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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης προσανατολίστηκε στη δομή και στη 
μορφή της στο σχετικό «πρότυπο σχήμα» της Α∆ΙΠ (έκδοση 2.0, Οκτωβριος 2011). 
Πριν το καθεαυτό κείμενο της έκθεσης, αναφέρονται γενικές πληροφορίες για τη 
δομή, τη μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης, καθώς και κάποια γενικά σημεία 
για τη διαδικασία της παρούσας εσωτερικής αξιολόγησης. 

Παρατίθεται καταρχήν το επεξηγηματικό κείμενο της Α∆ΙΠ για το «Πρότυπο Σχήμα». 

 

Το κείμενο της Α∆ΙΠ για το «Πρότυπο Σχήμα» 
 
 

Η δομή του «Προτύπου Σχήματος» που προτείνεται από την Α.∆Ι.Π. για την Έκθεση 
Εσωτερικής Αξιολόγησης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Νόμου 3374/2005, 
όπως αυτές αναλύονται από την Α.∆Ι.Π. στο τεύχος «Ανάλυση Κριτηρίων».Τα 
θέματα που θίγονται και τα ερωτήματα που εμφανίζονται στα επί μέρους πεδία 
πρέπει να απαντηθούν από όλα τα Τμήματα, καθώς πιστεύουμε ότι καλύπτουν το 
γενικό περίγραμμα των ζητημάτων που πρέπει να αναπτυχθούν και να σχολιασθούν 
από όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Αν 
κάποιο από τα ερωτήματα δεν απαντάται, θα πρέπει η παράλειψη να αιτιολογείται 
συνοπτικά. 

Είναι ωστόσο ευνόητο ότι: 

1. Η έκταση των απαντήσεών σας δεν περιορίζεται από το σχήμα ή τη μορφή 
του προτύπου. Τα επί μέρους πεδία μπορούν εύκολα να επεκτείνονται κατά 
βούληση. 

2. Πέρα από τα όσα περιλαμβάνονται στο Πρότυπο αυτό Σχήμα, κάθε Τμήμα 
μπορεί και θα έπρεπε να προσθέσει – στο αντίστοιχο κεφάλαιο ή πεδίο –ό,τι 
επί πλέον στοιχεία ή σχόλια κρίνει χρήσιμα για την καλύτερη και πληρέστερη 
δυνατή παρουσίαση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της ακαδημαϊκής μονάδας. 

 

Η παρούσα έκθεση 
 
 

Η παρούσα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι η δεύτερη που συντάσσει το 
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) μετά από εκείνη του 
Νοεμβρίου 2009 (ΕΕΑ, 2009). Η παρούσα εσωτερική αξιολόγηση καλύπτει τα 
τελευταία τέσσερα ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή από το 2009-2010 έως και το 2012-
2013. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου ζητάται, παρέχονται και παλαιότερα 
στοιχεία (π.χ., πενταετίας). 

 

Η παρούσα έκθεση επρόκειτο να ακολουθήσει τον προγραμματισμό και την 
περιοδικότητα των ετησίων εκθέσεων του Τμήματος, οι οποίες στα παρελθόντα έτη 
ολοκληρώνονταν περί τα τέλη Ιανουαρίου (του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από το 
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ακαδημαϊκό έτος αναφοράς). Όμως, μετά την ενημέρωση που έλαβε το Τμήμα ότι 
πρόκειται να αξιολογηθεί εξωτερικά, κρίθηκε σκόπιμο η έκθεση να ολοκληρωθεί 
νωρίτερα και να είναι διαθέσιμη ενόψει της εξωτερικής αξιολόγησης. 

 

Στην παρούσα έκθεση χρησιμοποιείται το σχετικό «Πρότυπο Σχήμα» της Α∆ΙΠ. Το 
«Πρότυπο Σχήμα» περιέχει ερωτήματα, τα οποία, σύμφωνα με με το παραπάνω 
κείμενο, είναι δέον να απαντηθούν στο σύνολό τους. Για το λόγο αυτό, και 
προκειμένου να φαίνεται ρητά η θέση που λαμβάνει το Τμήμα σε κάθε ερώτημα, 
επιλέχθηκε ως μορφή να παραμείνουν τα ερωτήματα στο κείμενο και σε καθένα να 
υπάρχει η αντίστοιχη απάντηση/τοποθέτηση. 

Για καλύτερη αναγνωσιμότητα, πολλές φορές, το κάθε ερώτημα ακολουθείται από 
έναν, σχεδόν ταυτόσημο, τίτλο, π.χ., το ερώτημα «Ποιά ήταν η σύνθεση της 
ΟΜΕΑ;» (στο 1.1.) ακολουθείται από τον τίτλο «Σύνθεση της ΟΜΕΑ». 

Κατά περίπτωση, έχουν διατηρηθεί και επεξηγήσεις του «Πρότυπου Σχήματος», 
όπως το κείμενο «Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση 
και κριτική αξιολόγηση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόσθηκε 
στο Τμήμα, καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωσή της.» στην αμέσως 
επόμενη ενότητα («1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης») ή και σημειώσεις, 
όπως η σημείωση «* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα 
ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.» 
που εμφανίζεται σε πίνακες. Στις περίπτωσεις που χρειάζεται να ξεχωρίσουν 
σημειώσεις του «Πρότυπου Σχήματος» από κείμενο που έχει προστεθεί για τους 
σκοπούς της έκθεσης, υπάρχει αντίστοιχος χαρακτηρισμός, όπως «Σημείωση 
(ΟΜΕΑ):». 
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1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 

Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική 
αξιολόγηση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόσθηκε στο 
Τμήμα, καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωσή της.  

1.1.  Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής 
αξιολόγησης στο Τμήμα. 

 Ποιά ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; 
 
Σύνθεση της ΟΜΕΑ 
 
Γεώργιος Αμπακούμκιν, Επίκουρος Καθηγητής 
Φωτεινή Μπονώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Ιωάννης Πεχτελίδης, Επίκουρος Καθηγητής 
Ελευθερία Τσέλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Μαρία Τσουβαλά, Λέκτορας 
Άννα Χρονάκη, Καθηγήτρια 
 

 Με ποιούς και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; 
 
∆ιαδικασία και άτομα με τα οποία συνεργάστηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση 
της έκθεσης 
 
Για τη διαμόρφωση της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε με 
το σύνολο του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος, με το σύνολο 
των μελών του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος, καθώς και με φοιτητές/τριες 
του Τμήματος. Η συνεργασία έγινε στο πλαίσιο Γενικών Συνελεύσεων, άτυπων 
συνεδριάσεων με τη συμμετοχή των μελών ∆ΕΠ του τμήματος και του διοικητικού 
προσωπικού, καθώς και επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και 
στο πλαίσιο καθιερωμένων διαδικασιών, όπως η διαδικασία της ετήσιας 
συγκέντρωσης στοιχείων για την ετήσια έκθεση (αξιολόγησης) του Τμήματος. Η 
ΟΜΕΑ είχε την ευθύνη για την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών αλλά και για τη 
γενικότερη οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση της όλης διαδικασίας. 

 
 Ποιές πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; 

 
Πηγές και διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών 
 
Μια βασική πηγή πληροφοριών ήταν το «Πληροφοριακό Σύστημα Αξιολόγησης 
Τμημάτων» (ΠΣΑΤ ή και «πλατφόρμα ΜΟ∆ΙΠ»), το οποίο έχει αναπτυχθεί υπό την 
εποπτεία της ΜΟ∆ΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://ece.modip.uth.gr, 
πρόσβαση μόνο από υπολογιστή εντός του δικτύου του ΠΘ). Τα στοιχεία στο ΠΣΑΤ 
εισάγονται κυρίως από (α) ∆ιδάσκοντες, (β) Γραμματείες, (γ) ΟΜΕΑ του Τμήματος 
και (δ) τον Υπεύθυνο της Τεχνικής ∆ιαχείρισης του ΠΣΑΤ για το Τμήμα. Τα στοιχεία 
στο ΠΣΑΤ περιέχονται κυρίως σε απογραφικά δελτία προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών μαθημάτων, σε απογραφικά δελτία διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού. 
 
Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν οι τρεις προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις (για τα 
ακαδημαϊκά έτη 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012), η προηγούμενη Έκθεση 
Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ, 2009), έγγραφα και τεκμήρια του Τμήματος (π.χ., 
Οδηγός Σπουδών). Περαιτέρω πληροφορίες συγκεντρώθηκαν και στο πλαίσιο 
άτυπων συνομιλιών με μέλη του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού. Τέλος, 
χρησιμοποιήθηκε ως πηγή πληροφοριών το υλικό που συγκεντρώθηκε από 
διάφορες Επιτροπές του Τμήματος. 
 

 Πώς και σε ποιά έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος;  
 
Τρόπος και έκταση συζήτησης της έκθεσης στο εσωτερικό του Τμήματος 

http://ece.modip.uth.gr/�
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Με πρωτοβουλία της ΟΜΕΑ, η έκθεση συζητήθηκε στο πλαίσιο μιας διαρκούς 
δυναμικής διαδικασίας ανταλλαγής απόψεων, τόσο μεταξύ των μελών της ΟΜΕΑ 
όσο και μεταξύ των υπόλοιπων μελών του Τμήματος. Συγκεκριμένα, η ΟΜΕΑ είχε 
μια καταρχήν επικοινωνία (στο πλαίσιο συναντήσεων ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) 
μεταξύ των μελών της με στόχο τη διαμόρφωση ενός προγράμματος 
δραστηριοποίησης για την υλοποίηση της συγγραφής της έκθεσης, που 
συμπεριλάμβανε επιμέρους ανάθεση και καταμερισμό αρμοδιοτήτων. Στη συνέχεια, 
ζητήθηκε από επιμέρους επιτροπές του τμήματος, αλλά και μέλη ∆ΕΠ καθώς και 
μέλη του διοικητικού προσωπικού να συλλέξουν πληροφορίες απαραίτητες για την 
έκθεση σε πεδία σχετικά με τις αρμοδιότητές τους και να τις μεταφέρουν στην 
ΟΜΕΑ. Τέλος, μετά τη σύνταξη ενός πρώτου προσχεδίου από μέλη της ΟΜΕΑ, 
ζητήθηκε ανατροφοδότηση από τα υπόλοιπα μέλη της ΟΜΕΑ και τα μέλη ∆ΕΠ του 
Τμήματος, οπότε και διαμορφώθηκε η παρούσα τελική μορφή της έκθεσης. 
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1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που 
παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής 
αξιολόγησης. 

 
Ένα βασικό θετικό στοιχείο ήταν η ύπαρξη της ηλεκτρονικής υποδομής που 
χρησιμοποιήθηκε για υποστήριξη της διαδικασία υλοποίησης της εσωτερικής αξιολόγησης 
και πιο συγκεκριμένα η πλατφόρμα ΜΟ∆ΙΠ (ΠΣΑΤ) και η ηλεκτρονική Γραμματεία 
(μηχανοργάνωση Γραμματείας). 
 
Το ΠΣΑΤ ενεργοποιήθηκε πρώτη φορά το 2011 από το ΠΘ. Στο πλαίσιο της παρούσας 
έκθεσης χρησιμοποιήθηκε για τρίτη φορά από όλους τους εμπλεκόμενους για την εισαγωγή 
και συγκέντωση στοιχείων με συστηματοποιημένο τρόπο. Οι εμπλεκόμενοι χρήστες ήταν 
πλέον πιο εξοικειωμένοι με το σύστημα και χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο για τη συγκέντρωση 
στοιχείων συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές. 
 
Η ηλεκτρονική Γραμματεία επιτρέπει τη συγκέντρωση και την επεξεργασία πλήθους 
στοιχείων, τα οποία στο παρελθόν ήταν δύσκολο ή μη ρεαλιστικό να συγκεντρωθούν ή να 
επεξεργαστούν. Για παράδειγμα, ο υπολογισμός του μέσου βαθμού πτυχίου είναι πλέον μια 
σχετικά απλή και γρήγορη διαδικασία. Αντίθετα, στο παρελθόν αυτό θα χρειαζόταν να γίνει 
χειροκίνητα και έτσι είχε κριθεί μη ρεαλιστική η επιδίωξη αυτού του υπολογισμού με βάση 
τους διαθέσιμους πρόρους (προσωπικού και υλικού). Ως αποτέλεσμα, η προηγούμενη 
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ, 2009) δεν περιείχε τέτοια στοιχεία. 
 
Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν είχαν να κάνουν κυρίως με ζητήματα οργάνωσης 
διαδικασιών και πληροφοριών, καθώς και με ζητήματα προσωπικού. 
 
Ως προς την οργάνωση διαδικασιών και πληροφοριών, η συγκέντρωση στοιχείων έγινε σε 
χρόνο πριν από το συνηθισμένο προγραμματισμό (ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, ενώ συνήθως 
ξεκινά περί τα τέλη Νοεμβρίου). Χωρίς να γίνει εδώ αναφορά σε πολλές λεπτομέρειες 
επισημαίνεται απλώς ότι κάποια στοιχεία (π.χ., βαθμολογίες) δεν ήταν διαθέσιμα εξαρχής. 
Αυτό είχε ως επίπτωση κάποιες διαδικασίες να χρειάζεται να γίνουν εκ νέου (διπλά) στο 
ΠΣΑΤ, όπως π.χ., η επικαιροποίηση των απογραφικών δελτίων τοων μαθημάτων. 
 
Μια γενικότερη δυσκολία αφορά τον τρόπο καταγραφής και αποθήκευσης στοιχείων. Η 
μορφή του ΠΣΑΤ προσανατολίζεται στο παλαιότερο πρότυπο της Α∆ΙΠ, όπου υπήρχαν 
στοιχεία τα οποία δεν ζητούνται στο νέο πρότυπο, ενώ δεν καταγράφονται στοιχεία που 
ζητούνται στο νέο πρότυπο (π.χ., ανάλυση προσωπικού ανά φύλο, Πίνακας 1). 
Ακόμη, το ΠΣΑΤ δεν είναι παντού συμβατό με το πρότυπο της Α∆ΙΠ. Για παράδειγμα, στα 
στοιχεία βαθμολογίας (βλ. Πίνακα 6), το ΠΣΑΤ δέχεται μόνο ποσοστά, ενώ το πρότυπο ζητά 
απόλυτους αριθμούς και ποσοστά. 
 
Ένα περαiτέρω πρόβλημα σχετίζεται με τη μη σαφήνεια κάποιων ζητούμενων στοιχείων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πίνακας με τα στοιχεία αποφοίτων (Πίνακας 7 στο 
παρόν, παλαιός Πίνακας 4), ιδίως στο προηγούμενο πρότυπο και στο ΠΣΑΤ. Για αρκετά 
φατνία δεν ήταν μονοσήμαντο τι χρειαζόταν να εισαχθεί (π.χ., στήλη «Συνολικό ποσοστό 
αποφοιτησάντων» στον παλαιό Πίνακα 4). 
 
Επιπλέον, σε αρκετά σημεία δεν υπάρχει εναρμόνιση μεταξύ των ζητουμένων σε πίνακες και 
στο «Πρότυπο Σχήμα» της Α∆ΙΠ. Για παράδειγμα, στην ενότητα 4 του παρόντος ζητούνται 
στοιχεία, τα οποία δεν έχουν προηγουμένως προετοιμαστεί/ζητηθεί σε πίνακες (π.χ., μέση 
διάρκεια σπουδών). 
 
Επίσης, στους ελέγχους και στις διαταυρώσεις των στοιχείων διαπιστώθηκαν αποκλίσεις. Τα 
στοιχεία έχουν καταγραφεί και είναι αποθηκευμένα σε διάφορα σημεία (ΠΣΑΤ, ηλεκτρονική 
Γραμματεία, χειρόγραφα αρχεία) και δεν είναι πάντα ταυτόσημα. Επιπλέον, δεν είναι πάντα 
εύκολη και διαφανής η διαπίστωση της ορθότητας ενός στοιχείου, οπότε προκύπτει 
αβεβαιότητα και ο τελικός έλεγχος συνίσταται στην χειροκίνητη εξέταση χειρόγραφων 
αρχείων. Για παράδειγμα, εάν δεν υπάρχει σιγουριά για τον αριθμό πτυχίων που 
χορηγήθηκαν σε ένα ακαδημαϊκό έτος, η τελική λύση είναι να ανοίξει κάποιος το σχετικό 
βιβλίο και να μετρήσει μια-μια τις αντίστοιχες καταχωρίσεις. Για τους λόγους αυτούς, έχουν 
διαπιστωθεί κάποιες προηγούμενες λάθος καταγραφές και έχουν γίνει αντίστοιχες 
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διορθώσεις στην παρούσα έκθεση. Μια λύση, η οποία προτείνεται στην επόμενη ενότητα 
είναι να δημιουργηθεί ένα ελεγμένο αρχείο με την αντίστοιχη τεκμηρίωση. 
 
Οι δυσκολίες αναφορικά με τα ζητήματα προσωπικού είχαν να κάνουν με την σχετικά 
περιορισμένη υποστήριξη λόγω έλλειψης επαρκών πόρων και άλλων συγκυριών για τη 
διασφάλιση διαρκούς και συστηματικής συνεργασίας με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο 
θα μπορούσε να αναλάβει τη διαδικασία πρόσκτησης και επεξεργασίας του μεγάλου όγκου 
των πληροφοριών. Χαρακτηριστικά, και πέραν των γενικότερων περικοπών, ο υπεύθυνος 
της Τεχνικής ∆ιαχείρισης του ΠΣΑΤ για το Τμήμα ασκούσε τα καθήκοντά του με σύμβαση η 
οποία έληξε το τέλος Αυγούστου και συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε εθελοντική 
βάση για περιορισμένο χρονικά διάστημα. Επίσης, μεγάλο μέρος της περιόδου διεξαγωγής 
της εσωτερικής αξιολόγησης συνέπεσε χρονικά με κινητοποιήσεις κυρίως του διοικητικού 
αλλά και άλλου προσωπικού (λόγω υποβολής του διοικητικού προσωπικού σε καθεστώς 
διαθεσιμότητας). 
 
Τέλος, αναφέρεται ως θετικό σημείο ότι έγινε συζήτηση εντός του Τμήματος για τη διαδικασία 
της αξιολόγησης και αποσαφηνίστηκαν διάφορα σημεία για το ρόλο ατόμων μεμονωμένα 
αλλά και του Τμήματος ως σύνολο στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. 
 
 

1.3.  Προτάσεις του Τμήματος για τη βελτίωση της διαδικασίας. 
 
Η διαδικασία θα μπορούσε να βελτιωθεί με τη διασφάλιση ύπαρξης (αν όχι πρόσληψης) 
προσωπικού που θα μπορούσε να αναλάβει την υποστήριξη της διαδικασίας σε τεχνικό / 
πρακτικό επίπεδο. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στα μέλη της ΟΜΕΑ σε συνεργασία με τα 
υπόλοιπα μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος να διερευνήσουν τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας 
και ενδεχόμενης τροποποίησης της μεθοδολογίας υλοποίησης της αξιολόγησης (π.χ., 
επιπλέον συστηματοποιημένη συλλογή σχετικών ποιοτικών δεδομένων μέσω 
συνεντεύξεων). 
 
Ένα άλλο σημείο που θα μπορούσε να βελτιωθεί είναι η εναρμόνιση της οργάνωσης και 
αποθήκευσης δεδομένων σε αρχεία. Αυτό χρειάζεται καταρχήν μια διαδικασία διασταύρωσης 
στοιχείων και τεκμηρίωσης και σύσταση ενός αρχείου που να είναι αρκετά διαφανές στη 
χρήση του και γενικά προσβάσιμο (π.χ., να μην ανακύπτουν πολλές δυσκολίες όταν αλλάζει 
ο χειριστής του αρχείου). Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να είναι περισσότερα άτομα 
εξοικειωμένα (από τη διοίκηση ή μέλη ∆ΕΠ) και εκπαιδευμένα με τα διάφορα συστήματα 
(ΠΣΑΤ, ηελεκτρονική Γραμματεία). 
 
Ακόμη θα μπορούσε να βελτιωθεί η ροή πληροφοριών και ο προγραμματισμός μεταξύ 
διαφόρων δομών που ασχολύνται με θέματα που άπτονται της αξιολόγησης. Για 
παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει συστηματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
Τμήματος και Γραφείου ∆ιασύνδεσης για την απασχολησιμότητα των αποφοίτων. 
 
Επίσης, τα (υποχρεωτικά) ζητούμενα στοιχεία από την Α∆ΙΠ θα μπορούσαν να εξετάζουν 
ζητήματα συμβατότητας με παρελθόντα ζητούμενα στοιχεία. 
 
Τα περισσότερα από τα σημεία που θίγονται εδώ χρειάζονται διάθεση πόρων για την 
υλοποίησή τους, π.χ., την δυνατότητα ενασχόλησης προσωπικού με τις αντίστοιχες 
εργασίες. 
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2. Παρουσίαση του Τμήματος 
Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Τμήμα και τις κύριες παραμέτρους λειτουργίας 
του. 

2.1.  Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε 
μεγάλη πόλη, σε μικρή πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε 
μια πόλη κλπ).  

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εδρεύει 
στην πόλη του Βόλου, έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στεγάζεται κυρίως σε κτήριο που 
βρίσκεται στην παραλία της πόλης σε κεντρικό σημείο (συγκρότημα Παπαστράτου, απέναντι 
από τον λιμενοβραχίονα). Τα περισσότερα γραφεία βρίσκονται στον 3ο όροφο (γραφεία των 
μελών ∆ΕΠ, εργαστήρια, Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών). Η 
Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο ισόγειο, ενώ σε παρακείμενη δομή του 
συγκροτήματος Παπαστράτου βρίσκονται οι περισσότερες από τις αίθουσες διδασκαλίας. 
 
Σε κοντινό κτήριο που βρίσκεται επίσης στο κέντρο της πόλης (οδός Κουμουνδούρου 4 στον 
4ο όροφο, μεταξύ των οδών Ιάσονος και ∆ημητριάδος) στεγάζονται περαιτέρω γραφεία 
μελών ∆ΕΠ, καθώς και το γραφείο της πρακτικής άσκησης. 
 

Το Τμήμα δεν διαθέτει δική του βιβλιοθήκη ή σπουδαστήριο (εκτός από μια μικρή συλλογή 
επιστημονικών τόμων που ανήκει στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και φυλάσσεται 
στον 3ο όροφο του κτηρίου στο συγκρότημα Παπαστράτου). Η κεντρική βιβλιοθήκη του ΠΘ 
βρίσκεται σε αυτόνομο κτίριο σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το συγκρότημα 
Παπαστράτου. 
 
 
 

2.2.  Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος. 
2.2.1. Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, 

κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία).1 Σχολιάστε. 
 
Τα στοιχεία για τη στελέχωση του Τμήματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 
Όσον αφορά τη στελέχωση του τμήματος σε μέλη ∆ΕΠ, όπως φαίνεται και σε συνδυασμό με 
τον Πίνακα 2, η αντιστοιχία μελών ∆ΕΠ προς προπτυχιακούς φοιτητές είναι περίπου 1 προς 
29 (για το 2012-2013). 
Εδώ και κάποια χρόνια έχουν εκλεγεί τρία μέλη ∆ΕΠ, εκκρεμεί όμως ο διορισμός τους. 
Παράλληλα, έχουν αποχωρήσει δύο μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος, χωρίς να υπάρχει ρεαλιστική 
προοπτική αντικατάστασής τους. 
 
Ιδιαίτερα εμφανής είναι η έντονη μείωση στον αριθμό συμβασιούχων διδασκόντων τα 
τελευταία χρόνια. Επιπλέον, ένα στοιχείο που δεν καταγράφεται στον Πίνακα 1 είναι η 
επίσης αισθητή μείωση σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συνεισφέρουν στην 
υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, αλλά και στην υποστήριξη εργαστηρίων και 
εργαστηριακών μαθημάτων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Η συγκεκριμένη ανάγκη καλύπτεται 
πολύ περιορισμένα από προσωπικό (1 άτομο) που είναι διαθέσιμο ταυτόχρονα και για τα 
τρία Παιδαγωγικά Τμήματα του ΠΘ. Παράλληλα, έχει εκλεγεί εδώ και χρόνια ένα μέλος 
ΕΕ∆ΙΠ με συναφές αντικείμενο, αλλά εκκρεμεί ο διορισμός του. 
 
Η στελέχωση του Τμήματος σε διοικητικό προσωπικό είναι ανεπαρκής. Χαρακτηριστικά, η 
αναλογία διοικητικού προσωπικού προς προπτυχιακούς φοιτητές είναι είναι περίπου 1 προς 
220 (για το 2012-2013). 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην έκθεση που εκπόνησε η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης του ΠΘ για το «∆ιοικητικό και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Αύγουστος 2013), το ΠΤΠΕ εμφανίζεται ως το πιο υποστελεχωμένο Τμήμα του 
Ιδρύματος (σσ. 16-17). 

                                                 
1 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον πίνακα 1.  
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Εάν στις παραπάνω αναλογίες συνυπολογιστεί ότι ο αριθμός φοιτητών είναι υποτιμημένος 
(βλ. Πίνακα 2) οι διορθωμένες αναλογίες για μέλη ∆ΕΠ είναι περίπου 1 προς 35 και για 
διοκητικό προσωπικό περίπου 1 προς 270. 
 
2.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, 

μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία.2 Σχολιάστε. 
 
Η κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Όπως 
σημειώνεται εκεί, ο αριθμός των προπτυχιακών είναι υποτιμημένος ως προς τις νέες 
εγγραφές κάθε ακαδημαϊκού έτους (π.χ., στον αριθμό προπτυχιακών φοιτητών που 
αναγράφεται για το 2012-2013 δεν περιλαμβάνονται οι πρωτοετείς του 2013-2014). 
Για τις αναλογίες φοιτητών προς κατηγορίες προσωπικού, βλ. προηγούμενη ενότητα (2.2.1.). 
Αν υπολογιστεί ότι ανά έτος εισέρχονται περίπου 150-160 φοιτητές στο Τμήμα και ότι η 
κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, ο συνολικός αριθμός φοιτητών πέραν όσων 
αντιστοιχούν στην κανονική διάρκεια σπουδών περιλαμβάνει και επιπλέον περίπου τόσους 
φοιτητές όσοι θα εισέρχονταν στο Τμήμα σε ένα ακαδημαϊκό έτος (βλ. και Πίνακα 2). 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Τμήμα εκτιμά (και εισηγείται προς το Υπουργείο) ότι μπορεί να 
δεχθεί περίπου τους μισούς φοιτητές από όσους δέχεται τελικά (βλ. Επιτομή Στοιχείων). 
Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος είναι ιδιαίτερα 
αυξημένος σε σχέση με τις υποδομές του Τμήματος με άμεσες επισπτώσεις, π.χ., στο 
παρεχόμενο διδακτικό έργο. 
 
Η αναλογία μελών ∆ΕΠ προς μεταπτυχιακούς φοιτητές (περίπου 1 προς 3) και προς 
διδακτορικούς φοιτητές (περίπου 1 προς 2) κινείται στα πλαίσια του συνηθισμένου (ή και 
λίγο καλύτερα), π.χ., ως προς τις αναλογίες που απαντώνται στο ΠΘ. 
 
 

                                                                                                                                          
2 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους πίνακες 2 και 3.  
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2.3.  Σκοπός και στόχοι του Τμήματος. 
2.3.1. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του; 
 
Στο ΦΕΚ ίδρυσης του Τμήματος (ΦΕΚ 31/20-3-1984) δεν υπάρχει διατύπωση των στόχων 
και των σκοπών του Τμήματος (βλ. και ΕΕΑ, 2009). Ωστόσο, αυτοί διατυπώνονται στον 
Οδηγό σπουδών του Τμήματος, η τελευταία αναθεώρηση του οποίου έγινε το 2010 και για 
την οποία αξιοποιήθηκε η τελική έκθεση αξιολόγησης (2010). Σε αυτή την έκδοση του 
Οδηγού σπουδών, οι σκοποί και οι στόχοι του τμήματος προσδιορίζονται ως εξής (Οδηγός 
Σπουδών, 2010, σ. 6): 
«Βασικός σκοπός του τμήματος είναι η προαγωγή των θεωρητικών και ερευνητικών 
γνώσεων και ο συσχετισμός τους με την εκπαιδευτική πράξη ώστε οι απόφοιτοι να διαθέτουν 
υψηλού επιπέδου ερευνητικές και επαγγελματικές δεξιότητες που να τους καταστήσουν 
ικανούς να ανταποκρίνονται με υπευθυνότητα και επάρκεια στον πολυσύνθετο παιδαγωγικό 
και διδακτικό τους ρόλο, καθώς και στις μελλοντικές επιστημονικές και επαγγελματικές 
εξελίξεις.» 
Αναλυτικότερα επιμέρους στόχοι του τμήματος είναι (βλ. Επίσης Οδηγό Σπουδών 2010, σ. 
12): 

 Η κατάρτιση εκπαιδευτικών βάσει σύγχρονων προσεγγίσεων που προωθούν 
πρακτικές αναστοχαστικότητας και αυτό-αξιολόγησης 

 Η κατάρτιση εκπαιδευτικών σε σύγχρονες μεθόδους και μοντέλα διδασκαλίας που 
αφορούν σύγχρονα και ευέλικτα περιβάλλοντα μάθησης με αξιοποίηση Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 

 Η προαγωγή της έρευνας σε σχέση με την εκπαιδευτική θεωρία και πράξη 
 Η διασύνδεση θεωρίας και πράξης στην εκπαίδευση γενικότερα, αλλά και ζητήματα 

που αφορούν την πρώτη παιδική και προσχολική ηλικία 
 
Στο μεταξύ, έχουν υπάρξει συζητήσεις και κινήσεις για επανεξέταση και ενδεχόμενη 
αναθεώρηση των στόχων του Τμήματος. Το θέμα αυτό τέθηκε στην ΟΜΕΑ το Νοέμβριο του 
2012 και από την ΟΜΕΑ στο Τμήμα το Μάρτιο του 2013. Παράλληλα, η Επιτροπή Οδηγού 
Σπουδών είχε ξεκινήσει συζήτηση για ενδεχόμενη αναθεώρηση του Οδηγού Σπουδών. 
Εντέλει, θεωρήθηκε σκόπιμο η διαδικασία αναθεώρησης του Οδηγού Σπουδών να 
συνεχιστεί από την Επιτροπή Οδηγού Σπουδών έχοντας υπόψη και το θέμα των στόχων του 
Τμήματος. Η σχετική διαδικασία ξεκίνησε το Μάιο του 2013 υπό το συντονισμό της 
Επιτροπής Οδηγού Σπουδών του Τμήματος. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη (μέχρι 
σήμερα έχει γίνει μια αρχική σύντομη συζήτηση στο πλαίσιο ΓΣ, ενώ προγραμματίζεται νέα 
σχετική συζήτηση). 
 
2.3.2. Πώς αντιλαμβάνεται σήμερα η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους 

και τους σκοπούς του Τμήματος; 
 
 
Οι υπάρχοντες στόχοι και σκοποί του Τμήματος τονίζουν εμφατικά την αναγκαιότητα 
προώθησης της διασύνδεσης θεωρίας και πράξης μέσω συστηματοποιημένων ερευνητικών 
διαδικασιών, αλλά και τη διαρκή αναζήτηση σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων όσον 
αφορά την εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την πρώτη παιδική ηλικία (βλ. και ΕΕΑ, 2009). 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης του οδηγού σπουδών του Τμήματος 
τίθενται θέματα που ενδέχεται να οδηγήσουν εν μέρει σε αναθεώρηση των σκοπών και των 
στόχων του Τμήματος, αλλά λόγω του πρόσφατου της έναρξης της διαδικασίας δεν υπάρχει 
ακόμη σύνθεση απόψεων και συστηματοποιημένη καταγραφή τους. 
 
2.3.3. Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του 

Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; 
 
Όπως έχει σημειωθεί προηγουμένως δεν υπάρχει διατύπωση στόχων στο ΦΕΚ ίδρυσης του 
τμήματος, αλλά το τμήμα φροντίζει για μια διαρκή διαδικασία αναθεωρήσεων που να 
ανταποκρίνονται στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα (βλ. επίσης 2.3.1., 2.3.2. και ΕΕΑ, 
2009). 
 
2.3.4. Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν 

όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; 
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Σε σχέση με το σημείο αυτό, υπάρχουν κοινά με όσα αναγράφονται στην ΕΕΑ (2009). 
Συγκεκριμένα, οι στόχοι του Τμήματος επιτυγχάνονται σε σημαντικό βαθμό στη βάση της 
επένδυσης και της ιδιαίτερα μεγάλης προσπάθειας του διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού του Τμήματος. 
 
Ειδικά κατά το χρονικό διάστημα της τελευταίας διετίας το σύνολο του προσωπικού 
προσπαθεί να αντιμετωπίσει διαρκώς αυξανόμενες αντιξοότητες όπως αύξηση του αριθμού 
εισακτέων, ελλείψεις σε υποδομή (π.χ. επαρκείς χώροι εργαστηρίων), απουσία επαρκούς 
προσωπικού (π.χ. διοικητικού), έλλειψη πόρων και απουσία επαρκούς εξοπλισμού και 
ανανέωσης της βιβλιοθήκης (π.χ. καμία παραγγελία βιβλίων δεν έχει υλοποιηθεί από το 
2010 λόγω περικοπών σε πόρους). 
 
2.3.4. Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ 

ίδρυσης) στόχων του Τμήματος; 
 
 
Οι νέες πρόσφατα διαμορφωμένες συνθήκες που συνδέονται με ευρύτερα ζητήματα 
αλλαγών και περιορισμών σε διαθέσιμους πόρους, δυναμικό, αλλά και γενικότερες 
εργασιακές συνθήκες όσον αφορά τις/τους αποφοίτους (π.χ., πρόσφατοι περιορισμοί 
σχετικά με δυνατότητες διορισμού διαγωνισμού ΑΣΕΠ) φαίνεται να επιτάσσουν την 
αναγκαιότητα αναπροσαρμογής (π.χ., στόχοι σε σχέση με τρέχουχες εργασιακές συνθήκες). 
Η σχετική συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη και στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Οδηγού 
Σπουδών (βλ. και  2.3.1.). 
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2.4.  ∆ιοίκηση του Τμήματος. 
2.4.1. Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; 
 
Οι επιτροπές ορίζονται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους και σε αυτές συμμετέχουν όλα τα 
μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος. ∆ιακρίνονται σε επιτροπές του τμήματος και σε επιτροπές του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 έιχαν οριστεί οι παρακάτω 
Επιτροπές: 
 
(α) Επιτροπές του Τμήματος: Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), Οδηγού Σπουδών και Φοιτητικών 
Θεμάτων, ΑΜΕΑ, Πρακτικής Άσκησης, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Οικονομικών Θεμάτων και 
Προμηθειών, Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Ψηφιακών Υποδομών Η/Υ (ιστοσελίδας, αίθουσας 
Η/Υ), Χώρων, ∆εοντολογία, Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 
(β) Επιτροπές του ΠΘ: Ερευνών, Βιβλιοθήκης, Οικονομικής Ανάπτυξης, Στρατηγικού 
Σχεδιασμού, Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Σύγκλητος. 
 
