέλεσμα οι σπουδές μας στο Πανεπιστήμιο να μην είναι μόνο γνώσεις 
αλλά σχέσεις ζωής, βιώματα, συναισθήματα και εμπειρίες ζωής που 
αναμφισβήτητα σημάδεψαν την ψυχή μου και τον τρόπο δουλειάς μου.

• Θυμάμαι πως το τμήμα μας διοργάνωνε χορούς που ήταν μια καλή ευκαιρία 
να γνωριστούμε μεταξύ μας και να συνεργαζόμαστε. Επίσης, θυμάμαι πως 
για κάποια μαθήματα ή μικροδιδασκαλίες έπρεπε να συνεργαστούμε και να 
δημιουργήσουμε κάτι ομαδικά.

• Δεν υπήρχαν τέτοιου είδους εκδηλώσεις όταν φοιτούσα.
• Η πρώτη εκδρομή στο Πήλιο αποτέλεσε αφορμή για Επικοινωνία των 

φοιτητών.
Οι εκθέσεις βιβλίων που διοργανώναμε, μας έφερναν πιο κοντά στην τοπική 

κοινωνία. Επιπλέον οι αφηγήσεις παραμυθιών έβαζαν τον κόσμο των παιδιών στο 
χώρο του Πανεπιστημίου.

Οι παραστάσεις κουκλοθέατρου που ετοιμάζαμε με τον κύριο Μαγουλιώτη, 
μας έδωσαν ευκαιρίες για μετέπειτα επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο.

Οι παραστάσεις χορού της κυρίας Βάσως Μπαρμπούση έδωσαν άλλη 
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διάσταση στην ένταξη του σώματος του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.

Οι δραστηριότητες με μεγάλο κοινό διοργανωμένες και συντονισμένες από 
τον Μανόλη Φιλιππάκη μας έδωσαν γνώσεις και δεξιότητες για διαχείριση μεγάλου 
κοινού.

• Θυμάμαι πολύ έντονα το ταξίδι που κάναμε στο τέταρτο έτος στο εξωτερικό 
(Λονδίνο και Παρίσι). Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που ταξίδευα εκτός 
Ελλάδας, με τους συμφοιτητές μου, περάσαμε υπέροχα!  Είχαμε πάει και 
μια εκδρομή στο Πήλιο κάποια στιγμή, στον Αη Γιάννη, αλλά δεν τη 
θυμάμαι ιδιαίτερα. Χορούς και άλλες εκδηλώσεις δεν θυμάμαι.

• Επισκέψεις σε διάφορα μουσεία του Βόλου (1998-1999), στολισμοί των 
χώρων της σχολής με υπεύθυνο τον κύριο Μαγουλιώτη (Χριστούγεννα 
2000-2001), θεατρικό παιχνίδι στον τελευταίο όροφο στο κτίριο 
Παπαστράτου με την κα Άλκιστη (2001-2002), εκδρομή στην Μύκονο 
2001, πρακτική άσκηση σε κατασκηνώσεις στο 3ο έτος, πρακτική σε 
εργαστήρια του Δήμου Βόλου κ.α.

• Πρώτα χρόνια του Πανεπιστημίου, πριν 30 χρόνια, λίγες οι εκδρομές αλλά 
γεμάτες τόσο όμορφες στιγμές σαν να ήταν χθες. Αγαπημένος προορισμός 
τα Χανιά. Η Κρητική φιλοξενία σε όλους μας γνωστή. Οι προσκλήσεις από 
έναν αγαπημένο άνθρωπο, σπουδαίο δάσκαλο τον Μανώλη Φιλιππάκη.

Τα «Φουντάκια» η 1η Κουκλοθεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
που δημιουργήθηκε από έναν άλλο σπουδαίο δάσκαλο που έχει κερδίσει τον 
σεβασμό και την αγάπη μας, τον Απόστολο Μαγουλιώτη, ταξιδεύουν στα Χανιά και 
παρουσιάζουν το έργο τους στο Κέντρο Έκφρασης Επικοινωνίας και Δημιουργίας. 
Τα βράδια όλοι στρωματσάδα στο Κέντρο. Φαγητό  στο σπίτι του Μανώλη με τις 
πολλές καμάρες. Οι συζητήσεις γεμάτες ενδιαφέρον, το χαμόγελο μόνιμο στα 
χείλη και μια ζεστασιά απλωμένη παντού. Μια εκδρομή αξέχαστη.

Στο Πανεπιστήμιο ήμασταν λίγοι, οι χώροι ήταν καινούριοι και μεγάλοι αλλά 
ήμασταν τόσο κοντά ο ένας με τον άλλο!

Έχω αρκετές φωτογραφίες από πολλές εκδηλώσεις. Φωτογραφίες απ' αυτές 
με το φιλμ που περίμενες μια εβδομάδα για να εμφανιστεί...

• Συμμετοχή σε σεμινάρια στο ΚΠΕ Μακρινίτσας.
• Επισκέψεις σε σχολεία πειραματικά/δεν κάναμε εκδρομές.
• Η έκθεση - μπαζάρ παιδικού βιβλίου στο ισόγειο του Πανεπιστημίου κατά 

τον μήνα Δεκέμβριο με μουσική υπόκρουση Χριστουγεννιάτικων μελωδιών!! 
Φυσικά συγκινούμαι κάθε φορά που ανοίγω για να διαβάσω στα παιδιά 
του σχολείου μου το βιβλίο «Η ζωή του Χριστού» που μου χάρισε με πολλή 
αγάπη για τα γενέθλιά μου η αγαπημένη μου ακόμη και σήμερα συμφοιτήτρια 
Κουτσανοπούλου Μαρία με μια πολύ συγκινητική αφιέρωση.

Νεότεροι απόφοιτοι (Από το 2009 έως και το 2019):
• Αντιρατσιστική δράση.
• Οι δράσεις της κυρίας Τσουβαλά τα τελευταία 4 χρόνια (2015-2018).
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50. Υπήρχαν φοιτητικοί σύλλογοι (φοιτητικές ομάδες όπως φωτογραφική, χο-
ρωδία κ.α.) για ευκαιρίες συναναστροφής και δράσης με άλλους φοιτητές;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 45% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος αναφέρουν ότι δεν υπήρχαν φοιτητικοί σύλλογοι για ευκαιρίες 
συναναστροφής και δράσης με άλλους φοιτητές/τριες. Μόνο το 27% των 
αποφοίτων που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι υπήρχαν φοιτητικοί σύλλογοι 
για ευκαιρίες συναναστροφής και δράσης με άλλους φοιτητές/τριες.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι τόσο οι 
παλαιότεροι/ες απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 2,9) όσο και οι νεότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 3,1) σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τους έχουν 
την ίδια εικόνα.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Γράψτε ποιες ήταν αυτές /όσες θυμάστε κι αν λάβατε 
μέρος τι σας έμεινε χαραγμένο στη μνήμη σας από αυτή τη συμμετοχή.

Παλαιότεροι απόφοιτοι (μέχρι και το 2008):

• Η χορωδία μας και η θεατρική μας ομάδα (αξέχαστες εμπειρίες) και η ομάδα 
έρευνας κι εργασίας σε θέματα παιδικής λογοτεχνίας υπό την αιγίδα του 
καθηγητού κ Αναγνωστόπουλου.

• Ακομμάτιστος σύλλογος φοιτητών που ενδιαφερόταν ακόμα και για την 
καλο-μεταχείριση των κτιριακών υποδομών.

• Ομάδα σύγχρονου χορού, ομάδα θεάτρου, ομάδα κουκλοθεάτρου. Βιώματα, 
σχέσεις, συναισθήματα, ευκαιρίες έκφρασης και δημιουργίας  και όχι στεγνές 
γνώσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για να την αλληλεπίδρασή μου με τα 
παιδιά στο νηπιαγωγείο αργότερα.

• Η ομάδα κουκλοθεάτρου «τα Φουντάκια» με επικεφαλής και ψυχή της ομάδας 
τον κ. Μαγουλιώτη η οποία μας άφησε μόνο καλές και ζεστές αναμνήσεις. Ο 
ενθουσιασμός όλων μας στο ξεκίνημα- η χαρά τις ώρες της δημιουργίας- οι 
πλάκες και τα αστεία στις πρόβες- οι επιτακτικές διακοπές για μεσημεριανό 
φαγητό-το άγχος πριν τις παραστάσεις-η ικανοποίηση στα μάτια των παιδιών 
όπου κι αν παίζαμε και τέλος οι βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις που αναπτύξαμε 
όλοι μεταξύ μας.

• Όπου κι αν μας πήγε η ζωή τα χρόνια που ακολούθησαν το δέσιμο αυτής της 
ομάδας δεν χάθηκε. Παραμένει ζωντανό κι ας πέρασαν 30 ολόκληρα χρόνια!

• Θυμάμαι ότι υπήρχε μια ομάδα κουκλοθεάτρου από τις φοιτήτριες των 
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μεγαλύτερων ετών αλλά δε μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετέχω. Νομίζω 
μας είχαν παίξει και μία παράσταση, με ένα μεγάλο ψάρι ίσως. Περάσαν 
πολλά χρόνια...

• Ομάδα Κουκλοθεάτρου.
• Αν λάβουμε υπ' όψη ότι τα χρόνια της φοίτησής μου στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας ήταν τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του που υπήρχαν 
αρκετές δυσκολίες, παρόλα αυτά με το μεράκι και την προσωπική δουλειά 
κάποιων δασκάλων και τον δικό μας ενθουσιασμό είχαμε δημιουργήσει  
πολύ ωραίες ομάδες.

Με τον Κύριο Απόστολο Μαγουλιώτη είχαμε δημιουργήσει την κουκλοθεατρική 
ομάδα με το όνομα «φουντάκια». Συναντιόμασταν στο Πανεπιστήμιο σε ώρες 
εκτός μαθημάτων και μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και ενθουσιασμού μάθαμε 
διασκεδάζοντας και διασκεδάσαμε μαθαίνοντας. Μάθαμε μικρά και μεγάλα 
«μυστικά» του κουκλοθεάτρου και κυρίως αγαπήσαμε το κουκλοθέατρο γιατί το 
είδαμε μέσα από τα μάτια του αγαπημένου μας καθηγητή, που ήταν δίπλα μας, 
ήταν κοντά μας και μας πρόσφερε απλόχερα τις γνώσεις του. Μέσα στην ομάδα 
αυτή, καλλιεργήσαμε τη φαντασία μας, τη δημιουργικότητά μας και πάνω απ' όλα 
περάσαμε αξέχαστες στιγμές. Δώσαμε παραστάσεις στο Πανεπιστήμιο και σε 
σχολεία του Δήμου και φτάσαμε ναι...μέχρι την Κρήτη!

Με την Κυρία Βάσω Μπαρμπούση είχαμε δημιουργήσει την «ομάδα χορού 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας». Μέσα από την ομάδα αυτή αγάπησα  τον χορό. 
Επιπλέον ώρες προσωπικού χρόνου, επιπλέον ώρες προσπάθειας, απόλαυσης, 
γέλιου, όμορφες στιγμές που θυμάμαι έντονα και μετά από 30 χρόνια. Δώσαμε 
παραστάσεις στον Βόλο, στην Πανεπιστημιούπολη της Αθήνας και στην τελετή 
αποφοίτησης των πρώτων φοιτητών του Πανεπιστημίου μας. Όλα αυτά χάρη στον 
προσωπικό χρόνο που αφιέρωσε η αγαπημένη μας δασκάλα. Με βασικό εργαλείο 
την αγάπη της για τον χορό κατάφερε να ξεκλειδώσει το σώμα μας, να ενισχύσει 
την αυτοπεποίθησή μας και να εμπλουτίσει τις γνώσεις μας.

• Συμμετείχα στην παρουσίαση του κουκλοθέατρου «κουκουφιάος». Το 
παρουσιάσαμε στο συνέδριο της Πορταριάς, στην Καρδίτσα, στον Άγιο 
Δημήτριο μαζί με τη συνάδελφο Ελένη Καραδήμου. Η εμπειρία ήταν 
όμορφη και έχει μείνει αναλλοίωτη ακόμη μέσα στην ψυχή μου.

Νεότεροι απόφοιτοι (Από το 2009 έως και το 2019):

• Καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών υπήρχε η δυνατότητα συμμετοχής σε 
φοιτητικούς συλλόγους. Από τη χορωδία  και τη θεατρική ομάδα μέχρι και 
τις αθλητικές δραστηριότητες. Έχω να θυμάμαι μόνο όμορφα πρόσωπα με 
κίνητρο και αγάπη για αυτό που κάνουν.

• Η χορωδία του κυρίου Νίκου Χιότογλου, που πραγματικά μας ταξίδεψε.

51. Θεωρείτε πως η συμμετοχή σας σε αυτές τις συλλογικές φοιτητικές 
δράσεις σας βοήθησε να καλλιεργήσετε τις κοινωνικές σας δεξιότητες;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 52% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι η συμμετοχή τους σε αυτές τις συλλογικές φοιτητικές 
δράσεις τούς βοήθησε να καλλιεργήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.
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Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι τόσο οι 
παλαιότεροι/ες απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 3,1) όσο και οι νεότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 3,3) σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τους 
έχουν την ίδια προσέγγιση.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Αν ναι, γράψτε με ποιο τρόπο:
Παλαιότεροι απόφοιτοι (μέχρι και το 2008):
• Η συμμετοχή μου στις συλλογικές φοιτητικές δράσεις θεωρώ ότι με βοήθησε 

στην καλλιέργεια του αυτοσεβασμού κι αυτενέργειας, στην ανάληψη ευθυνών 
και πρωτοβουλιών και στην υπευθυνότητα για την επιτυχία της παρουσίασης 
ως ομάδα.

• Προσωπικά έφτιαχνα τις αφίσες των εκδηλώσεων κι έστησα εκθέσεις βιβλίων 
με πωλήσεις.

• Εξήγησα παραπάνω. Γνώρισα πράγματα για τον εαυτό μου και βρήκα τρόπο 
να τα επικοινωνήσω με τους άλλους (μικρούς και μεγάλους).

• Πραγματικά δεν θυμάμαι άλλες φοιτητικές ομάδες! Ήταν τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας του Πανεπιστημίου, δεν υπήρχαν πολλές επιλογές.

• Να έρχομαι σε επαφή με τους ανθρώπους.
• Να σχετίζομαι, άλλοτε με ευκολία άλλοτε με δυσκολία.
• Στην δυσκολία με βοηθούσε να καλλιεργήσω και να αναπτύξω άλλες 

κοινωνικές δεξιότητες μου.
• Να ακούω σκέψεις άλλες και να διευρύνω τις οπτικές και το νου μου.
• Να επικοινωνώ, να μιλώ, αλλά και να ακούω.
• Να νοιάζομαι.
• Να διαπραγματεύομαι, κλπ....
• Έχοντας εμπειρία και επαφή με τα νήπια.
• Γνώρισα ανθρώπους, απέκτησα εμπειρίες, έμαθα καινούρια πράγματα και 

ανακάλυψα και άλλες πτυχές του εαυτού μου.
• Δεν υπήρχαν.

Νεότεροι απόφοιτοι (Από το 2009 έως και το 2019):
• Μπήκα στη σχολή εσωστρεφής χωρίς να γνωρίζω τι ακριβώς να περιμένω. 

Στα επόμενα 4 χρόνια που ακολούθησαν μπορώ να πω ότι τουλάχιστον 
βρήκα τον δρόμο πάνω στον οποίο μπορώ σιγά σιγά να μεταφέρω τις 
εμπειρίες και τις γνώσεις που έλαβα.

• Με βοήθησε να καταλάβω τις διαφορετικές ποιότητες ανθρώπων και ότι ο 
καθένας μας είναι όσο επιλεκτικός νιώθει, ό,τι θέλει να είναι.
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52. Γενικότερα οι σπουδές σας στο τμήμα σας βοήθησαν να    
 καλλιεργήσετε την προσωπικότητα σας και να αποκτήσετε δεξιότητες 
(συνεργατικές, επικοινωνιακές, κριτικής σκέψης κ.α.;)

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 87,5% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι οι σπουδές τους στο Τμήμα τούς βοήθησαν να 
καλλιεργήσουν την προσωπικότητά τους και να αποκτήσουν δεξιότητες.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι τόσο οι 
παλαιότεροι/ες απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 4) όσο και οι νεότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 4) σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τους, έχουν 
την ίδια προσέγγιση.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Αν ναι γράψτε τι είδους δεξιότητες αποκτήσατε και με 
ποιόν τρόπο.

Παλαιότεροι απόφοιτοι (μέχρι και το 2008):
• Θεωρώ ότι αναπτύχθηκαν οι δεξιότητές μου στην έρευνα ή κριτική και η 

δημιουργική σκέψη και συνειδητοποίησα ότι το επάγγελμα που επέλεξα 
να κάνω είναι λειτούργημα και χρειάζεται πάνω απ’ όλα αγάπη για το 
παιδί. Βελτιώθηκε επίσης ο τρόπος επικοινωνίας μου με τους άλλους και 
κυρίως με τα παιδιά κι έμαθα να συνεργάζομαι ώστε να επιτευχθεί το 
καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα.

• Έγινα περισσότερο συνεργατική λόγω των ομαδικών εργασιών.
• Θεωρώ πως με βοήθησε πολύ η πρακτική άσκηση που έκανα γιατί το 

Τμήμα μας έδωσε την ευκαιρία να διδάξουμε κανονικά σε τάξη με την 
καθοδήγηση φυσικά του υπευθύνου καθηγητή. Επίσης, μας δόθηκε η 
ευκαιρία να συνεργαστούμε με τους συμφοιτητές μας αλλά και με τους 
εκπαιδευτικούς της περιοχής, οι οποίοι μας έδιναν συμβουλές για τη 
μετέπειτα πορεία μας.

• Η επικοινωνία με καθηγητές και συμφοιτητές με βοήθησαν στην εξέλιξη 
της προσωπικότητας μου.

• Ήρθα στο Βόλο και στο πανεπιστήμιο απ’ το χωριό μου και έγινα «άλλος 
άνθρωπος»! Φυσικά και άλλαξα, εξελίχτηκα, γνώρισα άλλους, 
διαφορετικούς ανθρώπους, συνεργάστηκα μαζί τους (άλλες φορές με 
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επιτυχία και άλλες όχι!), διάβασα βιβλία, ψυχολογία, φιλοσοφία, έμαθα 
συγγραφείς, θεωρίες, άνοιξε το μυαλό μου... Υπέροχη εμπειρία, ωραία χρόνια!

• Το είδος της πρακτικής μου κατά τα έτη φοίτησης μου 1998-2002 θεωρώ 
πως ήταν πρωτοποριακό, τα διάφορα εργαστήρια του Δήμου, οι κατασκηνώσεις 
στο 3ο έτος, οι διδασκαλίες στα διαφορετικά νηπιαγωγεία, ακόμα και η 
συμμετοχή σε ραδιοφωνικές εκπομπές, μας έδωσαν μία πλήρη και 
ολοκληρωμένη εικόνα του νηπιαγωγού. Αποκτήσαμε θάρρος, κατάρτιση, 
εμπνευστήκαμε και δεν είναι τυχαίο πως από τα 50 άτομα που φοιτούσαμε οι 
περισσότεροι διοριστήκαμε μέσω ΑΣΕΠ.

• Μου έδωσαν αφορμές για προσωπική διερεύνηση και όχι άμεσα.
• Ομάδες κουκλοθεάτρου.
• «Στο τελευταίο μάθημα θα φέρετε όλοι από ένα σπασμένο τούβλο και ένα κερί».

Κοιταχτήκαμε όλοι μεταξύ μας με ένα βλέμμα απορίας. Τον αγαπούσαμε 
πολύ, δεν χάναμε μάθημά του και την επόμενη φορά που συναντηθήκαμε είχαμε 
όλοι μαζί μας αυτά που ζήτησε.

Μας περίμενε έξω από την αίθουσα διδασκαλίας.
- «Ακολουθήστε με...».
Ξεκινήσαμε να ανεβαίνουμε τα σκαλιά ο ένας πίσω από τον άλλο, ώσπου 

φτάσαμε στην ταράτσα της σχολής. Συνεχίζαμε να μην καταλαβαίνουμε...
Ήταν τέλος της άνοιξης. Ένα γλυκό απόγευμα. Μπήκαμε σε μια αίθουσα 

χωρίς φως. Μια υπέροχη μουσική έφτασε στ' αυτιά μας.
«Ας καθίσουμε όλοι κάτω, σε έναν κύκλο» (Τον αγαπούσε πολύ τον κύκλο).
Καθισμένοι στο πάτωμα ο ένας δίπλα στον άλλο, αφήσαμε το τούβλο κάτω 

και κρατώντας το αναμμένο κερί γερμένο πλάγια ώστε να στάζει πάνω στο τούβλο 
απλά... ακούγαμε τη μουσική. Δεν βλέπαμε τι ακριβώς γινόταν. Ψίθυροι, πνιχτά 
γέλια ανακατεμένα με τη μουσική και μια περίεργη ατμόσφαιρα. Το κερί συνέχιζε 
να στάζει. Η μουσική συνέχιζε να ακούγεται. Η απορία μας, έδωσε τη θέση της σε 
ένα γλυκόπικρο συναίσθημα.

Όταν σταμάτησε η μουσική, σβήσαμε τα κεριά. Δεν βλέπαμε τίποτα. Βγήκαμε 
ένας-ένας έξω στην ταράτσα. Στα χέρια μας κρατούσαμε ένα υπέροχο κηροπήγιο 
φτιαγμένο από τούβλο και λιωμένο κερί σε ακανόνιστα σχήματα. Στα χείλη μας 
είχε στρογγυλοκαθίσει ένα χαμόγελο. Κάποια μάτια ήταν υγρά.

Μακριά φαινόταν η θάλασσα και μπροστά μας το τεράστιο χαμόγελο του 
Μανώλη. Ήταν το τελευταίο μάθημα.

Είχαμε την τύχη να έχουμε δασκάλους σαν τον Μανώλη Φιλιππάκη, που το 
μάθημά τους σαν ούριος άνεμος φούσκωσε τα πανιά της φαντασίας μας και την 
έκανε να ταξιδεύει πολύ μακριά. Η δική μου, έχουν περάσει 30 χρόνια, κι ακόμα 
ταξιδεύει...

• Με τις ομαδικές εργασίες και τις παρουσιάσεις απέκτησα συνεργασία, 
επικοινωνία και κριτική σκέψη.

• Προβληματισμοί για το χώρο της εκπαίδευσης.
• Αναφέρομαι κατά τη διάρκεια των σπουδών μου για να αποκτήσω το πτυχίο 

μου, όπου ο μικρός αριθμός των φοιτητών του έτους (περίπου 40), βοήθησε 
στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας. Επιπλέον, το είδος των παρεχόμενων 
γνώσεων καλλιέργησε την κριτική σκέψη.
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• Το πιο σημαντικό ήταν ότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένα συγγράμματα με 
αποτέλεσμα να ψάχνουμε στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
πληροφορίες για το κάθε μάθημα κι έτσι να ασκούμε την κριτική μας 
σκέψη.

• Στη Σχολή Νηπιαγωγών Καρδίτσας είχαμε την ευκαιρία να συνεργαζόμαστε 
με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές μας σε θέματα πρακτικής 
άσκησης κι έτσι αναπτύχθηκε κλίμα συνεργασίας μεταξύ μας. Πιο 
δημιουργική και επικοινωνιακή ήταν η φοίτηση κατά τη διάρκεια της 
εξομοίωσης στο παιδαγωγικό τμήμα γιατί ήταν πιο κοντά στη σύγχρονη 
προσχολική εκπαίδευση και είχαμε πολλές ευκαιρίες για συνεργασία.

• Συνεργατικές, επικοινωνιακές δεξιότητες γιατί είναι ένα πειραματικό 
πανεπιστήμιο όπου η γνώση δεν δίνεται έτοιμη αλλά μέσα από ερευνητικές, 
βιωματικές εργασίες που αυτό σημαίνει συνεργασία και με τους καθηγητές 
και τους συμφοιτητές. Δεν είχαμε συγγράμματα αλλά μια εκτενή 
βιβλιογραφία που σου έδινε το δικαίωμα να ψάξεις και να καλλιεργήσεις 
την κριτική σου σκέψη.

• Να κατανοώ. Να δοκιμάζω νέους τρόπους. Να ακούω περισσότερο από το 
να μιλώ. Και να σκέφτομαι δυο φορές κάτι πριν το πράξω.

Νεότεροι απόφοιτοι (Από το 2009 έως και το 2019):
• Απέκτησα συνεργατικές δεξιότητες κυρίως με άτομα του ίδιου επιπέδου.
• Έμαθα να επεξεργάζομαι πληροφορίες και να αμφισβητώ και να μην 

δέχομαι άκριτα όσα μου παρουσιάζονται. Όταν εργάζεσαι με παιδιά είναι 
απαραίτητο.

• Μου φανέρωσαν και δεξιότητες που δεν ήξερα ότι είχα.
• Συνεργασία.
• Κοινωνικοποίηση, επικοινωνία, πολυποίκιλος τρόπος προσέγγισης ενός 

θέματος.

53. Γενικότερα οι σπουδές σας στο τμήμα σας βοήθησαν  
 να ενισχύσετε την αυτοεκτίμησή/αυτοπεποίθησή σας;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 84,5% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι οι σπουδές τους στο Τμήμα τούς βοήθησαν να 
ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση/αυτοπεποίθησή τους.
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Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 4,5) ενίσχυσαν σε μεγαλύτερο βαθμό την 
αυτοπεποίθησή τους έναντι των νεότερων αποφοίτων (μέσος όρος απαντήσεων 
3,8).

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Αν ναι, τότε γράψτε με ποιόν τρόπο (όπως η στάση των 
καθηγητών, η συμπαράσταση των συμφοιτητών κ.α.):

Παλαιότεροι απόφοιτοι (μέχρι και το 2008):
• Υπήρχε αλληλεπίδραση καθηγητών και φοιτητών λόγω του ότι ο αριθμός 

των φοιτητών ήταν μικρός (40) και η γνωριμία έφτανε σε προσωπικό 
επίπεδο... Δεν ήμασταν απλά ονόματα και αριθμοί, οπότε και οι απαιτήσεις 
των καθηγητών ήταν μεγάλες.

• Η αλληλεπίδραση στις ομάδες δράσεων, η εμπιστοσύνη κάποιων καθηγητών 
ως προς την ανάθεση έργων και η υλοποίησή τους στις ομάδες, η συνεργασία 
με τους συμφοιτητές, η αποδοχή και η συμπαράσταση και η αντιμετώπιση 
δυσκολιών για την έκβαση των δράσεων.

• Οι καθηγητές μας ήταν πολύ φιλικοί μαζί μας κι έτσι μάς έκαναν να 
αισθανόμαστε πολύ άνετα. Επίσης, θυμάμαι πως οργανώναμε 
μικροδιδασκαλίες τις οποίες παρουσιάζαμε στο αμφιθέατρο μπροστά σε όλο 
το τμήμα. Έτσι, ενισχύθηκε η αυτοεκτίμηση όλων μας και μπορέσαμε πιστεύω 
να ξεκινήσουμε πιο εύκολα την καριέρας μας.

• Η καθοδήγησή τους με βοήθησε ώστε να ανοίξουν οι ορίζοντές μου.
• Η στάση των καθηγητών ήταν παραπάνω από εξαιρετική. Εμείς ήμασταν η 

πρώτη φουρνιά. Ήμασταν λίγοι, μας είχαν σαν δικά τους παιδιά κι εμείς τους 
αγαπούσαμε, δεν χάναμε ούτε μάθημα, ειδικά εμείς οι Βολιώτες που δεν 
είχαμε πολλές ευκαιρίες για φοιτητική ζωή.

• Και ήμασταν αρκετοί οι Βολιώτες. Μπορεί να σπουδάσαμε στην πόλη μας 
αλλά η ποιότητα των σπουδών μάς αποζημίωσε.

• Η προσφορά δυνατοτήτων από συγκεκριμένους καθηγητές. Δημιουργία 
παραστάσεων, προσωπική συνεργασία για περαιτέρω κατανόηση, προσφορά 
προσωπικού τους υλικού.

• Διαπίστωσα ότι μπορώ να κάνω πολλά, καινούργια, διαφορετικά πράγματα, 
με επιτυχία!

• Η στάση των περισσότερων καθηγητών ήταν άψογη.
• Άριστη η στάση των καθηγητών, φιλικοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν.
• Με το να τα καταφέρνω αρκετά καλά, αποκτούσα ολοένα και περισσότερη 

αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Και στις δυσκολίες σμιλευόταν ο 
χαρακτήρας μου, ασκούσα αυτοκριτική και βελτιωνόμουν.

• Με την στάση κάποιων καθηγητών, πχ κας Κακανά κας Άλκιστης.
• Η στάση των καθηγητών με βοήθησε να ανακαλύψω πως είμαι γεννημένη 

νηπιαγωγός
• Οι καθηγητές μου πάντα μού έδιναν ευκαιρίες ώστε να ανακαλύψω τις 

ικανότητες-δυνατότητές μου προκαλώντας με να συμμετέχω σε διάφορες 
δραστηριότητες - έρευνες - εργασίες.

• Η στάση των καθηγητών, μέσα από τις ερευνητικές εργασίες που συμμετείχα 
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και τη συνεχή προσπάθεια να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις τους. Όταν 
έβλεπα να επιτυγχάνω τους στόχους μου και να επιβραβεύομαι με μια 
καλή βαθμολογία ένιωθα δυνατή να πάω ένα βήμα πιο πέρα.

• Φιλική στάση.

Νεότεροι απόφοιτοι (Από το 2009 έως και το 2019):
• Με βοήθησαν να ανοίξω τους ορίζοντες μου.
• Δεν θα ξεχάσω το 4ο έτος. Πρακτική, πτυχιακή, μαθήματα. Η υποστήριξη 

των καθηγητών ήταν ό,τι πιο σημαντικό εκείνη την περίοδο.
• Με τη διαρκή ενθάρρυνση των καθηγητών και τη συμπαράσταση όπου 

υπήρχε ομαδική συνεργασία.
• Με την επιτυχή έκβαση εργασιών και άλλων ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων 

και την γνωριμία με συγκεκριμένα άτομα.

54. Γενικότερα αντιμετωπίσατε δυσκολίες καθ’ όλη τη διάρκεια  
 των σπουδών σας;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 70% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι γενικά δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Αν ναι, τότε γράψτε  ποιες ήταν αυτές;
Παλαιότεροι απόφοιτοι (μέχρι και το 2008):
• Δυσκολίες με τη συμπεριφορά κάποιων καθηγητών.
• Δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ αρχικά, να γνωρίσω κόσμο, να μπω στο 

κλίμα του Πανεπιστημίου (διάβασμα, εξετάσεις κτλ).
• Μόνο ως πρωτοετής το 1998 στο θέμα της στέγασης μου όπου δεν είχαμε 

κατάλληλη ενημέρωση από τους αρμόδιους υπαλλήλους του αντίστοιχου 
γραφείου και την κατάλληλη βοήθεια. Χρειάστηκε μόνη να πηγαινοέρχομαι 
σε εφορίες και πανεπιστήμιο για επικύρωση θεμάτων που θα μπορούσαν 
να επιλυθούν μέσω υπηρεσιών.

Νεότεροι απόφοιτοι (Από το 2009 έως και το 2019):
• Από τα πιο έντονα συναισθήματα ήταν το άγχος στην αρχή κάθε εξαμήνου 

και η δήλωση των μαθημάτων. Δεν θα ξεχάσω τα ξενύχτια μπροστά στην 
οθόνη για να καταφέρουμε να δηλώσουμε τα μαθήματα που θέλουμε. Και 
εκείνη ακριβώς τη στιγμή να πέφτει το σύστημα.

• Κάποιες μη βοηθητικές βαθμολογίες ή εξάμηνα με πολύ φόρτο.



134

55. Γενικότερα το τμήμα ανταποκρίθηκε στις αρχικές σας προσδοκίες;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 85% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι το Τμήμα ανταποκρίθηκε στις αρχικές τους προσδοκίες.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/
ες απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 4,3) Πιστεύουν περισσότερο ότι το ζήτημα 
ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες τους έναντι των νεότερων αποφοίτων 
(μέσος όρος απαντήσεων 3,9).

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Αν ναι, τότε γράψτε ποιες ήταν αυτές και πως ευοδώθηκαν. 
Αν πάλι όχι, γράψτε γιατί δεν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες σας.

Παλαιότεροι απόφοιτοι (μέχρι και το 2008):
• Ήθελα να σπουδάσω Νηπιαγωγός. Η σχολή μου μού έδωσε τα απαραίτητα 

πρώτα εφόδια και γνώσεις που ήταν αρκετές ώστε να μπορέσω να διαχειριστώ 
την τάξη μου ως εκπαιδευτικός χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Από κει και πέρα 
σίγουρα παίζει ρόλο το πόσο θέλουμε να εξελιχτούμε στη δουλειά μας σε 
προσωπικό επίπεδο. Ευκαιρίες πάντα θα υπάρχουν αρκεί να το θέλουμε και 
να το επιλέξουμε.

• Από την πρώτη μέρα που έκανα την εγγραφή μου στο τμήμα κατάλαβα ότι το 
τμήμα ήταν πολύ καλό. Οι εργαζόμενοι στη γραμματεία ήταν πολύ φιλικοί, ο 
αριθμός των φοιτητών στα τμήματα ήταν μικρός, οι καθηγητές ήταν φιλικοί. 
Γενικά, το τμήμα ήταν όπως ακριβώς το είχα φανταστεί και με βοήθησαν οι 
εμπειρίες μου σε αυτό να περάσω στον ΑΣΕΠ και να διοριστώ αμέσως! 
Ευχαριστώ για όλα!

• Ερχόμενη το 2002 από τον τόπο καταγωγής μου, την Καβάλα στον όμορφο 
Βόλο για να σπουδάσω στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης δεν ήταν 
καθόλου τυχαίο ότι η πρώτη εικόνα που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση 
ήταν το κτίριο και το ευρύτερο περιβάλλον του παραλιακού συγκροτήματος, 
όπου στεγάζεται το Τμήμα. Η πρώτη περιήγηση ήταν ήδη αρκετή για να κάνω 
τα πιο γλυκά όνειρα για τα φοιτητικά μου χρόνια που θα ακολουθούσαν. 
Νιώθω πολύ τυχερή γιατί τα όνειρά μου έγιναν πραγματικότητα καθώς η 
φοίτησή μου εκεί μου πρόσφερε πλούσιες εμπειρίες δημιουργίας, 
επιστημονικής κατάρτισης, προσωπικής εξέλιξης, κοινωνικής και 
συναισθηματικής πληρότητας, γνωστικής εγρήγορσης. Η σχέση μου με τους 
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διδάσκοντες ήταν κάθε άλλο παρά απρόσωπη, αντίθετα είχε τα 
χαρακτηριστικά της στενής συνεργασίας και καθοδήγησης ξεπερνώντας 
ακόμη και τις πιο τολμηρές μου προσδοκίες. Ξεχωρίζω ορισμένους, τους 
έχω πάντα στην καρδιά μου, γιατί έγιναν μέντορες ζωής για μένα, ακριβώς 
όπως θα πρέπει να στέκεται δίπλα σε κάθε νέο ένας ακαδημαϊκός 
δάσκαλος. Ζώντας σήμερα μόνιμα στη Θεσσαλονίκη επιστρέφω στο Βόλο 
όποτε μπορώ, στέκομαι εκεί μπροστά στο παραλιακό κτίριο του 
Πανεπιστημίου και ανακαλώ αναμνήσεις από το όμορφο ταξίδι που έκανα. 
Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσους το  μοιράστηκαν μαζί μου κατά τα 
φοιτητικά έτη 1998- 2002.

• Το τμήμα ήταν μικρό, λίγοι φοιτητές, γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας. 
Αυτό ήταν καλό γενικά, υπήρχε θετική ατμόσφαιρα, μικρός ανταγωνισμός. 
Κάποιες φορές ήταν και λίγο βαρετό! Δεν είχαμε πολλές επαφές με τα 
άλλα τμήματα (γεωπόνους, χωροτάκτες κτλ). Δεν υπήρχαν καν κόμματα 
στις εκλογές, ψηφίζαμε τους γνωστούς μας. Τα μαθήματα ήταν 
ενδιαφέροντα αλλά κυρίως θεωρητικά. Ωστόσο χάρη στα μαθήματα του 
Πανεπιστημίου κατάφερα να περάσω με την πρώτη στις εξετάσεις του 
ΑΣΕΠ και να διοριστώ το 1999. Θυμάμαι φίλες που είχαν τελειώσει σε 
άλλα πανεπιστήμια δεν ήξεραν καν το Νέον ΑΠΣ αλλά εμείς το είχαμε 
διδαχθεί συστηματικά. Όταν τελείωσα ήθελα να κάνω μεταπτυχιακό αλλά 
τότε (το 1994) δεν υπήρχαν επιλογές. Θυμάμαι ρώτησα την καθηγήτρια 
που μας έκανε ψυχολογία και μου είπε να πάω στο ΙΚΥ να πάρω μια 
υποτροφία και να ξαναπάω! Και όντως έδωσα 2 φορές εξετάσεις στο ΙΚΥ 
αλλά υποτροφία δεν πήρα. Υποθέτω ότι τώρα είναι πολύ πιο οργανωμένο 
το πανεπιστήμιο... Φυσικά και δεν υπήρχε διαδίκτυο, ούτε υπολογιστές, 
ούτε εργαστήρια (μόνο εικαστικών είχαμε, μουσική, φλογέρα που 
πραγματικά δε μου χρειάστηκε πουθενά, μαθαίναμε στην τάξη). Οπότε μη 
λάβετε υπόψη σας τις απαντήσεις μου στις σχετικές ερωτήσεις, μιλάμε για 
πολλά χρόνια πριν, προ διαδικτύου! Χώροι σίτισης δεν υπήρχαν, παίρναμε 
κουπόνια και τρώγαμε σε εστιατόρια της πόλης, κυρίως στην Αργώ στην 
παραλία. Πριν φύγω ξεκίνησε να λειτουργεί το φοιτητικό στέκι στη Στοά 
Ματσάγγου αν θυμάμαι καλά. Ωραία ήταν εκεί, μαζευόταν φοιτητές και 
από τα άλλα τμήματα. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε στο κτίριο 
Παπαστράτου στην παραλία. Φοβερό κτίριο! Είχαμε ζωγραφίσει στο 
τέταρτο έτος μαζί με συμφοιτήτριες στα πλαίσια του μαθήματος των 
εικαστικών την οροφή στην είσοδο. Μέχρι και πριν λίγα χρόνια υπήρχε, 
τώρα το έβαψαν νομίζω, πρόλαβα όμως και το έδειξα στα παιδιά μου!

• Ήταν ο τρίτος χρόνος λειτουργίας των Πανεπιστημιακών σπουδών για μια 
νηπιαγωγό και ικανοποιήθηκα πλήρως. Ήμουν έτοιμη να διδάξω πράγμα 
που έκανα άμεσα αλλά και να συνεχίσω μεταπτυχιακές σπουδές.

• Πήρα τις πρώτες καλές βάσεις για τον κόσμο των μικρών παιδιών. Στο τι 
χρειάζονται και πως μπορώ να συμβάλλω σε ένα καλύτερο αύριο για 
αυτά.

• Τα μαθήματα ανά έτη ήταν σχετικά με το αντικείμενο μου και κυρίως 
πολλή πλούσια πρακτική από το πρώτο έτος.
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• Το τμήμα ανταποκρίθηκε στις αρχικές μου προσδοκίες. Μου πρόσφερε πρώτα 
σε θεωρητικό επίπεδο τις βάσεις ώστε μετέπειτα με την πρακτική άσκηση να 
στηρίξω το οικοδόμημα του λειτουργού της προσχολικής εκπαίδευσης.

• Πάντα ήθελα να γίνω εκπαιδευτικός και να μπαίνω σε μία τάξη και να 
διδάσκω. Δεν ήξερα σε τι ηλικίας παιδιά ήθελα να διδάσκω. Μέσα από την 
επιτυχία μου στο ΑΕΙ της Θεσσαλίας κατάλαβα ότι η κατάλληλη ηλικία που 
μου ταιριάζει είναι τα παιδιά προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας. Το 
πανεπιστήμιο με βοήθησε να αγαπήσω πολύ το επάγγελμα αυτό και να γίνω 
αγαπητή από γονείς και μαθητές.

• Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου. Πήρα 
γνώσεις από όλα τα απαραίτητα γνωστικά αντικείμενα όπως ψυχολογίες, 
εικαστικές τέχνες, μουσική παιδεία, παιδική αλλά και γενικότερη λογοτεχνία, 
κουκλοθέατρο, μέθοδοι διδασκαλίας απαραίτητα μέχρι και σήμερα.

• Με τα δεδομένα της δεκαετίας του 80 η σχολή Νηπιαγωγών θεωρώ ότι 
κάλυπτε τις ανάγκες και αρχικές μου προσδοκίες στη συνέχεια όμως η 
εξομοίωση θεωρώ ότι με βοήθησε πιο πολύ γιατί ήταν πιο κοντά στη σημερινή 
προσχολική εκπαίδευση.

• Άμεση αποκατάσταση στον επαγγελματικό τομέα.
• Οι προσδοκίες μου τότε μάλλον ήταν λίγες.
• Μου δόθηκαν οι γνώσεις για την επαγγελματική μου αποκατάσταση.
• Επαγγελματική εξέλιξη.
• Γιατί η σχολή με το επάγγελμα άργησε 16 χρόνια.
• Περίμενα να πάρω περισσότερα στο πρώτο μεταπτυχιακό όσον αφορά τον 

εργασιακό τομέα.

Νεότεροι απόφοιτοι (Από το 2009 έως και το 2019):
• Το συγκεκριμένο τμήμα ήταν μια συνειδητή επιλογή και όταν εισήχθη είχα 

μεγάλο ενθουσιασμό για το αντικείμενο. Σταδιακά λόγω προσωπικών 
θεμάτων αλλά και την απότομη αύξηση του φόρτου εργασίας στο τέταρτο 
έτος σε αντίθεση με την ελλιπή πρακτική ενασχόληση όλα τα υπόλοιπα έτη 
ένιωσα λιγότερο έτοιμη να αντιμετωπίσω μια ρεαλιστική κατάσταση 
διδασκαλίας και ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων στα πλαίσια μιας τάξης 
νηπιαγωγείου.

• Τα μαθήματα ήταν αρκετά καλά. Επίσης έγιναν δράσεις και μελετήθηκαν 
αντικείμενα ανώτερα των προσδοκιών μου που άνοιξαν τους ορίζοντές μου.

• Η συνέπεια και το καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι το καλύτερο 
που μπορούσε να συμβεί.

• Οι προσδοκίες μου ήταν πρωτίστως η απόκτηση περαιτέρω γνώσεων και 
δεξιοτήτων.

56. Θα προτείνατε το τμήμα σε κάποιον  
ενδιαφερόμενο για σπουδές;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 85% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του 
τμήματος θα πρότειναν το τμήμα σε κάποιον ενδιαφερόμενο για σπουδές.
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Την στάση αυτή έχουν τόσο παλαιότεροι/ες απόφοιτοι (μέσος όρος 
απαντήσεων 4,5) όσο και νεότεροι/ες πτυχιούχοι (μέσος όρος απαντήσεων 4,2) 
του Τμήματος.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Αν, ναι, γράψτε τους λόγους.
Παλαιότεροι απόφοιτοι (μέχρι και το 2008):
• Είναι ένα τμήμα που σου δίνει την δυνατότητα να σπουδάσεις σε μεγάλο 

βαθμό ότι έχει σχέση με την ψυχολογία του παιδιού, τις δυνατότητες 
εξέλιξής του και παροχής μάθησης αυτής της ηλικίας που οικοδομείται η 
γνώση και θεμελιώνονται αρχές και συμπεριφορές. Προϋπόθεση και 
συμβουλή: Η αγάπη για αυτό το επάγγελμα και κυρίως η αγάπη 
ενασχόλησης με το παιδί στην πιο τρυφερή του κι εύπλαστη ηλικία!

• Θεωρώ ότι το πανεπιστήμιό μας έχει υψηλό επίπεδο σπουδών για τους 
φοιτητές.

• Γιατί η δικιά μου εμπειρία ήταν πολύ θετική, ως προς τις γνώσεις που 
απέκτησα, τις σχέσεις που δημιούργησα με συμφοιτητές και καθηγητές, τις 
ευκαιρίες που είχα να ασχοληθώ με δράσεις που με βοήθησαν αργότερα 
στην επαγγελματική μου απασχόληση μέχρι το διορισμό (θέατρο, μουσική, 
κουκλοθέατρο, εικαστικά).

• Φυσικά και το προτείνω σε όλους τους νέους φοιτητές. Αρχικά, είναι 
υπέροχη η πόλη όπως και οι άνθρωποί της. Ο αριθμός των φοιτητών τότε 
ήταν μικρός. Σχεδόν γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας. Έχει τύχει να 
συνεργαστώ με συμφοιτήτριές μου σε σχολείο. Είναι ένα πολύ καλό τμήμα 
από όλες τις απόψεις (καθηγητές, γραμματεία κ.λ.π.).

• Ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια που μπορεί να φοιτήσει ένας φοιτητής.
• Ήμουν πιο ευέλικτη και μπορούσα να ανταποκριθώ στις αλλαγές των 

αναλυτικών προγραμμάτων ευκολότερα από τις συναδέλφισσες 
(απόφοιτοι άλλων τμημάτων) - δεν ήμουν « κολλημένη» σε συγκεκριμένους 
τρόπους, πρακτικές, εφαρμογές κ.τ.λ.

• Δεν γνωρίζω το επίπεδο των σπουδών σήμερα λόγω του μεγάλου αριθμού 
των φοιτητών.

• Κυρίως για συναισθηματικούς λόγους αλλά φαντάζομαι ότι έχει εξελιχθεί 
πλέον σε άριστα οργανωμένο πανεπιστήμιο.

• Ενδιαφέροντα μαθήματα, ωραίο κλίμα, εξελίξιμη επιστήμη.
• Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.
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• Φυσικά! Και επικοινωνώ συνέχεια. Η Σχολή μου & οι καθηγητές μου εκεί μου 
πρόσφεραν τα εφόδια για να ασκώ το επάγγελμα μου. Είμαι πολύ ευτυχισμένη 
από αυτό! Αγαπώ τα παιδιά και νοιώθω ολοκληρωμένος άνθρωπος καθώς 
προσφέρω σε αυτόν τον τομέα.

• Λόγω προσωπικού, μαθημάτων, έρευνας, χώρων, τοποθεσίας και πολλά άλλα.
• Είναι ένα «οικογενειακό» πανεπιστήμιο γιατί οι καθηγητές ήταν προσβάσιμοι 

και πολλοί δεχτικοί να μας μεταδώσουν τα φώτα τους και την αγάπη τους για 
την εκπαίδευση.

• Σήμερα έχει αναβαθμιστεί πολύ.
• Φυσικά και θα πρότεινα λεκτικά το τμήμα σε κάποιον ενδιαφερόμενο για 

σπουδές. Το έχω ήδη κάνει. Πιστεύω ότι το τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα 
κατάρτισης άξιων λειτουργών στην προσχολική εκπαίδευση σε επίπεδο 
γνώσεων ενώ παράλληλα συμβάλλει και στην καλλιέργεια της προσωπικότητάς 
τους.

• Όταν αποφοίτησα από το Παν/μιο, σε βιογραφικά που έστειλα αλλά και 
λεκτικά επισήμανα ότι το τμήμα της Θεσσαλίας είχε την καινοτομία των 
μικροδιδασκαλιών στην πρακτική άσκηση, που σε βοηθούσε να προετοιμαστείς 
κατάλληλα πριν μπεις σε ιδανικές συνθήκες νηπιαγωγείου για να διδάξεις κι 
εμένα προσωπικά με βοήθησε και στο τελικό στάδιο της πρακτικής άσκησης 
της σχολής αλλά και στα δημόσια νηπιαγωγεία που έχω δουλέψει μέχρι 
τώρα.

• Είναι ένα σύγχρονο τμήμα που συνεχώς ανανεώνεται, έχει ευρύ άνοιγμα 
στην κοινωνία, διοργανώνει πολλές επιμορφώσεις για την προσχολική 
εκπαίδευση που βοηθούν στην εξέλιξη μας ως νηπιαγωγοί, διαθέτει σύγχρονα 
μέσα και ικανότατο εκπαιδευτικό προσωπικό, έχει συνεργασίες με άλλα 
τμήματα.

Νεότεροι απόφοιτοι (Από το 2009 έως και το 2019):
• Είναι ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, εξοπλισμένο και εκσυγχρονισμένο.
• Οργάνωση, συνέπεια, ενδιαφέρον πρόγραμμα σπουδών, προσιτοί καθηγητές, 

ευκαιρίες για μετεκπαίδευση.
• Λόγω της επαγγελματικής κατάρτισης, ότι δηλαδή καθιστά τον/την καθένα/μια 

νηπιαγωγό, λόγω των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στα μαθήματα 
και λόγω του πανεπιστημιακού τίτλου του.

• Αρκετά καλοί καθηγητές με επιστημονικές γνώσεις, θέληση για εξέλιξη και 
μετεκπαίδευση.

57. Θεωρείτε πως η πολιτεία θα μπορούσε να στηρίξει    
 παραπάνω το τμήμα;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 74% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του 
τμήματος θεωρούν ότι η πολιτεία θα μπορούσε να στηρίξει παραπάνω το Τμήμα.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Αν ναι, με ποιόν τρόπο;
Παλαιότεροι απόφοιτοι (μέχρι και το 2008):
• Δεν ξέρω πως λειτουργεί το σημερινό τμήμα αλλά θεωρώ πολύτιμη τη στήριξη 



139

του κράτους ιδιαίτερα για ένα τμήμα που έχει να κάνει με ανθρώπινες 
ψυχούλες! Πρέπει να παρέχεται άφθονο υλικό και ποιοτικές γνώσεις.

• Η πολιτεία μπορεί να χρηματοδοτεί με περισσότερα κονδύλια, επίσης, να 
τοποθετεί ικανούς καθηγητές και προσωπικό.

• Μείωση εισακτέων, αύξηση κονδυλίων, δράσεις μέσα στην κοινωνία της 
Θεσσαλίας.

• Με το κλείσιμο για ένα διάστημα ή τον περιορισμένο αριθμό φοιτητών.
• Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ενίσχυσης.
• Παροχή εποπτικού, τεχνολογικού υλικού. Συνεργασία με Παν/μια του 

εξωτερικού.
• Κτιριακά και οικονομικά.
• Οικονομικά.
• Με συνδρομή οικονομική στο να μετέχουν καθηγητές και φοιτητές σε νέες 

έρευνες και προγράμματα π.χ. επίσκεψη και γνωριμία με το σχολείο Reggio 
Emilia.

Με συνεργασία συναφών πανεπιστημίων άλλων πόλεων και χωρών. Με 
επισκέψεις-ανταλλαγές φοιτητών.

Με οικονομική ενίσχυση των φοιτητών σε περισσότερη πρακτική εξάσκηση.
• Χρηματοδότηση, εγκαταστάσεις, δωρεάν μεταπτυχιακά.
• Όσο μπορεί να προσφέρει στους μελλοντικούς πολίτες δηλαδή με 

επένδυση σε αυτούς.
• Με καλύτερες εξελίξεις σε δωρεάν μεταπτυχιακά.
• Νομίζω ότι η χρηματοδότηση από την πλευρά της πολιτείας είναι 

απαραίτητη για όλα τα ιδρύματα.
• Να οργανώνουν μαζί εκδηλώσεις και να προβάλλεται το έργο του 

πανεπιστήμιου.
• Θα μπορούσαν να μας δίνονται δωρεάν όλα τα βιβλία και οι σημειώσεις 

γιατί κάποια τα πληρώναμε και ήταν ακριβά.
• Με περισσότερη χρηματοδότηση για τη συνεχή βελτίωσή της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης και τη μεγαλύτερη συνεργασία με πανεπιστήμιά σε όλη τη Γη.

Νεότεροι απόφοιτοι (Από το 2009 έως και το 2019):
• Αύξηση των κονδυλίων και μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτική άσκηση.
• Οικονομική ενίσχυση για αίθουσες, ταξίδια, υπολογιστές, γενικώς για την 

καλυτέρευση της υποδομής.
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58. Θεωρείτε πως συνολικά η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
σπουδών στο τμήμα είναι ικανοποιητική;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 76% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος θεωρούν ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και σπουδών 
στο Τμήμα είναι ικανοποιητική.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι οι παλαιότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 4,3) έχουν θετικότερη εικόνα για την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και σπουδών στο Τμήμα σε σχέση με τους νεότερους/
ες αποφοίτους (μέσος όρος απαντήσεων 3,6).

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Έχετε να κάνετε προτάσεις βελτίωσης προς τη διοίκηση 
και τα Μέλη ΔΕΠ του τμήματος;

Παλαιότεροι απόφοιτοι (μέχρι και το 2008):
• Από το 2001 που έκανα την εξομοίωση του πτυχίου μου θεωρώ ότι θα έχουν 

αλλάξει πολλά. Δεν ξέρω τη σημερινή κατάσταση και δεν μπορώ ως εκ 
τούτου να εκφέρω τη γνώμη μου. Επίσης, σε πολλές από τις ερωτήσεις δεν 
μπόρεσα να απαντήσω σωστά γιατί το 1978 δεν υπήρχαν καν υπολογιστές, 
πόσο μάλλον internet.

• Καλύτερη και πιο υποστηρικτική συμπεριφορά των καθηγητών απέναντι 
στους φοιτητές.

• Η ελκυστικότητα του τμήματος θα είναι μεγάλη, μόνο αν υπάρξει μεγάλη 
μείωση εισακτέων κι αύξηση των μορίων εισαγωγής. Ο Βόλος είναι στο 
κέντρο της Ελλάδας, οπότε η ζήτηση θα είναι δεδομένη.

• Όχι. Ήταν όλα τέλεια!
• Ικανά άτομα να στελεχώνουν τα τμήματα.
• Μείωση εισακτέων, ένταξη μαθημάτων Τέχνης ως υποχρεωτικά στο ωρολόγιο 

με σκοπό τη χρήση τους ως εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Είμαι παλαιά απόφοιτη, δεν μπορώ να προτείνω κάτι, υποθέτω έχουν αλλάξει 

πάρα πολύ τα πράγματα μετά από 24 χρόνια! Σας ευχαριστώ πολύ!
• Όπως βλέπω από τις φοιτήτριες που έρχονται για πρακτική άσκηση υπάρχει 

πολύ μεγάλο κενό. Εμείς κάναμε πρακτική έξι εβδομάδων μόνοι μας στο 
τελευταίο έτος. Δεν αποκτούν εμπειρία διδασκαλίας σήμερα.

• Να βοηθούν τους φοιτητές στις ανάγκες που αντιμετωπίζουν. Να είναι πάντα 
ανοιχτοί σε προτάσεις και συνεργασίες. Να μελετούν και να εξελίσσονται 
συνεχώς και σαν εργαζόμενοι και σαν άνθρωποι.

• Επικοινωνία με το σύλλογο φοιτητών.
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Νεότεροι απόφοιτοι (Από το 2009 έως και το 2019):
• Να κάνουν περισσότερες εκδηλώσεις τύπου «ανοιχτής θύρας» στο 

ευρύτερο κοινό του Βόλου, εκπαιδευτικών και μη.
• Θα πω ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πάντα υπάρχει δυνατότητα 

εξέλιξης.
• Καλύτερη γραμματειακή υποστήριξη με περισσότερα μέλη και 

διαχωρισμένες αρμοδιότητες. Περισσότερες και ποιοτικότερες ώρες 
συνεργασίας μελών ΔΕΠ. Δημιουργία φοιτητικού συλλόγου με πιο μεγάλη 
ισχύ, ώστε τα αιτήματα, οι προτάσεις και οι ιδέες των φοιτητών να έχουν 
απήχηση και να βρεθούν χορηγοί για την υποστήριξη του τμήματος.

59. Υπήρχαν κατάλληλες εγκαταστάσεις σίτισης των φοιτητών;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 55% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος ισχυρίζονται ότι δεν είναι κατάλληλες οι εγκαταστάσεις σίτισης. 

60. Υπήρχαν κατάλληλες εγκαταστάσεις άθλησης των φοιτητών;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 71% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος ισχυρίζονται ότι δεν υπήρχαν κατάλληλες εγκαταστάσεις άθλησης 
των φοιτητών. Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι τόσο 
οι παλαιότεροι/ες απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 2,3) όσο και οι νεότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 2,3) έχουν την ίδια εντύπωση για τις εγκατα-
στάσεις άθλησης.
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61. Υπήρχαν κατάλληλες εγκαταστάσεις στέγασης των φοιτητών;

Από τον πίνακα και το γράφημα προκύπτει ότι το 59% των αποφοίτων που 
κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
του τμήματος ισχυρίζονται ότι δεν υπήρχαν κατάλληλες εγκαταστάσεις στέγασης 
των φοιτητών.

Περαιτέρω ανάλυση των θέσεων των αποφοίτων δείχνει ότι τόσο οι 
παλαιότεροι/ες απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 2,56) όσο και οι νεότεροι/ες 
απόφοιτοι (μέσος όρος απαντήσεων 2,5) έχουν την ίδια εντύπωση για τις 
εγκαταστάσεις στέγασης.

ΣΤ3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυση του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης διενεργήθηκε έρευνα για την αξιολόγηση 
της πορείας του  από τους άμεσα εμπλεκόμενους, τους ίδιους τους απόφοιτούς 
του. Για την πραγματοποίηση της έρευνας αναπτύχθηκαν ερωτηματολόγια 
καλύπτοντας όλες τις πτυχές αναφορικά με την ικανοποίηση των αποφοίτων από 
το Τμήμα.

Η αποτύπωση της ικανοποίησης των αποφοίτων είναι ένα πολυπαραγοντικό 
θέμα, το οποίο εξετάστηκε από όλες τις πλευρές. 

Το 39,2% των αποφοίτων ανήκε στο ηλιακό εύρος 40-49 ετών, το 30% 
ανήκε στις ηλικίες 50-59 ετών, το 20% στις ηλικίες 30-39 ετών, το 9,5% στις 
ηλικίες 20-29 ετών και το 1,3% ήταν ηλικίας άνω των 60 ετών. 

Το πλήθος των μαθημάτων, η προσφερόμενη ποικιλία τους και το 
χρονοδιάγραμμα σπουδών είναι στοιχεία που οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
θεωρούν ικανοποιητικά ή/και πολύ ικανοποιητικά.

Σε σημαντικό βαθμό το περιεχόμενο των μαθημάτων ανταποκρινόταν στις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τις απόψεις των ατόμων που 
απάντησαν το ερωτηματολόγιο.

Οι απόφοιτοι θεωρούν ιδιαίτερα χρήσιμη την πρακτική άσκηση για τη 
μελλοντική άσκηση του επαγγέλματός τους, ενώ παρόμοια άποψη αποτυπώνεται 
για τη χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Παρόλο που οι παλαιότεροι/ες 
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απόφοιτοι θεωρούν ικανοποιητικό τον αριθμό εποπτών, όπως και τις ώρες συνεργασίας 
με αυτούς στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, οι νεότεροι απόφοιτοι/ες δεν 
ενστερνίζονται την άποψη αυτή, δηλώνοντας μέτρια ικανοποίηση. Ακόμη, θεωρούν 
ότι η στελέχωση του γραφείου πρακτικής άσκησης είναι επαρκής για την υποστήριξη 
των φοιτητών/τριών, όμως ένα 31% δεν συμφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη

Ένα σημείο στο οποίο υπάρχει σύγκλιση απόψεων από όσους/ες συμμετείχαν 
στην έρευνα είναι τα διαθέσιμα υλικά για τα εργαστήρια και για την πρακτική 
άσκηση, όπου απάντησαν ότι δεν ήταν ικανοποιητικοί οι διαθέσιμοι πόροι. Ίδια 
εικόνα υπάρχει και για τα εργαστήρια του Τμήματος που θεωρούν ότι δεν είναι 
επαρκώς εξοπλισμένα.

Ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις διδασκαλίες είναι ικανοποιητικός 
σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των αποφοίτων. Όμως, αρχικά το Τμήμα δεν παρείχε 
πρόσβαση σε υπολογιστές και σε δωρεάν διαδίκτυο. Επίσης, ενώ οι χώροι 
επαρκούσαν κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος, σήμερα δεν είναι 
αρκετοί, κυρίως, λόγω της αύξησης των εισακτέων.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ήταν ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τους 
διδάσκοντες, ενώ θεωρούν ότι ο αριθμός τους επαρκούσε για το πλήθος των 
φοιτητών/τριών. Παρόμοια εικόνα υπάρχει και για το προσωπικό της Γραμματείας, 
όπως επίσης και για την εξυπηρέτησή τους.

Αναφορικά με την εξωστρέφεια του Τμήματος και τη συνεργασία του με την 
τοπική κοινωνία και με ιδρύματα του εξωτερικού, οι απόφοιτοι έχουν θετική εικόνα.

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε συμπεριελήφθησαν ερωτήσεις 
αναφορικά με την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων. Η τρέχουσα εργασία των 
αποφοίτων έχει συνάφεια με τις σπουδές στο Τμήμα. Ακόμη, οι προϊστάμενοι 
(συνάδελφοι) των αποφοίτων αξιολογούν θετικά τις γνώσεις που έλαβαν οι 
απόφοιτοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα. 

Οι απόφοιτοι θεωρούν ότι οι σπουδές στο Τμήμα συνέβαλαν στην 
επαγγελματική τους εξέλιξη, βοήθησαν στην καλλιέργεια της προσωπικότητας και 
στην απόκτηση δεξιοτήτων, ενίσχυσαν την αυτοεκτίμησή τους και θα πρότειναν το 
Τμήμα σε κάποιον ενδιαφερόμενο για σπουδές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους συλλόγους, όπου ένα μεγάλο μέρος των 
φοιτητών/τριών συμμετείχε και συγκεκριμένα στην ομάδα θεάτρου, ομάδα 
κουκλοθεάτρου και ομάδα σύγχρονου χορού.

Παρόλο που συνολικά η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και σπουδών 
στο Τμήμα είναι ικανοποιητική και πολύ ικανοποιητική, σύμφωνα με τις απαντήσεις 
των ερωτώμενων, ωστόσο για τα θέματα που αφορούν τη φοιτητική μέριμνα, την 
καταλληλότητα των εγκαταστάσεων σίτισης και στέγασης των φοιτητών καθώς 
και άθλησής τους δεν είναι ικανοποιημένοι/ες.

Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες/χουσες στην έρευνα πιστεύουν ότι χρειάζεται η 
πολιτεία να μεριμνήσει για τη συνέχιση της πορείας του Τμήματος καθώς και για 
την εξέλιξή του.
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Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης 

Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης 

___________________________________________________________ 
ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ  

 

Διηµερίδα συνοδευόµενη από Βιωµατικό Εργαστήρι και 
Εκπαιδευτική Επεξεργασία Μουσείων Σεπτέµβριος 2013  

Συνθέτοντας το παζλ  
της ανθρώπινης ανάπτυξης

Γέφυρες με την εκπαίδευση και την κοινωνία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

20-23/10/2016, Βόλος

5ο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ε Σ

http://developmental2016.uth.gr

/developmental2016 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Z1. Τίτλοι γενικών εκδηλώσεων και συνεδρίων  
Z2. Κοινωνικές δράσεις
Z3. Θεατρικές και κουκλοθεατρικές παραστάσεις
Ζ4. Φωτογραφικό υλικό 
Ζ5. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέσα από τις 
      εικαστικές παιδικές εκφράσεις
     

∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

www.schoolpsych2017.gr

/schoolpsych2017

 info@schoolpsych2017.gr

Σχολική Ψυχολογία, 
Εκπαίδευση και Κοινωνία: 

Συνεργασίες και Προκλήσεις

2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

19-22 Οκτωβρίου 2017
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Βόλος 
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Ζ1. ΤΙΤΛΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1991-2018

1991

1991 Κουκλοθεατρική Ομάδα Φοιτητών «Τα Φουντάκια» με το  έργο «Ο 
Ψαροτρομάρας» της  Φρόσως Χατόγλου έδωσε παραστάσεις στο χώρο 
του κτιρίου Παπαστράτου, σε χώρους του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου 
Βόλου, σε σχολεία του Νομού Μαγνησίας και Χανίων Κρήτης.

1992

1992  Η Κουκλοθεατρική Ομάδα Φοιτητών «Τα Φουντάκια» συμμετείχε στη β΄ 
πολιτιστική πανεπιστημιάδα με το έργο «Του δάσους τα καμώματα» και 
έδωσε παραστάσεις και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

1993

1993.05.14-16 Συνέδριο «Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην Ελλάδα», 
Πορταριά Πηλίου.

1994

1994.12.14-18 5η έκθεση παιδικού βιβλίου (χριστουγεννιάτικη) με ειδικό 
αφιέρωμα στο κυπριακό παιδικό βιβλίο (Κίκα Πουλχερίου), 
ισόγειο του κτηρίου Παπαστράτου υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟ.

1995

1995.03.28 Γιορτή για την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Αφιέρωμα 
στον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

1995.05.18 «Λογοτεχνικές συναντήσεις: Βαγγέλης Κάσσος- Η ποιητική 
γενιά του '80 (στην οποία ανήκει και ο ίδιος) και το ιδιωτικό 
όραμα», Κτίριο Παπαστράτου, αίθουσα Σ.

1995.05.25 «Λογοτεχνικές συναντήσεις: Λότη Πέτροβιτς-
Ανδρουτσοπούλου», Κτίριο Παπαστράτου, Αίθουσα Σ.

1995.09.29-30 Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο «Η λογοτεχνία στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση», Αίθουσα δημοτικού θεάτρου 
Βόλου.

1995.12.1-2 Διημερίδα παιδείας-επιμορφωτικό σεμινάριο για τους 
εκπαιδευτικουύς της Π.Ε. ν. Καρδίτσας «Το γλωσσικό μάθημα 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», Δημοτικό κινηματοθέατρο, 
Καρδίτσα.

1995.12.15-16 Διημερίδα «Η Θεσσαλία στην ελληνική λογοτεχνία και 
γραμματεία», Βόλος, Κτίριο Παπαστράτου. Υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού.

1995.12.15-17 6η έκθεση παιδικού βιβλίου (χριστουγεννιάτικη), ειδικό 
αφιέρωμα στο Τρίκερι: αίθουσα Σ, έκθεση παιδικού βιβλίου: 
ισόγειο του κτηρίου Παπαστράτου.
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1996

1996.3.2-3 1ο συνέδριο «Η Καρδίτσα και η ιστορία της», Δημοτικό 
κινηματοθέατρο, Καρδίτσα.

1997

1997.04.11-13 Πανελλήνιο συνέδριο «Λαϊκή παράδοση και παιδί», Δήμος 
Ιωλκού, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

1997.03.22 Επιστημονική ημερίδα «20 χρόνια από την καθιέρωση της 
κοινής νεοελληνικής (δημοτικής) ως επίσημης γλώσσας: 
διαπιστώσεις-προβληματισμοί-προτάσεις», Επιμελητήριο 
Τρικάλων.