2.4.2. Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα; 
 
Στο τμήμα υπάρχει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών («Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη 
παιδική ηλικία») που είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
 
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/46 
 
 
2.4.3. Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση 

αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του; 
 
Στο Τμήμα λειτουργούν πέντε άτυποι τομείς (ενότητες) από το 2005, οι οποίοι διατηρήθηκαν 
και στην αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών που έγινε το 2010-2011, με μια μικρή 
τροποποίηση που σημειώνεται στη συνέχεια. Οι ενότητες είναι: «Παιδαγωγικών», 
«Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας» (τροποποίηση αντί του Ψυχολογίας), «Ιστορίας, Γλώσσας 
και Λογοτεχνίας», «Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας», καθώς και η ενότητα «Τεχνών». 
Παρά την επισήμανση στην προηγούμενη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2009) της 
σημασίας, αλλά και της πρόθεσης του Τμήματος να προχωρήσει στη δημιουργία τομέων, 
τόσο οι περιορισμοί σε προσωπικό όσο και οι διατάξεις του νέου νόμου για την ανώτατη 
εκπαίδευση δεν έκαναν δυνατή την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. 
 
 

http://www.ece.uth.gr/main/el/node/46�
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3. Προγράμματα Σπουδών 

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των 
προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), απαντώντας σε μια σειρά 
ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο 
«Ανάλυση Kριτηρίων ∆ιασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων». 
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα τουλάχιστον 
σημεία: 
(α) Ποιά, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος ως 
προς το αντίστοιχο κριτήριο; 
(β) Ποιές ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιούς ενδεχόμενους  κινδύνους από τα 
αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο; 

3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

3.1.1. Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας;  

 

 Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά 
εφαρμόζονται; 
 
∆εν υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες ελέγχου. 
 
Εμμέσως, κατά περίπτωση και σε μη τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να γίνονται 
διάφορες σχετικές συζητήσεις εντός της Επιτροπής Οδηγού Σπουδών ή και του 
Τμήματος (π.χ., σε πλαίσιο ΓΣ). 
 
Περαιτέρω, προς αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσε να θεωρηθει ότι συμβάλλει η 
επικοινωνία και η συνεργασία που αναπτύσσεται από το Τμήμα με τους 
εκπαιδευτικούς μέσω της οργάνωσης, συνδιοργάνωσης ημερίδων, σεμιναρίων στα 
οποία εκφράζονται απόψεις, προβληματισμοί, προτάσεις που σκιαγραφούν τον 
βαθμό ανταπόκρισης του εφαρμοσμένου προγράμματος σπουδών αφενός στις 
απαιτήσεις του νέου σχολείου αφετέρου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Οι 
διαδικασίες κάποιων μικροεφαρμογών σε σχολεία και η αξιολόγησή τους, αποτελούν 
ένα μέσο διαπίστωσης  κάποιου βαθμού ανταπόκρισης του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών στους βασικούς και επιμέρους στόχους του. Τα μέλη ∆ΕΠ 
υποβάλλουν τις όποιες παρατηρήσεις, διαπιστώσεις  και προτάσεις τους σε 
επιτροπές και σε Γ.Σ. ειδικού περιεχομένου αναπτύσσεται συζήτηση για πιθανές 
αναγκαίες τροποποιήσεις. 
 

 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; 
Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται; 
 
Οι σχετικές διαδικασίες είναι παρόμοιες με εκείνες που αναφέρονται στην 
προηγούμενη ΕΕΑ (2009). Συγκεκριμένα, με την αξιολόγηση και αναθεώρηση του 
Προγράμματος Σπουδών ασχολείται η Επιτροπή Οδηγού Σπουδών, στην οποία 
συμμετέχουν 7 μέλη ∆ΕΠ, 1 μέλος διοικητικού προσωπικού και 1 φοιτήτρια. Τα μέλη 
της επιτροπής συναντώνται και συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα 
(σταθερά μια φορά το μήνα, όπως επίσης και ανάλογα με τις ανάγκες που 
προκύπτουν). Οι προτάσεις τίθενται υπόψη των υπολοίπων μελών ∆ΕΠ μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και οι τελικές προτάσεις κατατίθενται για  έγκριση στη 
Γ.Σ. του Απριλίου, προκειμένου να μπουν σε εφαρμογή το επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος. Σχετικές απόψεις ζητούνται και από συμβασιούχους διδάσκοντες (Π∆.407/80), 
καθώς και από τους διδάσκοντες ξένων γλωσσών και τους αποσπασμένους 
εκπαιδευτικούς. Σχετική ενημέρωση παρέχεται και στο διοικητικό προσωπικό και το 
μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος. 
 
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των διαδικασιών αυτών δεν 
υπάρχουν συστηματοποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης, αλλά κρίνεται εμμέσως 
(και ατύπως) από διδάσκοντες/σες και /τις φοιτητές/τριες του Τμήματος. Υπάρχουν 
κάποιες ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες οι διαδικασίες κρίνονται αποτελεσματικές, 
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δεν υπάρχει όμως συστηματική σχετική καταγραφή. 
 

 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; 
 
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δημοσιοποιείται κυρίως σε ηλεκτρονική 
μορφή (http://www.ece.uth.gr/main/el/node/758), και σε περιορισμένο αριθμό σε 
έντυπη μορφή (βλ. σχετικά και ΕΕΑ, 2009). Ο Οδηγός Σπουδών διανέμεται κάθε 
χρόνο στους πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος σε CD. Ταυτόχρονα, στους/στις 
φοιτητές/τριες διανέμεται κάθε χρόνο ειδικό ένθετο που περιλαμβάνει κάθε αλλαγή 
που έχει γίνει στον Οδηγό και που ισχύει για τη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή χρονιά 
(εκπαιδευτικές άδειες μελών ∆ΕΠ, τροποποιήσεις μαθημάτων, κλπ). 
Μια επιπλέον διαδικασία δημοσιοποίησης είναι η εκδήλωση υποδοχής των 
πρωτοετών φοιτητών. Στην εκδήλωση αυτή, μέλη ∆ΕΠ παρουσιάζουν το 
πρόγραμμα σπουδών αναλυτικά και δίνουν επεξηγήσεις διεξοδικά. 
 

 Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης 
των αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της; 
 
∆εν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία στο Τμήμα για παρακολούθηση της 
επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων και χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων. 
Σχετική παρακολούθηση γίνεται ατύπως. Παλαιότερα υπήρχε μια διαδικασία στα 
πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης (βλ. ΕΕΑ, 2009). 
 
Περαιτέρω, έχει πραγματοποιηθεί μια σχετική μελέτη από το Γραφείο ∆ιασύνδεσης 
του ΠΘ για όλο το Πανεπιστήμιο. Η μελέτη αυτή έχει ως περίοδο αναφοράς το 1990-
2011 και σχετικά με το ΠΤΠΕ αναγράφεται ότι τα στοιχεία αντλήθηκαν 
("συνεντέυξεις") τον Ιούνιο του 2010. 
Τα στοιχεία αφορούν 1105 συνολικά αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών του ΠΤΠΕ, από τους οποίους έλαβαν μέρος στη μελέτη 763. 
Η συνολική ανεργία αναφέρεται ως 32,63%. 
Η μελέτη αυτή είναι υπόψη κάποιων μελών ∆ΕΠ του Τμήματος και έχει συζητηθεί 
ατύπως. 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Θετικό σημείο είναι ότι το Τμήμα το απασχολούν όλα τα παραπάνω και ασχολείται με αυτά. 
Αρνητικό σημείο είναι ότι για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχετικών βημάτων δεν 
υπάρχει κάποια θεσμοθετημένη διαδικασία. Από την άλλη, η ύπαρξη σχετικών διαδικασιών 
προϋποθέτει πόρους (π.χ., ανθρώπινο δυναμικό και αντίστοιχος χρόνος εργασίας), οι οποίοι 
είναι μάλλον ζητούμενοι. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Η εγρήγορση που παρατηρείται στο Τμήμα για τα παραπάνω θέματα θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί όταν υπάρξουν και οι αντίστοιχοι πόροι και υποδομές. 
Βασικός κίνδυνος από τη μη ύπαρξη συστηματοποιημένων διαδικασιών ελέγχου υλοποίησης 
των κριτηρίων είναι ότι δεν διασφαλίζεται η εγκυρότητα της ανατροφοδότησης που έχει το 
Τμήμα ως προς την πορεία του στα παραπάνω θέματα. 
 
3.1.2. Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών;3 

 
 Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο 

σύνολο των μαθημάτων;  
 
∆εν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός των μαθημάτων του Τμήματος. 
 

 Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται;  

                                                 
3 Συμπληρώστε τους πίνακες 12.1 και 12.2. 

http://www.ece.uth.gr/main/el/node/758�
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Συνολικά προσφέρονται 61 μαθήματα επιλογής. 
 

 Ποιό είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής 
επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;  
 
Το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων επί του συνόλου των μαθημάτων είναι 
30.4% (31 μαθήματα), το ποσοστό των μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής είναι 
9.8% (10 μαθήματα) και το ποσοστό των μαθημάτων επιλογής είναι 59.8% (61 
μαθήματα). 
 

 Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων 
επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης 
δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;  
 
∆εν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός των μαθημάτων του Τμήματος. 
 

 Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 
εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;  
 
Η κατανομή του χρόνου των μαθημάτων μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, 
ασκήσεων, εργαστηρίων κ.λπ. διαμορφώνεται από τον κάθε διδάσκοντα και διαφέρει 
από μάθημα σε μάθημα. Βασικό κριτήριο κατανομής του χρόνου αποτελεί ο αριθμός 
των εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε μάθημα καθώς και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις 
του αντικειμένου του κάθε μαθήματος. 
 

 Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Παρατηρείται 
επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η 
έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, 
αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων;  
 
Τα περισσότερα από τα παραπάνω ζητήματα αντιμετωπίζονται από τον κάθε 
διδάσκοντα ξεχωριστά. Ατύπως, μπορεί κάποιοι διδάσκοντες να συνεννοούνται για 
θέματα ύλης. 
 

 Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιό 
είναι το ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα;  
 
∆εν εφαρμόζεται γενικό σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων στο Τμήμα. 
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το δικαίωμα των φοιτητών για συμμετοχή στην 
Πρακτική Άσκηση του 8ου εξαμήνου η οποία συνδέεται με τα εξής 9 προαπαιτούμενα 
μαθήματα: 

Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (3ο εξάμηνο) 
4 YE μαθήματα του 4ου, 5ου και 6ου εξαμήνου σπουδών 
3 υποχρεωτικά μαθήματα διδακτικής (Ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης στις 
μικρές ηλικίες και διδακτική πράξη, Εισαγωγή στο γραμματισμό, ∆ιδακτική 
των φυσικών επιστημών) 
Η διαδικασία αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση (7ο εξάμηνο) 

Με βάση τα παραπάνω το ποσοστό των προαπαιτούμενων μαθημάτων είναι 8.9% 
(στο σύνολο των μαθημάτων). 
 
Η λειτουργικότητα του συστήματος δεν έχει διαπιστωθεί μέσα από κάποια 
συστηματική διαδικασία. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις υπέρ της λειτουργικότητάς 
του, αλλά και κατά (π.χ., μη εκπλήρωση της υποχρέωσης στο μάθημα του 7ου 
εξαμήνου σημαίνει καθυστέρηση ενός έτους για την ολοκλήρωση των σπουδών). 
 

 Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα 
σπουδών; Ποιά είναι αυτά;  
 
Το πρόγραμμα σπουδών επιτρέπει σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να 
επιλέξουν μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (προσφέρονται περίπου 50-60 ετησίως) 
από τα προγράμματα σπουδών άλλων τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
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Κοινωνικών Επιστημών του ΠΘ. Τα μαθήματα αυτά εντάσσονται μετά από απόφαση 
της ΓΣ σε συγκεκριμένους τομείς. Επίσης, αντίστοιχα το Τμήμα προσφέρει 
μαθήματα (περίπου 50 ετησίως) από το πρόγραμμα σπουδών σε φοιτητές άλλων 
Τμημάτων. Βασική προϋπόθεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων είναι η 
σχετική συναίνεση του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας. 
 

 Ποιές ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά 
μαθήματα; 
 
Στο Τμήμα προσφέρονται μαθήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής 
γλώσσας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς 4 εξαμηνιαία 
μαθήματα ξένης γλώσσας, τα οποία όμως δε συνυπολογίζονται στη βαθμολογία για 
την απόκτηση του πτυχίου. 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Θετικά σημεία είναι η προσφορά σε μαθήματα επιλογής, όπως επίσης η συνεργασία μεταξύ 
Τμημάτων για την προσφορά μαθημάτων. 
Ως αρνητικό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει κάποια συστηματική διαδικασία για 
γενική εποπτεία της ύλης των σπουδών στο Τμήμα, ενώ το υπάρχον σύστημα 
προαπαιτούμενων μαθημάτων θα μπορούσε να βελτιωθεί. 
Η ύπαρξη σχετικών διαδικασιών προϋποθέτει πόρους (π.χ., ανθρώπινο δυναμικό και 
αντίστοιχος χρόνος εργασίας), οι οποίοι είναι μάλλον ζητούμενοι. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Η συνεργασία με άλλα Τμήματα στο προσφερόμενο πρόγραμμα δίνει εύρος περιεχομένων 
και δυνατότητες ευελιξίας. 
 
Και εδώ, βασικός κίνδυνος από τη μη ύπαρξη συστηματοποιημένων διαδικασιών ελέγχου 
υλοποίησης των κριτηρίων είναι ότι δεν διασφαλίζεται η εγκυρότητα της ανατροφοδότησης 
που έχει το Τμήμα ως προς την πορεία του στα παραπάνω θέματα. 
 
 
3.1.3 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

 
 Εφαρμόζονται, και σε ποιά έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι 

αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοί συγκεκριμένα;  
 
Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών / φοιτητριών εναπόκειται στους διδάσκοντες 
και τις διδάσκουσες και για το λόγο αυτό εμφανίζει ποικιλομορφία. 
 
Κυρίαρχος τρόπος αξιολόγησης φαίνεται ότι είναι η γραπτή αξιολόγηση με 
ερωτήσεις ανάπτυξης και κρίσης και, πολύ σπάνια, με ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής. 
 
Από ορισμένους διδάσκοντες, και ανάλογα με τη φύση και το χαρακτήρα κάθε 
μαθήματος, διενεργούνται προφορικές εξετάσεις ή εξετάσεις εφαρμογής στο 
εργαστήριο [π.χ., Η/Υ]. Επιπρόσθετα, σε ορισμένα μαθήματα οι φοιτητές / φοιτήτριες 
έχουν την ευκαιρία  να εκπονήσουν γραπτές εργασίες, με τις οποίες έχουν τη 
δυνατότητα είτε να υποκαταστήσουν πλήρως τις γραπτές εξετάσεις είτε να 
βελτιώσουν / προσαυξήσουν την τελική τους βαθμολογία στο μάθημα, με την 
προϋπόθεση της προγενέστερης επιτυχούς συμμετοχής τους  στις γραπτές 
εξετάσεις. 
 

 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;  
 
Με δεδομένη την ποικιλομορφία στον τρόπο εξέτασης αξιολόγησης των φοιτητών / 
φοιτητριών, η διασφάλιση της διαφάνειας και η ίση μεταχείριση στην αξιολόγηση των 
φοιτητών / φοιτητριών επιδιώκεται με διαφόρους τρόπους, κατά την κρίση των 
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διδασκόντων και ανάλογα με το χαρακτήρα των εξετάσεων αξιολόγησης. 
Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι σε πολλά μαθήματα γίνεται ήδη στην αρχή ενημέρωση 
των φοιτητών / φοιτητριών για τον τρόπο και τις λοιπές λεπτομέρειες διεξαγωγής 
των εξετάσεων. Επίσης, ενόψει των εξετάσεων πολλές φορές γίνεται σχολιασμός 
γραπτών από προηγούμενες εξετάσεις, παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές / 
στις φοιτήτριες να λάβουν γνώση του γραπτού τους μετά τη βαθμολόγηση των 
γραπτών και να συζητήσουν με τους διδάσκοντες λάθη, παραλείψεις και αδυναμίες 
και, τέλος, επιδιώκεται η επιλογή θεμάτων ισοδύναμης βαρύτητας στις περιπτώσεις 
που δίδονται διαφορετικά θέματα σε μία εξεταστική περίοδο ή στην περίπτωση των 
προφορικών εξετάσεων. 
 
Στο Τμήμα υπάρχει μέριμνα για τη διαδικασία επιτήρησης στη διάρκεια των 
εξετάσεων ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων 
δεοντολογίας και πρακτικές εκ μέρους των φοιτητών / φοιτητριών που υπονομεύουν 
τη διαφάνεια και την ισοτιμία στην αξιολόγηση τους. 
 

 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποιά είναι αυτή; 
 
∆εν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας, 
αλλά εναπόκειται στον κάθε διδάσκοντα. 
 

 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ 
διπλωματικής εργασίας;  
 
Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική. Η ανάληψη της εργασίας γίνεται 
κατόπιν συννενόησης των εμπλεκομένων μερών. Η επίβλεψη της εργασίας γίνεται 
από δύο διδάσκοντες, οι οποίοι και την βαθμολογούν. Η εργασία κατατίθεται στη 
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. 
 
Έτσι, η διαφάνεια ανάληψης και βαθμολόγησης των εργασιών εναπόκειται στους 
εμπλεκόμενους διδάσκοντες. Η κατάθεση της εργασίας στη βιβλιοθήκη, μεταξύ 
άλλων, λειτουργεί υπέρ της διαφάνειας. 
 

 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ διπλωματική 
εργασία; Ποιες; 
 
Στον Οδηγό Σπουδών υπάρχουν σχετικές οδηγίες (σσ. 97-99). 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Θετικά σημεία είναι η σχετική ελευθερία που έχουν οι διδάσκοντες στο πλαίσιο του 
εξεταστικού συστήματος, τόσο για τους τρόπους εξέτασης, όσο και για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας. 
 
Και εδώ δεν υπάρχει κάποια συστηματοποιημένη διαδικασία παρακολούθησης του 
συστήματος εξετάσεων. Η ύπαρξη σχετικής διαδικασίας θα προϋπέθετε, όπως και σε άλλες 
περιπτώσεις πόρους, οι οποίοι είναι μάλλον ζητούμενοι. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Η ελευθερία που έχουν οι διδάσκοντες στο πλαίσιο του εξεταστικού συστήματος είναι πιθανό 
να ευνοεί καινοτόμους τρόπους εξέτασης. 
 
Και εδώ, βασικός κίνδυνος από τη μη ύπαρξη συστηματοποιημένων διαδικασιών ελέγχου 
υλοποίησης των κριτηρίων είναι ότι δεν διασφαλίζεται η εγκυρότητα της ανατροφοδότησης 
που έχει το Τμήμα ως προς την πορεία του στα παραπάνω θέματα. 
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3.1.4 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; 
 

 Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιό ποσοστό;  
 
Κατά κανόνα, δεν υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις διαλέξεις 
του Τμήματος. Υπήρξε ένας αριθμός επισκέψεων αλλοδαπών διδασκόντων στο 
πλαίσιο μορφωτικών ανταλλαγών (βλ. Πίνακα 9). 
 

 Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);  
 
Ένας πολύ μικρός αριθμός αλλοδαπών φοιτητών/τριων επισκέπτεται το τμήμα μας. 
Από το 2008 έχουν επισκεφτεί το τμήμα (3) αλλοδαποί φοιτητές στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus. Με βάση τον αριθμό των φοιτητών ανά έτος, το ποσοστό 
των αλλοδαπών φοιτητών/τριών υπολογίζεται κάτω από 2% ((βλ. Πίνακα 9). 
Πιο αναλυτικά, η προέλευση της μετακίνησης το 2009-10 ήταν από το Βέλγιο, ενώ το 
2008-09 από το Βέλγιο και την Κύπρο. 
 

 Πόσα και ποιά μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;  
 
Κανένα μάθημα δεν διδάσκεται σε ξένη γλώσσα. Ωστόσο, υπάρχει εξατομικευμένη 
υποστήριξη των εισερχομένων φοιτητών/τριών από ξένα ιδρύματα. 
 

 Σε πόσα (και ποιά) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. 
ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών 
συμμετέχει το Τμήμα;  
 
Το τμήμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus. 
 

 Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του 
εξωτερικού; Ποιές;  
 
∆ιμερείς συμφωνίες έχουν συναφθεί ως ακολούθως: 
 
α/α Κωδικός συμφωνίας Πανεπιστήμιο 

1 Β/HASSELT 02 Katholishe Hogenschool Limburg 
 

2 F MONTPELLIER 03 Universite Paul Valery Montpellier III 
 

3 F PARIS 089 IUMF de Paris 
 

4 F RENNES 15 IUMF de Bretagne 
 

5 A KLAGENF 02 Pädagogische Hochschule Kärnte  - 
Viktor Frankl Hochschule 

6 FGRENOBL 01 Université JosephFourier, Grenoble 1 
7 D HEIDELB 01  Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
8 DK RISSKOV 06 Via University College 
9 DK KOΒENHA 56 N. Zahles College of 

Education/Se inarium 
10 IS REYKJ V 01 Uni ersity of Iceland 
11 IS REYKJAV 02 Iceland University of Education 
12 CYNICOSIA 23 Frederick University 
13 CY NICOSIA 01 ΠανεπιστήμιοΚύπρου 
14 TR ANKARA 01 Ankara University 
15 TR ISTANBU 25 Istanbul Aydin University 
16 S STOCKHO 01 Stockholms Unive sitet 

 
 Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Ποιές; 

 
∆εν υπάρχουν. 
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 Eφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS); 
 
Ναι. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων έχει υλοποιήσει την προσαρμογή του 
συστήματος των διδακτικών μονάδων ECTS. Στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών 
έχουν γίνει οι σχετικές προσαρμογές. Στο νέο Οδηγό Σπουδών (2010-2011) υπάρχει 
αντιστοιχία των μαθημάτων με τις μονάδες ECTS. 
 

 Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του συστήματος ECTS; 
 
Στο Οδηγό Σπουδών (2010-2011) αναγράφονται οι μονάδες ECTS του κάθε 
μαθήματος. Παράλληλα, σχετική ενημέρωση γίνεται κάθε χρόνο την ημέρα 
υποδοχής πρωτοετών, και φυσικά η αρμόδια Επιτροπή είναι στη διάθεσή τους για 
τυχόν ερωτήσεις. Οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του 
Πανεπιστημίου. 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Τα κυριότερα θετικά σημεία του Τμήματος ως προς τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών είναι η σύναψη ικανοποιητικού αριθμού νέων συμφωνιών διμερούς 
συνεργασίας με ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και η αντιστοιχία των μαθημάτων του 
Οδηγού Σπουδών με τις διδακτικές μονάδες ECTS. 
 
Ως αρνητικό στοιχείο κρίνεται η ιδιαίτερα μικρή συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών από το 
εξωτερικό στο πρόγραμμα ανταλλαγών. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Οι υπάρχουσες συμβάσεις δίνουν την ευκαιρία για πολύ περισσότερες κινήσεις από και 
προς το εξωτερικό σε σχέση με εκείνες που πραγματοποιούνται. Ένας κίνδυνος που 
προκύπτει από το μικρό αριθμό ανταλλαγών ή εισερχομένων φοιτητών είναι η ενδεχόμενη 
υποβάθμιση της διεθνούς διάστασης του προγράμματος σπουδών. 
 
 
3.1.5 Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 

 
 Υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η 

πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές;  
 
Η πρακτική άσκηση (ΠΑ) είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες του ΠΤΠΕ, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών 
και απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου. 
 

 Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιό ποσοστό των φοιτητών την 
επιλέγει;  
 
Είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. 
 

 Πώς κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών; 
 
Η ΠΑ είναι υποχρεωτική (βλ. επόμενο ερώτημα). 
 

 Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική 
άσκηση είναι υποχρεωτική;  
 
Το ενδιαφέρον των φοιτητών για την πρακτική άσκηση καλλιεργείται μέσα από όλο 
το πρόγραμμα σπουδών, δεδομένου ότι κατέχει έναν αναβαθμισμένο ρόλο ήδη από 
την προηγούμενη αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών (2005-06), καθώς 
διατρέχει ολόκληρο το Πρόγραμμα, συνδέεται κάθετα με τα περισσότερα μαθήματα 
του προγράμματος και συνιστά το πεδίο μιας δυναμικής σύζευξης της θεωρίας με 
την έρευνα και τη διδακτική πράξη. 
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Με την τελευταία αναθεώρησή του  2010-11, η ΠΑ έχει οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να συνδέει την επιστημονική γνώση με την εκπαιδευτική πράξη και να δίνει τη 
δυνατότητα συνεχούς συμμετοχής των φοιτητών και των φοιτητριών στη ζωή του 
νηπιαγωγείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί προτεραιότητα του Τμήματος να 
εξασφαλιστεί, μέσω της ΠΑ, ένας ουσιαστικός και λειτουργικός συγκερασμός της 
Παιδαγωγικής Θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη, διαμέσου της ανάπτυξης 
πρακτικών αναστοχασμού. 
 

 Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος; Ποιά είναι η 
διάρκειά της; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισμός;  
 
Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος αναπτύσσεται γύρω από δύο άξονες: 
 

Ο 1ος είναι ο «υποχρεωτικός» για όλους τους φοιτητές/τριες του τμήματος 
και περιλαμβάνει την ΠΑ σε δημόσια νηπιαγωγεία του ∆ήμου Βόλου 
(ακολουθεί αναλυτική περιγραφή), και 
Ο 2ος ο «προαιρετικός», αφορά σε Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που 
συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 
(ΕΣΠΑ), έχει θεσμοθετηθεί στο Τμήμα από το 2009 (σχετικές αποφάσεις ΓΣ 
19-01/04/09, 2-21/10/09 και 23-24/04/13), λειτουργεί παράλληλα με την 
Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση και διεξάγεται κυρίως σε ιδιωτικούς φορείς 
και επιχειρήσεις, καθώς και σε δημόσιους (π.χ., ιδιωτικά σχολεία και 
παιδικούς σταθμούς, παιδικοί σταθμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, κέντρα 
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, παιδότοποι, μουσεία, καλλιτεχνικές 
ομάδες, παιδικές βιβλιοθήκες, παιδικά χωριά SOS, κλπ.). 
 
Η Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση ξεκινά στο 3ο εξάμηνο σπουδών και 
ολοκληρώνεται στο τέλος του 8ου εξαμήνου. Περιλαμβάνει τρία αλληλένδετα 
επίπεδα, εκτείνεται σε πέντε εξάμηνα σπουδών και διαμορφώνεται ως εξής: 
 

Α΄ Επίπεδο 
Κατά το 3ο εξάμηνο, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο πλαίσιο του 
υποχρεωτικού μαθήματος "Συστηματική παρατήρηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας" ασκούνται στη μέθοδο της συστηματικής 
παρατήρησης της εκπαιδευτικής πράξης, με σκοπό τη σταδιακή 
«μύηση» και γνωριμία τους με το πολύπλοκο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον του νηπιαγωγείου (παρατήρηση και καταγραφή της 
διδακτικής μεθοδολογίας, του προγράμματος, του παιδαγωγικού 
κλίματος, του χώρου, του χρόνου, κ.λ.π.) Η άσκηση περιλαμβάνει 
επισκέψεις σε σχολεία, βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες, ανάλυση 
διδασκαλιών, κριτική συζήτηση και αναστοχασμό. 
 
Β΄ Επίπεδο 
Η διδακτική κατάρτιση των υποψηφίων εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη 
διδακτικών δεξιοτήτων για διαφορετικούς τομείς ανάπτυξης του 
νηπίου, καθώς και η ικανότητα σύνδεσης της επιστημονικής 
θεωρίας των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων με την 
παιδαγωγική πρακτική αποτελούν σημαντικές επιδιώξεις του 
προγράμματος ΠΑ. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η ΠΑ 
συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και τη 
διδακτική τους μεθοδολογία μέσω των μαθημάτων που τα 
υποστηρίζουν. Τα μαθήματα αυτά ονομάζονται κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά, είναι κατανεμημένα στο 4ο, 5ο και 6ο εξάμηνο 
σπουδών και με βάση τις Ενότητες (Τομείς) των μαθημάτων, είναι 
τα ακόλουθα: 
 

Ενότητα Παιδαγωγικών μαθημάτων 
1. Η εκπαιδευτική διαχείριση της προκλητικής 
συμπεριφοράς των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 
2. Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση διαπολιτισμικών 
δράσεων 
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3. Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
 
Ενότητα Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας 
1. Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον: ∆ιδακτικοί προσεγγίσεις 
για παιδιά προσχολικής ηλικίας 
2. Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: 
διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου 
3. Η αφήγηση στην προσχολική εκπαίδευση: διδακτικές 
εφαρμογές 
 
Ενότητα Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας 
1. Ψηφιακά μαθηματικά: Σχεδιασμός μαθησιακής 
δραστηριότητας και παιχνίδι 
2. Μάθηση με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και 
επικοινωνίας 
 
Ενότητα Τεχνών 
1. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε 
μουσειακούς χώρους και χώρους πολιτισμικής αναφοράς 
2. Ζωγραφική-Χαρακτική: Θεωρία και πράξη στο 
νηπιαγωγείο 
3. Κινητικές δραστηριότητες και παιδαγωγικές αρχές του 
δημιουργικού χορού 
4. Σύγχρονες εφαρμογές της μουσειοπαιδαγωγικής και 
νηπιαγωγείο 
5. Εργαστήριο μουσικής παιδαγωγικής: βιωματική 
κατανόηση της διδακτικής μεθοδολογίας 

 
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των 4ου, 5ου και 6ου εξαμήνων, οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες επιλέγουν τέσσερα κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά μαθήματα, ένα μάθημα από κάθε ενότητα μαθημάτων. 
Την ευθύνη τους έχουν οι διδάσκοντες του κάθε μαθήματος, οι 
οποίοι αφιερώνουν το 30% των διδακτικών ωρών τους σε 
πειραματικές εφαρμογές συναφείς προς τη διδακτική του γνωστικού 
τους αντικειμένου (σχεδιασμός δραστηριοτήτων στο Τμήμα, 
υλοποίηση αυτών σε κάποια νηπιαγωγεία, βιντεοσκόπηση και 
αξιολόγηση τους, μικροδιδασκαλίες, κ.λ.π.). Οι εφαρμογές αυτές 
παρακολουθούνται υποχρεωτικά από όλους τους φοιτητές/τριες που 
έχουν δηλώσει το μάθημα. Επιπλέον αναφέρεται ότι αυτό το 
επίπεδο Πρακτικής Άσκησης υποστηρίζεται από τις αποσπασμένες 
νηπιαγωγούς που συνεργάζονται με τα μέλη ∆ΕΠ και ασχολούνται 
με την τοποθέτηση των φοιτητών/τριών σε σχολεία, τις 
βιντεοσκοπήσεις και οτιδήποτε άλλο προκύψει από τις ανάγκες των 
μαθημάτων. 
 
Κατά το 7ο εξάμηνο, οι φοιτητές/τριες στο πλαίσιο του 
υποχρεωτικού μαθήματος «Η διαδικασία αξιολόγησης στην 
προσχολική εκπαίδευση» αναλαμβάνουν, σε ζεύγη, το σχεδιασμό 
ενός πλήρους εβδομαδιαίου προγράμματος, προκειμένου να 
εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση, αλλά και 
γενικότερα την εκπαιδευτική διαδικασία της προσχολικής 
εκπαίδευσης, και να προετοιμαστούν για την ΠΑ του 8ου εξαμήνου, 
δεδομένου ότι αυτή η δραστηριότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη συμμετοχή τους στην ΠΑ του Γ’ επιπέδου. 
 
Γ΄ Επίπεδο 
Κατά το 8ο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες ασχολούνται αποκλειστικά με 
την ΠΑ, που έχει ένα συνθετικό χαρακτήρα όλων των 
προηγούμενων δράσεων. Η διάρκεια αυτής της άσκησης είναι 6 
εβδομάδες, κατά τις οποίες οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν υπό την 
πλήρη ευθύνη τους, ανά ζεύγη, μία τάξη νηπιαγωγείου. 
Η ΠΑ αυτού του εξαμήνου ουσιαστικά αποσκοπεί στο να δώσει 
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στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να έχουν μια 
ουσιαστική αλληλεπίδραση με τα νήπια σε βάθος χρόνου, να 
αναλάβουν τη διαχείριση της τάξης, να εφαρμόσουν καινοτόμες 
διδακτικές προσεγγίσεις με ολοκληρωμένο τρόπο προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της τάξης τους, να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες και να αντιμετωπίσουν δημιουργικά την υπέρβαση 
των όποιων προβλημάτων, να αναστοχαστούν για το έργο τους και 
να το αξιολογήσουν. 
 
Παράλληλα, η Πρακτική Άσκηση πλαισιώνεται από τρία 
υποχρεωτικά μαθήματα, που έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα και τα 
οποία συσχετίζουν την παιδαγωγική, την κοινωνική και τη 
ψυχολογική διάσταση της διδασκαλίας με την εκπαιδευτική πράξη: 
(1) Εφαρμοσμένη προσχολική παιδαγωγική (2) Κοινωνικά θέματα 
προσχολικής παιδαγωγικής και (3) Εφαρμογές σχολικής 
ψυχολογίας. 
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της Π.Α. του 8ου εξαμήνου 
συμπεριλαμβάνεται το Υποχρεωτικό Σεμινάριο με τίτλο «Ετερότητα 
και εκπαιδευτική πράξη», που έχει ως στόχο τη σύνδεση της 
Πρακτικής Άσκησης με ζητήματα διαχείρισης της ετερότητας 
(διαπολιτισμική ετερότητα, παιδιά μεταναστών, παιδιά με δυσκολίες 
μάθησης, παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες κ.λ.π.). Έμφαση 
δίνεται στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών/τριών 
για την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των παιδαγωγικών και 
διδακτικών τους επιλογών μέσω αναστοχαστικών διεργασιών, 
καθώς και στην επαγγελματική και επιστημονική συγκρότηση των 
αποφοίτων ως μελλοντικών εκπαιδευτικών. 
 