1997.05.24-25 Πολιτιστική διημέριδα «Ο Γεώργιος Βαλταδώρος – ο 
ζωγράφος, ο ποιητής, ο διηγηματογράφος - 100 χρόνια 
από τη γέννησή του», Δημοτικό κινηματοθέατρο Καρδίτσας. 
Έκθεση: Μουσείο Λ. και Ν. Σακελαρίου, Καρδίτσα.

1997.12.15 Παρουσίαση του βιβλίου του Δημ. Καζαμία «Στα φτωχά 
χρόνια της δεκαετίας του '30», Γαλλικό ινστιτούτο Βόλου.

1998

1998.02.18 Ημερίδα «Παιδί και παιχνίδι», Αμφιθέατρο Κορδάτου σε 
συνεργασία με το περιοδικό «Το παιδί μου κι εγώ».

1998.03.7-8 Συνέδριο «Η γυναίκα στη Νεοελληνική Λογοτεχνία», 
Δημαρχείο Βόλου, Βόλος.

1998.04.8 Γιορτή για την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου 
αφιερωμένη στις Βολιώτισσες συγγραφείς παιδικών 
βιβλίων Ζωή Ασδεράκη-Καναβά, Ελένη Σβάρνα-Δικαίου, 
Γιώτα Κούγιαλη, αίθουσα Σ, κτίριο Παπαστράτου, 8η έκθεση 
παιδικού βιβλίου: ισόγειο του κτηρίου Παπαστράτου.

1998.05.06 Διάλεξη «Το παιδί, ο χώρος και οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο», αίθουσα Σ.

1998.05.22-24 Διεθνές συνέδριο «Η κοινωνική διάσταση του έργου του 
Αλ. Παπαδιαμάντη», κτίριο Παπαστράτου. Υπό την αιγίδα: 
του Υ.Π.Ε.Π.Θ και του Ε.Ο.Τ.

1998.10.29 «Λογοτεχνικές συναντήσεις: Ηλίας Γκρής», κτίριο Δελμούζου, 
Αμφιθέατρο Σαράτση.

1998.12.16-17 Διήμερη εορταστική εκδήλωση για τα δέκα χρόνια 
λειτουργίας των παιδαγωγικών τμημάτων.

1999

1999.05.11 Διάλεξη «Τα μαθηματικά στην προσχολική ηλικία», 
Αμφιθέατρο Σαράτση.

1999.05.25 Θεατρική παράσταση «Το ταξίδι με την Αργώ», Αμφιθέατρο 
Κορδάτου.

1999.12.14 Εκδήλωση «Αφήγηση και μυθοπλασία», Αμφιθέατρο Δ. 
Σαράτση.
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2000

2000.02.23 Διάλεξη «Διαχείριση ελεύθερου χρόνου των παιδιών - 
Εναλλακτικοί τρόποι πρακτικής άσκησης», Αμφιθέατρο 
Κορδάτου.

2000.03.15-16 Διημερίδα «Προσχολική εκπαίδευση», Έκθεση βιβλίου, 
Αμφιθέατρο Γιάννη Κορδάτου.

2000.04.14-15 3ο συνέδριο «Προφορική λαϊκή παράδοση στο Νομό 
Καρδίτσας», Καρδίτσα, Αίθουσα: δημοτικό κινηματοθέατρο.

2000.05.13-12 Διήμερο συνέδριο «Θέατρο σκιών και εκπαίδευση», Ιωλκός.
2000.11.24 «Λογοτεχνικές συναντήσεις: Μάνος Κοντολέων», κτίριο 

Δελμούζου, Αμφιθέατρο Σαράτση.
2000.12.16 Θεατρική παράσταση «Το κουβάρι των αλλόκοτων πράγματων», 

από την πειραματική θεατρική ομάδα φοιτητών «Οι …πτυχιακή», 
αίθουσα θεάτρου κτηρίου Σπίρερ.

2001

2001.03.3 Εκδήλωση «Θέματα εφηβείας-ο ρόλος της οικογένειας και του 
σχολείου», Αμφιθέατρο Κορδάτου.

2001.03.11 Διημερίδα «Ψυχοκοινωνικές διαδικασίες και εμψύχωση στην 
εκπαίδευση», Αμφιθέατρο Σαράτση.

2001.04.25 Παρουσίαση του βιβλίου της Γιώτας Κούγιαλη «Στην αγκαλιά 
της κρατούσε φεγγάρια», Κτίριο Σπήρερ.

2001.10.28-26 1ο συνέδριο μουσείου συλλόγου Πορτίτσας «Το πνεύμα»: «Ο 
πολιτισμός του τόπου μου: Πορτίτσα», Πορτίτσα, υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

2001.12.14 Διάλεξη/εργαστήριο δημιουργική γραφή «Πώς γίνομαι 
συγγραφέας του εαυτού μου» από τη Χριστιάνα Λαμπρινίδη, 
Θεατρική συγγραφέα και σκηνοθέτη, Αμφιθέατρο Κορδάτου.

2002

2002.03.20 Συμμετοχή στην ημερίδα «Διδακτική και μάθηση των 
μαθηματικών».

2002.3 Διημερίδα «Η συμβολή της κλινικής ψυχολογίας στην 
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων», Παιδαγωγικά 
Τμήματα Π.Θ. και ΕΛ.Ψ.Ε.

2003

2003.03.01 Διάλεξη στα πλαίσια μαθήματος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών «Τεχνολογία και διαθεματικότητα στα πλαίσια μιας 
ανοιχτής παιδαγωγικής».

2003.5.11 Τριήμερο πανελλήνιο συνέδριο «Το σύγχρονο ελληνικό 
παιδικό-νεανικό μυθιστόρημα» (σε συνεργασία με τον κύκλο 
του ελληνικού παιδικού βιβλίου).

2003.5.16 «Λογοτεχνικές συναντήσεις: Κώστας Κρεμμύδας», κτίριο 
Δελμούζου, αμφιθέατρο Σαράτση.
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2003.6.21 Φεστιβάλ αφήγησης από το εργαστήριο λόγου και 
πολιτισμού, Καλλιπεύκη Ολύμπου.

2003.10.01 Διεθνές συνέδριο «6th international conference for 
technology in mathematics education».

2003.10.01 6ο πανελλήνιο συνέδριο για την πληροφορική και τη 
διδακτική των μαθηματικών.

2003.11.21-23 1ο συνέδριο ψυχολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος 
«Ανθρώπινη συμπεριφορά: Έρευνα και εφαρμογές στην 
ψυχολογία και την εκπαιδευτική πράξη», Βόλος.

2004

2004 Χειμώνας Παιδικό πρόγραμμα «Χαρά και γνώση», κτίριο Σπίρερ. Επί 
έξι συνεχόμενες Κυριακές από το εργαστήριο λόγου και 
πολιτισμού.

2004.05.30 Παιδικό πρόγραμμα «Χαρά και γνώση …Ολυμπιακή» από το 
εργαστήριο λόγου και πολιτισμού, Πάρκο Αγίου 
Κωνσταντίνου.

2004.06.16 Συμμετοχή στην ημερίδα «Η πληροφορική στο δημοτικό 
σχολείο: Ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού 
από τον δάσκαλο».

2004.11.04 Ημερίδα «πειραματικές μελέτες για την διδακτική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στην σχολική τάξη».

2004.12.04-05 Διημερίδα «Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο».

2005

2005.03.20 Θεατρική παράσταση για παιδιά «Κουαρτέτο μύθιους-
παραμύθιους», Πανελλήνιο φεστιβάλ ερασιτεχνικού 
θεάτρου, Κινηματοθέατρο Καρδίτσας.

2005.03.20 Εκδήλωση για τον ποιητή Γιάννη Φάτση «Η φωνή μου δεν 
καίγεται», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αμφιθέατρο Κορδάτου.

2005.05.11 Παρουσίαση του βιβλίου της Γιώτας Κούγιαλη «Ερώτων 
τραύλισμα», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αμφιθέατρο Σαράτση.

2005.05.19 Θεατρική παράσταση για παιδιά «Κουαρτέτο μύθιους-
παραμύθιους», Πτολεμαΐδα, Πνευματικό κέντρο δήμου 
Πτολεμαΐδας.

2005.05.27 Συμπόσιο «Πρόσβαση, συμμετοχή, πλαίσιο: ζητήματα 
κοινωνικού φύλου σε χώρους πρακτικής μαθηματικών και 
τεχνολογίας».

2005.06.17-18 Δεύτερο φεστιβάλ αφήγησης κάτω Ολύμπου.

2006

2006.06.23-25 4ο πανελλήνιο συνέδριο για τις φυσικές επιστήμες στην 
προσχολική εκπαίδευση.

2006.11.01 Συμμετοχή στην εκδήλωση για τα εγκαίνια έκθεσης στο 
κέντρο DE CHIRICO.
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2007

2007 Βραδιά αφήγησης «Της κάτω γης ο αφέντης».
2007 Διημερίδα με εργαστήρια «Αφήγηση και περιβαλλοντική 

εκπαίδευση» (ομιλητής ο Anthony Nanson), ΠΟΦΕ, ΚΠΕ Αν. 
Ολύμπου, εργαστήριο λόγου και πολιτισμού, Παλ. 
Παντελεήμονας Πιερίας.

2007 Διημερίδα με εργαστήρια «Η τέχνη της μυθοπλασίας και της 
δημιουργικής γραφής». Συμμετείχαν: Μαραγκόπουλος Α., 
Ακριβός Κ., Κοντολέων Μ., Νικολαίδου Σ. κ.ά., εργαστήριο 
λόγου και πολιτισμού Π.Θ. και ΠΟΦΑ.

2007.09.18 Διεθνές συνέδριο «Mathematics and technology in the body 
of education: the gender perspective».

2007.10.13 Συμπόσιο «φύλο και σχολικά μαθηματικά/τεχνολογία»: 
Διεπιστημονική προσέγγιση.

2008

2008.01.14 Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο «16th annual conference of 
SAARMSTE».

2008.3.28-29 Διημερίδα «Η αφηγηματική προσέγγιση στη συμβουλευτική 
και την ψυχοθεραπεία», Παιδαγωγικά τμήματα Π.Θ. και κλάδος 
συμβουλευτικής ψυχολογίας ΕΛ.Ψ.Ε., Βόλος.

2008.03.29 Συμμετοχή στην ημερίδα «Τα μαθηματικά των παιδιών της 
προσχολικής και η πρακτική του νηπιαγωγείου».

2008.03.30 Συμμετοχή στην ημερίδα «Κοινωνικές ανισότητες και 
εκπαίδευση».

2008.06.10 Συμμετοχή στην ημερίδα «Όλοι ίσοι και διαφορετικοί-
Καλλιπάτειρα».

2008.11.7-8 Διημερίδα «Ψυχοπαιδία: Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής 
των παιδιών στην οικογένεια και το σχολείο», Παιδαγωγικά 
τμήματα Π.Θ. και κλάδος σχολικής ψυχολογίας ΕΛ.Ψ.Ε.

2008.11.21 Συμμετοχή στο 25ο πανελλήνιο συνέδριο μαθηματικής 
παιδείας «Η μαθηματική εκπαίδευση και η σύνθετη 
πραγματικότητα του 21ου αιώνα».

2009

2009. 5.14-17 12ο πανελλήνιο συνέδριο ψυχολογικής έρευνας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και ΕΛ.Ψ.Ε.

2009.11.27 Συμμετοχή στο 1ο πανελλήνιο διεπιστημονικό συνέδριο 
«Έρευνα, πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων στη χρήση 
του διαδικτύου».

2010

2010.03.20 Εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα ποίησης, εργαστήριο 
λόγου και πολιτισμού.
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2010.03.25 Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο «6th international congress 
on mathematics education and society (MES)».

2010.06.02 Ημερίδα «χρήση λογισμικών για τη μάθηση της γλώσσας 
στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση».

2010.08.24 Βραδιά αφήγησης «Στου φεγγαριού τον κύκλο».
2010.09.07 Συμμετοχή σε ημερίδα «Να κοιτάς με άλλα μάτια. Να 

βλέπεις διαφορετικά: έμφυλες προσεγγίσεις στην 
εκπαίδευση».

2011

2011.03.30 Συμμετοχή σε ημερίδα «εκπαιδευτική ρομποτική».
2011.04.02 Ημερίδα «Αναστοχαστική πράξη: η αντιμετώπιση του 

αποκλεισμού στο σχολείο».
2011.04.06 Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο «3th national conference 

CKBG: «Empowerment, Formazione, Technologie. 
L'individuo, il gruppo e l'organizzazione».

2011.05.13 Συνδιοργάνωση διεθνούς συνεδρίου «Διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, μετανάστευση-διαχείριση συγκρούσεων και 
παιδαγωγική της δημοκρατίας».

2011.05.13 Έκθεση διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού.
2011.09.09 Ημερίδα «Η διαπολιτισμική διάσταση στην προσχολική 

εκπαίδευση».
2011.09.21 Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο «29th ECAADE».
2011.10.01 Δράσεις προώθησης της φιλαναγνωσίας και της 

διαπολιτισμικότητας.
2011.10.08 Δράση για την παγκόσμια ημέρα ρομά.
2011.11.23 Ημερίδα «Συνομιλώντας περί επιστημολογίας και ανάλυσης 

λόγου στην έρευνα».
2011.11.29 Ραδιοφωνικές εκπομπές «Φοιτητές κατά του ρατσισμού».
2011.12.07 Ημερίδα «Σκέψεις και προτάσεις για τη βελτίωση της 

πρακτικής άσκησης μετά από 2 χρόνια υλοποίησης».
2011.12.21 Εσπερίδα «Το φυσικό περιβάλλον και η ανάπτυξη του 

εγκεφάλου των νηπίων - Η σχετική παιδαγωγική προσέγγιση 
του Α. Δελμουζου».

2012

2012.02.11 Έκθεση «ταξιδεύοντας στον χρόνο μέσα από την τέχνη».
2012.02.11 Έκθεση εικαστικών έργων παιδιών και έξι δημιουργικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά 5-12 ετών στο πλαίσιο 
της έκθεσης «ταξιδεύοντας στον χρόνο μέσα από την τέχνη».

2012.03.01 Δράση «Σχεδιασμός μουσειολογικής παρέμβασης. Βελτίωση 
της προσβασιμότητας ατόμων με προβλήματα όρασης στο 
αρχαιολογικό μουσείο Βόλου στη μνήμη της Μπίλης Βέμη».

2012.03.09 Ημερίδα «Ταξιδεύοντας στον χρόνο μέσα από την τέχνη - 
Δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες».
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2012.03.10 Ημερίδα «Αφήγηση και φιλαναγνωσία», Εργαστήριο λόγου και 
πολιτισμού.

2012.03.21 Δράση «Συνομιλώντας με τους ποιητές».
2012.03.24 Ημερίδα στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του προγράμματος 

«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και 
εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη».

2012.03.30 Ημερίδα «Μέθοδος project στη διδακτική πράξη».
2012.03.31 Εισήγηση και εργαστήριο: «Η διαφορετικότητα σε περιβάλλοντα 

μάθησης».
2012.05.02 Ημερίδα «Θεωρία λογού: δημιουργικές εφαρμογές».
2012.05.25 Διεθνές συνέδριο «Γεφυρώνοντας τις γενιές»: 

Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. 
Προφορική ιστορία και άλλες βίο-ιστορίες.

2012.05.26 4ο Διαπολιτισμικό δημιουργικό εργαστήρι: «Ένας Βόλος όλος 
χρώμα».

2012.06.07 Ημερίδα «Ένα καλάθι παραμυθία για το νερό».
2012.06.29 5ο φεστιβάλ αφήγησης Ολύμπου.
2012.06.30 Φωτογραφίες από το παραστασιακό δρώμενο «Αφηγήσεις 

σώματος» στο «5ο φεστιβάλ αφήγησης Ολύμπου».
2012.07.13 Συμμετοχή σε συμπόσιο με θέμα: «Music education philosophy 

as a call for dissent: an informal symposium».
2012.07.27 Συμμετοχή στο 64th international conference of the 

international commission for the study and improvement of 
mathematic education (CIEAEM).

2012.09.28 Συμπόσιο στο πλαίσιο του 8ου πανελλήνιου συνεδρίου με 
διεθνή συμμετοχή «Τεχνολογίας πληροφορίας & επικοινωνίας 
στην εκπαίδευση», συνδιοργανωση: εργαστήριο μουσειακής 
έρευνας και εκπαίδευσης Π.Τ.Π.Ε. Π.Θ. και εργαστήριο 
μουσειολογίας, Τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας 
Παν/μιου Αιγαίου.

2012.09.29 Hμερίδα «Νέες πρακτικές στο σχολείο. Από τη θεωρία στην 
πράξη».

2012.10.01 Δράσεις προώθησης της φιλαναγνωσίας και της 
διαπολιτισμικότητας.

2012.10.03 Φωτογραφίες από την υποδοχή πρωτοετών φοιτητών/τριών 
ΠΤΠΕ.

2012.10.13 Επιστημονική ημερίδα «Μαθηματικά σε δράση: εστίαση στη 
σχεδίαση μάθησης».

2012.10.19 Ημερίδα «Ενταξιακή εκπαίδευση: πρακτικές υποστήριξης στο 
σχολείο και στη οικογένεια (inclusive education: supportive 
practices in the school and the family)».

2012.10.23 Επίσκεψη-μάθημα στην έκθεση εικαστικών έργων του 
ζωγράφου Γιάννη Μιχαηλίδη, «Ζωγραφική στο σώμα της 
ποίησης».
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2012.10.25 «Συνύπαρξη» συμμετοχή μουσικής σύνθεσης φοιτητριών 
του Π.Τ.Π.Ε. σε παράσταση.

2012.11.01 Δράση «ένας γάτος μια φορά» (Κώστας Μάγος- Γεωργίας 
Γκανάτσιου) & «Το σπίτι» (Φίλια Δενδρινού).

2012.11.02 Δράση «Από χώμα και νερό».
2012.11.05 Αξιολόγηση της διημερίδας «Παιδαγωγικη της ένταξης: 

πρακτικές υποστήριξης στο σχολείο και στην οικογένεια».
2012.11.07 Ημερίδα «Σώμα-μνήμη-πόλη».
2012.11.07 Φωτογραφίες από την ημερίδα «Σώμα-μνήμη-πόλη».
2012.11.11 Ημερίδα «σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στη 

μουσειακή εκπαίδευση», εργαστήριο μουσειακής ερευνάς 
και εκπαίδευσης.

2012.11.29 Βιωματικό εργαστήρι για φοιτητές και εκπαιδευτικούς.
2012.12.05 Εκδήλωση «3 χρόνια πρακτικής άσκησης, και συνεχίζουμε…».
2012.12.07 Δράση «Σχεδιασμός, αξιολόγηση και παραγωγή 

παιδαγωγικού υλικού-δραστηριοτήτων περ/κης εκπ/σης για 
παιδιά προσχολικής ηλικίας».

2012.12.08 1ο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Η κεραμική τέχνη στην 
εκπαίδευση».

2012.12.10 Ημερίδα «Μαθηματικά σε δράση: εστίαση στη σχεδίαση 
μάθησης».

2012.12.12 Εκπαιδευτική εκδήλωση στην ΕΛΕΠΑΠ.
2012.12.17 Ευχαριστίες σε φοιτητές για συμμετοχή σε εκδήλωση ΕΛΕΠΑΠ.
2012.12.31 Φοιτητική μυθοπλασία: κείμενα φοιτητών/τριών, ΠΤΠΕ, 

ΠΤΔΕ, ΠΤΕΑ (2011-2012).

2013

2013.01.01 Bookcrossing.
2013.02.08 Επίσκεψη μαθητών/μαθητριών του 13ου δημοτικού 

σχολείου Βόλου.
2013.02.19 Γλωσσικό εργαστήρι 2013.
2013.02.27 Συνεργασία πανεπιστημίου-νηπιαγωγείων στο πλαίσιο της 

πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών. 
2013.03.04 Συμμετοχή στην διεθνή κίνηση «culture shutdown» ενάντια 

στο κλείσιμο μουσείων.
2013.03.06 Ημερίδα προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Από την 

ιδέα στην υλοποίηση: σχεδιασμός και αξιοποίηση 
παιδαγωγικού παιχνιδιού και υλικού».

2013.03.07 Δράση «Ας γιορτάσουμε μαζί».
2013.03.12 Δράση «Ας γνωριστούμε».
2013.03.14 Αντιρατσιστικό δρώμενο στο Βόλο από φοιτητές/τριες του 

Π.Τ.Π.Ε. και αιτούντες άσυλο ανηλίκους νέους.
2013.03.19 Ραδιοφωνικές εκπομπές: «Φοιτητές κατά του ρατσισμού».
2013.03.19 Απολογισμός και φωτογραφίες της ημερίδας του Π.Μ.Σ. 

«Από την ιδέα στην υλοποίηση: σχεδιασμός και αξιοποίηση 
παιδαγωγικού παιχνιδιού και υλικού».
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2013.03.21 Δράσεις για την παγκόσμια ήμερα ποίησης.
2013.03.27 Επιμορφωτική ημερίδα: «Η φιλαναγνωσία και η παιδική 

λογοτεχνία πάνε νηπιαγωγείο».
2013.03.30 Ημερίδα «καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία».
2013.04.02 Συμμετοχή στο 7ο διεθνές συνέδριο «Mathematics education 

and society».
2013.04.05 «Dropbox: σχόλιο σε μια έκθεση».
2013.04.16 Άσκηση φοιτητών: ερευνά-δράση και ευαισθητοποίηση 

φοιτητών για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
2013.04.23 Συμμετοχή στην οργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη της Μπίλης 

Βέμη.
2013.04.26 8ο πανελλήνιο συνέδριο «διδακτικής των φυσικών επιστήμων 

και νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση».
2013.05.08 Βookcrossing στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
2013.05.18 Σεμινάριο «διαφοροποιημένη διδασκαλία».
2013.05.18 Διεθνής ήμερα μουσείων. «Μουσεία, μνήμη & δημιουργικότητα 

– κοινωνική αλλαγή» ημερίδα και έκθεση «Μιλήστε μας για το 
μουσείο».

2013.05.20 Επίσκεψη φοιτητών στο μουσείο πλινθοκεραμοποιίας 
Τσαλαπάτα. Εναλλακτικές προσεγγίσεις μουσειακών χώρων. 

2013.05.20 Έκθεση φωτογραφίας «συνομιλίες μνημείων - 17 + 17 
αρχαιολογικά θέματα».

2013.05.24 Δράσεις συνεργασίας και δημιουργίας του Π.Τ.Π.Ε. με το ΚΠΕ 
Μουζακίου.