Συμπερασματικά, για να συμμετάσχει ένας φοιτητής/φοιτήτρια στην 
ΠΑ του 8ου εξαμήνου θα πρέπει να έχει από το 3o έως το 7ο 
εξάμηνο σπουδών ολοκληρώσει επιτυχώς 9 μαθήματα: 

1. Το μάθημα «Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας» 
2. Τα 4 (τέσσερα) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. 
3. Τα 4 υποχρεωτικά μαθήματα «Ανάπτυξη Μαθηματικής 
Σκέψης στις Μικρές Ηλικίες και ∆ιδακτική Πράξη» (4ο 
εξάμ.), «Εισαγωγή στο Γραμματισμό» (4ο εξάμ.), «∆ιδακτική 
των Φυσικών Επιστημών» (5ο εξάμ.) και «∆ιαδικασία 
Αξιολόγησης στην Προσχολική Εκπαίδευση» (7ο εξάμ.). 
4. Από το σύνολο των 8 μαθημάτων που προαναφέρονται 
(4 ΥΕ+ 4 Υ) μπορούν να χρωστούν μόνο το ένα, εφόσον, 
όμως, το έχουν παρακολουθήσει. 

Τέλος επισημαίνεται ότι όσοι φοιτητές και φοιτήτριες δεν πληρούν τις 
προαπαιτούμενες υποχρεώσεις, δεν μπορούν και δεν έχει νόημα να 
εγγραφούν στα 3 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 σεμινάριο του 8ου 
εξαμήνου, τα οποία έχουν προβλεφτεί ως υποστηρικτικά της ΠΑ. 

 
Εσωτερικός Κανονισμός δεν υπάρχει, αλλά η ΠΑ εποπτεύεται από την Επιτροπή 
Πρακτικής Άσκησης που συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εισηγείται στη 
ΓΣ του τμήματος για όσα ζητήματα προκύψουν. Όλες οι σχετικές πληροφορίες 
αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών (σσ. 26-28) ενώ για τις συμπληρωματικές 
αποφάσεις οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του τμήματος, 
καθώς και σε ειδικές ενημερωτικές συναντήσεις που διοργανώνονται για το σκοπό 
αυτό. Τέλος, υπάρχει το ∆ελτίο Παρακολούθησης του Φοιτητή/τριας, που 
συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους/τις Υπευθύνους των Φορέων Πρακτικής 
Άσκησης και από τους/τις υπεύθυνους κάθε μαθήματος διδάσκοντες/ουσες. 
 

 Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην οργάνωση της 
πρακτικής άσκησης των φοιτητών;  
 
Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην οργάνωση της πρακτικής 
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άσκησης αφορούν το μεγάλο αριθμό των φοιτητών σε συνάρτηση με το μικρό 
αριθμό αποσπασμένων εκπαιδευτικών αλλά και τον ανεπαρκή αριθμό τάξεων 
υποδοχής για την ΠΑ όλων των φοιτητών/τριών. Μια επιπλέον σημαντική δυσκολία 
στην ομαλή διεξαγωγή της ΠΑ αποτελεί η έλλειψη (μικρή ή παντελής) εξειδικευμένου 
προσωπικού σε ρόλο Μέντορα, ρόλο που παραδοσιακά στη χώρα αναλαμβάνουν οι 
αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Τμήμα. 
 
Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην οργάνωση της πρακτικής 
άσκησης αφορούν το μεγάλο αριθμό των φοιτητών σε σχέση: 
 

 με τη μικρή αναλογία των μελών ∆ΕΠ που έχουν την ευθύνη της πρακτικής 
άσκησης και εμπλέκονται άμεσα σ’συτήν, αναλογία πλέον οριακά λειτουργική, 
λόγω του μη διορισμού εκλεγμένης συναδέλφου αλλά και «παγώματος» άλλης 
θέσης ∆ΕΠ από το ΥΠΑΙΘ από τον προγραμματισμό του Τμήματος 

 με τον περιορισμένο αριθμό αποσπασμένων εκπαιδευτικών αλλά και τον 
ανεπαρκή αριθμό τάξεων υποδοχής για την ΠΑ όλων των φοιτητών/τριών 

 με την έλλειψη (μικρή ή παντελή) εξειδικευμένου προσωπικού σε ρόλο 
Μέντορα, ρόλο που παραδοσιακά στη χώρα αναλαμβάνουν οι αποσπασμένοι 
εκπαιδευτικοί στα Τμήματα. 

 
Ειδικότερα, οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί αποτελούν ένα ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ 
του Πανεπιστημίου και της σχολικής τάξης, μεταξύ της θεωρίας και της πράξης, 
αναλαμβάνοντας  το ρόλο του επόπτη, του μέντορα. Υποστηρίζουν το σχεδιασμό 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  στις 
τάξεις, ενώ, παράλληλα, παρατηρούν και ανατροφοδοτούν το έργο τους. Με βάση 
την κρισιμότητα του έργου που επιτελούν έχει ζητηθεί επανειλημμένως από το 
ΥΠΑΙΘ να ορίσει σαφή κριτήρια βάσει κάποιου αλγορίθμου, αναφορικά με τον 
αριθμό των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στα Παιδαγωγικά Τμήματα, οι οποίοι να 
αποσπώνται σε αυτά μέσα από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία κάθε χρόνο, αλλά 
δυστυχώς αυτό δεν έχει συμβεί. Κάθε χρόνο οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί 
υποβάλλουν αιτήσεις σε σχετική προκήρυξη του υπουργείου, στη συνέχεια τα 
Παιδαγωγικά Τμήματα προβαίνουν σε αξιολογήσεις με βάση τα τυπικά και 
ουσιαστικά τους προσόντα, καταρτίζουν λίστες κατάταξης των υποψηφίων οι οποίες 
αποστέλλονται στο Υπουργείο, το οποίο πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού και 
σχολικού έτους, αποφασίζει για τον ακριβή αριθμό ατόμων και ειδικοτήτων που 
στελεχώνουν τα Τμήματα και τους τοποθετεί στα Τμήματα. 
 
Μάλιστα, πολλές χρονιές η διαδικασία απόσπασης καθυστερεί, ενώ ταυτόχρονα 
μειώνεται ο αριθμός αποσπασμένων. Έτσι, το 2012-13 η μείωση ήταν ήδη τόσο 
μεγάλη ώστε τέθηκε σε κίνδυνο η υλοποίηση του προγράμματος ΠΑ όλων των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας. 
 
Τέλος μια επιπλέον δυσκολία στη διεξαγωγή της ΠΑ είναι η μη λειτουργία ενός 
Πειραματικού Νηπιαγωγείου παρά την εδώ και πολλά χρόνια θεσμοθέτησή του 
(ΦΕΚ 657/30.07.1996), παρόλες τις προσπάθειες του Τμήματος προς διαφορετικές 
κατευθύνσεις. Μεταξύ άλλων, το ζήτημα αυτό μάλλον δεν έχει βρεθεί σε υψηλή 
προτεραιότητα των σχεδιαζομένων ενεργειών των έως τώρα διοικήσεων του ΠΘ. 
 

 Σε ποιές ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο 
ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσματα; Πόσο επιτυχής είναι η εξοικείωση των 
ασκουμένων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; 
 
Η πρακτική άσκηση στοχεύει στην απόκτηση παιδαγωγικών και διδακτικών 
δεξιοτήτων, διεύρυνση εκπαιδευτικών εμπειριών, μέσα από το σχεδιασμό, 
οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση διαφορετικών μορφών διδακτικών 
προσεγγίσεων στον ευρύτερο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής. 
Επίσης, αποσκοπεί οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, να 
αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση, στην κατεύθυνση του (ανα)στοχαζόμενου 
εκπαιδευτικού που πειραματίζεται, ερευνά και (ανα)τροφοδοτεί το έργο του μέσω 
μιας διαρκούς διαδικασίας αξιολόγησης και βελτίωσης. 
 
Με βάση τα σχόλια, τις αξιολογήσεις αλλά και την ανατροφοδότηση από τον φάκελο 
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υλικού (portfolio) των φοιτητών/τριών, η ΠΑ κρίνεται αρκετά αποτελεσματική. Το 
γεγονός ότι οι φοιτητές/τριες ασκούνται σε πραγματικές συνθήκες σχολικής τάξης, 
στη διάρκεια της οποίας αναλαμβάνουν το ρόλο της νηπιαγωγού για 6 συνεχείς 
βδομάδες τις καθιστά αρκετά προετοιμασμένες για το επαγγελματικό περιβάλλον 
που θα αντιμετωπίσουν. Εξάλλου είναι γεγονός ότι τόσο οι φοιτήτριες/τές όσο και το 
πρόγραμμα ΠΑ αξιολογούνται πολύ θετικά από τους εκπρόσωπους εκπαιδευτικούς 
των φορέων. 
 

 Συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση 
πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας;  
 
Όχι απαραίτητα αλλά γενικώς η αλλαγή του προγράμματος σπουδών από το 2010-
11, με την μετακίνηση του τελευταίου επιπέδου ΠΑ από το 6ο στο 8ο εξάμηνο, 
παρέχει περισσότερο αυτήν τη δυνατότητα. 
 

 ∆ημιουργούνται με την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση των 
πτυχιούχων; 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο Τμήμα, παράλληλα με την Πρακτική Άσκηση στα 
δημόσια νηπιαγωγεία, υλοποιείται και το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση 
φοιτητών/τριών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης» από το 
1997-98 (ΕΠΕΑΕΚ I), ενταγμένο στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και έχει 
λάβει παράταση με έγκριση της χρηματοδότησής του ως τον Οκτώβριο του 2015. Το 
πρόγραμμα αυτό έχει διάρκεια 2 μήνες, είναι προαιρετικό, διεξάγεται συνήθως τους 
καλοκαιρινούς μήνες με δυνατότητα άσκησης σε κάποιους φορείς καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους. Συμμετέχουν σε αυτό φοιτήτριες και φοιτητές που βρίσκονται στο 
τελευταίο έτος σπουδών (7ο & 8ο εξάμηνο) και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα 
2/3 του προγράμματος σπουδών (σχετικές αποφ. ΓΣ 19-01/04/09, 2-21/10/09 και 
23-24/04/13). Το πρόγραμμα είναι αμειβόμενο για τους φοιτητές/τριες και καλύπτει 
την ασφάλεια τους σε περίπτωση ατυχήματος. Οι φοιτητές/τριες ασκούνται κυρίως 
σε ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και σε δημόσιους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, τόσο στη Θεσσαλία όπου εδρεύει το ΠΘ όσο και στην υπόλοιπη 
χώρα, με βάση τον τόπο κατοικίας των οικογενειών των φοιτητών. Έτσι παρέχεται η 
δυνατότητα στους φοιτητές/τριες του Τμήματος λίγο πριν την αποφοίτησή τους να 
ασκηθούν σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες, να αποκτήσουν μια πρώτη 
εργασιακή εμπειρία, αλλά και στις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα να 
δοκιμάσουν και να επιλέξουν νέους ανθρώπους ως μελλοντικά στελέχη. 
 
Είναι γεγονός ότι πολλοί/ες απόφοιτοι του Τμήματος που είχαν συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα ΠΑ, στη συνέχεια προσελήφθησαν από τις επιχειρήσεις όπου είχαν 
ασκηθεί, αλλά δεν υπάρχει οργανωμένη διαδικασία παρακολούθησης των 
αποφοίτων από το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του ΠΘ, ώστε να τεκμηριωθεί γενικότερα η 
παραπάνω διαπίστωση (βλ. και 3.1.1.). 
 

 Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή 
παραγωγικούς φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 
 
Υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών (ενταγμένων στο Ενιαίο 
Πληροφοριακό Σύστημα της ∆ΑΣΤΑ) τόσο στην περιοχή της Θεσσαλίας όπου το 
Τμήμα αναπτύσσει κυρίως τη δραστηριότητά του όσο και σε όλη την Ελλάδα, 
δεδομένου ότι η αμειβόμενη ΠΑ υλοποιείται και στις υπόλοιπες τοπικές αγορές 
εργασίας σε άλλες περιοχές της χώρας (τόπο κατοικίας φοιτητών/τριών) 
αποσκοπώντας να συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων συνεργασίας και 
επικοινωνίας μεταξύ του Τμήματος και αυτών των φορέων. 
 

 Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το Τμήμα προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις 
απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο); 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω η διεύρυνση των χώρων επαγγελματικής ενασχόλησης 
αποτελεί βασική προτεραιότητα του Τμήματος. Έως το 2009 που έγινε ο τελευταίος 
διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς ένα μεγάλο μέρος των αποφοίτων 
απορροφούταν στη ∆ημόσια Εκπαίδευση. Τα τελευταία 3 χρόνια ολοένα και 
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περισσότεροι/ες απόφοιτοι στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα με θετικά, στο βαθμό 
που είναι γνωστό στο Τμήμα, αποτελέσματα. Κάποιοι/ες έχουν βρει θέσεις 
απασχόλησης στο εξωτερικό, ως εκπαιδευτικοί ενώ πρόσφατα κάποιες φοιτήτριες 
άρχισαν να δείχνουν ενδιαφέρον για την ΠΑ μέσω Erasmus, με στόχο να 
διασφαλίσουν μια πιο εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας της Ευρώπης. 
 
Το Τμήμα συμμετέχει σε όλη αυτή τη δραστηριότητα άλλοτε άτυπα (μέσω 
συζητήσεων, διευκρινήσεων που ζητούν κάποιοι φοιτητές/τριες, συστατικών 
επιστολών, κλπ.) και άλλοτε επίσημα μέσω των ανταλλαγών Erasmus, 
συμμετέχοντας στις ημέρες καριέρας που διοργανώνει η ∆ΑΣΤΑ, υποστηρίζοντας τις 
ενημερωτικές εκδηλώσεις του Γραφείου ∆ιαμεσολάβησης, αλλά και παρέχοντας εδώ 
και πολλά χρόνια τα επιλεγόμενα μαθήματα της Μονάδας Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας του ΠΘ («Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων» και «Εισαγωγή 
στην Επιχειρηματικότητα») στους/ις φοιτητές/τριες του 6ου αι 7ου εξαμήνου 
προκειμένου να πάρουν ιδέες, να ξεφύγουν από τη μονόδρομη αντίληψη του 
δημόσιου σχολείου, αναζητώντας νέες προοπτικές. 
 

 Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του 
Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης;  
 
Αναφορικά με την Υποχρεωτική ΠΑ, επιδιώκεται διαρκής συνεργασία και επαφή με 
τους εκπροσώπους των φορέων υλοποίησης της πρακτικής άσκησης τόσο από τους 
επόπτες (αποσπασμένους εκπαιδευτικούς) που τους επισκέπτονται στα 
νηπιαγωγεία και επικοινωνούν μαζί τους, όσο και από τα μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος 
που εμπλέκονται με την ΠΑ και που διοργανώνουν σεμινάρια, δράσεις ή πάσης 
φύσεως υποστηρικτικές δράσεις, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς των 
συνεργαζόμενων σχολείων, αλλά και για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. 
 
Αναφορικά με την προαιρετική αμειβόμενη ΠΑ, οι επόπτες διδάσκοντες του 
Τμήματος έχουν ανοίξει ένα νέο δίαυλο επικοινωνίας με τους φορείς και τις 
επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το πρόγραμμα προκειμένου να αναπτυχθούν 
σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλοϋποστήριξης. 
 

 Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του 
Τμήματος με τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες;  
 
Αναφορικά με την Υποχρεωτική ΠΑ και δεδομένου του ολοένα αυξανόμενου αριθμού 
εισακτέων φοιτητών/τριών, δεν είναι εφικτός ο καθορισμός κριτηρίων στην επιλογή 
των συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων, γιατί οι υπάρχουσες σχολικές τάξεις οριακά 
επαρκούν για την τοποθέτηση όλων των φοιτητών/τριών ανά έτος. 
 
Όσον αφορά την προαιρετική αμειβόμενη ΠΑ, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
απασχολούνται φορείς και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στα όρια του 
∆ήμου Βόλου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Τμήμα να διαχειρίζεται ένα ευρύ μητρώο 
φορέων (όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι ενταγμένοι στο Ενιαίο Πληροφοριακό 
Σύστημα της ∆ΑΣΤΑ), οι οποίοι όμως αξιολογούνται στο τέλος της διεξαγωγής της 
ΠΑ κάθε φοιτητή/τριας τόσο από τον ίδιο το φοιτητή όσο και από τον επόπτη.  
Επιπλέον, μετά την πιστοποίηση κατά ISO που έλαβε το πρόγραμμα ΠΑ του ΠΘ, 
ορίστηκαν κάποιες βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένας φορέας 
προκειμένου να συνεργάζεται με το ΠΘ και τα Τμήματά του (π.χ. να υπάρχουν 
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να υπάρχει υπεύθυνος/επόπτης φορέα, να 
μεταχειρίζονται ισότιμα τους ασκούμενους με τους εργαζόμενους, υποδομές για 
ΑΜΕΑ, κλπ ). 
 

 Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούμενοι φοιτητές; 
 
Στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής ΠΑ, το δύσκολο αυτό έργο σε μεγάλο βαθμό 
αναλαμβάνουν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τα μέλη ∆ΕΠ των 
οποίων τα μαθήματα εμπλέκονται με την ΠΑ. Βέβαια αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει 
έντονος προβληματισμός σχετικά με την παντελή απουσία αποσπασμένων 
εκπαιδευτικών την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά. 
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Όσον αφορά το πρόγραμμα της αμειβόμενης ΠΑ τα μέλη ∆ΕΠ που έχουν ορισθεί ως 
επόπτες σε συνεργασία με την Επιστημονική Υπεύθυνη και το Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης του τμήματος αναλαμβάνουν την υποστήριξη και επίβλεψη των 
ασκούμενων (ενδεικτικές υποχρεώσεις επόπτη/τριας: επίσκεψη στους χώρους 
άσκησης, αξιολόγηση των ασκούμενων, αξιολόγηση των Φορέων Υποδοχής, κλπ). 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Στα θετικά σημεία συγκαταλέγεται η εκτεταμένη οργάνωση της ΠΑ τόσο εντός του 
Πανεπιστημίου (μαθήματα) όσο και εκτός (δίκτυο φορέων) και το αντίστοιχο εύρος επιλογών, 
δυνατοτήτων και περιεχομένων που παρέχεται στους φοιτητές. 
 
Στα αρνητικά θα μπορούσε να αναφερθεί το μεγάλο πλήθος φοιτητών που χρειάζεται να 
εξυπηρετηθεί, όσο και οι εν γένει απαιτήσεις σε πόρους, δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό και 
υλικό, για την υλοποίηση της ΠΑ (π.χ., αποσπασμένοι, σχολικές μονάδες κλπ.). 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Οι βασικές ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων είναι, γενικά, η ποιοτική αναβάθμιση 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης από το Τμήμα. 
 
Ο βασικός κίνδυνος έγκειται στην ανάγκη εξασφάλισης πόρων, δηλαδή ανθρώπινου 
δυναμικού και υλικού, (π.χ., όταν υπάρχει πρόβλημα στην απόσπαση εκπαιδευτικών, 
υπάρχει πρόβλημα και στην υλοποίηση της ΠΑ). 
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3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών4 

3.2.1 Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 
«Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία» 
 
3.2.2 Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών.5 
 
---------------------------------- 
 
 
3.2.3 Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 
 

 Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές 
είναι; 
 
Οι διαδικασίες ελέγχου παραμένουν περίπου όπως είχαν περιγραφεί στην ΕΕΑ του 
2009. Αναλυτικότερα, η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) «Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία» 
στο ΠΤΠΕ κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία τόσο στο πλαίσιο των στόχων του 
Τμήματος όσο και ως απόκριση σε εξελίξεις στο χώρο των παιδαγωγικών και της 
κοινωνίας γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ στοχεύει να ανταποκριθεί στην 
ανάγκη για επιστημονική μελέτη σε θέματα σχεδιασμού, αξιολόγησης και διδακτικής 
αξιοποίησης παιδαγωγικού παιχνιδιού και παιδαγωγικού υλικού. Εκπαιδευτικοί, 
γονείς και παιδιά πρώτης παιδικής ηλικίας κατακλύζονται από πληθώρα και ποικιλία 
παιδαγωγικών υλικών και παιχνιδιών, είτε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή χωρίς 
ωστόσο να είναι πάντοτε ορατά ή κατάλληλα τα κριτήρια σχεδιασμού ή 
καταλληλότητάς τους με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις. Επιπλέον, οι 
εκπαιδευτικοί, παρά το γεγονός ότι εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 
τέτοιων υλικών στο πλαίσιο των προπτυχιακών τους σπουδών, συνήθως δεν έχουν 
την ευκαιρία να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν ερευνητικά την καταλληλότητα και 
την αποτελεσματικότητά τους. Έχοντας υπόψη αυτές τις ανάγκες και ελλείψεις, 
κύριος στόχος του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων, που θα 
συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσα από την 
επιστημονικά άρτια αξιολόγηση και διδακτική αξιοποίηση του υπάρχοντος 
παιδαγωγικού υλικού και παιδαγωγικού παιχνιδιού, καθώς και στο σχεδιασμό και 
πειραματική παραγωγή καινοτόμου παιδαγωγικού παιχνιδιού και παιδαγωγικού 
υλικού. 
 
Το ΠΜΣ υποβλήθηκε σε εσωτερική αξιολόγηση κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας 
του (από το 2004 έως το 2008). Στη συνέχεια, διατηρήθηκε κυρίως η αξιολόγηση 
μαθημάτων από τους φοιτητές, ενώ υπάρχει συνεχής αναθεώρηση/αναστοχασμός 
για το πρόγραμμα (π.χ., στα πλαίσια τςη Επιτροπής ΠΜΣ του Τμήματος, βλ. και 
παρακάτω). 
 
Ως προς τον έλεγχο για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κοινωνίας δεν υπάρχει 
θεσμοθετημένη διαδικασία. Ωστόσο, καταγράφεται άτυπα μεγάλο ενδιαφέρον από 
την εκπαιδευτική κοινότητα στις δραστηριότητες εξωστρέφειας του ΠΜΣ, όπως 
καταδεικνύεται από τον αριθμό των συμμετεχόντων σε συνέδρια, ημερίδες και άλλες 
δράσεις που (συν)διοργανώνονται από το ΠΜΣ. 
 

 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; 

                                                 
4 Στην περίπτωση που στο Τμήμα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών η ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για καθένα από τα ΠΜΣ.  
5 Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λειτουργίας ∆ιατμηματικού ή ∆ιιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
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Πόσο αποτελεσματικές είναι;  
 
Με την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου τα μαθήματα αξιολογούνται από τους/τις 
φοιτητές/ήτριες. Επίσης, οι σπουδές αξιολογούνται από τους/τις φοιτητές/ήτριες 
συνολικά πριν από την αποφοίτησή τους. Ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης, 
έχουν προσδιοριστεί δείκτες ποιότητας των αντίστοιχων εργαλείων (αξιοπιστία, 
εγκυρότητα περιεχομένου) και οι τιμές τους είναι ικανοποιητικές. 
 
Επιπλέον, η επιτροπή ΠΜΣ του Τμήματος ζητά και λαμβάνει σε επιλεγμένες 
χρονικές στιγμές ανατροφοδότηση από τα μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος αναφορικά με 
την πορεία του ΠΜΣ και τις πιθανές ανάγκες αναθεώρησης του Προγράμματος 
Σπουδών. 
 
Η σε σταθερή βάση αξιολόγηση των μαθημάτων λαμβάνεται υπόψη από τους/τις 
διδάσκοντες/ουσες και συχνά τους/τις οδηγεί να τροποποιούν το περιεχόμενο των 
μαθημάτων τους, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσδοκίες και τις 
απαιτήσεις των φοιτητών και των φοιτητριών του ΠΜΣ. Επιπλέον, υπήρξε επίσημη 
και πιο εκτεταμένη αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2011-12, η οποία έγινε με γνώμονες (α) τις παρατηρήσεις και προτάσεις για 
βελτίωση από τους φοιτητές κατά τις ετήσιες αξιολογήσεις του προγράμματος 
σπουδών, (β) τυχόν αλληλεπικαλύψεις που υπήρχαν μεταξύ διαφορετικών 
μαθημάτων, (γ) την κάλυψη μεγαλύτερου εύρους θεμάτων που θα απευθυνόταν σε 
όλους τους φοιτητές και (δ) την εισαγωγή μαθημάτων περισσότερο 
προσανατολισμένων στη σύγχρονη διδακτική. 
 
Συγκεκριμένα, η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών περιλάμβανε: 
 

Την κατάργηση τριών μαθημάτων («Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης» και 
«Εκτίμηση της ανάπτυξης του παιδιού της πρώτης παιδικής ηλικίας» του 1ου 
εξαμήνου και «Σχεδιασμός και εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων» του 
2ου εξαμήνου). 
 
Τη συγχώνευση δύο μαθημάτων του αρχικού Οδηγού Σπουδών σε ένα 
(«Θεωρίες Σχεδιασμού Παιδαγωγικού Υλικού & Παιδαγωγικού Παιχνιδιού» 
και «Θεωρίες Αξιολόγησης Παιδαγωγικού Υλικού & Παιδαγωγικού 
Παιχνιδιού» του 2ου εξαμήνου). 
 
Τη διακοπή λειτουργίας της Γ’ Ενότητας με μαθήματα έμφασης του 3ου 
εξαμήνου (Ενότητα ‘Παιδαγωγικό Παιχνίδι’) και την αντικατάστασή της από 
δύο κύκλους σεμιναρίων σχετικών με το παιχνίδι στο 1ο και στο 3ο εξάμηνο 
σπουδών, οι οποίοι απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
του ΠΜΣ. 
 
Την εισαγωγή νέων μαθημάτων («Ψυχολογία της μάθησης» στο 1ο εξάμηνο 
και «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις» στο 2ο εξάμηνο) 
 
Την εισαγωγή «Σεμιναρίων ερευνητικής μεθοδολογίας» στο 2ο εξάμηνο. 

 
Παράλληλα, πάγιο αίτημα των φοιτητριών/τών και των υποψηφίων προς εισαγωγή 
στο ΠΜΣ είναι η αναγνώριση μέσω του τίτλου μεταπτυχιακής ειδίκευσης που 
παρέχει της παιδαγωγικής επάρκειας των αποφοίτων. Για το λόγο αυτό, με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΠΤΠΕ (6-17/03/10) 
κατατέθηκε προς το Υπουργείο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την αλλαγή του 
τίτλου του ΠΜΣ σε «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό υλικό και παιχνίδι». Η 
Υπουργική Απόφαση, ωστόσο, ουδέποτε εκδόθηκε καθώς το Υπουργείο απέρριψε 
την αλλαγή τίτλου με αιτιολογία ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί η διαδικασία 
εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος και επομένως δεν υπήρχε σχετική έκθεση 
αξιολόγησης. 
 

 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;  
 
Ο Οδηγός Σπουδών διατίθεται σε ψηφιακή μορφή στον ιστότοπο του ΠΜΣ 
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(http://www.ece.uth.gr/main/el/node/42). Ανάτυπα του Οδηγού Σπουδών σε έντυπη 
μορφή διατίθενται από την Γραμματεία του ΠΜΣ σε ενδιαφερόμενους να καταθέσουν 
υποψηφιότητα εισαγωγής στο πρόγραμμα, εφόσον ζητηθούν. 
 
Περαιτέρω, πληροφορίες για τα μαθήματα, τα σεμινάρια, το ωρολόγιο πρόγραμμα 
κ.λπ. υπάρχουν στον ιστότοπο του ΠΜΣ (βλ. 
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/787), ο οποίος ενημερώνεται τακτικά. 
 

 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν 
τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα;  
 
Θεσμοθετημένα όχι, ατύπως ναι. 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Θετικά σημεία είναι η οργάνωση, η εμπειρία από την εσωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ και η 
προσαρμογή σε αναδυόμενες απαιτήσεις (μέσω αναθεώρησης). 
 
Αρνητικό σημείο είναι ότι δεν υπάρχει κάποια συστηματική διαδικασία για την 
παρακολούθηση των αποφοίτων. 
 
Αναφέρεται και εδώ, ότι  ύπαρξη σχετικών διαδικασιών προϋποθέτει πόρους (π.χ., 
ανθρώπινο δυναμικό και αντίστοιχος χρόνος εργασίας), οι οποίοι είναι μάλλον ζητούμενο. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως βασική ευκαιρία θεωρείται η, μέσω των θετικών σημείων, συνεχής αναβάθμιση της 
ποιότητας του ΠΜΣ και, αντίστοιχα, η προσέλκυση περισσοτέρων και υψηλής ποιότητας 
υποψηφίων φοιτητών. 
 
Και εδώ, βασικός κίνδυνος από τη μη ύπαρξη συστηματοποιημένων διαδικασιών ελέγχου 
υλοποίησης των κριτηρίων είναι ότι δεν διασφαλίζεται η εγκυρότητα της ανατροφοδότησης 
που έχει το Τμήμα ως προς την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων. 
 
 
 
3.2.4 Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών;6 
 

 Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο 
σύνολο των μαθημάτων;  
 
Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα «υποχρεωτικά» - κοινά για όλους τους 
φοιτητές- και μαθήματα «έμφασης». Υποχρεωτικά είναι τα 9 από τα 11 μαθήματα 
(82%), εκ των οποίων τα 3 είναι σεμιναριακά. 
 

 Ποιό είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής 
επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;  
 
Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα «υποχρεωτικά» - κοινά για όλους τους 
φοιτητές- και μαθήματα «έμφασης». Υποχρεωτικά είναι τα 9 από τα 11 μαθήματα 
(82%), στα οποία περιλαμβάνονται οι 3 κύκλοι σεμιναρίων. Μαθήματα έμφασης (κατ’ 
επιλογή υποχρεωτικά) είναι 2 από τα 11 (18%). Επιπλέον, υποχρεωτική είναι η 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 
 

 Ποιά είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων 
επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης 
δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;  
 

                                                 
6 Συμπληρώστε τους Πίνακες 13.1 και 13.2.  

http://www.ece.uth.gr/main/el/node/42�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/787�
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6 μαθήματα υποβάθρου (55%): Μεθοδολογία έρευνας Ι & ΙΙ, Ψυχολογία της 
μάθησης, Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και διδακτικά μοντέλα, Σύγχρονες 
διδακτικές προσεγγίσεις, Θεωρίες σχεδιασμού & αξιολόγησης παιδαγωγικού υλικού 
και παιχνιδιού. 
2 μαθήματα γενικών γνώσεων (18%): Σεμινάρια 1ου και 3ου εξαμήνου. 
3 μαθήματα δεξιοτήτων (27%): μαθήματα έμφασης 3ου εξαμήνου και Σεμινάριο 2ου 
εξαμήνου. 
 

 Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 
εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;  
 
Η κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 
εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων δεν έχει καταμετρηθεί με ακρίβεια. Ωστόσο, 
μέσω της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, από την πλευρά των 
διδασκόντων καταγράφεται κατά τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά έτη (που είναι σε ισχύ 
το νέο πρόγραμμα σπουδών) αύξηση του αριθμού των μαθημάτων (από 4 σε 7) που 
περιλαμβάνουν ώρες εργαστηρίου ή ασκήσεων. 
 

 Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχει 
επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η 
έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, 
αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων;  
 
Η ύλη των μαθημάτων οργανώνεται από τους υπευθύνους των μαθημάτων. Ο 
γενικός συντονισμός έχει γίνει σε επίπεδο ΠΜΣ και έχει καταγραφεί στις γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές του Οδηγού Σπουδών. 
 
Στο παρελθόν έχουν διαπιστωθεί επικαλύψεις ύλης, κενά ύλης, καθώς και 
περιθώρια βελτίωσης ως προς την ορθολογικότητα της έκτασης της ύλης. Οι 
διαπιστώσεις αυτές έχουν γίνει τόσο με βάση την αξιολόγηση των μαθημάτων από 
τους/τις φοιτητές/τριες, όσο και στα πλαίσια ανατροφοδότησης από τους 
υπευθύνους μαθημάτων προς την Επιτροπή ΠΜΣ. Αντίστοιχα, έχουν γίνει 
προσαρμογές στην ύλη μαθημάτων, αλλά και αλλαγές ολόκληρων μαθημάτων 
(καταργήσεις και προσθήκες νέων, βλ. υποενότητα 3.2.3 παραπάνω). Οι εκάστοτε 
επανεκτιμήσεις και αναπροσαρμογές περιλαμβάνουν τη συνεργασία της 
∆ιευθύντριας Σπουδών, της Επιτροπής ΠΜΣ και των υπευθύνων των μαθημάτων. 
Περαιτέρω, οι υπεύθυνοι των μαθημάτων μεριμνούν για την επικαιροποίηση της 
ύλης σύμφωνα με την κρίση τους. Σημειώνεται εδώ, ότι στα περισσότερα μαθήματα 
η ύλη επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, ώστε να παρακολουθεί όσο το δυνατόν 
καλύτερα τις νεότερες εξελίξεις στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία. 
 

 Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι;  
 
∆εν εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων. Ωστόσο, προϋπόθεση για 
την ανάθεση της διπλωματικής εργασίας στην αρχή του δ’ εξαμήνου είναι οι φοιτητές 
να έχουν παρακολουθήσει κανονικά επτά (7) από τα οκτώ (8) μαθήματα 
συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων έμφασης και έναν (1) κύκλο σεμιναρίων. Με 
τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ξεκινώντας την εμπλοκή τους στην εμπειρική 
έρευνα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες που θα υποστηρίξουν τη διπλωματική εργασία σε θεωρητικό, ερευνητικό 
και παιδαγωγικό επίπεδο. Τέλος, προκειμένου να υποστηρίξει τη διπλωματική 
του/της εργασία, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη 
φοίτησή του σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Γενικά, το πρόγραμμα σπουδών φαίνεται αρκετά ισορροπημένο ως προς διάφορες 
διαστάσεις. 
 
Ίσως να μην υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα βασικά αρνητικά σημεία. Αυτά μπορεί 
να αναδεικνύονται από τις διαδικασίες αξιολόγησης ή και αναστοχασμού. 
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Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Η βασική ευκαιρία είναι η ύπαρξη και ενδεχόμενη βελτίωση ενός συνεκτικού προγράμματος 
σπουδών. 
 