2013.05.31 Εκδήλωση «Η τέχνη στα χρόνια της κρίσης».
2013.06.01 Ημερίδα «Εγκλεισμός και εκπαίδευση».
2013.06.05 «Σχεδιασμός και παράγωγη δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής 

εκπαίδευση για παιδιά προσχολικής ηλικίας» β΄φάση.
2013.06.09 5ο διαπολιτισμικό δημιουργικό εργαστήρι «Ένας Βόλος όλος 

χρώμα». 
2013.09.05 Διημερίδα «Μουσειακή εκπαίδευση - θεωρία και πράξη», 

εργαστήριο μουσειακής ερευνάς και εκπαίδευσης.
2013.10.01 Δράσεις προώθησης της φιλαναγνωσίας και της 

διαπολιτισμικότητας.
2013.10.01 Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

φοιτητών σε μουσειακούς χώρους.
2013.10.4-6 10th international conference on semiotics «Changing 

worlds & signs of the times».
2013.10.08 Ενημέρωση για τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων και 

υποδοχή πρωτοετών φοιτητών/τριών.
2013.10.11 Δελτίο τύπου και φωτογραφίες από το 10ο διεθνές συνέδριο 

σημειωτικής.
2013.10.25 Φωτογραφίες από την υποδοχή πρωτοετών 2013-2014.
2013.10.27 Ανοιχτά μαθήματα.
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2013.11.20 Σεμινάριο «Τα είδη του κολάζ: διδακτική προσέγγιση».
2013.11.25 Ημερίδα «Η εικονογράφηση των κειμένων».

2014

2014.02.19 Ημερίδα «με ή χωρίς αναλυτικό πρόγραμμα στην προσχολική 
εκπαίδευση για τις ηλικίες 2-5».

2014.03.11 Παρουσίαση του βιβλίου «Η ελληνική φωτογραφία και η 
φωτογραφία στην Ελλάδα», εργαστήριο λογού και 
πολιτισμού - κατεύθυνση λογοτεχνίας και παιδικού βιβλίου.

2014.03.21 Αντιρατσιστικές δράσεις με αφορμή την παγκόσμια μέρα 
κατά του ρατσισμού.

2014.03.27 21 Μαρτίου - παγκόσμια ήμερα ποίησης.
2014.04.11 Εκδήλωση ενημέρωσης & προετοιμασίας φοιτητριών/τών 

του 8ου εξαμ. για ΠΑ-ΕΣΠΑ.
2014.04.29 Ημερίδα «Ευαισθητοποίηση απέναντι στο θόρυβο και τις 

συνέπειες του: εκπαιδευτικές προσεγγίσεις».
2014.05.12 Διεθνής ήμερα μουσείων 2014 «Οι συλλογές των μουσείων 

μας ενώνουν». Ημερίδα στη μνήμη του Γ. Χουρμουζιάδη, 
εργαστήριο μουσειακής έρευνας και εκπαίδευσης σε 
συνεργασία με το αρχαιολογικό μουσείο Βόλου.

2014.05.20 6ο φεστιβάλ αφήγησης Ολύμπου.
2014.06.11 «Κοίταξε με στα μάτια».
2014.07.03 Το φωτεινό κουβάρι των παραμυθιών στο 6ο φεστιβάλ 

αφήγησης Ολύμπου.
2014.11.05 Ημερίδα «A όπως Ανήλικος, Αλλοδαπός, Άσυλο Αιτών».
2014.11.07 Εργαστήριο «Οι παιγνιώδεις κουλτούρες στο δρόμο: 

χωροευαίσθητα φορητά παιχνίδια και οι εκπαιδευτικές τους 
δυνατότητες».

2014.11.25  Επιστημονική ημερίδα «Ενδυνάμωση της μάθησης και της 
ανάπτυξης των παιδιών: η συμβολή της ψυχολογίας», 
εργαστήριο ψυχολογίας ΠΤΠΕ.

2015

2015.04.03 Τζαρτζάνεια 2015 - Τύρναβος 6-8 Νοεμβρίου.
2015.05.07 Ημερίδα Π.Τ.Π.Ε. και ΠΤΔΕ «Διδάσκοντας και μαθαίνοντας... 

στο σκοτάδι: η εκπαίδευση στον κινηματογράφο - ο 
κινηματογράφος στην εκπαίδευση».

2015.05.20 Παρουσίαση του βιβλίου του Β. Δ. Αναγνωστόπουλου 
«Λαϊκά παραμύθια της Θεσσαλίας».

2015.09.09 3ο διεθνές συμπόσιο «ISNITE 2015» - Σύγχρονες διαστάσεις 
στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών.

2016

2016.02.11 5ο πανελλήνιο συνέδριο αναπτυξιακής ψυχολογίας.
2016.03.09 Ημερίδα «φωτογραφία, αφήγηση, εκπαίδευση», Εργαστήριο 
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λόγου και πολιτισμού-κατεύθυνση λογοτεχνίας και παιδικού 
βιβλίου.

2016.03.15 Συμπόσιο «Μαθηματικά, μουσική, εικόνα και παιδιά σε κίνηση: 
για μια σχέση δημιουργικού πειραματισμού».

2016.06.06 7ο φεστιβάλ αφήγησης Ολύμπου.
2016.10.20-23 5ο πανελλήνιο συνέδριο αναπτυξιακής ψυχολογίας. 

Παιδαγωγικά τμήματα Π.Θ. και κλάδος αναπτυξιακής 
ψυχολογίας ΕΛ.Ψ.Ε.

2017

2017.04.03 Παγκόσμια ήμερα ποίησης. Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού-
κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Παιδικού Βιβλίου.

2017.04.7-12 9ο διεθνές συνέδριο «Mathematics education and society» 
(MES9), ξενοδοχείο Valis resort, Αγριά Βόλου. Συμμετείχαν 
επιστήμονες από 29 χώρες του κόσμου. 

2017.10.19-22 2ο πανελλήνιο συνέδριο σχολικής ψυχολογίας. Παιδαγωγικά 
τμήματα Π.Θ. και κλάδος σχολικής ψυχολογίας ΕΛ.Ψ.Ε.

2018

2018.03.14 Εκδηλώσεις για την παγκόσμια ήμερα ποίησης. Εργαστήριο 
Λόγου και Πολιτισμού-κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Παιδικού 
Βιβλίου.

2018.06.3 9ο δημιουργικό διαπολιτισμικό εργαστήριο για παιδιά, πάρκο 
Αργοναυτών, παραλία Βόλου.

2018.08.31 5ο εθνολογικό συνέδριο «Η πολιτιστική κληρονομιά της 
πεδινής Θεσσαλιας. Η πολιτισμική της διαχείριση».

2018.09.21 2ο πανελλήνιο συνέδριο δικτύου πρακτικών ασκήσεων.
2018.10.24 Διημερίδα «Παιδική και εφηβική λογοτεχνία: διδακτικές 

εφαρμογές» και τιμητικό αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Β. Δ. Αναγνωστόπουλο.
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Ζ2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

«ΚΛΩΣΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΑΝΕ ΛΙΟΝΤΑΡΙ»
2009-2019: ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ  

      ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Την άνοιξη του 2009, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού 
στο πλαίσιο του μαθήματος επιλογής «Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση 
διαπολιτισμικών δράσεων» (διδάσκων: Κώστας Μάγος) σε συνεργασία με τις/τους 
φοιτήτριες/ές, αποφασίσαμε να οργανώσουμε ένα αντιρατσιστικό δρώμενο στην 
πλατεία του Αγίου Νικολάου, στο κέντρο του Βόλου. Επιλέξαμε ως τίτλο την 
αφρικανική παροιμία «Κλωστές ενωμένες κρατάνε λιοντάρι», με σκοπό να 
αναδείξουμε την ανάγκη ανάπτυξης συλλογικών δράσεων κατά του ρατσισμού, 
των διακρίσεων και της ξενοφοβίας. Ενώθηκαν μαζί μας οι φοιτήτριες/ές του 
μαθήματος «Διδακτική της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση» (διδάσκουσα: 
Άλκηστις Κοντογιάννη) και την 21η Μαρτίου του 2009 περίπου εκατό φοιτήτριες 
και φοιτητές του ΠΤΠΕ, κρατώντας πολύχρωμες κλωστές και κορδέλες, 
συμμετείχαν σε αυτό το πρώτο αντιρατσιστικό δρώμενο.

Η ικανοποίηση όλων των συμμετεχόντων από την εξέλιξη του δρώμενου 
ήταν μεγάλη και έτσι αποφασίσαμε να το επαναλάβουμε με τον ίδιο σκοπό και με 
αντίστοιχο περιεχόμενο και την επόμενη χρονιά, εμπλουτίζοντάς το και με άλλες 
παράλληλες δράσεις, όπως η πραγματοποίηση ζωντανών ωριαίων ραδιοφωνικών 
εκπομπών με αντιρατσιστικό περιεχόμενο. Οι εκπομπές ξεκίνησαν στον τότε 
ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Βόλου και, όταν αυτός «σιώπησε», μεταφέρθηκαν 
στην ΕΡΑ Βόλου, όπου και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. 

Παράλληλα, την ίδια χρονιά σε συνεργασία πάντα με τις/τους φοιτήτριες/ές 
αποφασίσαμε την οργάνωση μιας αντιρατσιστικής δράσης για παιδιά και έτσι στο 
πλαίσιο του ίδιου μαθήματος επιλογής τον Ιούνιο του 2009 πραγματοποιήθηκε το 
πρώτο ανοικτό δημιουργικό διαπολιτισμικό εργαστήριο για παιδιά με τίτλο: «Ένας 
Βόλος Όλος Χρώμα». Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η διαπολιτισμική 
ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων μέσα από διάφορες δημιουργικές 
δραστηριότητες, όπως ζωγραφική, κολάζ, κατασκευή αφίσας, θεατρικό παιχνίδι, 
μουσικοκινητικές δράσεις, ομαδικό παιχνίδι, αφήγηση κ.ά. Στο εργαστήριο 
συμμετείχε μεγάλος αριθμός παιδιών, που μέσα από τα έργα τους ύψωσαν τη δική 
τους φωνή υπέρ της αποδοχής και του σεβασμού της διαφορετικότητας. Τον 
Ιούνιο του 2019 το διαπολιτισμικό εργαστήριο «Ένας Βόλος Όλος Χρώμα» 
συμπληρώνει τα δέκα χρόνια παρουσίας στην πόλη του Βόλου. Μέσα σε αυτή τη 
δεκαετή διαδρομή εκατοντάδες φοιτήτριες/ές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
παραδείγματα εφαρμογής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην πράξη, να 
πραγματοποιήσουν μικρές επιτόπιες ερευνητικές δραστηριότητες, να σχεδιάσουν 
διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό υλικό, να πειραματισθούν με τις διδακτικές τεχνικές 
της βιωματικής μάθησης αλλά και να συνεργασθούν με σχολεία, συλλόγους και 
κοινωνικούς φορείς.
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Η ανάπτυξη συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς αποτελεί μια σταθερή 
διάσταση στην πραγματοποίηση των αντιρατσιστικών και διαπολιτισμικών 
δράσεων του ΠΤΠΕ. Έχοντας ως βασική θέση την άποψη ότι η σχέση Πανεπιστημίου 
και τοπικής κοινωνίας είναι μια σχέση δυναμική και ότι η αλληλεπίδραση των 
ακαδημαϊκών και κοινωνικών θεσμών συμβάλλει στην από κοινού ανάπτυξη και 
βελτίωσή τους, στο πλαίσιο της πραγματοποίησης αντιρατσιστικών και 
διαπολιτισμικώνδράσεων μέσα στη δεκαετία που πέρασε το Π.Τ.Π.Ε. συνεργάστηκε 
με κοινωνικούς φορείς της πόλης του Βόλου όπως: την Κοινωνική Οργάνωση 
Άρσις, το Κέντρο Ρομά Αλιβερίου, το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, το Ορφανοτροφείο, 
το Στέκι Μεταναστών, το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων κ.ά. Στην ανάπτυξη των 
παραπάνω συνεργασιών καθοριστική ήταν η συμβολή της επίκουρης καθηγήτριας 
κας Μαρίας Τσουβαλά, καθώς στο πλαίσιο των μαθημάτων τής σωματικής 
έκφρασης οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες ανέπτυσσαν τρόπους επικοινωνίας 
και ανταλλαγής, ξεπερνώντας τα εμπόδια των διαφορετικών μητρικών γλωσσών. 
Αντίστοιχα, στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων με πρόσφυγες μαθητές, τόσο στο 
Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων «Μόζα» όσο και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι πρωτοβουλίες της καθηγήτριας κας Μαρίας 
Παπαδοπούλου και του μέλους Ε.ΔΙ.Π. κας Μάγδας Βίτσου στην οργάνωση 
εξάμηνης δράσης για παιδιά πρόσφυγες στα δύο τμήματα Δ.Υ.Ε.Π. Βόλου με 
συμμετοχή φοιτητριών. Τέλος, ιδιαίτερα υποστηρικτική ήταν η συμβολή του 
καθηγητή κ. Βασίλη Πανταζή στην οργάνωση ενός αρχικού πλαισίου επικοινωνίας 
και συνεργασίας ανάμεσα στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων ‘Μόζα’ και το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Οι συνεργασίες του Τμήματος με κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις δεν 
βοήθησαν μόνο στη δυνατότερη έκφραση μηνυμάτων κατά του ρατσισμού και των 
διακρίσεων, αλλά συγχρόνως συνέβαλαν στη γνωριμία και αλληλεπίδραση των 
φοιτητριών/ών  με τα μέλη των παραπάνω φορέων και ομάδων.  Έτσι, για 
παράδειγμα, η συνάντηση των φοιτητριών/ών με συνομήλικους ασυνόδευτους 
αιτούντες άσυλο νέους και η συνεργασία στην οργάνωση και πραγματοποίηση 
κοινών δράσεων, βοήθησε τα μέλη και των δυο ομάδων να συναισθανθούν ότι, 
παρά το διαφορετικό παρελθόν, μοιράζονται όνειρα και ελπίδες για ένα κοινό 
όραμα: το όραμα ενός πολύχρωμου κόσμου, όπου οι εθνικές, πολιτισμικές, 
γλωσσικές, θρησκευτικές και άλλες διαφορές θα εκλαμβάνονται ως κοινωνικός 
πλούτος και όχι ως κοινωνική απειλή. Οι δραστηριότητες και οι συνεργασίες αυτές 
βοήθησαν τις/τους  φοιτήτριες/ές του Τμήματος και μελλοντικές/ούς εκπαιδευτικούς 
να κατανοήσουν ότι ένα τέτοιο όραμα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από 
συλλογικές δράσεις. Γιατί, όπως επισημαίνει και η αφρικανική παροιμία «Κλωστές 
ενωμένες κρατάνε λιοντάρι»….

Κώστας Μάγος
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Ζ3. ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ, ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Από το 1990 και έως σήμερα ο Καθηγητής Απόστολος Μαγουλιώτης με 
φοιτητές του Π.Τ.Π.Ε. συμμετέχουν σε επιστημονικά προγράμματα δημιουργώντας 
κουκλοθεατρικές ομάδες και δίνουν ανάλογες παραστάσεις. Επίσης με φοιτητές, 
εκπαιδευτικούς και μαθητές, ιδρύουν θεατρικές ή κουκλοθεατρικές ομάδες, 
κατασκευάζουν κούκλες, σκηνικά και δίνουν παραστάσεις σε σχολεία, γιορτές, 
συνέδρια, φεστιβάλ. Ακόμη κατασκευάζουν κούκλες, εικαστικά έργα και τα 
εκθέτουν σε διάφορους χώρους. 

1. Συμμετοχή σε επιστημονικά προγράμματα 

1992-94: Δημιουργείται Κουκλοθεατρική ομάδα για το ερευνητικό 
πρόγραμμα της ΕΟΚ και της Εν. Κατ. Βόλου, με  θέμα: «Υγιεινή 
διατροφή για παιδιά», κατασκευάζει κούκλες κ.ά, ανεβάζει το έργο: 
«Ο χορός των τροφίμων» και δίνει παραστάσεις στους Νομούς 
Μαγνησίας, Καρδίτσας και Λαμίας.

1995-96 Δημιουργείται μια άλλη Κουκλοθεατρική ομάδα για το ερευνητικό 
πρόγραμμα «Σχολείο Άσθματος» του κ. Κ. Γουργουλιάνη Καθηγητή 
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γράφει το 
έργο με θέμα: Παιδικό άσθμα, κατασκευάζει κούκλες (Μάππετ) κ.ά. 
και δίνει παραστάσεις σε διάφορους χώρους.

2. Θεατρικές παραστάσεις

1999: Το ταξίδι με την Αργώ, έργο της Αγγελικής Θάνου, που 
πραγματοποιήθηκε από νήπια και παιδιά του 45ου Δημοτικού Σχολείου 
Βόλου, καθώς και φοιτητές του Π.Τ.Π.Ε. του Π.Θ. σκηνογραφία 
(σκηνικά & κουστούμια) Απόστολου Μαγουλιώτη (παράσταση στο 
αμφιθέατρο Κορδάτου-Μάιος 1999).

2000: Το κουβάρι των αλλόκοτων πραγμάτων, θεατρική παρουσίαση από  
φοιτητές του Π.Θ. στο θέατρο κτηρίου Σπίρερ (Βόλος, Ιούνιος και 
Δεκέμβριος 2000).

2004: Το «Κουαρτέτο Μύθιους παραμύθιους», κείμενα Μάρθας Μαυρίδου, 
σκηνοθεσία Σπύρου Μαβίδη, σκηνογραφία (σκηνικά & κουστούμια) 
Απόστολου Μαγουλιώτη. Παραστάσεις δόθηκαν:

i.  Θέατρο Παλιά Ηλεκτρική, Βόλος, Νοέμβριος –Δεκέμβριος 2004. 
ii.  21ο Φεστιβάλ θεάτρου Καρδίτσας, Μάρτιος 2005.
iii.  Κοζάνη, Μάιος 2005.
iv.  Β’ Πανελλήνιοι αγώνες θεάτρου, Έβρος, Σεπτέμβριος 2005.

3. Κουκλοθεατρικές ομάδες και παραστάσεις  τους

1991-93: Ίδρυση (Α’) κουκλοθεατρικής ομάδας φοιτητών (ΠΤΝ του Π.Θ.) με 
την επωνυμία «Φουντάκια» (Άνοιξη του 1991).

Κουκλοθεατρικές παραστάσεις:

α. Στο πλαίσιο εκδηλώσεων (Ιούνιος 1991) των Παιδαγωγικών Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατασκευάζουν κούκλες (Μάππετ) και σκηνικά και 
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ανεβάζουν το  έργο «Ο Ψαροτρομάρας» της  Φρόσως Χατόγλου δίνοντας 
παραστάσεις στο χώρο του κτιρίου Παπαστράτου. Στη συνέχεια προσκληθήκαμε 
από τον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Βόλου και δώσαμε παραστάσεις στο  πλαίσιο 
εκδηλώσεων «Χριστούγεννα 1991» στο Δημοτικό θέατρο Βόλου. Στη συνέχεια 
δώσαμε παραστάσεις σε σχολεία του Νομού Μαγνησίας και Χανίων Κρήτης.

β. Τον Ιούνιο του 1992 ανεβάζουν το έργο: «Του δάσους τα καμώματα» έργο 
του Β. Κτιστόπουλου, και δίνουν παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου και 
στην Καρδίτσα και στη Λαμία. Επίσης, δίνουν παράσταση στην έναρξη του 
Συνεδρίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και 
Οικολογία που έγινε στο Βόλο, καθώς και στις εκδηλώσεις της Β’ Πολιτιστικής 
Πανεπιστημιάδας στην Αθήνα.
1992-93: Ίδρυση (Β’) κουκλοθεατρικής ομάδας φοιτ. (ΠΤΝ του Π.Θ.) με την 

επωνυμία «Φωτοβολίδες», (Άνοιξη του 1992). Κατά τον μήνα Νοέμβριο 
1992, δίνει παραστάσεις στις εκδηλώσεις της Β’ Πολιτιστικής 
Πανεπιστημιάδας, με το κουκλοθεατρικό έργο: «Να η ευκαιρία-να μια 
ευκαιρία» και τον Ιούνιο του 1993 έδωσαν παραστάσεις στο Πνευματικό 
Κέντρο Βόλου. Οι Φωτοβολίδες ανανεώνονται από φοιτητές του 4ου 
έτους, κατασκευάζουν κούκλες (Μάππετ) και σκηνικά και ανεβάζουν το 
έργο «Πόλο Κόντρες» έργο της Β. Γεωργιάδου και δίνουν παραστάσεις τα 
Χριστούγεννα του 1993 στο Στέκι Παιδιού του Δήμου Βόλου, επίσης σε 
εορταστικές εκδηλώσεις της Αστυνομίας Βόλου, Σκιάθο.

 Η κουκλοθεατρική ομάδα Φωτοβολίδες διασκευάζει το λαϊκό κυπριακό 
παραμύθι «Κουκουφιάος» και δίνει παραστάσεις: Στο Συνέδριο «Λαϊκό 
παραμύθι και παραμυθάδες» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πορταριά 
Βόλου, Μάιος 1993), επίσης σε σχολεία του Νομού Μαγνησίας και Καρδίτσας.

 Το Χειμώνα του 1992-93 οι  φοιτητές του 4ου έτους του ΠΤΝ του Παν. 
Θεσσαλίας και στα πλαίσια του Μαθήματος «Κουκλοθέατρο ΙΙ» 
κατασκευάζουν κούκλες μεγάλες  και  σκηνικά και ανεβάζουν επτά (7) 
κουκλοθεατρικά έργα για μικρούς και μεγάλους. Με τα έργα αυτά τον 
Μάρτιο 1993 κάνουν ένα αφιέρωμα για το Κουκλοθέατρο στο 
Πανεπιστήμιο και συζητούν με τους θεατές.

1998: Ίδρυση (Γ’) κουκλοθεατρικής ομάδας από φοιτητές του ΠΤΝ του Π.Θ. με 
διασκευή του έργου «Ο μαθητής» (από «Τα παραμύθια της γιαγιάς 
Μαράθους» του Β. Δ. Αναγνωστόπουλου), κατασκευάζουν κούκλες 
(Μάππετ) και σκηνικά και δίνουν παραστάσεις στο Νομό Μαγνησίας. Οι 
παραστάσεις αυτές άρχισαν από τις εκδηλώσεις για την «Επέτειο δέκα 
χρόνων από την λειτουργία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Βόλος, 
Δεκέμβριος 1998).