Ένας γενικός κίνδυνος είναι να μην διαπιστωθούν εγκαίρως διάφορα αρνητικά σημεία. Στην 
παρούσα φάση πάντως, το ΠΜΣ έχει περάσει από αρκετές διαδικασίες ελέγχου και 
αναθεώρησης. 
 
 
3.2.5 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

 
 Εφαρμόζονται, και σε ποιά έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι 

αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα;  
 
Ο κύριος τρόπος αξιολόγησης των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι οι γραπτές εργασίες 
(είτε ατομικές, είτε ομαδικές). Τα περισσότερα μαθήματα περιλαμβάνουν προφορική 
παρουσίαση των εργασιών στην ολομέλεια της τάξης, ή ατομικά στον/ην 
διδάσκοντα/ουσα. Σε κάποια μαθήματα λαμβάνονται υπόψη και εργαστηριακές ή/και 
πρακτικές ασκήσεις, καθώς και προφορικές εξετάσεις. 
 

 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;  
 
Οι βασικοί τρόποι διασφάλισης της διαφάνειας περιλαμβάνουν κοινοποίηση των 
όρων αξιολόγησης στην αρχή του εξαμήνου για κάθε μάθημα, παρουσίαση 
εργασιών ενώπιον της ολομέλειας και δυνατότητα συζήτησης/σχολιασμού του 
βαθμού. 
 

 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποιά είναι αυτή;  
 
∆εν προβλέπεται ξεχωριστή αξιολόγηση της εξεταστικής διαδικασίας. Εμμέσως 
μόνο, υπάρχουν σχετικά στοιχεία από την συνολική αξιολόγηση του μαθήματος, η 
οποία ωστόσο πραγματοποιείται πριν από τις τελικές εξετάσεις. 
 

 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της μεταπτυχιακής 
εργασίας;  
 
Η ανάθεση και η εξέταση της διπλωματικής (μεταπτυχιακής) εργασίας γίνεται 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον οικείο κανονισμό λειτουργίας και τον κανονισμό 
μεταπτυχιακών σπουδών του ΠΘ. Συγκεκριμένα, για την ανάθεση, συζητείται και 
εγκρίνεται στην οικεία ΓΣΕΣ το θέμα και η επίβλεψη της κάθε διπλωματικής εργασίας 
ώστε να εξασφαλίζεται η συνάφεια των επιβλεπόντων καθηγητών με το εκάστοτε 
θέμα της εργασίας. Η εξέταση γίνεται δημόσια, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στο 
Τμήμα και στον ιστότοπο του ΠΜΣ σε προκαθορισμένες περιόδους (εξεταστικές). 
 

 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη μεταπτυχιακή εργασία;  
 
Προδιαγραφές ποιότητας για την διπλωματική εργασία αποτελούν οι γενικές 
προδιαγραφές που διατυπώνονται στον κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ και στον 
Οδηγό Εκπόνησης ∆ιπλωματικών Εργασιών (π.χ., προθεσμίες, επίβλεψη, μορφή 
εργασίας, βλ. http://www.ece.uth.gr/main/el/node/985), η επίβλεψη της εργασίας από 
διμελή επιτροπή, η εξέτασή της από τριμελή επιτροπή και η γενικότερη πρόβλεψη 
για λογοδοσία ως προς την εργασία απέναντι στη ΓΣΕΣ. 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Το εξεταστικό σύστημα είναι μάλλον αρκετά συγκροτημένο και υπάρχουν διαδικασίες 
εποπτείας του. 
 
Ως αρνητικό σημείο θα μπορούσε να θεωρηθεί η μη ύπαρξη διαδικασία αξιολόγησης της 

http://www.ece.uth.gr/main/el/node/985�
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εξεταστικής διαδικασίας. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Όπως και στην προηγούμενη ενότητα, το σύστημα φαίνεται να είναι ήδη αρκετά εξελιγμένο 
μέσα από σχετικές διαδικασίες ελέγχου. 
 

 
3.2.6 Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

 
 Ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

 
Η βασική πηγή χρηματοδότησης του ΠΜΣ είναι τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι 
φοιτήτριες και οι φοιτητές. Άλλες πιθανές πηγές μπορεί δυνητικά να προέλθουν από 
ίδιους πόρους του ΠΤΠΕ, ενδεχόμενα άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, 
δωρεές κ.ά. Ωστόσο, στην παρούσα οικονομική συγκυρία άλλες πηγές κατά κανόνα 
δεν ενεργοποιούνται. Αντίθετα, το ΠΜΣ – μέσω των κρατήσεων που γίνονται υπέρ 
του Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Ερευνών όπου εισρέουν τα δίδακτρα που 
καταβάλλονται και οι οποίες υπερβαίνουν το 35% των εσόδων – συνεισφέρει σε 
λειτουργικές δαπάνες του ΠΘ (π.χ. δαπάνες καθαριότητας και φύλαξης). Επίσης, το 
10% των ετήσιων εσόδων διατίθεται σε υποτροφίες των φοιτητριών με τις 
υψηλότερες επιδόσεις στις εισαγωγικές εξετάσεις. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 
συχνά το ΠΜΣ ως αυτοχρηματοδοτούμενη δράση καλύπτει λειτουργικές ανάγκες του 
ΠΤΠΕ και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (π.χ. επιδιόρθωση και 
αντικατάσταση εξοπλισμού στις αίθουσες διδασκαλίας για την κάλυψη 
εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος). 
 

 Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;  
 
Η βιωσιμότητα του ΠΜΣ εξασφαλίζεται με την τήρηση υψηλού επιπέδου σπουδών 
με τη συνεισφορά και το ενδιαφέρον του συνόλου των διδασκόντων στην 
εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των μαθημάτων, των σεμιναρίων και των 
διπλωματικών εργασιών. Επιπλέον, αξιοποιείται συστηματικά η εμπειρία και οι 
εξειδικευμένες γνώσεις διδασκόντων σε άλλα τμήματα του ΠΜΣ ώστε να 
αναδεικνύεται ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του ΠΜΣ και να ενισχύονται οι 
συνεργασίες μεταξύ διδασκόντων/ουσών και φοιτητών/τριών σε εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό επίπεδο. Μέσω της ποιότητας σπουδών, το ΠΜΣ στοχεύει να είναι 
ελκυστικό κατά κύριο λόγο για τους/τις υποψηφίους/ες φοιτητές/τριες. 
 
Ταυτόχρονα, υπάρχει μέριμνα να κρατούνται τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ σε 
επίπεδα που να μην απαιτούν την αύξηση των διδάκτρων. Αυτό επιτυγχάνεται (α) με 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση προσκεκλημένων ομιλητών/τριών και 
διδασκόντων/ουσών στα μαθήματα οι οποίοι να βρίσκονται σε γεωγραφική εγγύτητα 
με την πόλη του Βόλου (β) με την ορθολογική διαχείριση των κονδυλίων που 
διατίθενται για συμβάσεις συνεργατών, αναλώσιμα υλικά, γραφική ύλη κλπ. 
 

 Πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών;  
 
Οι πόροι διατίθενται για γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη, έξοδα μετακινήσεων 
επισκεπτών ομιλητών, αναλώσιμα και υλικοτεχνική υποδομή. 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Θετικό σημείο είναι ότι το ΠΜΣ παρουσιάζει χρηματοδότηση που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά 
του. Επιπλέον, συνεισφέρει οικονομικά στο Τμήμα. 
 
Αρνητικό σημείο είναι ότι το ΠΘ χρειάζεται να καλύπτει διάφορες λειτουργικές του ανάγκες 
γενικότερης φύσης μέσω του ΠΜΣ (και όχι, π.χ., του τακτικού προϋπολογισμού). 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
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Η βασική ευκαιρία είναι η χρηματοδότηση αναγκών του ίδου του ΠΜΣ, αλλά και του 
Τμήματος. Κίνδυνο αποτελεί η αβεβαιότητα για την κατανομή των εσόδων του ΠΜΣ. 
 
 
3.2.7 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;7 

 
 Ποιά είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών;  

 
Η διαδικασία καταγράφεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας. Συνοπτικά: 
Γίνεται προκήρυξη στον τύπο (με παράλληλη σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο 
του ΠΜΣ). Μετά το χρονικό διάστημα που προβλέπεται για την κατάθεση 
δικαιολογητικών διεξάγονται εισαγωγικές εξετάσεις, μοριοδοτούνται οι φάκελοι των 
υποψηφίων, εγκρίνονται τα αποτελέσματα από τη ΓΣΕΣ και δημοσιοποιούνται στον 
ιστότοπο του ΠΜΣ, ενώ ενημερώνονται σχετικά και οι επιτυχόντες. 
 

 Με ποιά συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές;  
 
Τα συγκεκριμένα κριτήρια αναφέρονται στον κανονισμό λειτουργίας και στην ετήσια 
προκήρυξη της διαδικασίας επιλογής. Γενικά, η τελική βαθμολογία υπολογίζεται ως 
εξής: 
 

Γραπτή εξέταση στα Αγγλικά: 10% 
(προαπαιτούμενο για συμμετοχή στην περαιτέρω διαδικασία εισαγωγής είναι 
η επιτυχία τουλάχιστον της βάσης στο μάθημα αυτό) 
 
Γραπτή εξέταση σε τρία μαθήματα: 60% 
(τα μαθήματα αυτά είναι: Ψυχολογία, ∆ιδακτική Μεθοδολογία και 
Μεθοδολογία Έρευνας) 
 
Μοριοδότηση φακέλου: 30% 
(Για τη μοριοδότηση του φακέλου χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια 
με αντίστοιχα μόρια, τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στον κανονισμό 
λειτουργίας. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ: βαθμός πτυχίου, άλλο 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωμα Ειδίκευσης, ερευνητική εμπειρία, δημοσιεύσεις, 
υποτροφίες κλπ.) 

 
 Ποιό είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών;8  

 
Για τα ακαδημαϊκά έτη από το 2007-08 έως το 2012-13 το ποσοστό αποδοχής είναι 
κατά μέσο όρο 21,42% (προσφερόμενες θέσεις προς αιτήσεις, βλ. και Πίνακα 4). 
 

 Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της επιλογής 
φοιτητών;  
 
Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής αναγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας του 
ΠΜΣ και στην ετήσια προκήρυξη της διαδικασίας επιλογής. Και τα δύο έγγραφα 
αναρτώνται στον ιστότοπο του ΠΜΣ. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στον 
ιστότοπο του ΠΜΣ, ενώ ενημερώνονται σχετικά και οι επιτυχόντες (βλ. και 
παραπάνω). 
 

 Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής 
φοιτητών;  
 
Για κάθε βήμα στη διαδικασία επιλογής (εξετάσεις μαθημάτων, φάκελοι) 
συγκροτούνται επιτροπές από μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος. Συνολικά, στις επιτροπές 
συμμετέχει μεγάλο μέρος των μελών ∆ΕΠ του Τμήματος. Τα ονόματα των 

                                                 
7 Συμπληρώστε τον Πίνακα 4. 
8 Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί με βάση τα στοιχεία που συμπληρώσατε στον 
Πίνακα 4. 
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υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις είναι καλυμμένα. Ο προγραμματισμός της 
διαδικασίας επιλογής γίνεται συνήθως στην αρχή του εαρινού εξαμήνου και η 
διαδικασία ολοκληρώνεται περί το τέλος του. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας είναι 
καταγεγραμμένες στον κανονισμό λειτουργίας. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα και 
η διαφάνεια στην επιλογή των καλύτερων μεταξύ των υποψηφίων φοιτητών του 
ΠΜΣ αποτυπώνεται στις σταθερά υψηλές επιδόσεις τους στο σύνολο των 
μαθημάτων, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 14. 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Θετικό σημείο είναι ότι η διαδικασία επιλογής είναι διαφανής και πλέον αρκετά δοκιμασμένη, 
ενώ η εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι αρκετά επιλεκτική (περίπου 1 στους 5). 
 
Αρνητικό σημείο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η διαδικασία επιλογής καταναλώνει αρκετούς 
πόρους (π.χ., ανθρωποώρες). 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Η βασική ευκαιρία είναι η συντήρηση της καλής φήμης του ΠΜΣ και η προσέλκυση καλών 
υποψηφίων. Ένας κίνδυνος  εντοπίζεται σε ενδεχόμενη στενότητα των απαραίτητων πόρων 
για την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής. 
 

 
3.2.8 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

 
 Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ; 

 
Οι περισσότεροι διδάσκοντες προέρχονται από το εσωτερικό. ∆ιδάσκοντες από το 
εξωτερικό συμμετέχουν περιστασιακά, σε μικρό όμως αριθμό. Συνήθως πρόκειται 
για διδάσκοντες που καλούνται από περισσότερα του ενός Τμήματα του ΠΘ στο 
πλαίσιο βραβεύσεων, αναγορεύσεων επιτίμων διδακτόρων, ή ερευνητικών 
προγραμμάτων και δίνουν διαλέξεις στο πλαίσιο συνδιοργανώσεων (ημερίδες, 
σεμινάρια) από τα Τμήματα που τους προσκαλούν. 
 

 Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);  
 
Μέχρι στιγμής όχι. 
 

 Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;  
 
Τα μαθήματα διδάσκονται στο σύνολό τους στην ελληνική γλώσσα. Παρά ταύτα, 
υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας των περισσότερων μαθημάτων σε ξένη γλώσσα. 
Σχετική πρόβλεψη υπάρχει και στον κανονισμό λειτουργίας. 
 
Πάντως, το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας στα μαθήματα του ΠΜΣ είναι 
διεθνής. 
 

 Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού;  
 
Παρόλο που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει χρήση, υπάρχουν συμφωνίες για 
μορφωτικές ανταλλαγές με ιδρύματα του εξωτερικού (και σε μεταπτυχιακό επίπεδο) 
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. 
 

 Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; 
 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις. Ως 
αναγνώριση όμως της ποιότητας του έργου που παράγεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος –σε εθνικό και διεθνές επίπεδο- θα μπορούσαν να αναφερθούν: 
 

(α) Η αποδοχή αίτησης της απόφοιτης του Τμήματος (του προπτυχιακού και 
εν συνεχεία του μεταπτυχιακού προγράμματος) Μαρίας Επιτρόπου για 
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εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με πλήρη υποτροφία από το Monash 
University (Αυστραλία). 
 
(β) Το ενδιαφέρον εκδοτικών οίκων για την έκδοση και εμπορική διάθεση 
εκπαιδευτικού υλικού που έχει παραχθεί στο πλαίσιο εργασιών των 
φοιτητών και φοιτητριών του προγράμματος. 
 
(γ) Η δημοσίευση πλήθους ερευνητικών εργασιών που έχουν εκπονήσει 
φοιτήτριες και φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υπό 
την καθοδήγηση διδασκόντων του Τμήματος σε επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. 

 
 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Θετικό σημείο είναι ότι υπάρχει πρόβλεψη για διεθνή διάσταση του ΠΜΣ (γλώσσα 
διδασκαλίας, συμβάσεις Erasmus), ενώ υπάρχει παρουσία από το ΠΜΣ σε διεθνείς 
δημοσιεύσεις. 
 
Από την άλλη, η προσπάθεια για εξωστρέφεια του ΠΜΣ δεν φαίνεται να βρίσκει πάντα 
ανταπόκριση (π.χ., έλλειψη αλλοδαπών φοιτητών). 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Υπάρχει η υποδομή για διεθνή διάσταση, ένα εμπόδιο για την υλοποίησή της (ιδίως όσον 
αφορά προσέλκυση αλλοδαπών) είναι πιθανόν να αποτελεί η γλώσσα. 
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3.3. Πρόγραμμα ∆ιδακτορικών Σπουδών 

3.3.1. Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος ∆ιδακτορικών Σπουδών 
στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 
 
Στο Τμήμα δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πρόγραμμα ∆ιδακτορικών Σπουδών αλλά 
προβλέπεται και πραγματοποιείται η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Για το λόγο 
αυτό τα στοιχεία που αναγράφονται στο 3.3. της παρούσας έκθεσης αναφέρονται 
στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και σε πολλά σημεία είναι κοινά με την 
προηγούμενη έκθεση (ΕΕΑ, 2009). 
 

 Υπάρχουν διαδικασίες  ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές 
είναι;  
 
Καθώς δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πρόγραμμα σπουδών, η επιλογή (ανάληψη 
θέματος, συγκρότηση 3μελούς), η παρακολούθηση (ετήσιες εκθέσεις προόδου) και 
αξιολόγηση (συγκρότηση 7μελούς) των υποψήφιων διδακτόρων συζητείται στα 
πλαίσια της ΓΣΕΣ (βλ. και παρακάτω). Την κύρια ευθύνη για την πορεία εκπόνησης 
της δ.δ. έχει ο/η εκάστοτε επιβλέπων/ουσα. 
 

 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης αυτού του Προγράμματος 
Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι;  
 
Στη ΓΣΕΣ συζητούνται θέματα σχετικά με την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση του 
συνόλου των δ.δ. που εκπονούνται. 
 

 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα ∆ιδακτορικών Σπουδών;  
 
Στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου είναι αναρτημένος ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του ΠΘ στον οποίο περιλαμβάνονται και αναφορές στην εκπόνηση 
διδακτορικών διατριβών. Στον Ιστότοπο του Τμήματος τα ονόματα των υποψηφίων 
διδακτόρων, των τίτλων των διατριβών και των υπεύθυνων τριμελών 
συμβουλευτικών επιτροπών. 
 

 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν 
∆ιδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα;  
 
∆εν υπάρχουν σχετικές θεσμοθετημένες διαδικασίες. Σε άτυπο επίπεδο επιχειρείται 
κάποια παρακολούθηση. 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Θετικό σημείο είναι ότι υπάρχει αρκετή δρατηριότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών 
στο Τμήμα παρά την έλλειψη θεσμοθετημένου προγράμματος σπουδών. 
 
Αρνητικό σημείο θα μπορούσε να θεωρηθεί η έλλειψη σχετικού προγράμματος σπουδών. 
Όπως και σε άλλες περιπτώσεις παραπάνω, η ύπαρξη προγράμματος σπουδών 
προϋποθέτει πόρους (π.χ., ανθρώπινο δυναμικό και αντίστοιχος χρόνος εργασίας), οι οποίοι 
είναι μάλλον ζητούμενοι. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Το πλήθος διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται (βλ. και Πίνακα 2) αποτελεί καλή βάση 
για ερευνητική δραστηριότητα στο Τμήμα. Ένας κίνδυνος είναι ότι λόγω έλλειψης ενός 
πλαισίου (όπως προγράμματος σπουδών) η σχετική δραστηριότητα μπορεί να είναι 
μοναχική χωρίς αλληλεπίδραση, π.χ., με άλλους υποψήφιους διδάκτορες. 
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3.3.2. Πώς κρίνετε τη δομή του Προγράμματος ∆ιδακτορικών Σπουδών; 
 

 Προσφέρονται μαθήματα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά;  
 
∆εν προβλέπεται. 
 

 Προσφέρονται μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας; Ποια είναι αυτά;  
 
Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος απαιτείται (σύμφωνα με το νόμο αλλά και 
τον Κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΘ) να είναι κάτοχοι 
μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ∆Ε) και είναι πολύ πιθανόν να έχουν 
παρακολουθήσει συναφή μαθήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Εφόσον δεν 
καλύπτεται αυτή η προϋπόθεση, και κατόπιν υποδείξεως της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής, οι υποψήφιοι διδάκτορες παρακολουθούν τα μαθήματα 
ερευνητικής μεθοδολογίας που προσφέρονται στο ΠΜΣ. 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Θετικό σημείο είναι ότι κάποια μαθήματα μπορεί να προσφερθούν μέσω του ΠΜΣ. Για 
αρνητικά βλ. 3.3.1. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Μαθήματα και σεμινάρια του ΠΜΣ έχουν αξιοποιηθεί συχνά από υποψήφιους διδάκτορες. 
Για κινδύνους, βλ. 3.3.1. 
 
 
3.3.3. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

 
 Υπάρχει συμμετοχή συναφών θεματικά ειδικών επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή 

ερευνητικά Ιδρύματα στη σύνθεση των 7μελών και 3μελών επιτροπών;  
 
Οι συγκροτήσεις 7μελών και 3μελών επιτροπών γίνονται στα πλαίσια της ΓΣΕΣ 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή συναφών θεματικά ειδικών επιστημόνων.  
Στην πλειοψηφία των 7μελών και 3μελων επιτροπών συμμετέχουν επιστήμονες από 
άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά Ιδρύματα. Με τη διαδικασία που ακολουθείται επιχειρείται 
αφενός να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αξιοπιστία της εξεταστικής 
δοκιμασίας, αλλά και να γίνει γνωστό στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα το έργο 
του υποψήφιου διδάκτορα. 
 

 Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων 
διδακτόρων;  
 
Οι 3μελείς συμβουλευτικές επιτροπές υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις προόδου για την 
πρόοδο των υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες παρουσιάζονται και συζητούνται στα 
πλαίσια της ΓΣΕΣ. Περαιτέρω, η παρακολούθηση γίνεται κατά την κρίση του 
επιβλέποντα. 
 

 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων 
διδακτόρων;  
 
Η 7μελής επιτροπή συγκροτείται στα πλαίσια της ΓΣΕΣ, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
συμμετοχή σε αυτή συναφών θεματικά επιστημόνων.  Η ημερομηνία και ο τόπος 
υποστήριξης της διατριβής κοινοποιούνται με σχετική ανακοίνωση, ενώ η διαδικασία 
υποστήριξης είναι ανοιχτή και γίνεται δημόσια. 
 

 Εφαρμόζονται κοινές (μεταξύ των διδασκόντων) διαδικασίες αξιολόγησης των 
υποψηφίων διδακτόρων;  
 
Εν μέρει, γίνεται προσπάθεια να εφαρμόζονται κοινές διαδικασίες αξιολόγησης των 



 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ.  Νοέμβριος 2013 

 

39

υποψηφίων διδακτόρων, θέμα το οποίο έχει απασχολήσει τη ΓΣΕΣ. Ωστόσο, καθώς 
το τμήμα θεραπεύει πολλά και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα με διαφορετική 
επιστημολογική συγκρότηση, η απόλυτη ομοιομορφία των κριτηρίων αξιολόγησης 
δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. 
 

 Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων;  
 
∆εν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης. Στη ΓΣΕΣ συζητούνται θέματα 
που αφορούν τη διαδικασία αξιολόγησης. 
 

 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της διδακτορικής 
διατριβής;  
 
Η ανάθεση και η εξέταση της διατριβής γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
οικείο κανονισμό. Αυτό, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: Για την ανάθεση, συζητείται 
στην οικεία ΓΣΕΣ το θέμα, τα προσόντα του υποψηφίου και η επίβλεψη της 
εργασίας. Για την υποστήριξη της διατριβής, αυτή γίνεται δημόσια (κατόπιν σχετικής 
ανακοίνωσης). 
 

 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική διατριβή; 
Ποιές;  
 
∆εν έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές. 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία / Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι 
κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
∆εδομένου ότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πρόγραμμα σπουδών, το εξεταστικό σύστημα 
ακολουθεί τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στη νομολογία. Σχετικές 
θετικές και αρνητικές επιπτώσεις έχουν αναφερθεί ήδη παραπάνω. 
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3.3.4. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων;9 
 

 Ποιά είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων;  
 
Οι υποψήφιοι ύστερα από επαφή και συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, 
κάνουν σχετική αίτηση στη ΓΣΕΣ και υποβάλουν την ερευνητική τους πρόταση και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατόπιν, ο υποψήφιος επιβλέπων κάνει μια σχετική 
εισήγηση, η οποία συζητείται στη ΓΣΕΣ. 
 

 Με ποιά συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται;  
 
Κριτήρια διατυπώνονται στο σχετικό κανονισμό του Π.Θ. (π.χ., πτυχία, ξένες 
γλώσσες, ερευνητική εμπειρία, περαιτέρω προσόντα). Η τελική απόφαση 
εναπόκειται στη ΓΣΕΣ. 
 

 Ποιό είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων;10  
 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, το ποσοστό αποδοχής είναι 100%. Όμως, η 
ουσιαστική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τους υτποψηφίους επιβλέποντες. 
Οπότε, αρκετές περιπτώσεις ατόμων που εκδηλώνουν την επιθυμία εκπόνησης δ.δ., 
δεν υποβάλλουν αίτηση στην ΓΣΕΣ καθώς η αρχική διερεύνηση των τυπικών και 
ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται γίνεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα 
καθηγητή/τρια. Στην περίπτωση που τα παραπάνω κριτήρια δεν εκπληρώνονται, δεν 
εκδηλώνεται πρόθεση του επιβλέποντα για θετική εισήγηση προς τη ΓΣΕΣ. Έτσι, δεν 
υπάρχει καταγραφή της αναλογίας μεταξύ αρχικής εκδήλωσης και αποδοχής 
υποψηφιότητας. 
 

 Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 
 
Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται στο σχετικό κανονισμό που 
είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του ΠΘ. 
 

 Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής 
υποψηφίων διδακτόρων;  
 
Η διαφάνεια διασφαλίζεται μέσω της συζήτησης στη ΓΣΕΣ. Για την διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας δεν έχει προβλεφθεί κάποια διαδικασία. 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία / Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι 
κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Τη βασική ευθύνη για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων φέρουν ουσιαστικά οι υποψήφιοι 
επιβλέποντες. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τόσο θετικά, όσο και αρνητικά σημεία. 
 
 

3.3.5. Πώς κρίνετε την οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών; 
 

 Υπάρχει γενικό σεμινάριο σε τακτή χρονική βάση (εβδομαδιαίο, μηνιαίο) όπου 
καθηγητές και ερευνητές στο Τμήμα παρουσιάζουν τη δουλειά τους για ενημέρωση 
των συναδέλφων τους, αλλά και των φοιτητών;  
 
Όχι. Ωστόσο, οι υποψήφιοι διδάκτορες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε σεμινάρια 
ή ημερίδες που διοργανώνονται από το ΠΜΣ, αλλά και γενικότερα στο ΠΘ, ιδιαίτερα 
όταν αυτά συνδέονται με θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας. 
 

 Υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης ομιλητών από άλλα παν/μια και ερευνητικά κέντρα 
για να δώσουν  ομιλίες και να ενημερώσουν για το έργο τους;  

                                                 
9 Συμπληρώστε τον Πίνακα 5. 
10 Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί με βάση τα στοιχεία που συμπληρώσατε στον 
Πίνακα 5. 
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∆εν υπάρχει (οικονομική) δυνατότητα για πρόσκληση ομιλητών από άλλα 
πανεπιστήμια αποκλειστικά για τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος. 
Ωστόσο, οι υποψήφιοι διδάκτορες ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν διαλέξεις 
προσκεκλημένων ομιλητών στα πλαίσια των μαθημάτων του ΠΜΣ, όταν αυτές 
σχετίζονται με το θέμα της διατριβής τους, αλλά και γενικότερα τις ομιλίες, ημερίδες 
και σεμινάρια που οργανώνονται στα πλαίσια του ΠΜΣ ή του ΠΘ. 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία / Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι 
κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
∆εν υπάρχει οραγνωμένος κύκλος σεμιναρίων και ομιλιών ούτε και αντίστοιχοι πόροι 
(ανθρώπινοι, οικονομικοί), υπάρχει όμως εγρήγορση για σχετικές ευκαιρίες στο πλαίσιο του 
ΠΜΣ ή των δραστηριοτήτων του ΠΘ γενικότερα. Τα θετικά και αρνητικά είναι αρκετά συγγενή 
με την μη ύπαρξη προγράμματος σπουδών (βλ. και 3.3.1.). 
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3.3.6. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος ∆ιδακτορικών Σπουδών; 
 Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7μελείς και 3μελείς 

επιτροπές; Σε ποιο ποσοστό;  
 
Όχι. 
 

 Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων;  
 
Όχι. 
 

 Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα;  
 
Με απόφαση της ΓΣΕΣ έχει δοθεί η δυνατότητα εκπόνησης διατριβής στην αγγλική 
γλώσσα. 
 

 Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού;  
 
Τρία (3) μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος έχουν κληθεί και συμμετάσχει σε πέντε (5) 
επιτροπές αξιολόγησης δ.δ. ιδρυμάτων του εξωτερικού (Αυστραλία, Ολλανδία και 
∆ανία), ένα (1) μέλος ∆ΕΠ συμμετέχει σε 3μελη επιτροπή δ.δ. του εξωτερικού 
(Φιλανδία), ενώ ένα (1) μέλος ∆ΕΠ συμμετείχε σε επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων 
δ.δ. (Νότια Αφρική). 
 
Επίσης, υπάρχουν συμφωνίες για μορφωτικές ανταλλαγές με ιδρύματα του 
εξωτερικού (και σε επίπεδο υποψηφίων διδακτόρων) στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει χρήση. 
 

 Παρέχονται από το Τμήμα κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για την συμμετοχή 
τους σε διεθνή «Θερινά Προγράμματα» (summer schools), διεθνή ερευνητικά 
συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά, κλπ.;  
 
Γίνεται συνεχής προσπάθεια από την πλευρά των επιβλεπόντων καθηγητών για τη 
διεθνή προβολή του έργου των υποψηφίων διδακτόρων, κυρίως μέσα από τη 
συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και την υποβολή και δημοσίευση άρθρων σε διεθνή 
περιοδικά. Επίσης, στους υποψήφιους διδάκτορες, παρέχεται η δυνατότητα 
συμμετοχής σε ερευνητικά έργα και προγράμματα που υλοποιούνται στο Τμήμα. 
 

 Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος ∆ιδακτορικών Σπουδών; Ποιες;  
 
Ως αναγνώριση της ποιότητας του έργου που παράγεται στο πλαίσιο εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών  –σε εθνικό και διεθνές επίπεδο- θα μπορούσαν να 
αναφερθούν: 
 

(α) Η ένταξη – ύστερα από διαγωνισμό και αξιολόγηση - δυο υποψήφιων 
διδακτόρων του Τμήματος στην Πράξη «Ηράκλειτος ΙΙ» «Ενίσχυση του 
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής 
έρευνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ∆ια βίου 
Μάθηση». 
 
(β) Η χορήγηση υποτροφίας από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) σε 
μία υποψήφια διδάκτορα. 
 
(γ) Η δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά και η ανακοίνωση σε διεθνή συνέδρια 
εργασιών που προέκυψαν από το υλικό των διατριβών των υποψήφιων 
διδακτόρων και των διδακτόρων του Τμήματος. 

 
 
Θετικά και αρνητικά σημεία/ Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι 
κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Θα μπορούσε κάποιος να παραθέσει περίπου όσα αναφέρονται και στο αντίστοιχο 
πλαίσιο του ΠΜΣ (βλ. 3.2.8.). 
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4. ∆ιδακτικό έργο 

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα του 
επιτελούμενου σ΄αυτό διδακτικού έργου, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, 
μεταπτυχιακό και διδακτορικό), απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες αντιστοιχούν 
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Ανάλυση κριτηρίων 
∆ιασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων». (Βλ. www.hqaa.gr). 
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα 
τουλάχιστον σημεία: 
(α) Ποιά, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του 
Τμήματος ως προς το αντίστοιχο κριτήριο; 
(β) Ποιές ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιούς ενδεχόμενους  κινδύνους από 
τα αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο; 

4.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; 
 

 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς 
εφαρμόζεται;  
 
∆ιαδικασία αξιολόγησης διδασκόντων από τους φοιτητές και εφαρμογή 
 
Από το 2009 το Τμήμα οργανώνει σε κεντρικό επίπεδο θεσμοθετημένη διαδικασία 
αξιολόγησης του διδακτικού έργου των διδασκόντων στο προπτυχιακό επίπεδο 
σπουδών. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται βάσει ερωτηματολογίου για το οποίο έχει 
υιοθετηθεί το πρότυπο του ερωτηματολογίου της Α∆ΙΠ. Η χορήγηση γίνεται 
ηλεκτρονικά με χρήση σχετικής εφαρμογής που αναπτύχθηκε από το ΠΘ. Κάθε 
εξάμηνο, γίνεται αξιολόγηση ενός τουλάχιστον μαθήματος για κάθε διδάσκοντα/ουσα, 
με αποτέλεσμα να αξιολογείται περίπου το 60% του συνόλου των μαθημάτων. 
 
Πιο συγκεκριμένα, Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 αξιολογήθηκαν 46 μαθήματα (23 
το χειμερινό και 23 το εαρινό εξάμηνο). Συνολική εικόνα (μέσοι όροι, σε κλίμακα από 1 
έως 5): 
 
Χειμερινό εξάμηνο 2012-13 
 

(α) «Το μάθημα»: 3,5 
(β) «Ο διδάσκων: 4,1 
(γ) «Ο φοιτητής»: 3,7 

 
Εαρινό εξάμηνο 2013 
 

(α) «Το μάθημα»: 3,6 
(β) «Ο διδάσκων: 4,1 
(γ) «Ο φοιτητής»: 3,5 

 
Όσον αφορά το ΠΜΣ, κάθε αξιολογούνται όλα τα μαθήματα βάσει ερωτηματολογίου 
του Τμήματος (μολύβι/χαρτί , βλ. Παράρτημα ∆). 
 
Παράλληλα, ορισμένοι/ες διδάσκοντες/διδάσκουσες οργανώνουν σε άτυπη μορφή 
διαδικασίες αξιολόγησης του διδακτικού τους έργου που συμπεριλαμβάνουν συλλογή 
ποιοτικών δεδομένων και συμβάλλουν στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών σε 
αναστοχαστικές διαδικασίες. 
 

 Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους 
φοιτητές;  
 
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης διδασκόντων από φοιτητές 
 
Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου κατά το εξάμηνο στο οποίο γίνεται η 
αξιολόγηση, όλοι οι διδάσκοντες/ουσες, όπως και ο/η πρόεδρος του Τμήματος, 

http://www.hqaa.gr/�
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ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων τους. Βασική 
αρχή του Τμήματος είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών προς την 
κατεύθυνση της αναδιαμόρφωσης των μαθημάτων στη βάση της ανατροφοδότησης 
των φοιτητών /τριών. 
 

 Ποιός είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του 
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος;  
 
Μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος 
 
Ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών ∆ΕΠ ανέρχεται σε 
τουλάχιστον έξι (6) ώρες «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία. Στον χρόνο αυτό 
προστίθεται ο χρόνος προετοιμασίας και οι ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/τριες, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση μαθημάτων που συμπεριλαμβάνουν εκπόνηση εργασιών 
(χρόνος για επίβλεψη) ή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο εργαστηριακών μαθημάτων. Σε 
περιπτώσεις εργαστηριακών μαθημάτων με μεγάλο αριθμό φοιτητών/τριών που 
αναγκαστικά χωρίζονται σε επιμέρους τμήματα, αλλά και σε περιπτώσεις 
συνδιδασκαλιών, ορισμένοι/ες διδάσκοντες/ουσες επιφορτίζονται με επιπλέον ώρες 
διδακτικού έργου. 
 

 Πόσα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;  
 
Αριθμός μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 
Στη διδασκαλία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος 
εμπλέκονται τα περισσότερα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος. 
Συγκεκριμένα, την ευθύνη για τη διεξαγωγή των μαθημάτων έχουν οκτώ (8) μέλη ∆ΕΠ 
του τμήματος: Γ. Αμπακούμκιν, ∆. Κακανά, Α. Λεονταρή, Μ. Παπαδοπούλου, Ε. 
Τσέλιου, Τ. Τσιλιμένη, Β. Χρηστίδου, Α. Χρονάκη. Με απώτερο στόχο τη διασφάλιση 
της διεπιστημονικότητας στην προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων, τα 
περισσότερα μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν με διαλέξεις/σεμινάρια στη 
διδασκαλία των μαθημάτων, ενώ περιορισμένα εφαρμόζεται και συν-διδασκαλία με 
στόχο την πληρέστερη υποστήριξη συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων. 
 

 Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας;  
 
Θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας 
 
Το ΠΜΣ χορηγεί υποτροφία που αναλογεί στα δίδακτρα ενός εξαμήνου στις 10 πρώτες 
φοιτήτριες με βάση τη συνολική βαθμολογία εισαγωγής τους στο πρόγραμμα. Στο 
Τμήμα δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα βραβεία διδασκαλίας. 
 

 Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες 
του Τμήματος και σε τί ποσοστό;  
 
Συνεισφορά μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψήφιων διδακτόρων του 
τμήματος στο διδακτικό έργο 
 
Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες συνεισφέρουν σε περιορισμένο βαθμό στο διδακτικό έργο 
με διαλέξεις υπό την επίβλεψη των υπεύθυνων διδασκόντων/ουσών, αλλά η απουσία 
συστηματοποιημένης διαδικασίας εμπλοκής τους σε κεντρικό επίπεδο οργάνωσης του 
Τμήματος καθιστά δύσκολη την αποτίμηση του ποσοστού συμβολής τους. 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 

 

Σε γενικές γραμμές, θετικά σημεία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του διδακτικού 
προσωπικού θα μπορούσαν να θεωρηθούν η ύπαρξη θεσμοθετημένης διαδικασίας 
αξιολόγησης του διδακτικού έργου, αλλά και η δέσμευση του διδακτικού προσωπικού στην 
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αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν προς την κατεύθυνση αλλαγών στη βάση 
της σχετικής ανατροφοδότησης. Επιπλέον, η εμπλοκή των περισσότερων μελών ∆ΕΠ στο 
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ενισχύει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
στη βάση της διασφάλισης της πολυμορφίας και της διεπιστημονικότητας. 

Ως αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ο αυξημένος φόρτος ωρών διδασκαλίας για 
ένα μέρος του διδακτικού προσωπικού, η απουσία θεσμοθετημένων διαδικασιών για την 
ανάδειξη της αριστείας και των καλών πρακτικών όσον αφορά τη διδασκαλία και ενδεχομένως 
η περιορισμένη αξιοποίηση των υποψήφιων διδακτόρων στο διδακτικό έργο. 

 

Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά: 

 

Τα υπάρχοντα θετικά σημεία θα μπορούσαν περαιτέρω να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση 
της ακόμη μεγαλύτερης υποστήριξης και ενίσχυσης των διαδικασιών αξιολόγησης του 
διδακτικού έργου, αλλά και της προώθησης των συνεργασιών μεταξύ των μελών του 
διδακτικού προσωπικού με ενίσχυση της διεπιστημονικότητας στην υιοθετούμενη προσέγγιση. 

Στους ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν η 
επιβάρυνση μελών του διδακτικού προσωπικού και οι ενδεχόμενες συνέπειές της στην 
παρεχόμενη ποιότητα του διδακτικού έργου, αλλά και η απουσία κινήτρου (διαδικασίες 
ανάδειξης αριστείας).  
 
 

4.2. Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας;11 
 

 Ποιές συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται;  
 
∆ιδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
 
Στο πλαίσιο του διδακτικού έργου που επιτελείται στο τμήμα και πέρα από τις 
διαλέξεις, γίνεται εκτεταμένη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας, ενώ πολλά μαθήματα διεξάγονται με εργαστηριακό τρόπο, αλλά και με 
χρήση βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας. Επίσης σε περιορισμένο βαθμό γίνεται 
αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων για την υποβοήθηση της διδασκαλίας. 
Γενικότερα σε μεγάλο βαθμό προάγεται η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. εκπόνηση και παρουσίαση σύντομων εργασιών κατά τη 
διδασκαλία των μαθημάτων), αλλά και η άσκησή τους σε αναστοχαστικές διαδικασίες 
που προάγουν συνεργατικές πρακτικές μεταξύ διδασκόντων / διδασκομένων κατά τη 
διδασκαλία. 
 

 Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των 
διδακτικών μεθόδων;  
 
∆ιαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των 
διδακτικών μεθόδων 
 
Το σύνολο των μελών του διδακτικού προσωπικού ενημερώνεται συνεχώς για τις 
εξελίξεις στα εκάστοτε επιστημονικά πεδία (επιστημονική βιβλιογραφία, συνέδρια κλπ.) 
και επικαιροποιεί την ύλη των μαθημάτων τα οποία αναδιαμορφώνει σε συνεχή βάση. 
 

 Ποιό είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις; 
 
Ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις 
 
Ο αριθμός αυτός χρειάζεται να υπολογιστεί από τα στοιχεία που καταγράφονται στις 
ηλεκτρονικές υποδομές (ηλεκτρονική Γραμματεία). Ως γενική εικόνα από τον Πίνακα 
12.2, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών συμμετέχει στις εξετάσεις. 
 

                                                 
11 Συμπληρώστε τους Πίνακες 6 και 7. 
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 Ποιά είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις;  
 
Ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις 
 
Ισχύουν κι εδώ όσα αναφέρονται στην προηγούμενη ερώτηση. Ως γενική εικόνα από 
τον Πίνακα 12.2, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών επιτυγχάνει στις 
εξετάσεις. 
 

 Ποιός είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου;  
 
Μέσος βαθμός πτυχίου 
 
Για το χρονικό διάστημα από 2007-2008 έως και 2011-2012 ο μέσος βαθμός πτυχίου 
ήταν 8,08 (βλ. Πίνακα 6). 
 

 Ποιά είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου; 
 
Μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου 
 
Η μέση διάρκεια για τη λήψη πτυχίου τα τελευταία χρόνια είναι περίπου 4,5 έτη. Πιο 
συγκεριμένα, το 2012-13 ήταν 4,41 έτη. Από το 2007-08 έως το 2012-13 η μέση 
διάρκεια κυμάνθηκε από 4,41 (το 2012-13) έως 5,06 (το 2009-10). 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 

 

Σχετικά με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας ως θετικά 
σημεία θα μπορούσαν να θεωρηθούν η χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και, 
γενικότερα καλών πρακτικών, που συνδυάζουν διαφορετικά επιστημολογικά μοντέλα σχετικά 
με τη γνώση και τη μάθηση, η διαρκής ανανέωσή τους, αλλά και η ανανέωση του διδακτικού 
υλικού, καθώς και ο υψηλός μέσος βαθμός πτυχίου, αν και η τεκμηρίωση του τελευταίου θα 
προϋπέθετε σχετική μελέτη. Τέλος, η μέση διάρκεια σπουδών είναι μάλλον ικανοποιητική, 
καθώς ο μέσος φοιτητής δεν χρειάζεται συνήθως παραπάνω από ένα εξάμηνο επιπλέον της 
κανονικής διάρκεια σπουδών προκειμένου να λάβει πτυχίο. 

 

Στα αρνητικά σημεία ενδεχομένως συγκαταλέγονται η προοδευτική αύξηση του αριθμού των 
φοιτητών/τριών που καθυστερούν στη λήψη πτυχίου (βλ. Πίνακα 7), αλλά η σύνδεση του 
συγκεκριμένου στοιχείου με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου έργου 
θα μπορούσε να τεκμηριωθεί εμπεριστατωμένα μόνο βάσει σχετικής μελέτης. Η αύξηση αυτή 
χρονικά συμπίπτει και με τις ευρύτερες αλλαγές σε ζητήματα επαγγελματικής αποκατάστασης 
των αποφοίτων που ευρύτερα συνδέονται κατά την τελευταία τριετία και με το γενικότερο 
οικονομικό περιβάλλον. 

 

Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά\ 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης των θετικών σημείων θα μπορούσε κανείς να δει τη δέσμευση του 
διδακτικού προσωπικού στην αναζήτηση και ανανέωση του διδακτικού έργου σε συμφωνία με 
σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς θα μπορούσε περαιτέρω να συμβάλει 
στη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου διδακτικού έργου. 
 
Στους ενδεχόμενους κινδύνους των αρνητικών σημείων θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν η 
πιθανότητα συγκέντρωσης υπερβολικά μεγάλου αριθμού ενεργών φοιτητών/τριών λόγω της 
καθυστέρησης στη λήψη πτυχίου, γεγονός που θα μπορούσε περαιτέρω να δυσχεράνει την 
αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου διδακτικού έργου (π.χ. υπερβολικά μεγάλα ακροατήρια 
φοιτητών/τριών). 
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4.3. Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; 
 

 Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου;  
 
Γνωστοποίηση ύλης μαθημάτων στους φοιτητές/τριες κατά την αρχή του 
εξαμήνου 
 
Η γνωστοποίηση της ύλης των μαθημάτων στους φοιτητές/τριες γίνεται προφορικά, 
αλλά και με ανάρτηση ανακοινώσεων στην αρχή του εξαμήνου από τους/ις 
διδάσκοντες/ουσες, ενώ ορισμένοι/ες διδάσκοντες/ουσες που κάνουν χρήση νέων 
τεχνολογιών αναρτούν επίσης τις σχετικές πληροφορίες στην πλατφόρμα υποστήριξης 
των μαθημάτων τους (http://elearn.ece.uth.gr/e-class/) ή σε προσωπικούς ιστότοπους 
που διατηρούν για το λόγο αυτό (http://ltme.ece.uth.gr/e-courses/). 
 

 Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα;  
 
Περιγραφή μαθησιακών στόχων μαθημάτων και προσδοκώμενα αποτελέσματα 
 
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος υπάρχει ανάρτηση του περιγράμματος τόσο των 
προπτυχιακών (http://www.ece.uth.gr/main/el/views/mathimata) όσο και των 
μεταπτυχιακών μαθημάτων (http://www.ece.uth.gr/main/el/mathimata-pms-el), όπου 
γίνεται αναφορά τόσο στους μαθησιακούς στόχους όσο και στα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα. 
 

 Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων;  
 
∆ιαδικασία μέτρησης επίτευξης μαθησιακών στόχων μαθημάτων 
 
Η μέτρηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων στηρίζεται κατά 
βάση στη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών /τριών. Ο/η κάθε διδάσκων/ουσα 
βάσει της ιδιαιτερότητας του εκάστοτε μαθήματος επιλέγει τον τρόπο αξιολόγησης 
(γραπτές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών κ.λπ.). Επιπλέον, η διάρθρωση του 
προγράμματος σπουδών με κεντρικό άξονα την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών 
κατά την οποία αξιολογούνται και τη συνεξάρτησή της με προαπαιτούμενα μαθήματα, 
δίνει τη δυνατότητα ενός είδους «κεντρικής διαδικασίας αξιολόγησης», καθώς επιτρέπει 
τη δημιουργία μιας συνολικότερης εικόνας. Γενικότερα, παρά τις επιμέρους 
διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις μεθόδους αξιολόγησης, βασική αρχή που 
μοιράζονται τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος είναι η προαγωγή 
της ικανότητας των φοιτητών/τριών για κριτική προσέγγιση στη γνώση και αυτονομία 
στις διαδικασίες μάθησης. 
 

 Σε ποιό βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων; 
 
Βαθμός τήρησης ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων 
 
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων συνολικά τηρείται. Σε περιπτώσεις που 
υπάρχει απώλεια μαθημάτων για λόγους που έχουν να κάνουν με απουσία 
διδασκόντων/ουσών, η αναπλήρωση τους γίνεται σε συνεννόηση με τους/τις 
φοιτητές/τριες, αν και υπάρχουν δυσχέρειες λόγω της έλλειψης επαρκούς αριθμού 
αιθουσών. 
 

 Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων;  
 
Οργάνωση και δομή ωρολόγιου προγράμματος μαθημάτων και ορθολογικός 
σχεδιασμός 
 
Παρά τις ελλείψεις σε υποδομή και ακαδημαϊκό προσωπικό και τα περιθώρια σχετικής 
βελτίωσης που ενδεχομένως υπάρχουν, το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με 
τρόπους που επιχειρούν να συμβάλουν στην επίτευξη των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων, αλλά ταυτόχρονα να μη δυσχεραίνει τις διαδικασίες μάθησης από 

http://elearn.ece.uth.gr/e-class/�
http://ltme.ece.uth.gr/e-courses/�
http://www.ece.uth.gr/main/el/views/mathimata�
http://www.ece.uth.gr/main/el/mathimata-pms-el�
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πλευράς φοιτητών/τριών (π.χ. φροντίδα καταμερισμού μαθημάτων σε εβδομαδιαία 
βάση, ανά εξάμηνο σπουδών). Παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται, η 
ισορροπημένη κατανομή των μαθημάτων στις μέρες της εβδομάδας δεν είναι πάντα 
ένας στόχος που υλοποιείται, καθώς προσκρούει σε επιμέρους πρακτικές δυσκολίες 
(διαθεσιμότητα αιθουσών σε σχέση με διαθεσιμότητα μελών ∆ΕΠ). 
 

 Πόσα (και ποιά) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα διδάσκονται από μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ 
των δύο ανώτερων βαθμίδων;  
 
Βασικά εισαγωγικά μαθήματα (αριθμός και αναφορά) που διδάσκονται από μέλη 
∆ΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων 
 
Τα βασικά εισαγωγικά μαθήματα που διδάσκονται από μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ των δύο 
ανώτερων βαθμίδων είναι συνολικά 20 και συγκεκριμένα τα παρακάτω: 
 
Π∆0301 Θεωρία Προσχολικής Εκπαίδευσης 
ΠΑ0200 Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής ∆ιαδικασίας 
ΠΑ0103 Θεωρία και Μεθοδολογία ∆ραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου 
Π∆1280 Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική 
Π∆1395 Οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
ΚΤ1320 Εργαστήριο μουσικής παιδαγωγικής: βιωματική κατανόηση της διδακτικής 
μεθοδολογίας 
ΚΤ1360 Βασικές έννοιες και σύγχρονοι προβληματισμοί της μουσικής παιδαγωγικής 
ΨΧ1100 Σχολική Ψυχολογία 
ΨΧ9010 Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας 
ΚΤ0101 Εικαστικές δημιουργίες 
ΚΤ1102 Μουσεία και Εκπαίδευση 
ΨΧ0100 Εισαγωγή στην Ψυχολογία 
ΨΧ9040 Αναπτυξιακή Ψυχολογία 
ΘΠ0305 Μύηση νηπίων σε έννοιες των φυσικών επιστημών 
ΘΠ0307 ∆ιδακτική των φυσικών επιστημών 
ΘΠ0403 Ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης στις μικρές ηλικίες και διδακτική πράξη 
ΙΠ0201 Νεότερη Ελληνική Ιστορία (1204-1830)  
Π∆0400 Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία 
Π∆1000 Εισαγωγή στο Γραμματισμό 
ΓΛ0307 Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία 
 

 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που δεν 
εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο;  
 
Αριθμός μελών ακαδημαϊκού προσωπικού που διδάσκει μαθήματα που δεν 
εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο 
 
Το πρόγραμμα σπουδών είναι οργανωμένο με τρόπο που να μη χρειάζεται μέλη του 
ακαδημαϊκού προσωπικού να διδάσκουν μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο γνωστικό 
τους πεδίο (στενό ή ευρύτερο). 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 

 

Στα θετικά σημεία όσον αφορά την οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου θα 
μπορούσαν να συμπεριληφθούν η προσπάθεια σχεδιασμού των μαθημάτων στη βάση των 
επιδιωκόμενων στόχων/προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και η διαφάνεια στην παροχή 
σχετικών πληροφοριών (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τμήματος), η προσπάθεια για 
ορθολογική οργάνωση του ωρολόγιου προγράμματος και η αξιοποίηση των μελών ∆ΕΠ στην 
περιοχή του γνωστικού τους αντικειμένου. 

 

Στα αρνητικά σημεία ενδεχομένως θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η δυσκολία υλοποίησης του 
ωρολόγιου προγράμματος με ισορροπημένη κατανομή των μαθημάτων. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
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Ως ευκαιρία αξιοποίησης των θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η προώθηση της 
λογικής της σύνδεσης μεταξύ στόχων των μαθημάτων και οργάνωσής τους, σε σύνδεση με την 
υλοποίηση του προγράμματος, ενώ ενδεχόμενος κίνδυνος των αρνητικών σημείων μπορεί να 
είναι η επιβάρυνση των φοιτητών/τριών λόγω της μη ισορροπημένης κατανομής των 
μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα. 
 
 

4.4. Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; 
 

 Είδη και αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες, κλπ) που 
διανέμονται στους φοιτητές. 
 
Οι κατηγορίες των βοηθημάτων που χρησιμοποιούνται συμπεριλαμβάνουν βιβλία 
(διδακτικά εγχειρίδια), πανεπιστημιακές σημειώσεις, καθώς και υλικό που δίνεται 
συμπληρωματικά σε φακέλους ή αναρτάται ψηφιακά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
υποστήριξης των μαθημάτων (http://elearn.ece.uth.gr/e-class/, http://ltme.ece.uth.gr/e-
courses/) και μπορεί να συμπεριλαμβάνει διαφάνειες από διαλέξεις, επιστημονικά 
κείμενα κλπ. 
 
Ως προς τον αριθμό των βοηθημάτων δεν υπάρχει συστηματοποιημένη καταγραφή. 
 

 Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων; Πώς εφαρμόζεται;  
 
∆ιαδικασία επικαιροποίησης βοηθημάτων και εφαρμογή της 
 
Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, ο/η κάθε διδάσκων/ουσα ενημερώνεται για νέες εκδόσεις 
επιστημονικού υλικού (επιστημονικά άρθρα, βιβλία) και επικαιροποιεί αντίστοιχα τη 
λίστα των βοηθημάτων που χρησιμοποιεί για τα μαθήματά του. Το μέλος ΕΤΕΠ του 
τμήματος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαδικασία επικαιροποίησης της σχετικής 
λίστας, η οποία στη συνέχεια εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 
 

 Πώς και πότε συγκεκριμένα διατίθενται τα βοηθήματα;  
 
Τρόπος και χρόνος διάθεσης βοηθημάτων 
 
Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 τα διδακτικά εγχειρίδια διατίθενται μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος «Εύδοξος» και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που 
ανακοινώνονται εγκαίρως στους φοιτητές/τριες γίνεται η διάθεσή τους. Παράλληλα, 
γίνεται αντίστοιχα και η διάθεση των πανεπιστημιακών σημειώσεων / φακέλων υλικού, 
ενώ την ευθύνη για το συντονισμό της όλης διαδικασίας (επικοινωνία με 
διδάσκοντες/ουσες και φοιτητές/τριες) αναλαμβάνει το μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος. 
 

 Ποιό ποσοστό  της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα;  
 
Ποσοστό διδασκόμενης ύλης που καλύπτεται από βοηθήματα 
 
Το ποσοστό της ύλης που καλύπτεται από βοηθήματα (ενδεικτικά βάσει του 
απογραφικού δελτίου μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013) ανέρχεται σε ένα 
εύρος τιμών μεταξύ 40-100%. 
 

 Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων;  
 
Παροχή βιβλιογραφικής υποστήριξης πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων 
 
Πέρα από τη βασική βιβλιογραφία των μαθημάτων στους φοιτητές/τριες παρέχεται 
συμπληρωματική βιβλιογραφία, ενώ παράλληλα ενθαρρύνονται να αναζητήσουν πηγές 
μέσω της βιβλιοθήκης. Από το 2010 και μετά η έλλειψη κονδυλίων για ενίσχυση / 
επικαιροποίηση του υλικού της βιβλιοθήκης δυσχεραίνει σημαντικά την όλη διαδικασία. 

 

http://elearn.ece.uth.gr/e-class/�
http://ltme.ece.uth.gr/e-courses/�
http://ltme.ece.uth.gr/e-courses/�
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Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Στα θετικά σημεία όσον αφορά την αποτίμηση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων θα μπορούσαν 
να συμπεριληφθούν η προσπάθεια για παροχή ενός εύρους βοηθημάτων που συνάδει με το 
ζητούμενο ως προς την πρόσβαση στη γνώση σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κριτική 
προσέγγιση σε συνδυασμό με χρήση πολλαπλών πηγών), η ύπαρξη ενός κεντρικού 
ηλεκτρονικού συστήματος υποστήριξης συγγραμμάτων, η προσπάθεια για περαιτέρω 
υποστήριξη πέρα από τα διανεμόμενα συγγράμματα, η διαρκής διαδικασία επικαιροποίησης 
και η προσπάθεια για έγκαιρη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές/τριες. 
 
Στα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν η δυσκολία επαρκούς κάλυψης της 
ύλης των μαθημάτων βάσει των διαθέσιμων βοηθημάτων και η περιορισμένη υποστήριξη μέσω 
της βιβλιοθήκης λόγω των πρόσφατων περικοπών των σχετικών πόρων. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά\ 
 
Ως βασική ευκαιρία αξιοποίησης των θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η σημαντική 
υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συμβολή στην ποιότητα του παρεχόμενου 
διδακτικού έργου που προκύπτουν στη βάση μιας σημαντικής υποστηρικτικής διαδικασίας 
παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού (διάθεση συγγραμμάτων, ύπαρξη συμπληρωματικών 
βοηθημάτων). 
 
Στους ενδεχόμενους κινδύνους που προκύπτουν από τα αρνητικά σημεία, θα μπορούσαν να 
συμπεριληφθούν η μη επαρκής κάλυψη της ύλης των μαθημάτων και η συνεπαγόμενη 
δυσκολία των φοιτητών/τριών να έχουν πρόσβαση σε σημαντικό εκπαιδευτικό υλικό, σε 
συνδυασμό με τον κίνδυνο προοδευτικής συρρίκνωσης των παροχών από πλευράς 
βιβλιοθήκης και των αντίστοιχων σοβαρών συνεπαγόμενων δυσχερειών στο σύνολο και την 
ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 
 

4.5.Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές; 
 

 Αίθουσες διδασκαλίας: 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. 
 
Το Τμήμα έχει προτεραιότητα στη χρήση των παρακάτω αιθουσών, οι οποίες όμως 

χρησιμοποιούνται και από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου. Αντίστοιχα, το Τμήμα 
χρησιμοποιεί αίθουσες των οποίων την ευθύνη έχουν άλλα τμήματα, όπως για παράδειγμα 
την αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όρ., κτίριο Παπαστράτου). Βάσει της καταγραφής που είχε 
γίνει στο πλαίσιο της προηγούμενης έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης (2010, σ. 24) είναι 
διαθέσιμα τα παρακάτω στοιχεία: 

 
Α/Α  Αίθουσα  Χωρητικότητα (Θέσεις)  Χωρητικότητα 

 τμ)  
1 Σκουβαρά 

(Ημιόροφος, συγκρότημα 
Παπαστράτου) 

100 133,80 

2 Αίθουσα Γ 
(1ος όροφος, Νέα Πτέρυγα, κτήριο 

∆ελμούζου) 

50 53,50 

3 Αίθουσα Η/Υ 
(1ος όροφος, Νέα Πτέρυγα, κτήριο 

∆ελμούζου) 

25 80,64 

4 Αίθουσα Η2 
(2ος όροφος, Νέα Πτέρυγα, κτήριο 

∆ελμούζου) 

35 43,62 

 
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα. 
 
Λόγω του αυξημένου αριθμού φοιτητών/τριών οι αίθουσες διδασκαλίας δεν πληρούν 
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τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των μαθημάτων (ιδιαίτερες 
δυσχέρειες υπάρχουν στην περίπτωση μαθημάτων με μεγάλο αριθμό φοιτητών/τριών). 
Επιπλέον, πολύ πρόσφατα έχει γίνει μερική ανανέωση του εξοπλισμού, αλλά σε γενικές 
γραμμές υπάρχουν ελλείψεις (π.χ. παλαιάς τεχνολογίας Η/Υ με σημαντικά προβλήματα). 
Τέλος, υπάρχουν ζητήματα που δυσχεραίνουν τη διεξαγωγή βιωματικών μαθημάτων και 
εργαστηρίων, όπως τα ακινητοποιημένα στο πάτωμα καθίσματα, ενώ οι χώροι των αιθουσών 
παρουσιάζουν φθορές (π.χ. σπασμένα καθίσματα), οι οποίες δεν έχουν αποκατασταθεί μέχρι 
σήμερα. 

 
(γ) Βαθμός χρήσης. 
 
Οι αίθουσες χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση (9πμ-9μμ) για την υλοποίηση 

του προγράμματος των μαθημάτων. 
 
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισμού. 
 
Παρόλο που γίνονται προσπάθειες προς την κατεύθυνση ανανέωσης του 

εξοπλισμού των αιθουσών (π.χ. μερική ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού που 
υπάρχει σταθερά στις αίθουσες), σε γενικές γραμμές ο υπάρχων εξοπλισμός δεν επαρκεί, 
ενώ συχνά υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την καταλληλότητα και την ποιότητά του. 

 

 Εκπαιδευτικά εργαστήρια: 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα 
 
Το τμήμα διαθέτει αίθουσα Η/Υ (http://www.ece.uth.gr/main/el/node/352) με 25 

σταθμούς εργασίας, των οποίων η συντήρηση/ ανανέωση έχει προγραμματιστεί για το 
επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον απορροφηθούν τα σχετικά κονδύλια.  

 
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 
 
Η αίθουσα Η/Υ παρουσιάζει καταρχήν μια βασική επάρκεια. Μπορεί όμως να 

παρατηρηθεί ότι διαθέτει σχετικά περιορισμένη χωρητικότητα και αριθμό σταθμών εργασίας. 
Παρουσιάζονται δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών για εκπαίδευση των φοιτητών/τριών 
στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, καθώς και των αναγκών τους για χρήση 
Η/Υ. 

 
(γ) Βαθμός χρήσης. 
 
Η υπάρχουσα αίθουσα αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό για τη διδασκαλία 

προπτυχιακών μαθημάτων που αφορούν ΤΠΕ, για τις ανάγκες των φοιτητών/τριών για 
πρόσβαση σε Η/Υ, αλλά και για τη διεξαγωγή σεμιναρίων στο πλαίσιο του προγράμματος 
μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος. 

 
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού. 
 
Το Τμήμα δεν διαθέτει ξεχωριστούς χώρους εργαστηρίων. 
 
(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, κλπ) 
 
∆εν υπάρχουν σχετικοί χώροι. 
 

 
 Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων 

ωρών;  
 
∆ιαθεσιμότητα εκπαιδευτικών εργαστηρίων για χρήση εκτός 
προγραμματισμένων ωρών 
 
Ο συγκεκριμένος χώρος (αίθουσα Η/Υ) αξιοποιείται για τη διεξαγωγή σεμιναρίων εκτός 
των προγραμματισμένων ωρών χρήσης του. 
 

http://www.ece.uth.gr/main/el/node/352�
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 Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του εξοπλισμού των κλινικών. 
 
Το Τμήμα δεν διαθέτει κλινικές. 
 

 Σπουδαστήρια: 

Το Τμήμα δεν διαθέτει σπουδαστήρια. 
 
(α) Αριθμός και χωρητικότητα 
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 
(γ) Βαθμός χρήσης. 

 

 Προσωπικό ∆ιοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης 

 
Το Τμήμα δεν διαθέτει προσωπικό τεχνικής και ερευνητικής υποστήριξης, αλλά οι 
σχετικές ανάγκες καλύπτονται από αποσπασμένους/ες εκπαιδευτικούς. 
(α) Αριθμός και ειδικότητες 
 
Το Τμήμα διαθέτει τρία (3) μέλη διοικητικού προσωπικού και ένα (1) μέλος τεχνικού 
προσωπικού. Συγκεκριμένα: 
 
(β) Επάρκεια ειδικοτήτων 
 
Το Τμήμα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε τεχνικό, ερευνητικό και διοικητικό 
προσωπικό. 

 
 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση των διαθέσιμων μέσων και υποδομών στα θετικά σημεία θα 
μπορούσε να συμπεριληφθεί η ύπαρξη εργαστηρίου Η/Υ και πολυμέσων. 
Στα αρνητικά σημεία συγκαταλέγονται οι περιορισμοί σε διαθεσιμότητα προσωπικού, χώρων 
και υποδομών. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η ύπαρξη της 
δυνατότητας για υποστήριξη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος με ΤΠΕ 
και ο συνεπαγόμενος εναρμονισμός του τμήματος με σύγχρονες κατευθύνσεις στην 
εκπαιδευτική διαδικασία που επιτάσσουν τη χρήση ΤΠΕ. 
Στους ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν οι 
δυσχέρειες στην εκπαιδευτική διαδικασία που προκύπτουν από τις σημαντικές ελλείψεις σε 
χώρους και υποδομές. 
 

 

4.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών;   

 
 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων; Πώς; 

 
Χρήση και τρόπος χρήσης ΤΠΕ στην παρουσίαση μαθημάτων 
 
Στην ιστοσελίδα του Τήματος είναι αναρτημένες όλες οι βασικές πληροφορίες 
(περίγραμμα) τόσο όσον αφορά τα μαθήματα του προπτυχιακού 
(http://www.ece.uth.gr/main/el/views/mathimata) όσο και τα μαθήματα του 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (http://www.ece.uth.gr/main/el/mathimata-
pms-el). 
Επίσης,ορισμένοι διδάσκοντες/ουσες χρησιμοποιούν είτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
e-class (http://eclass.uth.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=12), είτε την 

http://www.ece.uth.gr/main/el/views/mathimata�
http://www.ece.uth.gr/main/el/mathimata-pms-el�
http://www.ece.uth.gr/main/el/mathimata-pms-el�
http://eclass.uth.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=12�
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ηλεκτρονική πλατφόρμα του τμήματος elearn (http://elearn.ece.uth.gr/e-class/), είτε 
προσωπικές πλατφόρμες όπως http://ltme.ece.uth.gr/e-courses/, για την περαιτέρω 
παρουσίαση των μαθημάτων. 
 

 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς; 
 
Χρήση και τρόπος χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία 
 
Εκτός από συγκεκριμένα μαθήματα που αφορούν στην εκπαίδευση των 
φοιτητών/τριών στη χρήση ΤΠΕ (http://www.ece.uth.gr/main/el/node/174, 
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/180, http://www.ece.uth.gr/main/el/node/183, 
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/186, http://www.ece.uth.gr/main/el/node/179, 
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/189), κατά τη διδασκαλία γίνεται προβολή υλικού 
σχετικού με τα μαθήματα και χρήση  διαδικτύου (σε ορισμένα μαθήματα και χρήση 
βίντεο), χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία σχετικά με αναθέσεις 
που αφορούν τα μαθήματα (π.χ. εκπόνηση εργασιών) και σε ορισμένα μαθήματα 
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learn για ανάρτηση υλικού σχετικού με τα 
μαθήματα, αλλά και για την επικοινωνία φοιτητών/τριών και διδασκόντων/ουσών. 
 

 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς;  
 
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση 
 
Στο πλαίσιο εργαστηριακών μαθημάτων γίνεται χρήση ΤΠΕ, για παράδειγμα 
εκπαίδευση φοιτητών/τριών σε συγκεκριμένα λογισμικά (π.χ. εκπαίδευση στη χρήση 
SPSS), χρήση διαδικτύου (οn line σύνδεση) και χρήση βιντεοσκοπήσεων ή 
ηχογραφήσεων με στόχο την αξιοποίησή τους σε διαδικασίες ανατροφοδότησης όσον 
αφορά τους/τις φοιτητές/τριες (π.χ. βιντεοσκόπηση μικρο-διδασκαλιών ή ηχογράφηση 
μουσικών συνθέσεων και μετέπειτα επεξεργασία τους). 
 

 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς;  
 
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση φοιτητών/τριών 
 
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται χρήση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για την υποβολή εργασιών, χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 
καταχώριση και ανακοίνωση της βαθμολογίας (http://euniversity.uth.gr/classweb/), 
αλλά και χρήση Η/Υ και προβολικού για την παρουσίαση των εργασιών των 
φοιτητών/τριών. Σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων η υποβολή των εργασιών των 
φοιτητών/τριών και η βαθμολόγησή τους γίνεται on line με χρήση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-learn. 
 

 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα; Πώς;  
 
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία φοιτητών/τριών και διδάσκοντα/ουσας 
 
Για την επικοινωνία φοιτητών/τριών και διδασκόντων/ουσών γίνεται χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learn 
(χρήση forum). 
 

 Ποιό το ύψος των επενδύσεων του Τμήματος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία πενταετία;  
 
Κατά τα τελευταία έτη δεν υπάρχουν επενδύσεις του Τμήματος. 
 

Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση του βαθμού αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών, στα θετικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η σαφής επένδυση του 
τμήματος στο σχετικό στόχο, μέσα από μία σειρά πρακτικών που συμπεριλαμβάνουν την 
ηλεκτρονική υποβοήθηση του διδακτικού έργου και την ευρύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ. 
Στα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν η σχετικά περιορισμένη ακόμη 
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων σύγχρονων μέσων υποβοήθησης του διδακτικού έργου (π.χ. 
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χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class ή e-learn). 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η σημαντική υποστήριξη 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ένα από τα πλέον σύγχρονα ‘μέσα’ (ΤΠΕ) και κατά συνέπεια 
ο σημαντικός εκσυγχρονισμός της όλης διαδικασίας και ο εναρμονισμός του τμήματος με 
τρέχουσες, σύγχρονες επιταγές που αφορούν τις διαδικασίες παροχής γνώσης σε επίπεδο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Στους ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν η 
καθυστέρηση στην εναρμόνιση με σύγχρονες απαιτήσεις και κατά συνέπεια η σχετική 
ενδεχόμενη ‘υστέρηση’ στην παρακολούθησή τους, στη βάση της σχετικά περιορισμένης ακόμη 
χρήσης ΤΠΕ. 
 