2000, 2012:  Ίδρυση (Δ’) ομάδα κουκλοθεάτρου  σκιών με τις φοιτήτριες Ζησάκη 
Κατερίνα και Παπαναγιώτου Όλγα (του Π.Τ.Π.Ε. του Παν. Θεσσαλίας). 
Εμπνέονται από τα μελανόμορφα αγγεία κατασκευάζουν φιγούρες 
θεάτρου σκιών, σκηνικά και σκηνή και ολοκληρώνουν το έργο «Ένα πιθάρι 
γεμάτο μύθους» που είναι μια διασκευή μύθων του Αισώπου με 
πρωταγωνίστρια την αλεπού και συμπρωταγωνιστές άλλα ζώα και πουλιά. 



161

Η πρώτη τους εμφάνιση γίνεται στο Συνέδριο του Πολιτιστικού 
Οργανισμού Δήμου Ιωλκού και του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με θέμα: «Θέατρο Σκιών και Εκπαίδευση» (12-13 Μαΐου). Στη συνέχεια 
δίνουν παραστάσεις σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς του Νομού 
Μαγνησίας, σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο 5ο 
Φεστιβάλ Αφήγησης Κάτω Ολύμπου, που πραγματοποιήθηκε στην 
Καλλιπεύκη στις 29 και 30 Ιουνίου 2012.

2002: Ίδρυση (Ε’) κουκλοθεατρικής ομάδας με  τις Νηπιαγωγούς: Εύη 
Γεωργίου και Μάρθα Μαυρίδου. Κατασκεύασε κούκλες και άλλα 
αντικείμενα για το κουκλοθεατρικό έργο: Η Μύτη του Φασουλή της 
Αντιγόνης Μεταξά και έδωσε παραστάσεις σε εκδήλωση των ΟΔΗΓΩΝ 
Τρικάλων (7-4-2002).

2002: Ίδρυση (ΣΤ’) κουκλοθεατρικής ομάδας φοιτητών (Π.Τ.Π.Ε. του Π.Θ.). 
Σκηνογραφία (σκηνή, σκηνικά και κούκλες), σκηνοθεσία και διασκευή 
του «Για όλα φταίει ο κουραμπιές» έργο της Τασούλας Τσιλημένη. 
Παραστάσεις δόθηκαν: στο θέατρο Σπίρερ 11-12-2002, στο 
αμφιθέατρο Σαράτση Κτίριο Παπαστράτου 18-12-2002 και στη 
θέατρο Νέας Ιωνίας 23-12-2002.

2003: Ίδρυση (Ζ’) κουκλοθεατρικής ομάδας «Ημέρες» φοιτ. (Π.Τ.Π.Ε. του 
Π.Θ.). Σκηνογραφία (σκηνή, σκηνικά, κούκλες) και σκηνοθεσία για το 
έργο «Παίζω με τις ημέρες» του Β. Δ. Αναγνωστόπουλου. Παραστάσεις 
δόθηκαν στο Συνέδριο του Π.Τ.Π.Ε. του Π.Θ. και του ΚΕΠΒ (ΙΒΒΥ) με 
θέμα: «Το ελληνικό παιδικό νεανικό μυθιστόρημα από το 1980 έως 
σήμερα», Βόλος 9-11 Μαϊου 2003. 

2004: Ίδρυση (Η’) κουκλοθεατρικής ομάδας φοιτ. (Π.Τ.Π.Ε. του Π.Θ.). 
Κατασκευή κουκλών και σκηνοθεσία για το έργο «Ο κύριος Α και η 
κυρία Ω», που παρουσιάστηκε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- Δραματική τέχνη στην Εκπαίδευση», Βόλος, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μάιος 2004-23-25.

2005: Ίδρυση (Θ’) κουκλοθεατρικής ομάδας μικτού θεάτρου (κούκλες-
φοιτητές και νήπια, σκηνοθεσία, σκηνογραφία, και Κούκλες) για το 
έργο «Η κυρά μάνα Θάλασσα» της Τζένης Μωραϊτη. Παραστάσεις 
δόθηκαν την άνοιξη στο θέατρο Σπίρερ του Βόλου και στο αμφιθέατρο 
Σαράτση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2006: Ίδρυση (Ι’) κουκλοθεατρικής ομάδας μικτού θεάτρου (κούκλες-
φοιτητές και νήπια), σκηνοθεσία, σκηνογραφία, κουστούμια και 
κούκλες για το έργο του Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, σε 
ζωντανή μουσική της Γ. Μυράτ και σε συνεργασία με το ΔΠ.Θ. Δήμου 
Βόλου. Παραστάσεις δόθηκαν στο Δημοτικό θέατρο Βόλου.

2009: Ίδρυση (ΙΑ’) κουκλοθιάσου «Ευ…Ταξίες», με φοιτητές του Π.Τ.Π.Ε. Π.Θ., 
σκηνοθεσία και γενική επιμέλεια του έργου «Καλικαντζαροαταξίες» 
για την γιορτή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 19-12-2009, Βόλος.

2014: Ίδρυση (ΙΒ’) κουκλοθιάσου «Καρώ», με φοιτητές του Π.Τ.Π.Ε. Π.Θ., 
σκηνοθεσία και γενική επιμέλεια του έργου «Οι φίλοι μας».



162

4. Δημιουργία Εικαστικών έργων και κουκλών  

1990: Κατασκευές μικρών παιχνιδιών τα οποία προσφέρονταν στα παιδιά 
επισκέπτες της έκθεσης παιδικού βιβλίου κατά την περίοδο 
Χριστουγέννων (κτίριο Παπαστράτου, Δεκέμβριος).

1991-92: Οργάνωση συμμετοχής φοιτητικού διαγωνισμού ζωγραφικής (40 
έργων φοιτητών του ΠΤΝ του Παν. Θεσσαλίας), που πραγματοποιήθηκε 
στη Β’ Πολιτιστική Πανεπιστημιάδα (ΕΜΠ Ζωγράφου).

1992-93: Κατασκευές αναμνηστικών τα οποία προσφέρονταν κάθε φορά στους 
πτυχιούχους του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την ημέρα της 
απονομής πτυχίων τους.

1992: Έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και κατασκευών των φοιτητών του ΠΤΝ 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κτίρια Πεδίου του Άρεως, Ιούλιος).

1998: Έργα ζωγραφικής και κατασκευών των φοιτητών του ΠΤΝ του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κτίριο Παπαστράτου, Δεκέμβριος).

1999: Κατασκευές των φοιτητών του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(κτίριο Παπαστράτου, Δεκέμβριος).

2000: Κατασκευές των φοιτητών του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(κτίριο Παπαστράτου, Δεκέμβριος).  

2002: Έργα ζωγραφικής, κατασκευών και κουκλών των φοιτητών του Π.Τ.Π.Ε. 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την εκδήλωση Διημερίδας 
Ψυχολογίας (κτίριο Παπαστράτου, Απρίλιος).

2003: Κατασκευή παιχνιδιών στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του 1ου Φεστιβάλ 
Αφήγησης Κάτω Ολύμπου, που πραγματοποιήθηκε στην Καλλιπεύκη 
στις 20-22 Ιουνίου 2003.

2005: Κατασκευή παιχνιδιών στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του 2ου Φεστιβάλ 
Αφήγησης Κάτω Ολύμπου, που πραγματοποιήθηκε στην Καλλιπεύκη 
στις 17 και 18 Ιουνίου 2005.

2007: Κατασκευή παιχνιδιών στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του 3ου Φεστιβάλ 
Αφήγησης Κάτω Ολύμπου, που πραγματοποιήθηκε στην Καλλιπεύκη 
στις 15 και 17 Ιουνίου 2007.

2009: Κατασκευή παιχνιδιών στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του 4ου Φεστιβάλ 
Αφήγησης Κάτω Ολύμπου, που πραγματοποιήθηκε στην Καλλιπεύκη 
στις 3 και 4 Ιουλίου 2009.

2012: Κατασκευή παιχνιδιών στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του 5ου Φεστιβάλ 
Αφήγησης Κάτω Ολύμπου, που πραγματοποιήθηκε στην Καλλιπεύκη 
στις 29 και 30 Ιουνίου 2012.

2014: Κατασκευή παιχνιδιών στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του 6ου Φεστιβάλ 
Αφήγησης Κάτω Ολύμπου, που πραγματοποιήθηκε στην Καλλιπεύκη 
στις 20 και 21 Ιουνίου 2014.

2015-16: Έκθεση και έκδοση βιβλίου με κατασκευές παιχνιδιών (ΠΑΙΖΩ-
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ-ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ) από φοιτητές του μαθήματος Γλυπτική – Κατασκευές: 
Θεωρία και πράξη στο νηπιαγωγείο. 
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2016: Κατασκευή παιχνιδιών στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του 7ου 
Φεστιβάλ Αφήγησης Κάτω Ολύμπου, που πραγματοποιήθηκε στην 
Καλλιπεύκη στις 6 Ιουνίου 2016.

2016-17: Έκθεση και έκδοση βιβλίου με κατασκευές ως μέσα σύνδεσης με τα 
αντικείμενα μάθησης (ΠΑΙΖΩ - ΣΥΝΔΕΩ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ – 
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ - ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ) από 
φοιτητές του μαθήματος «Γλυπτική – Κατασκευές: Θεωρία και 
πράξη στο νηπιαγωγείο». 

2018: Κατασκευές μεγάλων κουκλών από τους φοιτητές του 6ου εξ. στον 
αίθριο χώρο του Παπαστράτου. 

2018: Δημιουργία εικαστικών έργων από την συνύπαρξη φοιτητών του 
8ου εξ. με παιδιά του10ου Νηπιαγωγείου Ν. Ιωνίας (Μαγνησία) 
Υπεύθ. Νηπ.: Καραδήμου Ελένη, και με παιδιά του 2ου Νηπιαγωγείου 
Αισωνίας-Διμηνίου (Μαγνησία) Υπεύθ. Νηπ.: Παπαϊωάννου 
Ελευθερία, Καρέλη Ευαγγελία στον εξωτερικό χώρο του 
Παπαστράτου (τέλη Μαΐου). 

2018-19: Κατασκευές (από άχρηστα υλικά) μεγάλων βιβλίων από τους 
φοιτητές του 7ου εξ. στον αίθριο χώρο του Παπαστράτου. 

2018-19: Κατασκευές μεγάλων κουκλών από τους φοιτητές του 6ου εξ. στον 
αίθριο χώρο του Παπαστράτου. 
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 Ταυτότητα φοιτητή του Παιδαγωγικού Τμήματος  
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1989)  

Χάρτινη καρτέλα (δύο όψεων) για καταχώρηση γενικών στοιχείων, βαθμολογίας και ολοκλήρωσης σπουδών του κάθε φοιτητή/τριας (1989-1991).

Βιβλιάριο Καταχώρησης βαθμολογίας του σπουδαστή/ριας  
(Σχολής Νηπιαγωγών Καρδίτσας), κατά έτος, περίοδο,  

μεταφορά και στις Πρακτικές Ασκήσεις  

Δελτίο ταυτότητας σπουδάστριας Σχολής Νηπιαγωγών Καρδίτσας

Ζ4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
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Στοιχεία Ταυτότητας
Επώνυμο : 
Πατρώνυμο : 
Τόπος Γέννησης : 

Στοιχεία Εγγραφής
Ημερομηνία : 
Εξάμηνο :
Τρόπος Εγγραφής :
Αρ. Μητρώου:

Η εγγραφή ισχύει αναδρομικά από 1/9/2014.
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 8 εξάμηνα.
Η ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ αφού επέτυχε στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκέντρωσε τον απαιτούμενο
αριθμό πιστωτικών μονάδων, κρίθηκε άξια πτυχίου του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
της ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με βαθμό:
9,32 (ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ) "Άριστα".
Η ανωτέρω ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της για τη λήψη του πτυχίου στις 2/7/2018.

Ορκίστηκε στις 20/7/2018 ( 20 Ιουλίου 2018 ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σελίδα 1 [02930] ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ. Πρωτ : 1831

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

12/9/2014
1ο - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
02930

Όνομα : 
Μητρώνυμο : 

Ημερ. Γέννησης : 

Ακαδ. Έτος : 
Σύνολο Εξάμ. : 

Αρ. Γεν.Μητρώου:

ΗΛΕΚΤΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
01/07/1994

2014 - 2015
8

0214105

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ

Βαθμολογική Κλίμακα Επιτυχίας

α) 5 - 6.49 Καλώς
β) 6.5 - 8.49 Λίαν Καλώς
γ) 8.5 - 10 Άριστα

ΒΟΛΟΣ, 10/04/2019

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η. ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σελίδα 2 [02930] ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πίνακας Βαθμολογίας
ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜ ECTS ΒΑΘ. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
1 [ΓΛ0307] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1ο  6.0 10 ΔΕΚΑ
2 [ΘΠ0300] ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 1ο  6.0 10 ΔΕΚΑ
3 [ΙΠ0201] ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1ο  6.0 10 ΔΕΚΑ
4 [ΙΠ1021] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 1ο  6.0 8 ΟΚΤΩ
5 [ΚΤ0101] ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 1ο  6.0 10 ΔΕΚΑ
6 [ΠΑ0103] ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
1ο  6.0 7 ΕΠΤΑ

7 [ΠΔ1250] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1ο  6.0 9 ΕΝΝΕΑ

8 [ΠΔ1320] Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1ο  6.0 10 ΔΕΚΑ

9 [ΨΧ0700] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 1ο  6.0 7 ΕΠΤΑ
10 [ΨΧ9040] ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1ο  6.0 10 ΔΕΚΑ
11 [ΒΠ0405] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3ο  6.0 10 ΔΕΚΑ
12 [ΒΠ0800] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ 3ο  6.0 10 ΔΕΚΑ
13 [ΘΠ0320] ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ Η

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
3ο  6.0 6,5 ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ

14 [ΚΤ1102] ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3ο  6.0 10 ΔΕΚΑ
15 [ΠΑ0200] ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
3ο  6.0 9 ΕΝΝΕΑ

16 [ΠΔ1000] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 3ο  6.0 5,5 ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ
17 [ΠΔ1395] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι
3ο  6.0 5 ΠΕΝΤΕ

18 [ΨΧ1103] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3ο  6.0 10 ΔΕΚΑ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
19 [ΞΓ0301] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι 3ο  3.0 10 ΔΕΚΑ
20 [ΞΓ0302] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ 3ο  3.0 10 ΔΕΚΑ
21 [ΞΓ0303] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ 4ο  3.0 10 ΔΕΚΑ
22 [ΞΓ0304] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV 4ο  3.0 10 ΔΕΚΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
23 [ΑΣ003] ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 7ο  5.0 8,5 ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ
24 [ΠΔ1210] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗΣ
8ο 15.0 10 ΔΕΚΑ

Ε.Ε.ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
25 [ΠΕ3Ε] Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία 2ο  5.0 10 ΔΕΚΑ
26 [ΠΨ1308] ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΤΥΠΙΚΕΣ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΑΤΥΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
5ο  5.0 9 ΕΝΝΕΑ

27 [ΒΠ0815] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Ποιοτικές
προσεγγίσεις

5ο  5.0 9 ΕΝΝΕΑ

28 [ΓΛ0620] ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

5ο  5.0 10 ΔΕΚΑ

29 [ΚΤ1390] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΑ

5ο  5.0 10 ΔΕΚΑ

30 [ΠΔ1290] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 5ο  5.0 10 ΔΕΚΑ
31 [ΠΕ2Ε] Περιβαλλοντική εκπαίδευση 5ο  5.0 8 ΟΚΤΩ
32 [ΓΛ0618] ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 6ο  5.0 9 ΕΝΝΕΑ
33 [ΘΠ0811] ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6ο  5.0 10 ΔΕΚΑ

34 [ΚΤ0320] ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

6ο  5.0 10 ΔΕΚΑ

35 [ΠΔ1420] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

6ο  5.0 10 ΔΕΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σελίδα 3 [02930] ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πίνακας Βαθμολογίας
ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜ ECTS ΒΑΘ. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
36 [ΨΧ0205] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 6ο  5.0 9,5 ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ
37 [ΨΧ1105] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 6ο  5.0 10 ΔΕΚΑ
38 [ΚΤ0102] ΓΛΥΠΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
7ο  5.0 10 ΔΕΚΑ

39 [ΚΤ0321] ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΣΤΗΝΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

7ο  5.0 10 ΔΕΚΑ

40 [ΚΤ1380] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

7ο  5.0 10 ΔΕΚΑ

41 [ΠΕ1000] ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 7ο 10.0 10 ΔΕΚΑ
42 [ΨΧ0110] ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
7ο  5.0 10 ΔΕΚΑ

43 [ΨΧ0509] ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ:
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

8ο  5.0 10 ΔΕΚΑ

Σύνολα μαθημάτων που υπολογίζονται στο πτυχίο
Μαθήματα: ΥΠ=18, ΞΓ=4, ΣΕΜ=2, ΕΕ=19
ECTS : ΥΠ=108, ΞΓ=12, ΣΕΜ=20, ΕΕ=100

Σημείωση: Τα μαθήματα με αστερίσκο (*) στα αριστερά του τίτλου δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η. ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗ

Χάρτινη φοιτητική ταυτότητα (εξομοιωμένης 
φοιτ. του Π.Τ.Π.Ε. 1997-98)

Ηλεκτρονική καρτέλα για καταχώρηση γενικών  
στοιχείων, βαθμολογίας και ολοκλήρωσης σπουδών 

του κάθε φοιτητή/τριας του Π.Τ.Π.Ε. (2017-2018)

Ταυτότητα φοιτήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Προσχολικής Εκπαίδευσης  Π.Θ. (2014-2020).
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ΟΙ φοιτήτριες ως εθελόντριες στο 5ο πανελλήνιο συνέδριο αναπτυξιακής ψυχολογίας (2016)

Η Ε.ΔΙ.Π.  Ε. Κονταξή σε εκδήλωση του Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού

Η Καθηγήτρια  Α. Χρονάκη σε συνάντηση με φοιτητές/τριες και επισκέπτες
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Ο Αναπλ. Καθηγητής Π. Κανελλόπουλος με τις φοιτήτριες/τές του μαθήματος  
'Συνθέτοντας με τα παιδιά: Θεωρία & πράξη της δημιουργικής μουσικής παιδαγωγικής

Η Επικ. Καθηγήτρια  Β. Μπαρμπούση σε μάθημα με φοιτητές/τριες (1990-91)

Ο Καθηγητής  Α. Μαγουλιώτης (με φοιτήτριές του, νηπιαγωγούς και τη Σύμβουλο 
κα Τ. Μωραΐτη) σε υποδειγματική διδασκαλία του σε νηπιαγωγείο Βόλου (2019)
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Η Καθηγήτρια Ά. Χρονάκη σε δράσεις παίζοντας μαθαίνουν μαθηματικές έννοιες

Πανό από την εκδήλωση (2012)

«Ένας Βόλος Όλος Χρώμα»: Δημιουργικό διαπολιτισμικό εργαστήριο για παιδιά. 
Πάρκο Αργοναυτών, Παραλία Βόλου (24-5-2009)
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«Εγώ είμαι ο ‘Άλλος’»: Δρώμενο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού, 
Πλατεία Αγ. Νικολάου, Βόλος (Μάρτιος 2013)

«Κλωστές Ενωμένες Κρατάνε Λιοντάρι»: Δρώμενο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα  
κατά του Ρατσισμού, Πλατεία Αγ. Νικολάου, Βόλος, (κοινωνική δράση)

Πειράματα στα μαθήματα της 
Καθηγήτριας Β. Χρηστίδου με τις φοιτήτριες 

και τους φοιτητές.  
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Φοιτητική εκδρομή στην Αίγυπτο (1992)

«Εικονικός πόλεμος», από το 
αντιρατσιστικό δρώμενο με τίτ-
λο «…κανένας δε βάζει τα παιδιά 
του σε μια βάρκα εκτός αν το 
νερό είναι πιο ασφαλές από την 
στεριά» πραγματοποιήθηκε με 
τη συμμετοχή φοιτητριών και 
φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, εφήβων από τον  
Ξενώνα υποδοχής και φιλοξενίας 
ανηλίκων αιτούντων άσυλο της 
κοινωνικής οργάνωσης «Άρσις», 
καθώς και την ομάδα κρουστών 
«Caracatu». Οι δράσεις οργα-
νώθηκαν από τους Επικ.  
Καθηγητές: Κώστα Μάγο και 
την Μαρία Τσουβαλά (2016)

Θεατρική παράσταση 
«Το ταξίδι  με  την  Αργώ», έργο της  

Αγγελικής  Θάνου, που πραγματο-
ποιήθηκε από νήπια και παιδιά του 
45ου Δημοτικού  Σχολείου  Βόλου, 

καθώς και φοιτητές του Π.Τ.Π.Ε. του 
Π.Θ., σε σκηνογραφία, σκηνικά 

& κουστούμια του Λέκτορα  
Α. Μαγουλιώτη  (στο αμφιθέατρο  

Κορδάτου –Μάιος 1999).    
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Οι φοιτήτριες  Κ. Ζησάκη και 
Ο. Παπαναγιώτου εμπνέονται 
από τα μελανόμορφα αγγεία  
και κατασκευάζουν φιγούρες  
θεάτρου  σκιών, σκηνικά και  
σκηνή και γράφουν το έργο  
«Ένα πιθάρι  γεμάτο  μύθους»  
(διασκευή μύθων του Αισώπου)  
με πρωταγωνίστρια  την αλεπού 
και συμπρωταγωνιστές  άλλα  
ζώα και πουλιά. Η  πρώτη τους 
παράσταση  στο συνέδριο:  
«Θέατρο  Σκιών  και 
Εκπαίδευση» (2000)

Η καθηγήτρια  Δ. Κακανά με τους/τις φοιτητές/τριες του μεταπτυχιακού

Στο πλαίσιο  του Μαθήματος  «Κουκλοθέατρο ΙΙ», οι   φοιτητές/τριες  του  4ου έτους  του Τμήματος   
κατασκευάζουν  κούκλες μεγάλες  και  σκηνικά  και ανεβάζουν επτά  (7)  κουκλοθεατρικά  έργα  για   

μικρούς  και  μεγάλους.  Με  τα  έργα  κάνουν  ένα  αφιέρωμα  για το  Κουκλοθέατρο  στο Πανεπιστήμιο 
και συζητούν με τους θεατές. Ένα δείγμα μετά από κάποια παράσταση: οι φοιτήτριες Ε. Καραδήμου και 

Χ. Μήτου με τις κούκλες και το συμβασιούχο Διδάσκοντα Α. Μαγουλιώτη (Μάρτιο  1993) 
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Η Αναπλ. Καθηγήτρια  Φ. Μπονώτη με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. στην αίθουσα διδασκαλίας
 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Π.Ε. του Παν. Θεσσαλίας.