4.7. Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους 
συνεργασία; 

 
 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα. 

 
Εκτός από τις γενικές αναλογίες (βλ. 2.2.1.), τα περισσότερα μαθήματα δεν έχουν 
περιορισμό εγγραφών, οπότε οι διδασκόμενοι μπορεί να είναι όσο ο αριθμός φοιτητών 
σε ένα εξάμηνο ή και περισσότεροι σε περίπτωση που το μάθημα προσφέρεται και σε 
άλλα Τμήματα. 
 

 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια. 
 
Σε αρκετά εργαστήρια η αναλογία κυμαίνεται από 1 προς 30 έως 1 προς 50. 
 

 Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 
Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές;  
 
Ώρες συνεργασίας διδασκόντων/ουσών με φοιτητές/τριες, τήρηση από πλευράς 
διδασκόντων/ουσών και αξιοποίησή τους από τους φοιτητές/τριες 
 
Οι ώρες συνεργασίας διδασκόντων/ουσών και διδασκομένων είναι αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα του τμήματος (http://www.ece.uth.gr/main/el/node?page=2) καθώς και έξω 
από τα γραφεία των διδασκόντων/ουσών και τηρούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό (σε 
περιορισμένο βαθμό και στην περίπτωση που δεν μπορούν να τηρηθούν, οι 
φοιτητές/τριες ενημερώνονται με σχετική ανακοίνωση). Επιπλέον, συχνά οι 
διδάσκοντες/ουσες παρέχουν πρόσθετο χρόνο για συνεργασία με τους/τιες 
φοιτητές/τριες, πέραν των σταθερών ωρών που προβλέπονται σε εβδομαδιαία βάση. 
Οι φοιτητές/τριες αξιοποιούν τόσο τις ώρες συνεργασίας, όσο και τη δυνατότητα για 
ηλεκτρονική επικοινωνία με τους/τιες διδάσκοντες/ουσες. 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση της αναλογίας διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους 
συνεργασίας στα θετικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η προσπάθεια των 
διδασκόντων/ουσών για τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα για συνεργασία, αλλά και την έγκαιρη 
σχετική ενημέρωση των φοιτητών/τριών. 
Στα αρνητικά σημεία συγκαταλέγονται οι σημαντικοί περιορισμοί σε διαθεσιμότητα για 
ουσιαστική συνεργασία που αναγκαστικά προκύπτουν από τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό 
φοιτητών/τριών που αναλογούν σε κάθε διδάσκοντα/ουσα. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η υποστήριξη των 
φοιτητών/τριών με κάθε διαθέσιμο τρόπο (ώρες συνεργασίας, ηλεκτρονική επικοινωνία).  
Στους ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν οι 
δυσχέρειες που προκύπτουν στην παροχή επαρκούς εξατομικευμένης υποστήριξης σε 
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φοιτητές/τριες λόγω της υπάρχουσας αναλογίας διδασκόντων/διδάσκομένων. 
 

 

4.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα; 
 

 Πώς μεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. 
αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας);  
 
Μεθόδευση εκπαίδευσης φοιτητών/τριών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. 
αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας) 
 
Το πρόγραμμα σπουδών συμπεριλαμβάνει μαθήματα μεθοδολογίας έρευνας τόσο στο 
προπτυχιακό (http://www.ece.uth.gr/main/el/node/136, 
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/148, http://www.ece.uth.gr/main/el/node/149), όσο 
και στο μεταπτυχιακό επίπεδο (http://www.ece.uth.gr/main/el/node/911, 
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/920). Επιπλέον και άλλα μαθήματα συνδέονται με 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα (π.χ., 
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/190), ενώ σε αρκετά μαθήματα η αξιολόγηση των 
φοιτητών/τριών προϋποθέτει την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας (συνήθως τύπου 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης). Τέλος, στους/στις φοιτητές/τριες δίνεται η δυνατότητα 
εκπόνησης πτυχιακής εργασίας στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, ενώ σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι 
υποχρεωτική (http://www.ece.uth.gr/main/el/node/985). 
 

 Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα;  
 
Παροχή δυνατότητας συμμετοχής φοιτητών/τριών σε ερευνητικά έργα 
 
Φοιτητές/τριες του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, αλλά και υποψήφιοι/ες 
διδάκτορες συμμετέχουν ως μέλη ερευνητικών ομάδων στο πλαίσιο υλοποίησης 
ερευνητικών προγραμμάτων σε περιορισμένο βαθμό. Γενικότερα, στους φοιτητές/τριες 
παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα μέσω της συνεργασίας τους 
με τους/τις διδάσκοντες/ουσες στο πλαίσιο εργασιών που συνδέονται με τα μαθήματα 
ή των διπλωματικών τους εργασιών. Το αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχής 
αποτυπώνεται και στη διαρκή παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων σε 
επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων (ελληνικών και 
διεθνών). 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση του βαθμού σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, στα θετικά 
σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η δέσμευση του Τμήματος με τη σημασία διασύνδεσης 
έρευνας και διδασκαλίας και η υποστήριξη της και με εξειδικευμένα σχετικά μαθήματα. 
Στα αρνητικά σημεία ενδεχομένως συγκαταλέγονται οι περιορισμένες δυνατότητες για 
συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε ερευνητικά προγράμματα. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η έμφαση από πλευράς 
του Τμήματος στην υποστήριξη της σχέσης συνεξάρτησης μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας και 
μ’ αυτόν τον τρόπο η, στην πράξη, υποστήριξη της κατεξοχήν επιταγής σε επίπεδο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για επιστημονικές διαδικασίες πρόσκτησης και κατασκευής γνώσης. 
Επιπλέον ως ευκαιρία και πρόκληση θα μπορούσε να θεωρηθεί η περαιτέρω ενίσχυση της 
«συνομιλίας» βιωματικής μάθησης και ακαδημαϊκής γνώσης στο πλαίσιο της «συνομιλίας» 
σχετικών, αντίστοιχων μαθημάτων. 
Στους ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν οι 
περιορισμοί στο εύρος δυνατοτήτων υποστήριξης της σύνδεσης μεταξύ έρευνας και 
διδασκαλίας στη βάση περιορισμών της συμμετοχής των φοιτητών/τριών σε ερευνητικές 
διαδικασίας διαφόρων τύπων (π.χ. εμπλοκή στην εκπόνηση εμπειρικής έρευνας). 
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4.9.Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του 
εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο; 

 
 Με ποιά εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς;  

 
Εκπαιδευτικά κέντρα εσωτερικού με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα και τρόποι 
συνεργασίας 
 
Το Τμήμα συνεργάζεται με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό 
∆ημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών), αλλά και τμήματα άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (ενδεικτικά, ΑΠΘ, 
ΕΚΠΑ, ΠΤΝ Ιωαννίνων, ΠΤΝ Κρήτης, στο πλαίσιο της διδασκαλίας προπτυχιακών ή 
μεταπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων από τους διδάσκοντες/ουσες του τμήματος 
(βλ. επίσης πίνακες 9 και 11 για τον αριθμό των μελών ∆ΕΠ που δίδαξαν σε 
προγράμματα σπουδών άλλων ΑΕΙ). 
 
Επιπλέον, το ΠΤΠΕ αποτελεί ιδρυτικό μέλος του «∆ικτύου Πρακτικών Ασκήσεων» το 
οποίο δημιουργήθηκε το 2008, από τα 9 Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης της χώρας, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και προβληματισμών, 
τη συνεργασία, την αντιμετώπιση με συλλογικό τρόπο κοινών προβλημάτων και την 
αναζήτηση κοινών λύσεων μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις και απώτερο σκοπό 
τη βελτίωση της ΠΑ των φοιτητών και φοιτητριών μας. Ο ρόλος του «∆ικτύου» σε αυτό 
το σημείο έχει φανεί να είναι καταλυτικός, αφού έχει λειτουργήσει ως δίαυλος, 
μοναδικός στο είδος του, ως αναπτυξιακός παράγοντας της ΠΑ σε διαπανεπιστημιακό 
επίπεδο και ως φορέας βελτίωσής της. 
 

 Με ποιά εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς; 
 
Εκπαιδευτικά κέντρα εξωτερικού με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα και τρόποι 
συνεργασίας 
 
Τα μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος επιδιώκουν και υλοποιούν συνεργασίες με εκπαιδευτικά 
κέντρα του εξωτερικού (π.χ., Πανεπιστήμιο Κύπρου) στο πλαίσιο της διδασκαλίας 
μαθημάτων (βλ. επίσης πίνακες 9 και 11 για τον αριθμό των μελών ∆ΕΠ που δίδαξαν 
σε προγράμματα σπουδών άλλων ΑΕΙ) σε σχετικά περιορισμένο βαθμό (περιορισμένη 
αξιοποίηση συμφωνιών Erasmus για διδασκαλία). 
 

 Αναπτύσσονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς, 
περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς; 
 
Ανάπτυξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών συνεργασιών με τοπικούς, 
περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς 
 
Το Τμήμα επιδιώκει σε μεγάλο βαθμό τη συνεργασία σε εκπαιδευτικό επίπεδο με 
τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς φορείς, όπως για παράδειγμα με την 
περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, με τις φυλακές ανηλίκων, με τις υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας περιοχής Βόλου, με το ορφανοτροφείο Βόλου, κλπ. 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση των συνεργασιών με εκπαιδευτικά κέντρα εσωτερικού και 
εξωτερικού, καθώς και με το κοινωνικό σύνολο, στα θετικά σημεία θα μπορούσε να 
συμπεριληφθεί η προσπάθεια των μελών ∆ΕΠ για ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών με ποικιλία 
πλαισίων που δεν περιορίζονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και κατά 
συνέπεια η συμβολή αυτή της διαδικασίας στη διασύνδεση ακαδημαϊκής πράξης και ευρύτερου 
κοινωνικού πλαισίου. Η ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στην επιδίωξη συνεργασιών με κοινωνικά 
πλαίσια συμβάλει επίσης στην παροχή σημαντικού υποστηρικτικού έργου με σημαντικές 
θετικές συνέπειες για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (προαγωγή κοινωνικών δράσεων). 
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Στα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η μη αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό των δυνατοτήτων για συνεργασία με ιδρύματα του εξωτερικού και οι συνεπαγόμενοι 
περιορισμοί στην περαιτέρω δραστηριοποίηση του τμήματος σε διεθνές επίπεδο. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η προαγωγή της 
εξωστρέφειας του Τμήματος και της συμβολής της ακαδημαϊκής κοινότητας στο κοινωνικό 
σύνολο, ενώ στους ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να 
συμπεριληφθούν οι περιορισμοί στην εδραίωση συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο και οι 
συνεπαγόμενοι περιορισμοί στην ανάπτυξη ενός διεθνούς προφίλ του τμήματος. 
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4.10.  Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών;12  

 
 Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος σχετικά με την κινητικότητα των μελών 

της ακαδημαϊκής κοινότητας;  
 
Ναι. Ο στρατηγικός σχεδιασμός έχει τέσσερις πτυχές και αντίστοιχους και ιεραρχικά 
τοποθετημένους στόχους: 
 

(α) Η αύξηση των διμερών συμφωνιών στα πλαίσια του προγράμματος 
Erasmus/Socrates. 
(β) Η αύξηση της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού μελών του 
Τμήματος. 
(γ) Η αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών του Τμήματος. 
(δ) Η προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό. 

 
 Πόσες και ποιές συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας του 

διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών;  
 
Οι διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας του 
διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών είναι οι εξής (βλ. και 3.1.4.): 
 

α/α Κωδικός συμφωνίας Πανεπιστήμιο 
1 Β/HASSELT 02 Katholishe Hogenschool Limburg 
2 F MONTPELLIER 03 Universite Paul Valery Montpellier III 
3 F PARIS 089 IUMF de Paris 
4 F RENNES 15 IUMF de Bretagne 
5 A KLAGENF 02 Pädagogische Hochschule Kärnten - 

Viktor Frankl Hochschule 
6 FGRENOBL 01 Université JosephFourier, Grenoble 1 
7 D HEIDELB 01  Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
8 DK RISSKOV 06 Via University College 
9 DK KOΒENHA 56 N. Zahles College of 

Education/Seminarium 
10 IS REYKJAV 01 University of Iceland 
11 IS REYKJAV 02 Iceland University of Education 
12 CYNICOSIA 23 Frederick University 
13 CY NICOSIA 01 ΠανεπιστήμιοΚύπρου 
14 TR ANKARA 01 Ankara University 
15 TR ISTANBU 25 Istanbul Aydin University 
16 S STOCKHO 01 Stockholms Univers tet 

 
 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα 

Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία 
πενταετία; 
 
Τα τελευταία έτη καταγράφηκαν 43 παρουσίες του προσωπικού του Τμήματος σε άλλα 
Τμήματα ή και Ιδρύματα, από τις οποίες 31 αφορούσαν Τμήματα του εσωτερικού και 
12 του εξωτερικού (για περισσότερες λεπτομέρεις, βλ. Πίνακες 9 και 11). 
Ενδεικτικά, κάποιες από τις μετακινήσεις εξωτερικού ήταν προς Γερμανία, Βέλγιο, 
Κύπρο. 
 

 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το 
Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία 
πενταετία;  
 
Τα τελευταία έτη καταγράφηκαν 55 παρουσίες από άλλα Τμήματα ή και Ιδρύματα προς 
το Τμήμα, από τις οποίες 46 είχαν προέλευση Τμήματα του εσωτερικού και 12 του 
εξωτερικού (για περισσότερες λεπτομέρεις, βλ. Πίνακες 9 και 11). 

                                                 
12 Συμπληρώστε τον Πίνακα 9. 
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Ενδεικτικά, κάποιες από τις μετακινήσεις εξωτερικού ήταν από Γερμανία, ∆ανία, 
Τουρκία. 
 

 Πόσοι φοιτητές του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο 
ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;  
 
Οι σχετικές λεπτομέρεις αναγράφονται στους Πίνακες 9 και 11. Ειδικότερα, για 
μετακινήσεις φοιτητών προς το εξωτερικό, έχουν καταγραφεί τα εξής επιπλέον 
στοιχεία: 
 

 
Ακ. Έτος Αριθμός 

μετακινήσεων 
Προορισμός 

2012-13 1 Κύπρος 
2011-12 8 ∆ανία 4, Βέλγιο 3, Γαλλία 1 
2010-11 6 ∆ανία 2, Βέλγιο 4 
2009-10 1 Γερμανία 
2008-09 1 Γαλλία 

 
 Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο 

ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;  
 
Οι σχετικές λεπτομέρεις αναγράφονται στους Πίνακες 9 και 11. Ειδικότερα, για 
μετακινήσεις φοιτητών από το εξωτερικό, έχουν καταγραφεί τα εξής επιπλέον στοιχεία: 
 

Ακ. Έτος Αριθμός 
μετακινήσεων 

Προέλευση 

2012-13 - - 
2011-12 - - 
2010-11 - - 
2009-10 1 Βέλγιο 
2008-09 2 Βέλγιο, Κύπρος 

 
 Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιήθηκε 

σε άλλο Ίδρυμα;  
 
Κάθε μέλος ∆ΕΠ που επιστρέφει από μια επίσκεψη για εκπαιδευτικό έργο σε ξένο 
ίδρυμα, υποβάλλει την έκθεση διδακτικού έργου προς το γραφείο Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, καθώς και μια σύντομη αναφορά και ενημέρωση προς τον Πρόεδρο 
και τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 
 

 Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού Γραφείου 
∆ιεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους;  
 
Η λειτουργία του γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων του ΠΘ κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. 
Τα μέλη του γραφείου είναι έμπειρα και ιδιαίτερα αποτελεσματικά στα επαγγελματικά 
τους καθήκοντα, ιδιαίτερα σε σχέση με το πρόγραμμα Erasmus. Επίσης, ικανοποιητική 
κρίνεται και η σχετική ιστοσελίδα του γραφείου όπου, μεταξύ άλλων, περιέχονται 
σχετικές πληροφορίες (http://erasmus.uth.gr/index.php/el/). 
 

 Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα 
προγράμματα  κινητικότητας αναλαμβάνει το Τμήμα;  
 
Όταν υπάρχει επίσκεψη ακαδημαϊκού προσωπικού, αναρτώνται σχετικές 
ανακοινώσεις, και επίσης τα μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος ενημερώνονται για το 
πρόγραμμα εκδηλώσεων και διαλέξεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η 
διάχυση της πληροφόρησης γίνεται συνήθως και προς τα μέλη ∆ΕΠ όλου του 
Πανεπιστημίου. 
 

 Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα Ιδρύματα;  
 

http://erasmus.uth.gr/index.php/el/�


 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ.  Νοέμβριος 2013 

 

60

Μια φορά το χρόνο, προς το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, γίνεται μια εκδήλωση 
στην έδρα διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο. 
 

 Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι φοιτητές;  
 
Η διδασκαλία με τους εισερχόμενους φοιτητές από το πρόγραμμα Erasmus βασίζεται 
στην εξατομικευμένη εργασία, στην παροχή ξένης βιβλιογραφίας και στις ατομικές ή 
ομαδικές γραπτές εργασίες. 
 

 Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους αλλοδαπούς 
σπουδαστές;  
 
Κανένα μάθημα δε διδάσκεται σε ξένη γλώσσα, καθώς ο αριθμός των εισερχόμενων 
φοιτητών από το εξωτερικό είναι ακόμη μικρός. Όμως έχουν γίνει  προσπάθειες από 
διδάσκοντες των εργαστηριακών μαθημάτων, μέσω της χρήσης της αγγλικής γλώσσας 
στο μάθημά τους να εντάξουν τους εισερχόμενους αλλοδαπούς σπουδαστές. 
 

 Υπάρχει πρόσθετη (από το Τμήμα ή/και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση των φοιτητών 
και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα 
προγράμματα κινητικότητας;  
 
Τα μέλη ∆ΕΠ που θέλουν να μετακινηθούν στο εξωτερικό, αξιοποιώντας μια διμερή 
συμφωνία, λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση μέσω του ΙΚΥ, την οποία διαχειρίζεται το 
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, υπάρχει μία 
ενίσχυση των 300 ευρώ ανά μέλος ∆ΕΠ για μια μετακίνηση ανά ακαδημαϊκό έτος. 
 

 Πώς προωθείται στο Τμήμα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και μελών του 
ακαδημαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα;  
 
Υπάρχει πρόβλεψη για οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων του Γραφείου 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων μαζί με την Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων ενημερώνει τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες στην αρχή της 
χρονιάς. 
 

 Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της κινητικότητας του 
ακαδημαϊκού προσωπικού;  
 
∆εν υπάρχει σχετική συστηματοποιημένη διαδικασία ελέγχου. 
 
Ωστόσο, η ποιότητα της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού αντανακλάται στο 
παραγόμενο έργο και τις συνεργασίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αυτής της 
κινητικότητας. Ως ελάχιστα παραδείγματα της ποιότητας και του έργου που έχει 
προκύψει από αυτή την κινητικότητα μπορούν να αναφερθούν ότι: 
 

(α) Μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος συνεργάστηκαν για τη συγγραφή επιστημονικών 
εργασιών με ακαδημαϊκό προσωπικό από Ιδρύματα του εξωετερικού, καθώς 
και του εσωτερικού. 
 
(β) Μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος συνεργάζονται με σημαντικούς ξένους και έλληνες 
συναδέλφους σε ερευνητικό επίπεδο. 

 
Επιπλέον, το Τμήμα έχει προσδιορίσει κριτήρια επιλογής φοιτητών για τα 
προγράμματα κινητικότητας (http://www.ece.uth.gr/main/el/node/950). 
Στη συνέχεια, αναφέρονται οι προϋποθέσεις (α) που θέτει το Τμήμα για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα. Η φοιτήτρια/Ο φοιτητής πρέπει να: 
 

(α1) Έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών 
σπουδών. 
(α2) Μην έχει συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μονάδων για τη 
λήψη του πτυχίου. 
(α3) Μην έχει χρησιμοποιήσει υποτροφία ERASMUS για σπουδές / για 
παρακολούθηση μαθημάτων στο παρελθόν. 

http://www.ece.uth.gr/main/el/node/950�


 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ.  Νοέμβριος 2013 

 

61

(α4) Έχει επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία γίνονται τα μαθήματα 
που πρόκειται να παρακολουθήσει, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. 
(α5) Έχει εξετασθεί επιτυχώς τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων όλων των 
ακαδημαϊκών εξαμήνων, που προηγούνται και στα οποία έχει ολοκληρώσει τη 
φοίτησή της / του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα ERASMUS. 
 

 
Εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις, έχουν οριστεί και κριτήρια (β) για την 
αποτίμηση των υποψηφιοτήτων (για αναλυστικότερα, βλ. στο 
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/950). 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Τα κυριότερα θετικά σημεία του Τμήματος ως προς την κινητικότητα είναι η αυξανόμενη τάση 
των φοιτητών για μετακίνηση προς άλλα Ιδρύματα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus, 
καθώς και σε χώρους εργασίας σε σχολικές μονάδες, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus 
Placement. Το Τμήμα έχει θεσπίσει κριτήρια επιλογής, ώστε να είναι αξιοκρατική η επιλογή των 
ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών. 
Ως αρνητικό στοιχείο κρίνεται η μικρή κινητικότητα των μελών του διδακτικού προσωπικού. 
Ωστόσο, η σύναψη νέων συμφωνιών διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα του εξωτερικού 
καθώς και η επιπλέον οικονομική ενίσχυση ανά μέλος ∆ΕΠ, την οποία διαχειρίζεται το Γραφείο 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ιδρύματος, μπορεί να βελτιώσει την κινητικότητα του 
διδακτικού προσωπικού. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Το Τμήμα προωθεί την κινητικότητα, όπως φαίνεται έμπρακτα, π.χ., στη θέσπιση σχετικών 
κριτηρίων. Περίπου όπως αναφέρεται και στο 3.1.4., οι υπάρχουσες συμβάσεις δίνουν την 
ευκαιρία για πολύ περισσότερες κινήσεις από και προς το εξωτερικό σε σχέση με εκείνες που 
πραγματοποιούνται. Ένας κίνδυνος από το μικρό αριθμό ανταλλαγών ή εισερχομένων 
φοιτητών είναι η ενδεχόμενη υποβάθμιση της διεθνούς διάστασης της παρουσίας του 
Τμήματος. 
 
 

http://www.ece.uth.gr/main/el/node/950�
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5. Ερευνητικό έργο 

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα του 
επιτελούμενου σ΄αυτό ερευνητικού έργου, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που 
αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο 
«∆ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, Α∆ΙΠ, Αθήνα, 
(http://www.adip.gr). 
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα 
τουλάχιστον σημεία: 
(α) Ποιά, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του 
Τμήματος ως προς το αντίστοιχο κριτήριο; 
(β) Ποιές ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιούς ενδεχόμενους  κινδύνους 
από τα αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο; 

5.1. Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος; 
 

 Υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του Τμήματος; Ποια είναι;  
 
Ερευνητική πολιτική του Τμήματος 
 
Μια από τις βασικές αρχές που μοιράζονται τα μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος είναι η 
σημασία υποστήριξης και προώθησης της έρευνας μέσω της υλοποίησης είτε 
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων (τοπικό ή και διεθνές επίπεδο) είτε 
ερευνητικών δραστηριοτήτων σε πιο περιορισμένο επίπεδο (μη χρηματοδοτούμενη 
ερευνητική δραστηριότητα μελών ∆ΕΠ). Έτσι, παρόλο που δεν υπάρχει 
συστηματοποιημένη διαδικασία χάραξης ερευνητικής πολιτικής και παρά τις 
αντιξοότητες που συνδέονται με σημαντικούς περιορισμούς σε πόρους, η χάραξη 
της ερευνητικής πολιτικής γίνεται σε διάφορα άτυπα επίπεδα, που πέραν της 
συμμετοχής των μελών ∆ΕΠ στην υλοποίηση προγραμμάτων, συμπεριλαμβάνουν 
επιπλέον την προώθηση συνεργασιών με ερευνητές από άλλα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, την προώθηση διδακτορικών σπουδών, τη σύνδεση διδακτικής και 
ερευνητικής πράξης, κλπ. 
 

 Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος;  
 
Παρακολούθηση της υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος 
 
H παρακολούθηση της υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων στην 
εκπόνηση των οποίων εμπλέκονται μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος, γίνεται σε κεντρικό 
επίπεδο από την Επιτροπή Ερευνών. Όσον αφορά τη γενικότερη ερευνητική 
πολιτική του Τμήματος δεν υπάρχει κάποια θεσμοθετημένη ή συστηματοποιημένη 
διαδικασία, αλλά γενικότερα παρακολουθούνται κατά διαστήματα οι ευρύτερες 
προοπτικές σχετικά με την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, στη βάση της 
ενημέρωσης που γίνεται από τον/την εκπρόσωπό του στην επιτροπή ερευνών προς 
τα μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος. 
 

 Πώς δημοσιοποιείται ο απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του 
Τμήματος;  
 
∆ημοσιοποίηση απολογισμού υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του 
Τμήματος 
 
Η δημοσιοποίηση του απολογισμού υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής γίνεται 
έμμεσα στη βάση ενημερώσεων που αφορούν την ερευνητική δραστηριότητα στο 
πλαίσιο του Τμήματος είτε μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος. 
 

 Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας; 
Ποια είναι αυτά;  
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Παροχή κινήτρων (και αναφορά σε αυτά) για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη 
της ακαδημαϊκής κοινότητας 
 
Η υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ∆ΕΠ είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη εξαιτίας μια σειράς παραγόντων που συμπεριλαμβάνουν, τις 
περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης της έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών 
και κοινωνικών επιστημών, αλλά και τις ελλιπείς υποστηρικτικές υποδομές (απουσία 
επαρκών χώρων για εργαστήρια και σχετικό εξοπλισμό, απουσία επαρκούς 
χρηματοδότησης της βιβλιοθήκης). 
 

 Πώς ενημερώνεται το ακαδημαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηματοδότησης της 
έρευνας;  
 
Τρόπος ενημέρωσης ακαδημαϊκού προσωπικού για δυνατότητες 
χρηματοδότησης της έρευνας 
 
Η ενημέρωση του ακαδημαϊκού προσωπικού γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της 
επιτροπής ερευνών του ΠΘ, μέσω ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που 
αποστέλλονται στο προσωπικό από την επιτροπή ερευνών και μέσω του μέλους 
∆ΕΠ του Τμήματος που εκπροσωπεί το τμήμα στην επιτροπή ερευνών. 
 

 Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία; 
 
Τρόπος υποστήριξης ερευνητικής διαδικασίας 
 
Η υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας σε οικονομικό επίπεδο γίνεται μέσω 
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. χρηματοδότηση από επιτροπή ερευνών), 
με φθίνουσα εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα, υπάρχουν σημαντικοί 
περιορισμοί όσον αφορά τις δυνατότητες υποστήριξης (βλ. επίσης υποενότητα για 
παροχή κινήτρων), παρά τις προσπάθειες για προώθηση της ερευνητικής 
δραστηριότητας των μελών ∆ΕΠ. 
 

 Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες έρευνας;  
 
Θεσμοθέτηση υποτροφιών έρευνας από το Τμήμα 
 
Το Τμήμα δεν διαθέτει θεσμοθετημένες υποτροφίες έρευνας. Παλαιότερος 
σχεδιασμός (βλ. Ετήσια Έκθεση 2010) προέβλεπε τη θεσμοθέτηση υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια από το 
2010, αλλά η σχετική υλοποίηση δεν προχώρησε μέσα στη γενικότερη συνθήκη 
αυξανόμενων περιορισμών σε πόρους. 
 
 

 Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο εσωτερικό του Τμήματος;  
 
∆ιάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο εσωτερικό του Τμήματος 
 
Τα μέλη ∆ΕΠ ενημερώνουν τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τη συμμετοχή τους σε 
ερευνητικά προγράμματα, αλλά και την ιστοσελίδα του Τμήματος με τις 
επιστημονικές τους δημοσιεύσεις. 
 

 Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα εκτός Τμήματος, στην ελληνική και 
διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα;  
 
∆ιάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων εκτός Τμήματος, στην ελληνική και 
διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα 
 
Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη 
δραστηριότητα των μελών ∆ΕΠ, γίνεται μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων σε 
ελληνικά και διεθνή περιοδικά, καθώς και μέσω επιστημονικών ανακοινώσεων σε 
ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 
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 Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό 
περιβάλλον;  
 
∆ιάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό 
περιβάλλον 
 
Το Τμήμα διοργανώνει επιστημονικές/ά ημερίδες/συνέδρια που είναι ανοιχτά σε 
κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, όπως γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας, κ.λπ. Επιπλέον, μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος συνεργάζονται με 
κοινωνικούς φορείς (π.χ., πραγματοποίηση δράσεων) και σε αυτό το πλαίσιο 
αξιοποιούν ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία γίνονται προσβάσιμα και στα μέλη 
των φορέων. Τέλος, μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος δημοσιοποιούν κείμενα που προάγουν 
την ενημέρωση του κοινού σε επιστημονικά θέματα ευρύτερου κοινωνικού 
ενδιαφέροντος (π.χ. περιβαλλοντική εκπαίδευση, φαινόμενα ρατσισμού) στον τοπικό 
και εθνικό τύπο, αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (π.χ. πραγματοποίηση 
ραδιοφωνικών εκπομπών). 
 

Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση της προαγωγής της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος, στα 
θετικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η προσπάθεια των μελών ∆ΕΠ για ανάπτυξη 
ερευνητικών δραστηριοτήτων και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ακαδημαϊκή 
κοινότητα και κοινωνικό σύνολο. 
Στα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν οι περιορισμοί σε υποστηρικτικές 
υποδομές, χρηματοδότηση και κίνητρα (απουσία υποτροφιών έρευνας). 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά: 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η προαγωγή από 
πλευράς Τμήματος της διασύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με τις ανάγκες του 
ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου (διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε κοινωνικούς 
φορείς), ενώ στους ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να 
συμπεριληφθούν οι περιορισμοί στο βαθμό αξιοποίησης των δυνατοτήτων για υλοποίηση 
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων και οι συνεπαγόμενοι περιορισμοί στην 
ακαδημαϊκή, αλλά και οικονομική ανάπτυξη του τμήματος. 
 
 

5.2. Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα; 
 

 Ποιά ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε 
εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία;  
 
Τα μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος εμπλέκονται σε ένα εύρος ερευνητικών προγραμμάτων 
και έργων (χρηματοδοτούμενων και μη, σε συνεργασία με Ιδρύματα του εσωτερικού 
και του εξωτερικού) είτε ως επιστημονικά υπεύθυνοι/ες είτε ως συνεργάτες. ∆εν 
υπάρχει συστηματοποιημένη καταγραφή. Ενδεικτικά, βάσει των στοιχείων της 
Ετήσιας Έκθεσης 2011-2012 (Πίνακας 15), μόνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-
2012, τα μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος συμμετείχαν σε 20 εγχώρια ή διεθνή 
προγράμματα εκτός ΠΘ, σε 6 ιδρυματικά/διατμηματικά προγράμματα του ΠΘ ως 
επιστημονικά υπεύθυνοι/ες και σε 29 προγράμματα διαχεριζόμενα από την 
Επιτροπή Ερευνών του ΠΘ ως επιστημονικά υπεύθυνοι/ες. 
Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα / 
δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε 
εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία με επιστημονικά υπεύθυνους μέλη ∆ΕΠ του 
Τμήματος (στοιχεία από ιστοσελίδα Επιτροπής Ερευνών ΠΘ): 
 

Τίτλος προγράμματος Επιστημονική 
ευθύνη 

"Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΠΘ" Κακανά ∆όμνα 
∆ιαπολιτισμικές Ερευνητικές ∆ράσεις- Μάγος Κων/νος 
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∆ιαπολιτισμική εκπαίδευση: Θετικές - ανθρωπιστικές 
επιστήμες στο σχολείο 

Χρονάκη Αννα 

Ευρωπαϊκά λαϊκά παραμύθια για την κινητικότητα 
LLP-COMENIUS, MULTILATERAL PROJECT P.N. 
510224-LLP-1-2010-1-CY-COMENIUS_CMP 

Τσιλιμένη Τασούλα 

Αντικείμενα, Λεγόμενα, Χειρονομίες: Ανάλυση 
∆ραστηριότητας/ Λόγου/ Ανα- παραστάσεων της 
Χρήσης Ψηφιακής Τεχνολογίας για την Παραγωγή 
Γεωμετρικών/ Χωρικών Εννοιών 

Χρονάκη Αννα 

Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου 
στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Παπαδοπούλου 
Μαρία 

Μελέτη των παιδαγωγικών και διδακτικών 
προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί 
προσχολικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών 

Κακανά ∆όμνα 

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης 

Κακανά ∆όμνα 

Η σημασία των ¨δυνητικών εαυτών" για τη σχολική 
επίδοση και την ψυχολογική υγεία των παιδιών και 
των εφήβων 

Λεονταρή Αγγελική 

Θεωρία του λόγου: ∆ημιουργικές εφαρμογές Πεχτελίδης Ιωάννης 
5ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλίας (29-30/6/2012) Τσιλιμένη Τασούλα 
∆ιερεύνηση του παιχνιδιού ως δυναμικού  λαισίου 
μάθησης στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Μιχαλοπούλου 
Αικατερίνη 

Συνέδρια στη Μουσειακή και Ιστορική Εκπαίδευση Νάκου Ειρήνη 
Αναμνήσεις Υποψήφιων Εκπαιδευτικών για τη 
∆ιδασκαλία και την Εκπαίδευση 

Κακανά ∆όμνα 

Μαθηματικά σε ∆ράση στις μικρές ηλικίες: εστίαση 
στο 'νέο' ψηφιακό σχολείο (13/10/012) 

Χρονάκη Αννα 

∆ιερεύνηση πηγών και ανάπτυξη μεθοδολογίας για 
την δημιουργία ψηφιακού περιβάλλοντος με στόχο 
την χωρική αναπαράσταση και πλαισιοθέτηση 
πληροφοριακού υλικού: το παράδειγμα ‘διαδρομές 
και γραφές μαθηματικών’ (Κουπόνι 
Καινοτομίας:48235735-01-000362) 

Χρονάκη Αννα 

Μουσεία και Εκπαίδευση: μέθοδοι προσέγγισης και 
ερμηνείας μουσειακών αντικειμένων. 