Οι καθηγήτριες από αριστερά και 
καθιστές:  Ε. Νάκου,  φοιτήτρια,      
Φ. Μπονώτη,  Ε. Τσέλιου και όρθια 
στο βάθος η Μ. Τσουβαλά σε παιχνίδι κατά 
την υποδοχή πρωτοετών φοιτητών/τριών

Την «Ημέρα της 
ποίησης» οι φοιτητές/τριες 

γράφουν ποιήματα και τα  
βάζουν στην κολώνα  

«ποίησης» του Πανεπιστημίου  
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Οι γραμμές και τα σχήματα γίνονται έργα φοιτητών/τριών στο μάθημα της  
Ζωγραφικής του Καθηγητή Α. Μαγουλιώτη (2016)

Ο Ε.ΔΙ.Π. Δ. Μαντζάρης με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε μάθημά του (2019)

Συγγραφείς –ποιητές και άλλοι καλεσμένοι με τους καθηγητές και φοιτητές  
σε εκδήλωση του Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
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Οι φοιτητές/τριες των Εικαστικών μαθημάτων  εξασκούνται σε δράσεις έξω από τις αίθουσες του  
Πανεπιστημίου και εκφράζονται ζωγραφίζοντας μαζί με τα νήπια (Μάιος 2018)

Η Καθηγήτρια  Μ. Παπαδοπούλου 
μαζί με τις φοιτήτριες –εθελόντριες 
του συνεδρίου της

«Η κόρη που μεταμορφώθηκε 
σε λίμνη», παραδοσιακό παρα-

μύθι από το Κιργιστάν,  το οποίο 
ερμήνευσαν με κίνηση και λόγο 

φοιτήτριες και φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κα-

θώς και έφηβοι από τον Ξενώνα 
υποδοχής και φιλοξενίας 

ανηλίκων αιτούντων άσυλο της 
κοινωνικής οργάνωσης «Άρσις». 

Χορογραφία: Επικ Καθ. Μαρία 
Τσουβαλά. Σκηνικά αντικείμενα 

και επιμέλεια κοστουμιών: 
Καθηγ. Απόστολος 

Μαγουλιώτης. 7ο  Φεστιβάλ 
Αφήγησης Ολύμπου 2016
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 Body mapping 

Η Καθηγήτρια  Β. Χρηστίδου με τους φοιτητές στην αίθουσα Σκουβαρά

Το παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποθεώνει την ανθρώπινη συνύπαρξη. Άνθρωποι όλων των 
ηλικιών ενώθηκαν σε μια γραμμή… στο «κορδόνι». Με ίδιες , συντονισμένες κινήσεις, 200 άνθρωποι στο Βόλο 

ενώθηκαν στη γραμμή της κοινής τους ύπαρξης. Το τμήμα με τις κατευθύνσεις χορογράφου δημιούργησε  
το πρώτο του βίντεο ως ομάδα «4 εποχών» (από την Επικ. Καθ. Μ. Τσουβαλά)
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Πλάνο από το Φεστιβάλ Αφήγησης Κάτω Ολύμπου

Στο κέντρο η Ομότιμη Καθηγήτρια Μ. Ζαφειροπούλου καλεσμένη εισηγήτρια σε συνέδριο του Τμήματός μας

 Mondays' Drop(s), Elevate(d) 
music, 2016 
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Έκθεση μεγάλων βιβλίων (κατασκευές από άχρηστα υλικά) από τους φοιτητές του 7ου εξ. (του μαθήματος 
Γλυπτικής και κατασκευών) στο χώρο της θόλου του συγκροτήματος Παπαστράτου  (2018)

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο του μαθήματος «Μουσεία και Εκπαίδευση» της Αναπλ. Καθηγήτριας  
Ν. Νικονάνου, στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου (2019)

Φοιτήτριες ντυμένες με στολές ηρώων παραμυθιών με σκοπό να  δράσουν σε δρώμενα και παιχνίδια  
με τα παιδιά και ενήλικες στο χώρο του Φεστιβάλ Αφήγησης Κάτω Ολύμπου
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Φοιτήτρια και παιδί με στολές ηρώων παραμυθιών   
βιώνουν – παίζοντας επεισόδια του γνωστού  

παραμυθιού της  «Κοκκινοσκουφίτσας» στο χώρο του  
Φεστιβάλ Αφήγησης Κάτω Ολύμπου

   Έκθεση (στη Θόλου συγκροτήματος Παπαστράτου Π.Θ.) με κατασκευές παιχνιδιών 
(ΠΑΙΖΩ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ-ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ) από φοιτητές/τριες του 

μαθήματος Γλυπτική – Κατασκευές: Θεωρία και πράξη στο νηπιαγωγείο (2015-16)
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Εκπαιδευτική Επίσκεψη της  
Καθηγήτριας Ν. Νικονάνου με 
τους/τις φοιτητές/τριες στο 
πλαίσιο του μαθήματος  
«Μουσεία και Εκπαίδευση» στο 
Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας  
Ν. & Σ. Τσαλαπάτα   
Μουσείο Τσαλαπάτα (2019)

Οι φοιτήτριες Ε. Λιόλιου και  
Α. Φλώρου και ο απόφοιτος  
Δ. Μανδώρας του Π.Τ.Π.Ε.  
εμψυχώνουν τις μαριονέτες σε  
παράσταση μικτού θεάτρου (από 
κούκλες-φοιτητές και νήπια), σε 
σκηνοθεσία, σκηνογραφία,  
κουστούμια και κούκλες του Επίκ. 
Καθηγητή κ. Α. Μαγουλιώτη για 
το έργο «Κοπέλια» του Ernst 
Theodor Amadeus Hoffmann, σε 
ζωντανή μουσική της Γ. Μυράτ 
και σε συνεργασία με το ΔΠ.Θ. 
Δήμου Βόλου. Παραστάσεις  
δόθηκαν στο Δημοτικό θέατρο 
Βόλου (2006)

Τα νήπια (από το «Στέκι παιδιού») με τις «κούκλες ποδιάς» γίνονται κούκλες για να αναπαραστήσουν  
τους ήρωες του έργου «Κοπέλια»
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 Έργα φοιτητών/τριών του μαθήματος «Εικαστικές τέχνες και κατασκευές»
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Κατασκευές μεγάλων κουκλών και οι δημιουργοί τους φοιτητές/τριες του μαθήματος  
«Κούκλες και Κουκλοθέατρο»  (2015-16)

Παρουσίαση του προγράμματος «START-Create Cultural Change: AstronART Project: δημιούργησε τον κόσμο που 
θέλεις να ζεις», στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος: «Θεωρίες Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Παιδαγωγικού 
Υλικού και Παιδαγωγικού Παιχνιδιού»  (από την Αναπλ. Καθηγήτρια Ν. Νικονάνου και φοιτητές/τριες εαρινό 2017)

Κατασκευές μεγάλων κουκλών από τους φοιτητές/τριες του 6ου εξ. (του μαθήματος  
 «Κούκλες και Κουκλοθέατρο»)  στον αίθριο χώρο του Παπαστράτου (2016-17)
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Κατασκευές μεγάλων κουκλών- μασκότ της τάξης από τους/τις φοιτητές/τριες  
του 6ου εξ. του μαθήματος «Κούκλες και Κουκλοθέατρο»

Οι φοιτητές/τριες με τις μάσκες-κατασκευές τους

Η 1η κουκλοθεατρική ομάδα φοιτητών/τριών (ΠΤΝ του Π.Θ.) με την επωνυμία «Φουντάκια» τον Ιούνιο του 1992  
ανεβάζει το έργο: «Του δάσους τα καμώματα» έργο του Β. Κτιστόπουλου, και δίνει παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο 
Βόλου. (από αριστερά οι φοιτητές/τριες: Δ. Μανδόρας, Μ. Καλέργη, Μ. Κουτσανοπούλου, Μ. Ασημάκη, κάτω: Α. Σταμάτη, 
Μ. Τσιρέμπουλου, ο Β. Κτιστόπουλος (που απουσιάζει από τη φωτογράφιση) και πάνω ο Διδάσκων Α. Μαγουλιώτης



184

Η καθηγήτρια Ε. Δερμιτζάκη με φοιτητές/τριες ως εθελοντές/ντριες  
στο 2ο πανελλήνιο συνέδριο σχολικής ψυχολογίας (2017)

Καθηγητές του Τμήματος από αριστερά: Κ. Μιχαλοπούλου, Γ. Αμπακούμκιν, Α. Λεονταρή, Ε. Σηφάκη,  
Φ. Μπονώτη, Ε. Τσέλιου, Ά. Χρονάκη και πάνω Μ. Παπαδοπούλου, Κ. Μάγος, Ε. Δερμιτζάκη

Φοιτητές/τριες σε ασκήσεις χορού του μαθήματος της Διδάσκουσας Ε. Τσομπανάκη
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Το Φθινόπωρο του 2009 με μια ομάδα φοιτητών του Π.Τ.Π.Ε. ιδρύσαμε τον 
κουκλοθίασο «Ευ..Ταξίες». Το Δεκέμβριο γράψαμε το έργο «Καλικαντζαροαταξί-
ες», κατασκευάσαμε κούκλες και το σκηνοθετήσαμε. Στη Χριστουγεννιάτικη γιορ-
τή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (19-12-2009), δώσαμε την πρώτη παράσταση..
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ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ – ΕυΤαξίες 
Φοιτήτριες 7ου εξαμήνου  ΠΤΠΕ  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

Καλικαντζαροαταξίες 

Το Φθινόπωρο του 2009 με μια ομάδα φοιτητών του ΠΤΠΕ ιδρύσαμε τον κουκλοθίασο 
«Ευ..Ταξίες». Το Δεκέμβριο γράψαμε το έργο «Καλικαντζαροαταξίες», 
κατασκευάσαμε κούκλες και το σκηνοθετήσαμε. Στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (19-12-2009), δώσαμε την πρώτη παράσταση.. 
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Οι πρώτοι φοιτητές/τριες του Π.Τ.Ν. ολοκληρώνουν τις σπουδές και ορκίζονται 
στον μικρό εξωτερικό αμφιθεατρικό χώρο του Πεδίου Άρεως του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας Βόλου (1991-92)

Οι φοιτητές της 2ης χρονιάς του Π.Τ.Ν.  
ολοκληρώνουν τις σπουδές και ορκίζονται 
στον μικρό εξωτερικό αμφιθεατρικό χώρο  
του Πεδίου Άρεως του Πανεπιστημίου  
Θεσσαλίας Βόλου (1992-93)

Η  Ελένη Μακρή πρώτη 
αριστούχος φοιτήτρια 

του Τμήματος  
(τον Ιούλιο 1993)
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Οι φοιτητές/τριες με τις τηβέννους ορκίζονται στο 
αμφιθέατρο Κορδάτου (Μάρτιος 2019)

Η Ηλέκτρα Μαλλιοπούλου νυν αριστούχος φοιτήτρια του  
Τμήματος (τον Ιούλιο 2018) δίνει τον όρκο της και προς τα 
δεξιά περιμένουν να της αποδώσουν τους «Τίτλους της»:  

Η Γραμματέας του Τμήματος Β. Σουμπενιώτη, η Γραμματέας 
της Σχολής ΣΑΚΕ Ρ. Κωστοπούλου Η φοιτήτρια Σ. Τσαντήλα λαμβάνει τον τίτλο σπουδών 

από τον Πρόεδρο του Π.Τ.Π.Ε. Καθηγητή  
Α. Μαγουλιώτη  (Ιούλιος 2018)

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Π.Τ.Π.Ε.  
Επίκουρος Καθηγητής Κ. Μάγος, με τις  

πτυχιούχους (Μάρτιος 2019)
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Ζ5. ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
      ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 

1. ΠΡΟΤΑΣΗ εικαστικής δημιουργίας παιδιών νηπιαγωγείων

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικά το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκ-
παίδευσης γιορτάζει τα 30 χρόνια λειτουργίας. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδη-
λώσεων σκεφτήκαμε να κάνουμε και μια έκθεση εικαστικών έργων των μικρών παι-
διών σας, ως σημερινών αποδεκτών των σπουδών που είχατε στο Τμήμα μας, αλλά 
και ως μελλοντικών φοιτητών μας. Για την έκθεση αυτή προτείνουμε τρία θέματα, 
από τα οποία μπορείτε να υλοποιήσετε όσα θέλετε. Τα θέματα έχουν τη μορφή ερω-
τήματος, που απευθύνεται προς τα μικρά παιδιά:

• Εγώ ως νηπιαγωγός, έχω σπουδάσει (εδώ και κάποια χρόνια) σε ένα μεγάλο 
σχολείο το οποίο λέγεται Πανεπιστήμιο. Εκεί γνώρισα, το πως θέλετε να παίζε-
τε, να εκφράζεστε, να μαθαίνετε, τι προτιμάτε να κάνετε και άλλα. Αλλά, τώρα, 
εσείς μπορείτε να φανταστείτε πως θα θέλατε να είναι το Πανεπιστήμιο που θα 
επιλέξετε για να σπουδάσετε στο μέλλον; Θέλετε να πάρετε ένα χαρτί Α4 και μο-
λύβι ή μπογιές (που  προτιμάτε) και να  σχεδιάσετε ή να ζωγραφίσετε το δικό 
σας Πανεπιστήμιο με τη Φαντασία σας;

• Εγώ ως νηπιαγωγός σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο χρησι-
μοποιεί ένα σύμβολο για να ξεχωρίζει από τα άλλα. Το έμβλημα - σύμβολο του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απεικονίζει τον μυθικό Κένταυρο Χείρωνα, ο οποίος 
κατοικούσε στο Πήλιο και ήταν διάσημος για τη σχέση του με τις φυσικές επι-
στήμες του αρχαίου κόσμου αλλά και τη διδασκαλία πολλών ηρώων. Ο Κένταυ-
ρος Χείρωνας είχε μορφή ανθρώπου στο κεφάλι, στο κορμί και στα χέρια, αλλά 
για πόδια είχε το κορμί και τα τέσσερα πόδια ενός αλόγου.  Εσείς θέλετε να πά-
ρετε ένα χαρτί Α4 και μολύβι ή μπογιές και να σχεδιάσετε ή να ζωγραφίσετε τον 
Κένταυρο Χείρωνα, αλλά με τη δική σας Φαντασία;

• Εγώ ως νηπιαγωγός σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο κάποιες 
φορές χρησιμοποιεί συμβολικά τα δύο αρχικά γράμματα Π.Θ. για να ξεχωρίζει 
από τα άλλα. Εσείς θέλετε να πάρετε ένα χαρτί Α4, μολύβι ή μπογιές ή πλαστε-
λίνες ή οτιδήποτε άλλο, για να σχεδιάσετε ή να ζωγραφίσετε ή να κατασκευά-
σετε τα δύο αυτά γράμματα (με τη δική σας φαντασία) και να τα τοποθετήσετε 
σε μία νέα δική σας καινούργια, πρωτότυπη θέση, που τα δύο αυτά γράμματα 
δεν ξανά κάθισαν άλλη φορά έτσι. 
Η ολοκλήρωση των έργων θα περιέχει: το ονοματεπώνυμο του δημιουργού 

(γραμμένο από εσάς ή από τον μικρό δημιουργό), τα στοιχεία του νηπιαγωγείου, κα-
θώς και τα στοιχεία της/του νηπιαγωγού. Τα έργα θα σταλούν μέχρι την Παρασκευή 
27 Απριλίου 2018 στη Διεύθυνση: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 
Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, 
Αργοναυτών και Φιλελλήνων 38221, Βόλος 
Επικοινωνία: e-mail: amagouliotis@uth.gr  Τηλ. 24210 74816
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2. Ανακοίνωση έκθεσης έργων δημιουργίας παιδιών 30 νηπιαγωγεί-
ων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας

Μετά τη δημιουργία των εικαστικών έργων μικρών παιδιών και την 
συγκέντρωση όλου αυτού του υλικού, το Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε 
συνεργασία με μία ομάδα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Σχολικοί 
Σύμβουλοι Προσχολικής Εκπαίδευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας και όχι μόνο, στο 
πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Προσχολικής Εκπαίδευσης, σχεδίασαν και οργάνωσαν την έκθεση «Το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και ο Κένταυρος Χείρωνας, μέσα από τα μάτια των νηπίων». 

Η έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 500 εικαστικά έργα νηπίων, που αφορούν 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Κένταυρο Χείρωνα του Πηλίου και το ακρωνύμιο 
Π.Θ., από 30 δημόσια νηπιαγωγεία των Νομών Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, 
Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Πιερίας, Λέσβου και Θεσσαλονίκης. 

Ορμώμενοι από την ανάγκη επικοινωνίας και συνεργασίας με τους/τις 
απόφοιτους του τμήματος όλων αυτών των χρόνων και από την επιθυμία γνωριμίας 
με τους μικρούς μας μαθητές, σκεφτήκαμε μέσα από αυτήν την έκθεση να 
θαυμάσουμε τη δημιουργικότητά τους και να δούμε τον τρόπο που κρίνουν τις 
έννοιες «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» και «Κένταυρος Χείρωνας», μέσα  από την 
εικαστική αποτύπωση του κτηρίου του πανεπιστημίου και της ζωής του 
«Πληγωμένου Θεραπευτή» Χείρωνα. 

Θα χαρούμε, λοιπόν να γνωρίσουμε από κοντά τους δημιουργούς των έργων 
και τις νηπιαγωγούς τους, αλλά και όλους όσοι μας κάνουν την τιμή να παρευρεθούν 
στην έκθεση από 16 ως 24 Μαΐου (εκτός Σαββάτου & Κυριακής), στο κτίριο 
«Τσικρίκη», Ιάσονος 145, Βόλος, καθημερινά 9:00-13.00 το πρωί, με ελεύθερη 
είσοδο.
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3. Τα συμμετέχοντα Νηπιαγωγεία  

1. Νηπιαγωγείο Μεγ. Καλυβίων (Τρίκαλα), Υπεύθ. Νηπ.: Καραστογιάννη 
Παναγιώτα.

2. Νηπιαγωγείο Λυγαριάς (Τρίκαλα), Υπεύθ. Νηπ.: Κουρκούνη Μαρία.
3. Νηπιαγωγείο Γλαύκης (Λάρισα), Υπεύθ. Νηπ.: Κουτσιαμπέλα Αθανασία.
4. 40ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας (Καρδίτσα), Υπεύθ. Νηπ.: Δαουτοπούλου Δήμητρα.
5. 13ο Νηπιαγωγείο Βόλου (Μαγνησία), Υπεύθ. Νηπ.: Αγερώτη Αρίστη, Μαστέλλου 

Αθηνά, Ευαγγελία Σδρούλια.
6. 1ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων (Λάρισα), Υπεύθ. Νηπ.: Κατσικοπούλου Αναστασία. 
7. 3ο Νηπιαγωγείο Λάρισας (Λάρισα),Υπεύθ. Νηπ.: Παναγιώτου Παναγιώτα (Δ/

ντρια), Γαλάνη Αλεξάνδρα, Κοντογιάννη Βασιλική, Χατζή Μαίρη.
8. 58ο Νηπιαγωγείο Λάρισας (Λάρισα),Υπεύθ. Νηπ.: Αρετή Μανδραβέλη, Βαΐτσα 

Γκανά.
9. 36ο Νηπιαγωγείο Λάρισας (Λάρισα), Υπεύθ. Νηπ.: Ζαΐρέ-Καρανάσιου Φωτεινή.
10. 36ο Νηπιαγωγείο Λάρισας (Λάρισα), Υπεύθ. Νηπ.: Παναγάκη Βασιλική.
11. Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ελένης Σαρμανιώτου, Υπεύθ. Νηπ.: Ελένη Σαρμανιώτου.
12. 25ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων (Τρίκαλα), Υπεύθ. Νηπ.: Οικονόμου Μαρία.
13. 4ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων (Τρίκαλα), Υπεύθ. Νηπ.: Ταραμπέκη Ανδρομάχη.
14. Νηπιαγωγείο Ζάρκου (Τρίκαλα), Υπεύθ. Νηπ.: Λάλλα Ασπασία.
15. Νηπιαγωγείο Μεγ. Κεφαλόβρυσου (Τρίκαλα), Υπεύθ. Νηπ.: Μηνά –Ντίντη 

Ηλεκτρα.
16. Νηπιαγωγείο Πετροπόρου (Τρίκαλα), Υπεύθ. Νηπ.: Χαδούλη Χαρίκλεια.
17. Νηπιαγωγείο Πύλης (Τρίκαλα), Υπεύθ. Νηπ.: Κολέτσιου Ελένη, Σαργιώτη 

Ρούλα.
18. Νηπιαγωγείο Θεόπετρας (Τρίκαλα), Υπεύθ. Νηπ.: Θωμοπούλου Κωνσταντία.
19. Νηπιαγωγείο Ριζαριού (Τρίκαλα), Υπεύθ. Νηπ.: Μαγκιώση Άννα.
20. 28ο Νηπιαγωγείο Λαμίας (Φθιώτιδα), Υπεύθ. Νηπ.: Σταμάτη Αλίκη.
21. Νηπιαγωγείου Μάρκου (Καρδίτσα), Υπεύθ. Νηπ.: Κολιού Αργυρώ.
22. 10ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας (Μαγνησία), Υπεύθ. Νηπ.: Καραδήμου Ελένη.
23. 2ο Νηπιαγωγείο Αισωνίας-Διμηνίου  (Μαγνησία), Υπεύθ. Νηπ.: Ελευθερία 

Παπαϊωάννου, Ευαγγελία Καρέλη.
24. Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου – Λήμνου (Λέσβος), Υπεύθ.Νηπ.: Χαρχαντή 

Ελπινίκη.
25. 2ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας (Καρδίτσα), Υπεύθ. Νηπ.: Σφήκα Αγγελική.
26. 1ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου (Θεσσαλονίκη), Υπεύθ. Νηπ.: Κουτσανοπούλου 

Μαρία, Κοτρωνίδου Ιωάννα.
27. Νηπιαγωγείο Νέων Πόρων (Πιερία), Υπεύθ. Νηπ.: Ζησάκη Αικατερίνη.
28. Νηπιαγωγείο Καρδιτσομαγούλας (Καρδίτσα), Υπεύθ. Νηπ: Περιστέρη 

Αικατερίνη.
29. 3ο Νηπιαγωγείο Βόλου (Μαγνησία), Υπεύθ. Νηπ.:  Γεωργιάδου Βούλα.
30. 8ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου (Μαγνησία), Υπεύθ. Νηπ:  Ειρήνη Λιάκου, 

Μαρία Ασημάκη, Ελένη Ξηραδάκη.
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4. Κείμενα από την προσέγγιση των θεμάτων

Εκτός από τα εικαστικά έργα των μαθητών τους, ορισμένα νηπιαγωγεία, μας 
έστειλαν και μικρά κείμενα, τα οποία φανερώνουν τον τρόπο προσέγγισης των 
θεμάτων μας: α) το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, β) ο Κένταυρος Χείρωνας και γ) το 
Π.Θ. Τα κείμενα αυτά συνοδεύουν την έκθεση των έργων τους και εμφανίζουν 
εξαίρετο ενδιαφέρον, όπως τα παραθέτουμε αυτούσια,  στη συνέχεια.

1o Νηπιαγωγείο Φαρσάλων (Λάρισας)

Ξεκινήσαμε ρωτώντας τα παιδιά εάν γνωρίζουν πως λέγεται αυτός που τους 
διδάσκει στο σχολείο και πως λέγεται το σχολείο που βρισκόμαστε. Η απάντηση ήταν 
ότι η δασκάλα τους είναι Νηπιαγωγός και το σχολείο Νηπιαγωγείο. Ρωτήθηκαν εάν 
γνωρίζουν, αν έχει σπουδάσει η Νηπιαγωγός τους ή όχι. Όλοι γνώριζαν ότι χρειάζονται 
σπουδές. Εξηγήσαμε τον τίτλο σπουδών, που υπάρχουν τέτοια Πανεπιστήμια, να 
μάθουν από τους γονείς τους εάν έχουν σπουδάσει, τι και πού; Αναζητήσαμε στο 
διαδίκτυο εικόνες και πληροφορίες για τα Πανεπιστήμια και συγκεκριμένα για το Π.Θ. 
1η δράση: Για να φτάσω στο Πανεπιστήμιο πρέπει να πάω πιο πριν σε άλλα σχολεία. 
Ξεκινήσαμε από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό στο Γυμνάσιο – Λύκειο. Αποδόθηκαν 
αυτά σε χαρτί, με κηρομπογιές. Έτσι όπως το κάθε παιδί το έχει στο μυαλό του. 
Επίσης ζητήθηκε να αποδοθεί σε χαρτί, το Πανεπιστήμιο. 2η δράση: Θα σπουδάσω 
όταν μεγαλώσω, τι, ποιο επάγγελμα θα ήθελα να έχω; 3η δράση: Αφού αναγνωρίσαμε 
τα γράμματα που αρχίζουν και τελειώνουν από τον τίτλο του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, δηλαδή Π.Θ. ζητήθηκε να το αποτυπώσουν στο χαρτί όπως τα ίδια θα 
ήθελαν. 

2ο Νηπιαγωγείο  Αισωνίας – Διμηνίου (Μαγνησίας)

Απ’ την αρχή της χρονιάς αναφερόμαστε πολλές φορές στο Πανεπιστήμιο, ως 
συνέχεια της αλυσίδας (Νηπ/γείο- Δημοτικό- Γυμνάσιο- Λύκειο- Πανεπιστήμιο) και 
ως το τελευταίο σχολείο απ’ όπου βγαίνουν επιστήμονες. Λέμε επίσης πως κι εμείς 
είμαστε μικροί επιστήμονες και πως πρέπει να μάθουμε να: Εκφραζόμαστε σωστά με 
ολοκληρωμένες προτάσεις. Να χρησιμοποιούμε στον προφορικό μας λόγο καινούριες, 
αλλά παράλληλα κατάλληλες λέξεις ανάλογα με το θέμα μας. Μέχρι τώρα, δεν είχαμε 
αναφερθεί συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Με τον ερχομό των 
φοιτητριών μας δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθούμε στο τμήμα που μας αφορά άμεσα 
το προσχολικής αγωγής. Την πρόσκληση για την συμμετοχή μας στον εορτασμό της 
επετείου των 30 χρόνων του Πανεπιστημίου τη δεχθήκαμε με μεγάλο ενθουσιασμό. 
Αρχικά ρωτήσαμε τα παιδιά πως φαντάζονται το Πανεπιστήμιο. Τους ενημερώσαμε 
ότι πρόκειται για ένα κτίριο όπου υπάρχουν πολλές αίθουσες. Έπειτα καθοδηγούμενα 
από τη φαντασία και τα όνειρα τους, κι αφού τους ζητήθηκε να κλείσουν τα μάτια 
τους, έπλασαν μια εικόνα την οποία αποτύπωσαν στο χαρτί χρησιμοποιώντας τα είδη 
των χρωμάτων της αρεσκείας τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν τους δόθηκε καμία 
φωτογραφία ή εικόνα προκειμένου να μείνουν ανεπηρέαστα και να εκφραστούν 
ελεύθερα. Κατόπιν αρχίσαμε να αναπτύσσουμε το θέμα σχετικά με το σύμβολο του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον Κένταυρο Χείρωνα. Συζητήσαμε τη σημασία των 
συμβόλων σε ευρύτερο πεδίο. Διαπιστώθηκε ότι βοηθάνε την κάθε ομάδα να 
διαφοροποιηθεί από άλλες παρόμοιες της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσαν 
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οι σημαίες των χωρών, αλλά και διαφόρων αθλητικών ομάδων. Έπειτα από αναζήτηση 
που έγινε για τα σύμβολα διαφόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων, στράφηκε η προσοχή 
μας σ’ αυτό της πόλης μας. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για το ποιοι ήταν οι Κένταυροι. 
Δεν ήταν λίγα όμως εκείνα που ήδη ήξεραν τα χαρακτηριστικά τους και το μέρος 
όπου ζούσαν, το Πήλιο. Ύστερα τους παροτρύναμε με τα χρώματα της αρεσκείας τους 
να ζωγραφίσουν την μορφή του Κένταυρου Χείρωνα. Ως τελευταία δράση σχετικά με 
το Πανεπιστήμιο, επικεντρωθήκαμε στα αρχικά της ονομασίας του (Π.Θ). Τους 
εξηγήσαμε ότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε εν συντομία τα ονόματά μας (στην 
περίπτωση της υπογραφής), και χρειάζονται μονάχα τα αρχικά του ονοματεπώνυμου. 
Με ανάλογο τρόπο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναγράφεται συχνά και ως Π.Θ. 
Στην συνέχεια κι αφού ανακάλυψαν τη δική τους προσωπική υπογραφή με τα αρχικά 
τους, χρησιμοποίησαν όσα κι όποια υλικά και χρώματα ήθελαν προκειμένου να 
διαμορφώσουν την συντομογραφία του Πανεπιστημίου (Π.Θ) με το προσωπικό τους 
ύφος. Μ’ αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε ακόμα μια συναρπαστική και βιωματική 
δραστηριότητα. Μέσω αυτής τα παιδιά εμπέδωσαν τη σημασία που έχει το 
Πανεπιστήμιο στη ζωή μας αλλά ταυτόχρονα έμαθαν σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τον τόπο που ζούμε. Περισσότερο, όμως, απ’ όλα θεωρούμε το γεγονός, 
ότι δόθηκε το έναυσμα στους αυριανούς μας φοιτητές να μάθουν να χρησιμοποιούν 
τη φαντασία τους.

8ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας (Μαγνησίας)

Αρχικά έγινε μία σύνδεση μέσω της θεματικής ενότητας «Η μετάβαση των νηπί-
ων στο δημοτικό σχολείο», όπου σε χαρτί Α3 σχεδιάσαμε τη μεγάλη σκάλα της σχο-
λικής μας πορείας, ξεκινώντας από το πρώτο σκαλί που είναι το νηπιαγωγείο και ανε-
βαίνοντας ως το τελευταίο σκαλί, που είναι το πανεπιστήμιο. Τα παιδιά ήρθαν σε επα-
φή με την έννοια του πανεπιστήμιου, του σπουδαίου έργου που επιτελεί και θέλησαν 
να γνωρίσουν το πανεπιστήμιο που πήγαιναν οι δασκάλες τους. Με τη βοήθεια του 
διαδικτύου τους δείξαμε μία χαρακτηριστική φωτογραφία του κτιρίου Παπαστράτου 
και ζητήσαμε να σκεφτούν αν έχουν ξαναδεί και πού το κτίριο αυτό. Κάποια από αυ-
τά το αναγνώρισαν και είπαν ότι «Αυτό το μουσταρδί κτίριο είναι στην παραλία». Τους 
πληροφορήσαμε ότι πρόκειται για κτίριο του Πανεπιστημίου και χώρο διεξαγωγής 
μαθημάτων, στα χρόνια της φοιτητικής μας ζωής. Επίσης υπογραμμίσαμε ότι το Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας γιορτάζει, έχει τα γενέθλια του και γίνεται 30 χρονών. Τα παι-
διά θέλησαν να φτιάξουν μια τούρτα με 30 κεράκια για το πανεπιστήμιο, αλλά και να 
το γνωρίσουν από κοντά. Ήρθαν σε επαφή με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μέσω της 
ιστοσελίδας του, στην οποία και περιηγηθήκαμε, αναγνώρισαν τα γράμματα του 
ακρωνυμίου του Π.Θ και εντόπισαν το σύμβολο του, τον Κένταυρο Χείρωνα. Εντυπω-
σιάστηκαν από την κόκκινη (λολή) φιγούρα του Κένταυρου και θέλησαν να μάθουν γι’ 
αυτόν. Τους παρουσιάσαμε μια σειρά από έργα τέχνης, πίνακες, γλυπτά, γκραβούρες, 
που απεικόνιζαν τον Κένταυρο Χείρωνα και τους αφηγηθήκαμε το μύθο του και τις 
πολλαπλές ιδιότητές του, όπως αυτές του σπουδαίου και σοφού δασκάλου και θερα-
πευτή. Τα παιδιά με ιδιαίτερο ενθουσιασμό ζήτησαν να μάθουν πού έμενε και η χαρά 
τους έγινε ακόμη μεγαλύτερη, όταν πληροφορήθηκαν ότι έμενε στο βουνό Πήλιο, μέ-
σα σε μια μεγάλη σπηλιά. Είδαν φωτογραφικό υλικό από την σπηλιά του, κοντά στην 
περιοχή της Μηλίνας και ζήτησαν να δουν και σχετικά βίντεο. Στη συνέχεια τους ζη-
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τήθηκε να τον ζωγραφίσουν με όποιον τρόπο τα ίδια μπορούσαν. Το τελικό αποτέλε-
σμα ήταν ένα ομαδικό κολάζ σε χαρτόνι κάνσον, στο οποίο κολλήθηκε περιμετρικά 
τσαλακωμένο χαρτί του μέτρου για να δημιουργηθεί η είσοδος της σπηλιάς του Κέ-
νταυρου. Μέσα στη «σπηλιά» κολλήθηκαν ποικίλες φιγούρες του Κένταυρου Χείρω-
να, έτσι όπως τις σχεδίασαν και χρωμάτισαν τα παιδιά, βάζοντας το καθένα τη δική 
του πινελιά. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία για όλους μας! 

10ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας (Μαγνησίας)

Ένα πρωί του Απριλίου με τους μικρούς μου μαθητές παρατηρούμε πίνακες ζω-
γραφικής με θέμα την «Άνοιξη» και αποφασίζουμε να φτιάξουμε το δικό μας πίνακα. 
Δείχνω στα παιδιά διάφορα υλικά και τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για 
να ζωγραφίσουν την άνοιξη. Τότε ένας μαθητής μου με ρώτησε που τα έχω μάθει όλα 
όσα τους λέω και τους εξήγησα πως κι εγώ όπως κι εκείνοι, πήγα σε ένα σχολείο για 
μεγάλους πριν από μερικά χρόνια που ονομάζεται Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αφού 
συζητήσαμε πως φαντάζονται το πανεπιστήμιο τους ζήτησα να αποτυπώσουν τις ιδέ-
ες στους στο χαρτί. Συζητήσαμε για την αναγκαιότητα του πανεπιστημίου και γενικά 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στη συνέχεια αναζητήσαμε και παρατηρήσαμε 
στο διαδίκτυο εικόνες πανεπιστημίων και φυσικά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 
τα αρχικά γράμματα και το σύμβολό του, τον Κένταυρο Χείρωνα. Τα παιδιά απόρησαν 
που ένα πανεπιστήμιο έχει ως σύμβολο του «ένα τέρας» όπως επισήμαναν, κάτι που 
διασαφηνίστηκε τις επόμενες μέρες, που διαβάσαμε το μύθο για τη ζωή των Κενταύ-
ρων και επικεντρωθήκαμε στον Κένταυρο Χείρωνα. Κατανόησαν ότι τελικά ο Κένταυ-
ρος Χείρωνας συμβολίζει τη σοφία και τη γνώση και επομένως είναι ένα σύμβολο 
που ταιριάζει απόλυτα σε ένα πανεπιστήμιο αφού κι εκείνο προσφέρει γνώσεις. Έγι-
ναν κι εκείνα μαθητές ενός σοφού Κενταύρου και με διάφορα χρώματα απέδωσαν τη 
μορφή του. Παίξαμε και διάφορα γλωσσικά και ψυχοκινητικά παιχνίδια με τα δυο αρ-
χικά, Π και Θ, και τους ζήτησα να τα στολίσουν με τα υλικά που εκείνα προτιμούν. Η 
χαρά τους ήταν μεγάλη όταν τους εξήγησα πως ένας από τους δικούς μου δασκά-
λους, ο κ. Απόστολος Μαγουλιώτης, θέλει να του δώσουν την άδεια να εκθέσει τα έρ-
γα τους σε μια μεγάλη έκθεση για να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό.

1ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης 

Στην αρχαία Ελλάδα, τότε που πίστευαν στους 12 θεούς του Ολύμπου, υπήρχε 
ένας πολύ σοφός δάσκαλος ο Κένταυρος Χείρωνας. Ζούσε σ’ ένα πολύ όμορφο βου-
νό, το Πήλιο. Ο Κένταυρος ήταν ένα παράξενο πλάσμα, από τη μέση και πάνω άνθρω-
πος και από τη μέση και κάτω άλογο. Ήταν όμως πολύ καλός δάσκαλος γι’ αυτό και 
όλοι οι μαθητές του τον αγαπούσαν. Κοντά στο Πήλιο υπάρχει μια όμορφη πόλη ο Βό-
λος. Στην πόλη αυτή υπάρχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το πανεπιστήμιο αυτό εί-
ναι ένα σχολείο που πήγα εγώ για να γίνω Νηπιαγωγός. Είναι ένα μεγάλο σχολείο, δί-
πλα στη θάλασσα που έχει πολλές αίθουσες και πολλά παράθυρα, γιατί πηγαίνουν σ’ 
αυτό πολλοί φοιτητές για να γίνουν δάσκαλοι. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έχει για 
σύμβολό του τον Κένταυρο Χείρωνα γιατί κι αυτός ήταν όπως είπαμε δάσκαλος αλ-
λά και γιατί ζούσε εκεί κοντά. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μπορούμε να το γράψου-
με με δύο γράμματα το Π και το Θ και το γράφουμε Π.Θ. Είναι τα αρχικά του. Το Πα-
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νεπιστήμιο αυτό έχει γενέθλια γιατί πέρασαν 30 χρόνια από τότε που φτιάχτηκε. Θα 
μπορούσαμε να στείλουμε ένα δώρο για τα γενέθλιά του όπως κάνουμε και στο νη-
πιαγωγείο μας όταν έχει κάποιο παιδί γενέθλια. Να του κάνουμε δώρο από μια ζω-
γραφιά. Μπορεί ο καθένας να ζωγραφίσει κάτι από αυτά που έχουμε πει. Μπορεί να 
ζωγραφίσει τον Κένταυρο Χείρωνα ή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας όπως το φαντάζε-
ται ή τα αρχικά Π.Θ. αλλά να τα διακοσμήσει με σχέδια και χρώματα. Ας ξεκινήσουμε 
λοιπόν να ζωγραφίσουμε τα δωράκια μας… για να ευχηθούμε στο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!

Νηπιαγωγείο Ζάρκου (Τρικάλων)

Διαβάζοντας την πρόσκληση προσωπικά ενθουσιάστηκα και η μνήμη αυτόματα 
επέστρεψε περίπου δεκαεπτά χρόνια πίσω. Προβληματίστηκα για τον τρόπο παρου-
σίασης στα μικρά παιδιά, επιδιώκοντας να κεντρίσω το ενδιαφέρον τους. Μια φωτο-
γραφία από την ημέρα της ορκωμοσίας μου αποτέλεσε το έναυσμα για τις δραστηρι-
ότητες που ακολούθησαν. Τα παιδιά παρατήρησαν τη φωτογραφία, αναγνώρισαν το 
πρόσωπό μου και διατύπωσαν τις υποθέσεις σχετικά με την περίσταση όπως «είναι 
γάμος», «υπάρχει μικρόφωνο και λένε ειδήσεις», «κάποιος σου δίνει ένα χαρτί». Αυτή 
την τελευταία υπόθεση «κάποιος σου δίνει ένα χαρτί» τη δραματοποιήσαμε με λόγο/ 
λέξεις όπως μπράβο-συγχαρητήρια-ευχαριστώ. Προσπαθήσαμε δηλαδή, να ζωντα-
νέψουμε τη φωτογραφία. Στη συνέχεια αφηγήθηκα στα παιδιά την ιστορία της φω-
τογραφίας ζωγραφίζοντας ταυτόχρονα σε ένα λευκό χαρτί ως εξής: Μια φορά κι 
έναν καιρό ήταν ένα μικρό κοριτσάκι που το λένε Ασπασία που πήγαινε….τα παιδιά 
αναφέρουν σταδιακά τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ξεκινώντας από τον παιδικό 
σταθμό μέχρι το λύκειο. Για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης που αναφέρουν τα παιδιά, 
ζωγραφίζω στο λευκό χαρτί ένα μεγαλύτερο σπιτάκι και ένα μεγαλύτερο κοριτσάκι. 
Το τελευταίο σπιτάκι είναι το μεγαλύτερο, είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στη 
φωτογραφία παίρνω το πτυχίο. Δείχνω στα παιδιά το πτυχίο και προσπαθούμε να το 
διαβάσουμε. Λέω στα παιδιά ότι το Πανεπιστήμιο έχει γενέθλια και όλοι θα φτιάξου-
με και θα στείλουμε ένα δωράκι. Τα νήπια καλούνται να ζωγραφίσουν «Πώς φαντά-
ζομαι το Πανεπιστήμιο» και τα προνήπια να κατασκευάσουν το λογότυπο Π.Θ. με διά-
φορα υλικά. Στην πορεία των δραστηριοτήτων είδαμε στον υπολογιστή εικόνες από 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το κτίριο, τον περιβάλλοντα χώρο και το σύμβολο του 
ιδρύματος. Τέλος αποφασίσαμε να στείλουμε και ένα δώρο μεγάλο από όλους μας. 
Φτιάξαμε μια ομαδική κατασκευή: το λογότυπο Π.Θ., με κομμάτια από ένα παλιό παζλ 
σε γαλάζιο χαρτόνι που συμβολίζει τη θάλασσα. Τα παιδιά διατύπωσαν αρκετές ιδέ-
ες σχετικά με τη θέση των γραμμάτων στο χαρτόνι. Τελικά χρησιμοποιήσαμε την ορι-
ζόντια γραμμή του γράμματος Π ως τη γραμμή για το σχηματισμό του Θ, οπότε σχη-
ματίσαμε ένα ημικύκλιο από πάνω κι ένα από κάτω. Τελειώνοντας αναφέρω τη λεζά-
ντα μιας ζωγραφιάς, όπως τη διατύπωσε μια μικρή μαθήτρια του Νηπιαγωγείου: To 
Πανεπιστήμιο γιορτάζει και η κυρία Ασπασία πηγαίνει λουλούδια. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Νηπιαγωγείο Πετροπόρου (Τρικάλων)

α. Αφού πρώτα τα νήπια ανακοίνωσαν τα νέα τους στη γωνιά της συζήτησης, 
πήρε και η νηπιαγωγός το λόγο να πει τα δικά της νέα. Έτσι λοιπόν ανέφερα πως δέ-
χτηκα ένα γραπτό μήνυμα στον υπολογιστή από έναν καθηγητή που είχα στο Πανεπι-
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στήμιο. Και τότε άρχισαν βροχή οι ερωτήσεις, τι είναι ο καθηγητής, τι είναι το πανε-
πιστήμιο! Έδωσα απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, όμως επικεντρώθηκα στην έν-
νοια Πανεπιστήμιο. Τους εξήγησα πως είναι ένα σχολείο για μεγάλα παιδιά. Εκεί μπο-
ρείς να μαθαίνεις το επάγγελμα που θέλεις να κάνεις. Εγώ τους εξήγησα πως έγινα 
Νηπιαγωγός στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Όταν τους ζήτησα να το φανταστούν μου 
είπαν πως είναι ένα μεγάλο κτίριο με πολλά σκαλοπάτια, με δασκάλους και παιδιά. 
Στη συνέχεια τους ζήτησα να το ζωγραφίσουν. β. Όσο για τον Κένταυρο Χείρωνα τα 
παιδιά τον γνώριζαν, γιατί είχαμε αναφερθεί παλιότερα στην Αρχαία Μυθολογία. Έτσι 
τα παιδιά τον ζωγράφισαν όπως τον έπλασαν στη φαντασία τους.

5. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Πρόεδρο του Π.Τ.Π.Ε. του Π.Θ.

Αγαπητοί μου Νηπιαγωγοί, απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολι-
κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχή ολοκλήρωση της έκθεσης παιδικών έργων με θέμα: 
«Πώς φαντάστηκαν τα νήπια το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», που πραγματοποιήθηκε 
στις 16 -24 Μαΐου 2018 στον εκθεσιακό χώρο του Τσικρίκη στο Βόλο, θα θέλαμε να 
σας ευχαριστήσουμε που μας τιμήσατε με το «υλικό» που μας στείλατε. Ακόμη, μέσα 
από εσάς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μικρούς μαθητές σας που δημιούργη-
σαν έργα γεμάτα φαντασία και πρωτοτυπία, γι’ αυτό απέσπασαν τις καλύτερες κριτι-
κές και το θαυμασμό, όσων επισκέφθηκαν την έκθεση. Ως πρόεδρος του Τμήματος, 
επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την τιμή που μου κάνατε να 
ανταποκριθείτε με τόση χαρά στην πρόσκλησή μας. Η συνεργασία μας ήταν άψογη, 
χάρη στην καλή σας διάθεση και στην εργατικότητά σας και ευελπιστώ να έχει συνέ-
χεια σε βάθος χρόνου. 

Συγχαρητήρια και πάλι για την συμβολή σας και θα είμαι στη διάθεσή σας για 
κάθε δική σας πρόταση συνεργασίας, επικοινωνίας και δημιουργικότητας. 

 

Οι απόφοιτες Νηπιαγωγοί στήνουν τα έργα των νηπίων στην έκθεση
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6. Φωτογραφίες των παιδικών έργων
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