Νικονάνου 
Κλεονίκη 

Συνέδρια στην Κεραμική Τέχνη Αραπάκη Ξένια 
Συστήματα Λόγων περί γνώσης στην εκπαίδευση Τσέλιου Ελευθερία 
∆ιερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 
μαθησιακή αποτελεσματικότητα των 
βιντεοδιδασκάλων στο πεδίο της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων χρήσης λογισμικού 

Καρασσαβίδης 
Ηλίας 

Εγκλεισμός και Εκπαίδευση (1/6/2013) Μάγος Κώστας 
Καλλιεργώντας τη Φιλαναγνωσία (3/4/2013) Τσιλιμένη Τασούλα 

 
 Ποιό ποσοστό μελών ∆ΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες;  

 
Ποσοστό μελών ∆ΕΠ/ΕΠ που αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες 
 
Το σύνολο των μελών ∆ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες. 
 

 Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα 
ερευνητικά προγράμματα;  
 
Συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών  ή/και μεταδιδακτορικών ερευνητών στα 
ερευνητικά προγράμματα 
 
Στα ερευνητικά προγράμματα συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες (μέλη ∆ΕΠ και 
ερευνητές από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό), 
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καθώς και μεταδιδακτορικοί φοιτητές/τριες. 
 

 

Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση των ερευνητικών προγραμμάτων και έργων που εκτελούνται στο 
τμήμα, στα θετικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η παράλληλη υλοποίηση 
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων αλλά και επιμέρους ερευνητικών δραστηριοτήτων από 
τα μέλη ∆ΕΠ, καθώς και η προαγωγή της διεπιστημονικότητας μέσω της προώθησης 
συνεργασιών. 
Στα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η περιορισμένη δυνατότητα 
διεκδίκησης χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων λόγω του συγκεκριμένου 
επιστημονικού πεδίου (κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες), αλλά και οι υπάρχοντες, 
αυξανόμενοι περιορισμοί σε υποδομές και υποστήριξη. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η ποικιλομορφία των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων και κατά συνέπεια η προαγωγή μιας διευρυμένης σε 
επιστημονικά πεδία και τύπους δραστηριότητας που θα μπορούσε να ενέχει στοιχεία 
ανάπτυξης, ενώ στους ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να 
συμπεριληφθεί η ενδεχόμενη συρρίκνωση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ∆ΕΠ 
του Τμήματος. 
 
 

5.3. Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές; 
 

 Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων.  
 
Ο αριθµός των εργαστηρίων του τμήματος (ίδρυση με ΦΕΚ) είναι έξι (6) 
(http://www.ece.uth.gr/main/el/views/labs-el): 
 

(α) Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού 
(β) Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας 
(γ) Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής 
(δ) Εργαστήριο Θετικών Επιστημών και Τεχνολογιών 

(δ1) Μονάδα «Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και το 
Περιβάλλον» 
(δ2) Μονάδα «Μαθησιακή Τεχνολογία και Εκπαίδευση στα 
Μαθηματικά» 
(δ3) Μονάδα «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» 

(ε) Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης 
(στ) Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης 

 
Επιπλέον, το Τμήμα διαθέτει μια Αίθουσα Η/Υ και Πολυμέσων η οποία αξιοποιείται 
για διδακτικούς σκοπούς (αλλά και για την παροχή δυνατότητας χρήσης Η/Υ στους 
φοιτητές/τριες) και στεγάζεται σε αυτόνομο χώρο. Τα εργαστήρια λειτουργούν στα 
γραφεία των υπεύθυνων μελών ∆ΕΠ, καθώς κανένα δεν διαθέτει αυτόνομο χώρο 
στέγασης. 
 

 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων. 
 
Λόγω της απουσίας αυτόνομου χώρου στέγασης των εργαστηρίων, υπάρχει 
απουσία διαθεσιμότητας χώρων και συνεπώς ανεπάρκεια, ακαταλληλότητα και 
έλλειψη ποιότητας. 
 

 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού.  
 
Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά την καταλληλότητα και την ποιότητα 
του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

http://www.ece.uth.gr/main/el/views/labs-el�
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 Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;  

 
Κάλυψη αναγκών ερευνητικής διαδικασίας από τις διαθέσιμες υποδομές 
 
Οι διαθέσιµες υποδοµές δεν καλύπτουν τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας. 
 

 Ποιά ερευνητικά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές;  
 
Ερευνητικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές 
 
Οι διαθέσιμες υποδομές δεν καλύπτουν το σύνολο των ερευνητικών αντικειμένων, 
καθώς υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε χώρους αλλά και εξοπλισμό (π.χ. Η/Υ 
παλαιάς τεχνολογίας). 
 

 Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδομών;  
 
Βαθμός στον οποίο γίνεται εντατική χρήση των ερευνητικών υποδομών 
 
Οι υπάρχουσες ερευνητικές υποδομές χρησιμοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 
 

 Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Ποια είναι η ηλικία του 
υπάρχοντος εξοπλισμού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν ανάγκες 
ανανέωσης/επικαιροποίησης;  
 
Συχνότητα ανανέωσης ερευνητικών υποδομών. Ηλικία υπάρχοντος 
εξοπλισμού, λειτουργική του κατάσταση και ανάγκες 
ανανέωσης/επικαιροποίησης 
 
Γενικότερα, καταβάλλεται προσπάθεια ανανέωσης των ερευνητικών υποδομών και 
του υπάρχοντος εξοπλισμού, αλλά ιδιαίτερα την τελευταία τριετία είναι πολύ 
δύσκολη η εύρεση σχετικών πόρων. Αυτό έχει ως συνέπεια την ύπαρξη 
προβλημάτων στη λειτουργική κατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού που 
συνδέεται και με την παλαιότητα μηχανημάτων. Το 2012-21013 έγινε εγκατάσταση 
εξοπλισμού (προβολικά μηχανήματα) σε δύο βασικές αίθουσες διδασκαλίας, αλλά οι 
αντίστοιχοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν ανανεώθηκαν παρά τα προβλήματα στη 
λειτουργία τους. 
 

 Πώς χρηματοδοτείται η προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών 
υποδομών;  
 
Χρηματοδότηση προμήθειας, συντήρησης και ανανέωσης των ερευνητικών 
υποδομών 
 
Η χρηματοδότηση γίνεται κανονικά μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού του 
Τμήματος. Τα τελευταία έτη έχει εκλείψει αυτή η πηγή χρηματοδότησης. Περαιτέρω 
χρηματοδότηση υπάρχει από ερευνητικά προγράμματα. 
 

Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αξιολόγηση των διαθέσιμων ερευνητικών υποδομών, στα θετικά σημεία θα 
μπορούσε να συμπεριληφθεί η ύπαρξη εργαστηρίων για την προώθηση της ερευνητικής 
δραστηριότητας σε διαφορετικές επιστημονικές περιοχές και η καταβολή προσπάθειας για 
την ανανέωση των υποδομών και του σχετικού εξοπλισμού. 
Στα αρνητικά σημεία συγκαταλέγονται οι περιορισμοί σε υποδομές (απουσία χώρων 
εργαστηρίων) και εξοπλισμό (παλαιότητα, περιορισμένη συντήρηση, απουσία μόνιμου 
σχετικού εξειδικευμένου προσωπικού). 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η δυνατότητα 
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προαγωγής της ερευνητικής δραστηριότητας σε διαφορετικούς τομείς και η ενδεχόμενη 
διασύνδεση (προώθηση διεπιστημονικών συνεργασιών), ενώ στους πιθανούς κινδύνους 
από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η προοδευτική συρρίκνωση της 
ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ∆ΕΠ του Τμήματος. 
 
 

5.4. Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού 
προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία;13 

 
Για τα παρακάτω στοιχεία βλ. Πίνακα 15. 
 

 Πόσα βιβλία/μονογραφίες δημοσίευσαν τα μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τμήματος; 
 
40 
 

 Πόσες εργασίες δημοσίευσαν τα μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ; 
 

(α) Σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές; 
 
180 
 
(β) Σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές; 
 
6 
 
(γ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές; 
 
185 
 
(δ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές; 
 
13 

 
 Πόσα κεφάλαια δημοσίευσαν τα μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συλλογικούς 

τόμους; 
 
105 
 

 Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) δημοσίευσαν τα μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος;  
 
92 
 

 Πόσες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά έκαναν τα 
μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος; 

(α) Σε συνέδρια με κριτές 
 
224 
 
(β) Σε συνέδρια χωρίς κριτές 
 
33 
 

 

Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ∆ΕΠ κατά την 
τελευταία πενταετία, στα θετικά σημεία συγκαταλέγονται το εύρος του τύπου των 

                                                 
13 Συμπληρώστε τον Πίνακα 15. 
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δημοσιεύσεων (βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές κ.λπ.), καθώς και η 
αρκετά ικανοποιητική αναλογία δημοσιεύσεων ανά μέλος ∆ΕΠ. Για παράδειγμα, σε κάθε 
μέλος ∆ΕΠ αναλογούν περίπου 1,5 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ανά έτος. 
Στα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η σχετικά ανισομερής κατανομή 
διαφόρων τύπων δημοσιεύσεων μεταξύ των μελών ∆ΕΠ. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η διαρκής και σταθερή 
παραγωγή ποικίλων τύπων επιστημονικών κειμένων από τα μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος και η 
συνδεόμενη δραστηριοποίηση σε ερευνητικό επίπεδο, ενώ στους πιθανούς κινδύνους από 
τα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η πιθανή ανισομερής κατανομή 
διαφόρων τύπων δημοσιεύσεων μεταξύ των μελών ∆ΕΠ. 
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5.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από 
τρίτους;14 

 
Για τα παρακάτω στοιχεία βλ. Πίνακα 15. 
 

 Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε δημοσιεύσεις μελών ∆ΕΠ/ΕΠ του 
Τμήματος; 
 
1259 
 

 Πόσες αναφορές του ειδικού ή του επιστημονικού τύπου έγιναν σε ερευνητικά 
αποτελέσματα μελών ∆ΕΠ/ΕΠ του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία;  
 
113 
 

 Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία μελών ∆ΕΠ/ΕΠ του Τμήματος έχουν δημοσιευθεί σε 
επιστημονικά περιοδικά;  
 
15 
 

 Πόσες συμμετοχές μελών ∆ΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε επιτροπές επιστημονικών 
συνεδρίων υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία; Να γίνει διάκριση μεταξύ 
ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. 
 
121 
 

 Πόσες συμμετοχές μελών ∆ΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συντακτικές επιτροπές 
επιστημονικών περιοδικών υπάρχουν; Να γίνει διάκριση μεταξύ ελληνικών και 
διεθνών περιοδικών.  
 
92 
(δεν υπάρχουν δεδομένα για διάκριση μεταξύ ελληνικών και διεθνών περιοδικών) 
 
 

 Πόσες προσκλήσεις μελών ∆ΕΠ/ΕΠ του Τμήματος από άλλους ακαδημαϊκούς / 
ερευνητικούς φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. έγιναν κατά την τελευταία 
πενταετία;  
 
50 
 

 Πόσα μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τμήματος και πόσες φορές έχουν διατελέσει κριτές σε 
επιστημονικά περιοδικά;  
 
155 φορές (τα τελευταία 3 έτη) από σχεδόν το σύνολο των μελών ∆ΕΠ του 
Τμήματος. 
 

 Πόσα διπλώματα ευρεσιτεχνίας απονεμήθηκαν σε μέλη  ∆ΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;  
 
Κανένα 
 

 Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιομηχανικές εφαρμογές) των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων των μελών ∆ΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;  
 
Η πρακτική αξιοποίηση αφορά κυρίως την παραγωγή έντυπου και ψηφιακού 
παιδαγωγικού υλικού σε θέματα διαπολιτισμικότητας, διδακτικής μαθηματικών, 
διδασκαλίας της γλώσσας, εικαστικών, κλπ. 
 

 

                                                 
14 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 16. 
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Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση του βαθμού αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο τμήμα από 
τρίτους, στα θετικά σημεία συγκαταλέγονται η αναγνώριση του έργου των μελών ∆ΕΠ 
(ετεροαναφορές), οι προσκλήσεις από την επιστημονική και την ευρύτερη κοινότητα προς τα 
μέλη ∆ΕΠ για διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων και η δραστηριοποίηση των μελών ∆ΕΠ 
προς την κατεύθυνση της πρακτικής αξιοποίησής τους. Η αναλογία ετεροαναφορών ανά 
μέλος ∆ΕΠ είναι περίπου 11 ανά έτος. 
Όπως και στις δημοσιεύσεις, στα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η σχετικά 
ανισομερής κατανομή της αναγώρισης του έργου των μελών ∆ΕΠ. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά: 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η δυνατότητα 
διασύνδεσης με την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα που προκύπτει από την αναγνώριση 
του έργου των μελών ∆ΕΠ, ενώ στους πιθανούς κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα 
μπορούσε να συμπεριληφθεί η ανισομερής κατανομή της αναγώρισης του έργου των μελών 
∆ΕΠ. 
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5.6.  Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος; 

 
 Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιές 

 
(α) Με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος; 
 
Βάσει των στοιχείων από τα απογραφικά δελτία του ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Τμήματος (2012-2013) υπάρχουν συνεργασίες με τα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα 
(ΠΤΕΑ και ΠΤ∆Ε) και με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. 
 
(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού;  
 
Βάσει των στοιχείων από τα απογραφικά δελτία του ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Τμήματος (2012-2013) διατηρούνται συνεργασίες με τα ακόλουθα ιδρύματα: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Τμήμα 
Θεάτρου), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 
Εργαστήριο Μουσειολογίας), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο 
Πατρών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
 
(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού;  
 
Βάσει των στοιχείων από τα απογραφικά δελτία του ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Τμήματος (2012-2013) διατηρούνται συνεργασίες με τα ακόλουθα ιδρύματα: Utrecht 
University, The Netherlands, University of Southampton, UK, Knowledge Media 
Research Center, Tuebingen, Germany, The University of Western Ontario, Karlstad 
University, Sibelious Academy (University of the Arts, Finland), Πανεπιστήμιο του 
Twente, The Netherlands, Saint John's University, New York, U.S.A., Παν/μιο της 
Στοκχόλμης στη Σουηδία (Παιδαγωγικό Τμήμα). 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση των ερευνητικών συνεργασιών του Τμήματος, στα θετικά σημεία 
συγκαταλέγεται η ύπαρξη συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Στα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ο σχετικά περιορισμένος αριθμός 
συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η δυνατότητα 
εδραίωσης σταθερών συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η συνεπαγόμενη 
αναπτυξιακή ερευνητική προοπτική για το Τμήμα, ενώ στους πιθανούς κινδύνους από τα 
αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ένας σχετικός περιορισμός των 
συνεργασιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 
 
 

5.7.  Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν 
απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος; 

 
∆εν καταγράφονται διακρίσεις στις παρακάτων κατηγορίες πέραν ενός τιμητικού 
τίλτου. 
 

 Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεμηθεί σε μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;  
(α) σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας; 
(β) σε επίπεδο ιδρύματος;  
(γ) σε εθνικό επίπεδο; 
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(δ) σε διεθνές επίπεδο; 
 

 Ποιοι τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαϊκοί, 
αντεπιστέλλοντα μέλη ακαδημιών κλπ). έχουν απονεμηθεί από άλλα ιδρύματα σε 
μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;  
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση των διακρίσεων και βραβείων ερευνητικού έργου που έχουν 
απονεμηθεί σε μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος, η διαπίστωση της απουσίας τους καθιστά αρνητικό 
σημείο όσον αφορά τη δραστηριότητα των μελών ∆ΕΠ του Τμήματος. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά: 
 
Η απουσία διακρίσεων και βραβείων θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενέχει τον κίνδυνο του 
περιορισμού στην εμβέλεια του έργου των μελών ∆ΕΠ του Τμήματος. 
 
 



 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ.  Νοέμβριος 2013 

 

74

5.8.  Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα; 

 
 Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του 

Τμήματος; Πόσοι μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες;  
 
Ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών/τριών που εμπλέκονται σε ερευνητική 
δραστηριότητα είναι περιορισμένος (είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια), 
καθώς η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας δεν είναι υποχρεωτική και τα μαθήματα που 
προϋποθέτουν εμπλοκή σε ερευνητική διαδικασία (εκπόνηση μικρής κλίμακας 
έρευνας) επιλέγονται από έναν περιορισμένο αριθμό φοιτητών /τριών (περίπου 20-
30 φοιτητές/τριες). Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, το σύνολό 
τους εκπονεί κάποιας μορφής ερευνητική διπλωματική εργασία και συνεπώς με αυτή 
την έννοια, όλοι/ες δραστηριοποιούνται ενεργά στο χώρο της έρευνας. Την τελευταία 
πενταετία από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος αποφοίτησαν 
80 μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες (Βλ. Πίνακα 14), ενώ 72 ακόμη έχουν εμπλακεί με 
την έρευνα στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας. 
 
Το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών εμπλέκεται στην εκπόνηση 
εμπειρικής έρευνας τόσο στο πλαίσιο σχετικών μαθημάτων 
(http://www.ece.uth.gr/main/el/node/911, http://www.ece.uth.gr/main/el/node/920), 
όσο και κατά την εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας. 
Περιορισμένος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων 
εμπλέκεται επίσης στην εκπόνηση ερευνητικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της 
συμμετοχής του σε ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται από τους/τις 
διδάσκοντες/ουσες. 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση του βαθμού συμμετοχής των φοιητών/τριών / σπουδαστών/τριών 
στην έρευνα, παρά την ύπαρξη σχετικών μαθημάτων, τη δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής 
εργασίας και τη σχετική οργάνωση σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και τον 
σταθερό αριθμό εγγραφών υποψήφιων διδακτόρων, στα αρνητικά σημεία 
συμπεριλαμβάνεται η σχετικά περιορισμένη εμπλοκή τους στην εκπόνηση εμπειρικών 
ερευνών. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η σταθερή επένδυση 
του Τμήματος στην προώθηση και υποστήριξη των μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ στους 
πιθανούς κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ο 
περιορισμένος βαθμός εμπλοκής των προπτυχιακών φοιτητών/τριών στην ερευνητική 
διαδικασία που μακροπρόθεσμα μπορεί να θεωρηθεί ότι ενδεχομένως συμβάλει στον 
περιορισμό των δυνατοτήτων για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, αλλά και γενικότερα σε 
περιορισμούς σχετικά με την παρεχόμενη ακαδημαϊκή γνώση. 
 
 
 

http://www.ece.uth.gr/main/el/node/911�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/920�
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6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς 
(ΚΠΠ) φορείς  

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των 
σχέσεών του με ΚΠΠ φορείς, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν 
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφον ται στο έντυπο «∆ιασφάλιση 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, Α∆ΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).  
 
Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει: 
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του 
Τμήματος ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους  κινδύνους από τα 
αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 
 

6.1. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς; 

 

 Ποια έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο Τμήμα κατά την 
τελευταία πενταετία;  

 

Έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς που εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο Τμήμα 
κατά την τελευταία πενταετία 
 

Το Τμήμα δραστηριοποιείται ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς, στο πλαίσιο της διοργάνωσης πληθώρας 
δράσεων/εκδηλώσεων και αυτή η δραστηριοποίηση αποτελεί ιδιαίτερο συστατικό της 
φυσιογνωμίας του. 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται προσπάθεια να συστηματοποιηθεί η καταγραφή 
των διαφόρων συνεργασιών / εκδηλώσεων (π.χ., στο 
http://www.ece.uth.gr/main/el/arxeio_ekdiloseon, αλλά και στην πλατφόρμα ΜΟ∆ΙΠ). 
Ενδεικτικά, βάσει των στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης 2011-2012 (σσ. 8-9), αναφέρεται 
ότι μόνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 το Τμήμα υλοποίησε συνεργασίες με: το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιϊας Τσαλαπάτα, το ∆ήμο 
Βόλου, το ∆ΗΚΙ, το Παράρτημα Βόλου της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αναπήρων 
Παίδων (EΛΕΠΑΠ), το Ορφανοτροφείο Βόλου, το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων 
Βόλου, τον Ξενώνα Υποστήριξης και Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Ανηλίκων 
(Μακρινίτσα Πηλίου), το ΚΨΥ Βόλου, την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Τρικάλων 
κ.λπ.), με ΜΚΟ που ασχολούνται με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων 
των γυναικών και με τα δικαιώματα του παιδιού, με συλλόγους (Φωτογραφική Λέσχη 
Βόλου, Λύκειο Ελληνίδων, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων κ.λπ.), σχολεία, θεατρικά και 
καλλιτεχνικά εργαστήρια, σχολές χορού, βιβλιοπωλεία, κέντρα δημιουργικών 
δραστηριοτήτων και άλλα, όπως επίσης και με τις διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης. 

 

 Πόσα μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τμήματος συμμετείχαν σ’ αυτά; 

 
Μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τμήματος που συμμετείχαν στα παραπάνω 
 

∆εν υπάρχει συστηματοποιημένη καταγραφή, αλλά σχεδόν το σύνολο των μελών ∆ΕΠ 
έχει με κάποιο τρόπο εμπλακεί στο πλαίσιο μιας τουλάχιστον δράσης/ συνεργασίας. 

 

 Πόσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος συμμετείχαν 

http://www.ece.uth.gr/main/el/arxeio_ekdiloseon�
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σε αυτά;   

 

Αριθμός προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/τριών του 
Τμήματος που συμμετείχαν 
 
∆εν υπάρχει συστηματοποιημένη καταγραφή του αριθμού, η εκτίμηση κατά προσέγγιση 
που αναφέρεται στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2009, σ. 42) για την 
προηγούμενη πενταετία είναι 2.000. 

 

 Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστημονική συνεργασία του Τμήματος με ΚΠΠ 
φορείς; 
 
Αναγνώριση και προβολή της επιστημονικής συνεργασίας του τμήματος με ΚΠΠ 
φορείς 
 
Η αναγνώριση και προβολή της συνεργασίας του τμήματος με ΚΠΠ φορείς γίνεται με 
ανακοινώσεις στα ΜΜΕ (π.χ. ραδιοφωνικές συνεντεύξεις) και δημοσιεύματα στον 
εθνικό/τοπικό τύπο, με δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων και με ανάρτηση του 
αρχείου των σχετικών δράσεων/εκδηλώσεων στην ιστοσελίδα του τμήματος 
(http://www.ece.uth.gr/main/el/arxeio_ekdiloseon). 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Γενικότερα, τα βασικότερα θετικά σημεία όσον αφορά τη δραστηριοποίηση του Τμήματος σε 
επίπεδο συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς είναι η επιδίωξη της εξωστρέφειας και της διάχυσης 
της επιστημονικής γνώσης στην κοινότητα. Παράλληλα, συχνά οι υλοποιούμενες δράσεις / 
εκδηλώσεις συνίστανται σε παρεμβάσεις που αφορούν μείζονα κοινωνικά θέματα, όπως π.χ. 
δράσεις που οργανώνονται από το Τμήμα προς την κατεύθυνση της προαγωγής μη 
ρατσιστικών συμπεριφορών σε διαπολιτισμικά πλαίσια. Όσον αφορά τα αρνητικά σημεία, σε 
αυτά ενδεχομένως θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η περιορισμένη συστηματικότητα και η 
απουσία κεντρικού σχεδιασμού. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η δέσμευση του 
Τμήματος προς την προαγωγή της εξωστρέφειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη 
συμβολή της σε ζητήματα κοινωνικού πλαισίου. Από την άλλη πλευρά, ως πιθανοί κίνδυνοι 
των αρνητικών σημείων θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι περιορισμοί στην εμβέλεια των 
σχετικών δράσεων που μπορεί να προκύπτουν από την απουσία συστηματικού σχεδιασμού 
και αξιολόγησης της υλοποίησης.  
 

6.2. Πώς κρίνετε τη δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ 
φορείς; 

 Υπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; Πόσο 
αποτελεσματικοί είναι κατά την κρίση σας;  

 
Μηχανισμοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών και 
αποτελεσματικότητά τους 
 
Παρόλο που δεν υπάρχουν συστηματοποιημένες διαδικασίες για την ανάπτυξη 
συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς, λόγω της μεγάλης σημασίας που το Τμήμα αποδίδει στο 
συγκεκριμένο ζήτημα, επιδιώκεται η ανάπτυξη συνεργασιών με συγκεκριμένα πλαίσια σε 
σταθερή βάση. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει σταθερή συνεργασία με το 
Ορφανοτροφείο Βόλου, στο πλαίσιο της οποίας οργανώνονται σειρά από δράσεις. 
Παράλληλα, τα μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος επιδιώκουν την προώθηση της επικοινωνίας με 
διάφορους φορείς, οι οποίοι αντίστοιχα ενίοτε δραστηριοποιούνται από την πλευρά τους 

http://www.ece.uth.gr/main/el/arxeio_ekdiloseon�
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προς την κατεύθυνση της επιδίωξης συνεργασιών με το Τμήμα ή προς την κατεύθυνση 
της υποστήριξης σχετικών πρωτοβουλιών.  

 

 Πώς αντιμετωπίζουν τα μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του Τμήματος την ανάπτυξη τέτοιων 
συνεργασιών;  

 

Αντιμετώπιση των συνεργασιών από τα μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ του τμήματος 
 
Το σύνολο των μελών ∆ΕΠ του Τμήματος, ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
άμεση εμπλοκή στην υλοποίηση δραστηριοτήτων, υποστηρίζει την ανάπτυξη 
συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς. 

 

 Πώς αντιμετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών;  

 

Αντιμετώπιση των συνεργασιών από τους ΚΠΠ φορείς 
 
Η σταθερότητα των συνεργασιών με συγκεκριμένους φορείς έχει πιθανά συμβάλει στη 
θετική από πλευράς τους αντιμετώπιση της ανάπτυξης συνεργασιών με το Τμήμα.  

 

 ∆ιαθέτει το Τμήμα πιστοποιημένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών;  

 

Ύπαρξη πιστοποιημένων εργαστηρίων για παροχή υπηρεσιών στο τμήμα 
 
Το Τμήμα δεν διαθέτει πιστοποιημένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, 
τα εργαστήρια του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα παροχής σχετικών υπηρεσιών (με 
έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, όπως π.χ. αυτό ισχύει για το Εργαστήριο Εξελικτικής 
Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας ή το Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής). 

 
∆εν είναι ακριβές. Και της Ζαφειροπούλου διέθετε υπηρεσίες συμβουλευτικής με παροχή 
υπηρεσιών και το δικό μου. Απλώς τώρα τελευταία δεν έχει προκύψει τίποτα. Εκτός αν 
δεν καταλαβαίνω καλά τι θέελι να πει με την πιστοποίηση. Η παροχή υπηρεσιών ενός 
εργαστηρίου είναι απλή, χρειάζεται αίτημα & έγκριση της Επιτροπής ερευνών 

 

 Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος στις συνεργασίες με ΚΠΠ 
φορείς;  

 

Αξιοποίηση εργαστηριακών υποδομών του τμήματος στις συνεργασίες με ΚΠΠ 
φορείς 
 
Οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό στις 
συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς. Για παράδειγμα, το Εργαστήριο Θεωρητικής και 
Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής (http://www.ece.uth.gr/main/el/node/96) συμβάλει στη 
δημιουργία προγραμμάτων επιμόρφωσης / κατάρτισης εκπαιδευτικών, το Εργαστήριο 
Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας (http://www.ece.uth.gr/main/el/node/97) 
στη συνεργασία με φορείς που αφορούν ζητήματα ψυχικής υγείας στην παιδική ηλικία, 
το Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης 
(http://www.ece.uth.gr/main/el/node/101) στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
σε συνεργασία με μουσεία, το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού 
(http://www.ece.uth.gr/main/el/node/99) στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
για τη γλώσσα.  

http://www.ece.uth.gr/main/el/node/96�
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Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Γενικότερα, σε σχέση με τη δυναμική του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
συνεργασιών, ως θετικό σημείο θα μπορούσε να θεωρηθεί η σταθερότητα στην επιδίωξη 
των συνεργασιών και η σημασία που αποδίδεται από το Τμήμα στην ύπαρξη συνεργασιών 
με ΚΠΠ φορείς. Στα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν περιορισμοί στη 
συστηματικότητα σχετικά με την ανάπτυξη και εδραίωση των συνεργασιών και απουσία 
επιδίωξης πιστοποίησης των εργαστήριων για παροχή συγκεκριμένων, σχετικών 
υπηρεσιών. 

 

Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
Ως ευκαρία αξιοποίησης των θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η εκμετάλλευση 
της συμβολής των συνεργασιών προς την κατεύθυνση της προώθησης της εξωστρέφειας 
του Τμήματος. Ως ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν οι περιορισμοί στις δυνατότητες ‘χάραξης’ ενός είδους αναπτυξιακής πολιτικής 
σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και η απουσία ενός συνολικότερου σχεδιασμού 
στη βάση μιας συστηματικής αξιολόγησης των ήδη υπαρχόντων δράσεων. 
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6.3. Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; 

 Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή στον 
τύπο; 

 
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή στον 
τύπο 
 
Το Τμήμα επιδιώκει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των έργων συνεργασίας στον 
τύπο. 

 

 Οργανώνει ή συμμετέχει το Τμήμα σε εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση ΚΠΠ 
φορέων σχετικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του Τμήματος; 

 
Οργάνωση ή συμμετοχή του τμήματος σε εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση 
ΚΠΠ φορέων σχετικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο 
του Τμήματος 
 
Το Τμήμα οργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση ΚΠΠ φορέων σχετικά με 
τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του (π.χ. ημερίδες που 
απευθύνονται σε μέλη ΚΠΠ φορέων). 

 

 Υπάρχει επαφή και συνεργασία με αποφοίτους του Τμήματος που είναι στελέχη ΚΠΠ 
φορέων;  

 
Επαφή και συνεργασία με αποφοίτους του Τμήματος που είναι στελέχη ΚΠΠ 
φορέων 
 
Το Τμήμα διατηρεί συνεργασίες με αποφοίτους του που είναι στελέχη ΚΠΠ φορέων (π.χ. 
εκπαιδευτικούς που εργάζονται ως προσωπικό σε Μουσεία). 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία: 
 
Σχετικά με την αποτίμηση των δραστηριοτήτων του Τμήματος προς την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς, στα θετικά σημεία συγκαταλέγεται το 
ότι το Τμήμα γενικότερα επιδιώκει σε σημαντικό βαθμό μια τέτοιου τύπου δραστηριοποίηση 
με διάφορους τρόπους, όπως, για παράδειγμα, τη διάχυση των αποτελεσμάτων των ήδη 
υπαρχουσών συνεργασιών. Στα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η απουσία 
συστηματοποιημένης διαδικασίας αποτίμησης της συγκεκριμένης δραστηριοποίησης.  
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά: 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η δυνατότητα 
εδραίωσης συνεργασιών με ΚΠΠ που θα μπορούσαν αμοιβαία να ανατροφοδοτήσουν την 
ανάπτυξη του Τμήματος αλλά και αντίστοιχα των συνεργαζόμενων φορέων, ενώ στους 
πιθανούς κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν 
περιορισμοί ως προς την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση και το σχεδιασμό των 
συγκεκριμένων δράσεων στη βάση της απουσίας συστηματοποιημένης διαδικασίας 
αξιολόγησής τους. 
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6.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την 
εκπαιδευτική διαδικασία; 

 
 Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία;  
 
Ένταξη εκπαιδευτικών επισκέψεων φοιτητών/τριών σε ΚΠΠ χώρους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 
 
Στο πλαίσιο μαθημάτων επιδιώκονται και υλοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις 
φοιτητών/τριών σε ΚΠΠ χώρους, όπως π.χ. Μουσεία.  
 

 Οργανώνονται ομιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων;  
 
Οργάνωση ομιλιών/διαλέξεων στελεχών ΚΠΠ φορέων 
 
Στελέχη ΚΠΠ φορέων προσκαλούνται ως ομιλητές/τριες στο πλαίσιο επιστημονικών 
ημερίδων, π.χ. πρόσκληση προσωπικού που εργάζεται σε Μουσεία στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης σχετικής ημερίδας, http://www.ece.uth.gr/main/el/node/1103). 
 

 Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες;  
 
Απασχόληση στελεχών ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες/ουσες 
 
∆εν υπάρχει συστηματική απασχόληση στελεχών ΚΠΠ φορέων με την ιδιότητα του 
διδάσκοντα/ουσας, αλλά παρόλα αυτά στελέχη ΚΠΠ φορέων προσκαλούνται στο 
πλαίσιο μαθημάτων/σεμιναρίων, π.χ. πρόσκληση στελεχών από το ∆ίκτυο 
Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών.  

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Γενικότερα το Τμήμα προάγει σε σημαντικό βαθμό τη σύνδεση της συνεργασίας ΚΠΠ με την 
εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο που αυτό είναι δυνατό και συνάδει με το περιεχόμενο 
και τη δομή των μαθημάτων. Στα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η 
απουσία συστηματοποιημένης διαδικασίας αποτίμησης  της διασύνδεσης που θα μπορούσε 
να συμβάλει σε περαιτέρω σχεδιασμό δράσεων σε πιο κεντρικό επίπεδο οργάνωσης.  
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η σταθερή 
προσπάθεια σύνδεσης μεταξύ εκπαιδευτικής διαδικασίας και ευρύτερου 
κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου που συνάδει με επιταγές σύγχρονων θεωρήσεων, όσον 
αφορά την εκπαιδευτική πράξη, αλλά και οι δυνατότητες για συνεισφορά του Τμήματος σε 
ένα ευρύτερο της εκπαιδευτικής κοινότητας πλαίσιο. 
Στους πιθανούς κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η 
περιορισμένη συστηματικότητα και η συνεπαγόμενη αποσπασματικότητα στο σχεδιασμό των 
συγκεκριμένων δράσεων που συνδέεται και με την απουσία συστηματοποιημένης 
διαδικασίας αξιολόγησής τους. 
 
 

6.5. Πώς κρίνετε τη συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική 
ανάπτυξη; 

 Πόσο σταθερές και βιώσιμες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες;  

 
Σταθερότητα και βιωσιμότητα υπαρχουσών συνεργασιών 
 

Καταβάλλεται προσπάθεια για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας 
των συνεργασιών του τμήματος και σε περιπτώσεις που υπάρχει διάρκεια αυτό 

http://www.ece.uth.gr/main/el/node/1103�
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επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό (π.χ. σταθερές συνεργασίας με πλαίσια όπως 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, Ορφανοτροφείο). 

 

 Συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Τμήματος και ΚΠΠ 
φορέων;  

 

Σύναψη προγραμματικών συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ Τμήματος και ΚΠΠ 
φορέων 
 
∆εν υπάρχει σύναψη προγραμματικών συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ τμήματος και 
ΚΠΠ φορέων. 

 

 Εκπροσωπείται το Τμήμα σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και αναπτυξιακά 
όργανα;  

 

Εκπροσώπηση του Τμήματος σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και 
αναπτυξιακά όργανα 
 
∆εν υπάρχει συστηματοποιημένη καταγραφή. Εκτιμάται ότι η εκπροσώπηση είναι 
μάλλον περιορισμένη. 

 

 Συμμετέχει ενεργά το Τμήμα στην εκπόνηση τοπικών /περιφερειακών σχεδίων 
ανάπτυξης;  

 

Ενεργός συμμετοχή Τμήματος στην εκπόνηση τοπικών /περιφερειακών σχεδίων 
ανάπτυξης 
 
Το Τμήμα προσπαθεί να συμμετάσχει στα τοπικά ή και περιφειακά σχέδια ανάπτυξης. 
Για παράδειγμα, το 2012-2013 υπέβαλε προτάσεις εντός του ΠΘ για στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ. 

 

 Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Τμήματος με το περιβάλλον του, ιδίως με 
αντίστοιχα Τμήματα άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης;  

 

Ύπαρξη διάδρασης ή/και συνεργασίας του Τμήματος με το περιβάλλον του, ιδίως 
με αντίστοιχα Τμήματα άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης 
 
Το Τμήμα διατηρεί συνεργασίες με Παιδαγωγικά Τμήματα άλλων Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων είτε στο πλαίσιο της διδασκαλίας είτε στο πλαίσιο της εκπόνησης 
ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ., ΤΕΠΑΕ Α.Π.Θ., ΤΕΑΠΗ Παν/μιο Αθηνών, ΠΤ∆Ε 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). 

 

 Αναπτύσσει το Τμήμα και διατηρεί σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή κοινωνία, 
καθώς και με την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονομική υποδομή;  

 

Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με την τοπική και περιφερειακή κοινωνία 
καθώς και με την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονομική υποδομή 
 
Το Τμήμα επιδιώκει την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με την τοπική και 
περιφερειακή κοινωνία μέσω της υλοποίησης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς, μέσω της 
διεκδίκησης επιμορφωτικών και ερευνητικών προγραμμάτων (με εθνική ή/και ευρωπαϊκή 
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χρηματοδότηση). 

 

 Πώς συμμετέχει το Τμήμα στα μείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή ερευνητικά και 
ακαδημαϊκά δίκτυα;  

 

Συμμετοχή του Τμήματος στα μείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή ερευνητικά 
και ακαδημαϊκά δίκτυα 
 
Το Τμήμα συμμετέχει στα μείζονα περιφερειακά εθνικά και διεθνή ερευνητικά και 
ακαδημαϊκά δίκτυα μέσω της διεκδίκησης και υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων, 
αλλά δεν υπάρχει συστηματοποιημένη καταγραφή των σχετικών στοιχείων. 

 

 Το Τμήμα διοργανώνει ή/και συμμετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
απευθύνονται στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον;  

 

∆ιοργάνωση και συμμετοχή στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
απευθύνονται στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον 
 
Το τμήμα συμμετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται στο 
άμεσο κοινωνικό περιβάλλον (π.χ., συμμετοχή στο 5ο Φεστιβάλ Αφήγησης Ολύμπου: 
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/844).  

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση της συμβολής του Τμήματος στην τοπική, εθνική και περιφερειακή 
ανάπτυξη, στα θετικά σημεία συγκαταλέγεται η προσπάθεια συμμετοχής σε σχετικά 
προγράμματα και εκδηλώσεις, καθώς και οι προσπάθειες συνεργασίας με σχετικούς φορείς 
ή άλλα Τμήματα. Στα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν η απουσία 
προγραμματικών συμφωνιών συνεργασίας και η περιορισμένη εκπροσώπηση σε φορείς. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η προσπάθεια του 
Τμήματος να παρακολουθήσει αλλά και να συμβάλει σε ζητήματα ανάπτυξης με αποτέλεσμα 
τη δραστηριοποίησή του σε ένα πεδίο δράσης που υπερβαίνει τα στενά όρια της 
ακαδημαϊκής κοινότητας. Από την άλλη πλευρά, στους πιθανούς κινδύνους από τα αρνητικά 
σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί απουσία συστηματικής δραστηριοποίησης προς τη 
συγκεκριμένη κατεύθυνση. 
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7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα της 
στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξής του, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που 
αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο 
«∆ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, Α∆ΙΠ, Αθήνα, 
(http://www.adip.gr).  
 
Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει: 
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του 
Τμήματος ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 
β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους  κινδύνους από τα 
αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 

7.1 Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; 

 
 Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και 

παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των 
αναπτυξιακών του στρατηγικών; 
 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης συμμετέχει με εκπροσώπους του 
στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
συνδιαμορφώνει τους στόχους της Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου, που 
αφορούν το παρόν και το μέλλον των Τμημάτων και των Σχολών στο πλαίσιο ενός 
Στρατηγικού Σχεδιασμού για το μέλλον του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Στην 
Επιτροπή κατατίθενται και συζητούνται προτάσεις που αφορούν τις πιθανές 
συνέργειες μεταξύ των Τμημάτων, την ανάδειξη των ισχυρών στοιχείων των 
Τμημάτων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ευρύτερα, την αντιμετώπιση πιθανών 
προβλημάτων, τους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας με ανάδειξη 
καινοτόμων πρακτικών και μορφών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 
 
Στην τελευταία συνάντηση της Επιτροπής (2011) παρουσιάστηκαν τα δυνατά και 
αδύναμα σημεία του Πανεπιστημίου και των τμημάτων του, μέσα από μία ανάλυση 
SWOT (Strengths, Oppotunities, Weaknesses, Threats) που είχε υλοποιηθεί από 
κάθε τμήμα χωριστά (2010), και συζητήθηκαν προτάσεις και στρατηγικές 
βελτιώσεων στο πλαίσιο ενός μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού. Αυτά τα σημεία 
λήφθησαν υπόψη στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης που υποβλήθηκε το 2009-
2010 και επηρέασαν τη διαμόρφωση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος 
ανασχεδιάστηκε το 2010 με προσπάθειες βελτίωσης των αρνητικών σημείων. 
 
Ενδεικτικά, βελτιώθηκαν ο εξοπλισμός στις αίθουσες διδασκαλίας, αναπτύχθηκε νέα 
ιστοσελίδα του ΠΤΠΕ (σε αγγλική και ελληνική μορφή) με δυνατότητα άμεσων 
παρεμβάσεων από τους διδάσκοντες και διδάσκουσες (ανάρτηση υλικού), μολονότι 
δεν αξιοποιήθηκε πλήρως, ενισχύθηκε η εξωστρέφεια του τμήματος με ποικίλες 
δράσεις. Επίσης, αναπτύχθηκε ηλεκτρονικό πρόγραμμα γραμματειακής υποστήριξης 
(«ηλεκτρονική Γραμματεία», βλ. και 1.2.) με αποτέλεσμα την υπέρβαση δυσχερειών 
και καθυστερήσεων διαικπεραίωσης των διοικητικών θεμάτων, τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές και τις φοιτήτριες και τέλος, την 
αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους συμβασιούχους διδάσκοντες και 
διδάσκουσες με βάση το Π.∆. 407/80. 
 
Από το 2011 η επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης του ΠΘ αδράνησε και σε 
συνδυασμό με το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον υπήρξε δυσπραγία σε όλους 
τους τομείς ανάπτυξης του ΠΘ και συνεπώς και του ΠΤΠΕ. Παράλληλα, οι διάφορες 
αλλαγές που έλαβαν χώρα στους νόμους για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
συνέτειναν σε πολλές περιπτώσεις σε μια ασάφεια ως προς το αντίστοιχο νομικό 
πλαίσιο και τις δυνατότητες για την πορεία του Τμήματος μέσα σε αυτό. 
 

 Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό 
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σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες;  
 
Από το 2009 γίνεται συστηματική καταγραφή στοιχείων που αφορούν το σχεδιασμό 
της ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος στο πλαίσιο της διαδικασίας εσωτερικής 
αξιολόγησης του Τμήματος (Ετήσιες Εκθέσεις και Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης). Από το 2011, τα στοιχεία αυτά καταγράφονται ψηφιακά στην 
πλατφόρμα ΜΟ∆ΙΠ (ΠΣΑΤ). 
 
Η έκθεση υποβάλλεται στα μέλη του Τμήματος, στη ΜΟ∆ΙΠ του ΠΘ και στην Α∆ΙΠ. 
Ωστόσο, τα στοιχεία δεν συζητούνται εκτενώς με αποτέλεσμα να λαμβάνονται μόνο 
μερικώς υπόψη στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Τμήματος. 
 

 Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού υψηλού επιπέδου;  
 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης προκήρυσσε θέσεις μελών ∆ΕΠ 
και συμβασιούχων διδασκόντων με βάση τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών 
και τις εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής με τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα και 
διαφάνεια (με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του ΠΘ καθώς και με 
δημοσίευση στον Τύπο), ωστόσο από το 2011, η διαδικασία προσλήψεων έχει 
παγώσει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ ταυτόχρονα οι 
σημαντικές περικοπές στους μισθούς αποτρέπουν την προσέλκυση συναδέλφων 
από το εξωτερικό. Ωστόσο, το ιδιαίτερα καλό κλίμα μεταξύ των συναδέλφων, των 
διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών/τριών και οι πολλές δυνατότητες 
συνεργασίας που παρέχονται λόγω της διεπιστημονικότητας των αντικειμένων 
αποτελούν θετικά στοιχεία στην προσέλκυση συναδέλφων ακόμη και από άλλα 
Τμήματα του ΠΘ. 
 

 Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του 
ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; 
Πόσους φοιτητές ζητάει τεκμηριωμένα το Τμήμα ανά έτος; Πόσοι φοιτητές τελικά 
σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής 
(εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, κλπ);  
 
Έως το 2011 οι θέσεις για νέες προσλήψεις συνδέονταν με τις ανάγκες 
εξυπηρέτησης ενός καινοτόμου Προγράμματος Σπουδών το οποίο καλύπτει πολλά 
σύγχρονα αντικείμενα, ωστόσο αυτές οι προσλήψεις δεν έχουν ολοκληρωθεί τόσο 
για μέλη ∆ΕΠ όσο και για μέλη βοηθητικού προσωπικού. Για παράδειγμα, το 
μοναδικό μέλος ΕE∆ΙΠ που εκλέχθηκε το 2010 με υψηλά προσόντα δεν έχει ακόμη 
διορισθεί. Μεταξύ άλλων, αυτό έχει επίπτωση και στη στελέγχωση της αίθουσας 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πολυμέσων του Τμήματος. Άλλες θέσεις μελών 
∆ΕΠ που προκηρύχθηκαν και αφορούσαν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, το 
Θεατρικό Παιχνίδι κ.α. δεν έχουν ακόμη προχωρήσει από το Υπουργείο. 
 
Τα τελευταία 10 χρόνια, το ΠΤΠΕ ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας περίπου 80 
φοιτητές και φοιτήτριες λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες υποδομές τόσο του 
Τμήματος όσο και των σχολείων που εξυπηρετούν το ιδιαίτερα εκτεταμένο 
πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών (βλ. και Επιτομή Στοιχείων). Παρόλα 
αυτά, η σχετική απόφαση Υπουργείου ορίζει τους εισακτέους σε περίπου 120-140 
φοιτητές και φοιτήτριες, αναλόγως το έτος. Ο βασικός αριθμός φοιτητών που 
επιλέγεται από το Υπουργείο προσαυξάνεται με φοιτητές από άλλες κατηγορίες 
όπως κατατακτήριες εξετάσεις, άτομα με σοβαρές παθήσεις, από μεταγραφές κλπ. 
(βλ. και και Επιτομή Στοιχείων ή και αναλυτικότερα τον Πίνακα 3). 
 

 Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού 
επιπέδου; 
 
Το ΠΤΠΕ οργανώνει ετησίως μεγάλο αριθμό ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων 
(βλ. και http://www.ece.uth.gr/main/el/arxeio_ekdiloseon) με σκοπό το άνοιγμα στην 
εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία αλλά και την προσέλκυση φοιτητών 
για το Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό του Πρόγραμμα Σπουδών. Αυτές οι 
εκδηλώσεις λαμβάνουν πάντα δημοσιότητα και προσελκύουν μεγάλα ακροατήρια. 
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Πέρα από τον τοπικό Τύπο και τις προσκλήσεις που αποστέλλονται, οι εκδηλώσεις 
του Τμήματος αναρτώνται στην ιστοσελίδα του καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΘ. 
Ομοίως, ανακοινώνονται τα πεπραγμένα στις ημερίδες, στα συνέδρια και τις 
εκδηλώσεις του Τμήματος. 
 
Επίσης, τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει θεσπίσει ημέρες 
γνωριμίας με τα ακαδημαϊκά τμήματα για μαθητές και μαθήτριες στις πρωτεύουσες 
όλων των νομών της Θεσσαλίας, στις οποίες το ΠΤΠΕ συμμετέχει με ελκυστικές και 
αναλυτικές παρουσιάσεις. Ακόμη, αξιοποιείται ο θεσμός των κατατακτηρίων, ώστε 
να εισαχθούν στο Τμήμα οι καλύτεροι φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι καθώς 
προέρχονται από διαφορετικά Τμήματα, προσδίδουν στο Τμήμα διαφορετικές 
οπτικές των ποικίλων αντικειμένων. 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 

 

Από τα παραπάνω διακρίνονται αρκετά θετικά σημεία. Συνοπτικά, το Τμήμα καταβάλει 
πολλές και διαφορετικού είδους προσπάθειες στην κατεύθυνση της ακαδημαϊκής του 
ανάπτυξης (π.χ., εργασίες Επιτροπών, συγκέντρωση στοιχείων, εκδηλώσεις). 

 

Ως αρνητικό σημείο θα μπορούσε να θεωρηθεί η σε κάποια σημεία ελλιπής επεξεργασία 
όλων των πληροφοριών και εξελίξεων (βλ., π.χ., συζήτηση για ενσωμάτωση στοιχείων στο 
Στρατηγικό Σχεδιασμό). Όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες ενότητες όμως, η ύπαρξη 
σχετικών διαδικασιών προϋποθέτει πόρους (π.χ., ανθρώπινο δυναμικό και αντίστοιχο χρόνο 
εργασίας), οι οποίοι είναι μάλλον ζητούμενοι. 

 

Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά: 

 

Το Τμήμα δημιουργεί τη βάση προκειμένου να μπορεί να αναπτυχθεί προς διάφορες 
κατευθύνσεις. Αρκετοί κίνδυνοι για την ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Τμήματος προέρχονται 
έξωθεν. Για παράδειγμα, εκτός από το γενικό οικονομικό περιβάλλον και τη στάση 
διορισμών, το Τμήμα δεν μοιάζει να μπορεί να αποφύγει την εισαγωγή περίπου διπλάσιου 
αριθμού φοιτητών από αυτόν που εισηγείται με τεκμηριωμένο τρόπο. 
 
 

7.2. Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης 
του Τμήματος; 

 
 Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου (λ.χ. 

5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία 
αυτή; 
 
Με βάση το πρώτο σκέλος της 7.1. φαίνεται ότι, ειδικά από το 2011, το ευρύτερο 
περιβάλλον και οι υπάρχουσες συνθήκες μειώνουν σημαντικά τη δυνατότητα 
βραχυπρόθεσμων ουσιαστικών σχεδιασμών. Επιπλέον αυτού, υπάρχει μάλλον εν 
γένει υπερβολική εξάρτηση (π.χ., διαδικασιών) από το Υπουργείο Παιδείας σε 
συνδυασμό με αρκετή γραφειοκρατία. Αυτά, επί της ουσίας είναι σε θέση έως και να 
ματαιώσουν τους σχεδιασμούς του Τμήματος. Για παράδειγμα, το 2010 υποβλήθηκε 
στο Υπουργείο, στη ∆ιεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχέδιο Υπουργικής 
Απόφασης με πρόταση αλλαγής τίτλου και προγράμματος σπουδών, αποφάσεις 
που είχαν ληφθεί με βάσει τις αξιολογήσεις των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ αλλά και 
αιτήματα από την ευρύτερη κοινότητα (βλ. και 3.2.3.). Υπήρχε η προσδοκία ότι η 
αλλαγή αυτή ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην προσέλκυση φοιτητών και από 
άλλους επιστημονικούς τομείς. Μετά από 2 χρόνια αναμονής, το Υπουργείο 
απέρριψε την εισήγηση του Τμήματος (βλ. και 3.2.3.). 
 
Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι το Τμήμα βρίσκεται ήδη από το 2012-13 σε 
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διαδικασία σχεδιασμού νέου Προγράμματος Σπουδών (βλ. 2.3.1.), το οποίο 
προγραμματίζεται να τεθεί σε ισχύ από την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-15. Με το νέο 
αυτό πρόγραμμα  θα επαναπροσδιοριστούν οι σκοποί και οι προσανατολισμοί του 
Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κοινωνικές, εκπαιδευτικές και οικονομικές 
συγκυρίες. Οι μέχρι τώρα συζητήσεις μεταξύ των μελών ∆ΕΠ του Τμήματος τείνουν 
να έχουν ως ένα βασικό κριτήριο την ευελιξία του Προγράμματος Σπουδών (π.χ., 
λήψη υπόψη ενδεχόμενων μελλοντικών αποχωρήσεων μελών ∆ΕΠ, μικρότερο 
συνολικό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου, συνδιδασκαλίες κλπ.). 
 

 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο 
αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι;  
 
Όπως ήδη σημειώθηκε στην 7.1. το ΠΤΠΕ συγκεντρώνει ποσοτικά και ποιοτικά 
δεδομένα από τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης, η αξιοποίηση των οποίων δεν είναι 
πάντα εφικτή λόγω των συνθηκών που αναφέθηκαν. 
 

 Υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των 
αποτελεσμάτων του;  
 
Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει ξεκινήσει ένας διάλογος για το Στρατηγικό 
Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου μέσα από το νέο πλαίσιο για την Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, ο οποίος όμως βρίσκεται σε αρχικά στάδια και τα δεδομένα δεν έχουν 
ακόμη δημοσιοποιηθεί. 
 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία / Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι 
κίνδυνοι από τα αρνητικά 

 

Τα θετικά και αρνητικά, οι ευκαιρίες αξιοποίησης και οι κίνδυνοι έχουν αρκετά κοινά με όσα 
αναγράφηκαν στο 7.1., δηλ. αυξημένες προσπάθειες του Τμήματος, έλλειψη πόρων, ύπαρξη 
βάσης για ανάπτυξη και εξωτερικές επιρροές και παρεμβάσεις που εμποδίζουν την 
ανάπτυξη του Τμήματος. 
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8. ∆ιοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των 
διοικητικών υπηρεσιών και των υποδομών του, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που 
αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο 
«∆ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, Α∆ΙΠ, Αθήνα, 
(http://www.adip.gr).  
 
Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει: 
α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του 
Τμήματος ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 

β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους  κινδύνους από τα 
αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 

8.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών; 
 Πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία του Τμήματος και των Τομέων; 

 
Στελέχωση της Γραμματείας του Τμήματος και των τομέων 
 
Η γραμματεία του τμήματος είναι στελεχωμένη με τρία (3) άτομα (βλ. Πίνακα 1), ενώ 
υπάρχει επίσης και ένα άτομο που στελεχώνει τη γραμματεία του Προγράμματος 
Μεταπτυχικών Σπουδών. 

 

Το Τμήμα διαθέτει άτυπους τομείς και δεν υπάρχει στελέχωσή τους με διοικητικές και 
τεχνικές υπηρεσίες. 

 
Σχετικά με την οργάνωση της Γραμματείας, υπάρχει επιμερισμός αρμοδιοτήτων στα 
μέλη του προσωπικού (βλ. σχετικά, http://www.ece.uth.gr/main/el/adminstaff-el). 

 

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

 

Βαθμός αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και ωράριο 
λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος και των Τομέων για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών 
 
Η Γραμματεία έχει ως ωράριο λειτουργίας το ωράριο που έχει η διοίκηση του ΠΘ 
(ωράριο ∆ημοσίου). Σε περιπτώσεις που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες αυτό ενίοτε 
τροποποιείται ή παρατείνεται. Συχνά, οι αυξημένες ανάγκες λόγω του μεγάλου αριθμού 
φοιτητών/τριών, αλλά και η έλλειψη επαρκούς εκπαιδευμένου προσωπικού, καθιστούν 
δύσκολη την ανταπόκριση του προσωπικού της γραμματείας στην κάλυψη αυτών των 
αναγκών και επιτακτική την αναγκαιότητα για περαιτέρω κατάλληλα καταρτισμένο 
προσωπικό. 

 

 Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με 
εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος; Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του 
Τμήματος είναι: 

(α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; 

(β) οι Υπηρεσίες Πληροφόρησης; 

 

http://www.adip.gr/�
http://www.ece.uth.gr/main/el/adminstaff-el�


 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ.  Νοέμβριος 2013 

 

88

Αποτελεσματικότητα συνεργασίας διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με 
εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος. Βαθμός ικανοποίησης αναγκών 
του τμήματος από: 

 
(α) την οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; 
 
Η οργάνωση (κατανομή με βάση τις επιμέρους ειδικότητες του υπάρχοντος 
προσωπικού, βλ. σχετικά: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/stf.asp) και το ωράριο 
λειτουργίας της βιβλιοθήκης (Κεντρική Βιβλιοθήκη, ωράριο λειτουργίας: 8.15-20.00) 
(http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_hp.asp) συμβάλουν στην ικανοποίηση των αναγκών 
του Tμήματος. Σημαντικές δυσκολίες έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια (2009-
έως σήμερα) στη βάση των αυξανόμενων περικοπών σε πόρους και στη βάση της 
συνεπαγόμενης μη επαρκούς ανανέωσης του υλικού της Βιβλιοθήκης.  
 
(β) τις Υπηρεσίες Πληροφόρησης; 
 
Οι ανάγκες του Τμήματος ικανοποιούνται σε γενικές γραμμές από τις υπηρεσίες 
πληροφόρησης (δεν υπάρχουν στοιχεία συστηματικής αξιολόγησης της 
ικανοποίησης από τις υπηρεσίες πληροφόρησης).  
 

 Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα Σπουδαστήρια 
του Τμήματος; 

 

Στελέχωση και οργάνωση Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων τμήματος 
 
Σχετικά με τη στελέχωση/οργάνωση των εργαστηρίων, ένα μέλος ∆ΕΠ έχει θέση 
διευθυντή/τριας του εκάστοτε εργαστηρίου, ενώ στο κάθε εργαστήριο ως μέλη υπάρχουν 
και άλλα μέλη ∆ΕΠ (βλ. επίσης ενότητα 5.3). Το εργαστήριο Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογιών διαθέτει επίσης επιμέρους τομείς (Μονάδα «Εκπαίδευση στις Φυσικές 
Επιστήμες και το Περιβάλλον», Μονάδα «Μαθησιακή Τεχνολογία και Εκπαίδευση στα 
Μαθηματικά» και Μονάδα «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας). Τα 
εργαστήρια δεν διαθέτουν προσωπικό για γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη. 

 

Το Τμήμα δεν διαθέτει σπουδαστήρια. 
 

 Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους;  

 
Αποτελεσματικότητα λειτουργίας τους 
 
Παρά την ανεπάρκεια σε χώρους, εξοπλισμό, υποδομές και προσωπικό (τεχνική και 
γραμματειακή υποστήριξη), τα εργαστήρια του Τμήματος επιτυγχάνουν να παράγουν 
ερευνητικό έργο. 

 

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

 
Υποστήριξη υποδομών και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
τμήματος 
 
Το Τμήμα διαθέτει μόνιμο ένα μέλος ΕΤΕΠ όχι όμως περαιτέρω εξειδικευμένο 
προσωπικό για την υποστήριξη υποδομών και υπηρεσιών πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών, αλλά οι σχετικές ανάγκες καλύπτονται εν μέρει (π.χ. αποσπασμένος 
εκπαιδευτικός για κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες πληροφορικής). 
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Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών, 
στα θετικά σημεία συγκαταλέγονται η ύπαρξη διακριτού προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης για προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών και η ευελιξία του 
προσωπικού για την κάλυψη αναγκών κατά περίπτωση και εκτός ωραρίου. Στα αρνητικά 
σημεία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο και κατάλληλα 
καταρτισμένο προσωπικό, η απουσία συστηματικής μελέτης και σχεδιασμού 
οργανογράμματος των υπηρεσιών και οι ελλείψεις σε χώρους και υποδομές (εργαστήρια, 
σπουδαστήρια). 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η σημαντική 
προσπάθεια που καταβάλλεται για την κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών, παρά τις 
δεδομένες αντιξοότητες, καθώς συμβάλλει στην κατά το δυνατό απρόσκοπτη υποστήριξη 
της λειτουργίας του Τμήματος σε διοιηκητικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, στους 
πιθανούς κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν γενικότερες 
δυσχέρειες στις λειτουργίες του Τμήματος (π.χ., καθυστερήσεις, επιπλέον φόρτος των μελών 
∆ΕΠ με γραμματειακού τύπου αρμοδιότητες και η μη επαρκής υποστήριξή τους στα 
διοικητικά τους καθήκοντα). 
 
 

8.2. Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας; 
 Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή;  

 
Τρόπος εφαρμογής θεσμού Σύμβουλου Καθηγητή 
 
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους για κάθε πρωτοετή φοιτητή/τρία ορίζεται ένας 
Σύμβουλος Καθηγητής/τρία, ο οποίος/α ενημερώνεται από τη γραμματεία για τους 
φοιτητές/τριες που έχει αναλάβει. Κάθε μέλος ∆ΕΠ αναλαμβάνει την ευθύνη για περίπου 
15 φοιτητές/τριες ανά έτος (συνολικός αριθμός: 60). Ο αριθμός αυτός συνεπώς καθιστά 
δύσκολη τη δυνατότητα αντπόκρισης από πλευράς  μελών ∆ΕΠ, παρά την περιορισμένη 
χρήση του θεσμού από πλευράς φοιτητών/τριών. 

 

 Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής 
κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών; 

 
Βαθμός αποτελεσματικότητας υποστήριξης της πρόσβασης των μελών της 
ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών 
 
Το Τμήμα διαθέτει αίθουσα Η/Υ και πολυμέσων που εξυπηρετεί τις ανάγκες των 
φοιτητών/τριών για πρόσβαση σε Η/Υ και στο διαδίκτυο (συνολικός αριθμός σταθμών: 
25) (http://www.ece.uth.gr/main/el/node/352). Το Τμήμα διαθέτει περιορισμένο 
εξειδικευμένο προσωπικό για την υποστήριξη της λειτουργίας της αίθουσας, αλλά και 
γενικότερα για την υποστήριξη διδασκόντων και διδασκομένων στη χρήση νέων 
τεχνολογιών (συνολικά, ένα μέλος ΕΤΕΠ, ένας τεχνικός για ορισμένες ημέρες και ώρες 
σε εβδομαδιαία βάση, ενώ διέθετε και έναν αποσπασμένο εκπαιδευτικό). 

 
Οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν wi-fi, αλλά όχι όλα τα γραφεία των μελών ∆ΕΠ. Ένα 
μέρος των αναγκών καλύπτεται κεντρικά μέσω της υπηρεσίας του Κέντρου ∆ικτύου 
Τηλεματικής (http://www.noc.uth.gr/) (ζητήματα τεχνικής υποστήριξης). Συνεπώς, η 
υποστήριξη της πρόσβασης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση 
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http://www.noc.uth.gr/�
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τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι περιορισμένη. 

 

 Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι 
η λειτουργία της;  

 

Υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών και βαθμός 
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της 
 
∆εν υπάρχει συγκεκριμένη υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών/τριών, 
αλλά υπάρχει συνεννόηση με τους/τις διδάσκοντες/ουσες και διαχείριση σχετικών 
ζητημάτων στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. 

 

 Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων που 
δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; Πόσο αποτελεσματική είναι η 
λειτουργία της;  

 

Υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων που 
δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους και βαθμός 
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της 
 
∆εν υπάρχει συγκεκριμένη υπηρεσία υποστήριξης, αλλά στο σύνολό τους τα μέλη ∆ΕΠ 
του Τμήματος είναι διαθέσιμα για υποστήριξη σε άτυπη βάση. Όσον αφορά αδυναμίες 
που παρουσιάζονται σε Φοιτητές με ειδικές Ανάγκες, βλ. 8.3. 

 

 Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών 
(πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ);  

 

Παροχή υποτροφιών στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών 
(πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ) 
 
Το ΠΜΣ χορηγεί υποτροφία που αναλογεί στα δίδακτρα ενός εξαμήνου στις 10 πρώτες 
φοιτήτριες με βάση τη συνολική βαθμολογία εισαγωγής τους στο πρόγραμμα. 

 

 Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των 
νεοεισερχόμενων στο Τμήμα φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι;  

 

Ύπαρξη συγκεκριμένης πολιτικής του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των 
νεοεισερχόμενων στο Τμήμα φοιτητών και βαθμός αποτελεσματικότητάς της 
 
Kάθε χρόνο το Τμήμα διοργανώνει τελετή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών/τριών, στο 
πλαίσιο της οποίας γίνεται γνωριμία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες του τμήματος, καθώς 
και μια συνοπτική παρουσίαση όλων των απαραίτητων πληροφοριών (π.χ. παρουσίαση 
του προφίλ του τμήματος, ενημέρωση για τον Οδηγό Σπουδών, για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες και τη χρήση τους, κ.λπ.). Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου 
έτους είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στο 
συνολικό πλαίσιο, ενώ ο θεσμός του/της Συμβούλου Καθηγητή/τριας λειτουργεί επίσης 
υποστηρικτικά. 
 

 Πώς συμμετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα;  
 

Συμμετοχή των φοιτητών/τριών στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος 
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γενικότερα 
 

Οι φοιτητές/τριες του τμήματος συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από το 
τμήμα (επιστημονικά συνέδρια, δράσεις παρέμβασης στην κοινότητα, συνεργασία με 
ΚΠΠ φορείς). 

 

 Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται προς το Τμήμα;  

 

Τρόποι υποστήριξης ειδικά των αλλοδαπών φοιτητών/τριών που μετακινούνται 
προς το Τμήμα 
 
Η υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών/τριών γίνεται μέσω της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων, που αναλαμβάνει την πληροφόρησή τους για θέματα σπουδών, 
διαμονής κ.λπ. Επιπλέον, υπάρχει συνεργασία με τους/τις διδάσκοντες με στόχο την 
υποστήριξή τους κατά τη συμμετοχή τους στα μαθήματα (ανάθεση εργασιών για 
εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα). 

 
 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας, στα θετικά σημεία 
συγκαταλέγονται η ύπαρξη του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή/τριας, η ύπαρξη πολιτικής 
για την υποδοχή των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών και η ύπαρξη διαθεσιμότητας από 
πλευράς μελών ∆ΕΠ για την υποστήριξη ειδικών περιπτώσεων (π.χ. εργαζόμενοι 
φοιτητές/τριες). Στα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η απουσία 
συγκεκριμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη ομάδων όπως οι αδύναμοι/ες ή οι 
εργαζόμενοι/ες φοιτητές/τριες. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η υποστήριξη από 
πλευράς Τμήματος ζητημάτων φοιτητικής μέριμνας, ενώ στους πιθανούς κινδύνους από τα 
αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η μη επαρκής υποστήριξη συγκεκριμένων 
ομάδων φοιτητών/τριών που προκύπτει ενδεχομένως από την απουσία σχετικών 
υπηρεσιών.  
 
 

8.3. Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα; 
 Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης 

 

Από το 2010 καμία από τις παραγγελίες βιβλίων δεν έχει προχωρήσει λόγω περικοπών 
σε πόρους, ενώ κατά διαστήματα για τους ίδιους λόγους έχει υπάρξει διακοπή 
πρόσβασης σε διεθνή περιοδικά και βάσεις δεδομένων. Συνεπώς, παρά την ποιότητα 
των υπαρχόντων τεκμηρίων υπάρχουν σοβαρά και πολύ σημαντικά προβλήματα στην 
απαιτούμενη ανανέωσή τους. 

 

 Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού  
 
Λόγω της μη συστηματικής συντήρησης του εξοπλισμού και της απουσίας μόνιμου 
σχετικού προσωπικού, ο υπάρχων εξοπλισμός αν και επαρκεί για την κάλυψη 
ορισμένων αναγκών, χρήζει περαιτέρω βελτίωσης (π.χ. δεν υπάρχει σταθερός 
εξοπλισμός σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και ως προς αυτόν που είναι διαθέσιμος 
υπάρχουν μηχανήματα που χρειάζονται συντήρηση ή ανανέωση). 
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 Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων 
 
Το τμήμα δεν διαθέτει σπουδαστήρια. 

 

 Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων 
 
Η κατανομή των χώρων γραφείων των διδασκόντων/ουσών δεν είναι ισοδύναμη 
(ύπαρξη πολύ μικρών γραφείων που δεν παρέχουν δυνατότητες για συνεργασίες με 
φοιτητές/τριες και πολύ μεγάλων γραφείων), ενώ σχεδόν οι μισοί/ες διδάσκοντες/ουσες 
έχουν γραφεία σε κτήριο (Κουμουνδούρου) εκτός του κεντρικού κτηρίου του 
Πανεπιστημίου (συγκρότημα Παπαστράτου) όπου βρίσκονται οι αίθουσες διδασκαλίας. 
Στο κτήριο αυτό δεν υπάρχει φύλαξη, υπάρχουν προβλήματα θέρμανσης και επαρκούς 
φωτισμού. Συνεπώς, η υπάρχουσα κατάσταση δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των 
μελών ∆ΕΠ σε χώρους γραφείων. 

 

 Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος και Τομέων 
 
Η Γραμματεία του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και η Γραμματεία του 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών διαθέτουν ξεχωριστούς, αυτόνομους χώρους 
που επαρκούν, αν και δεν υπάρχει αποθηκευτικός χώρος. Το Τμήμα διαθέτει άτυπους 
τομείς που δεν έχουν συγκεκριμένους χώρους στέγασης. 

 

 Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων 
 

Το Τμήμα αξιοποιεί κοινόχρηστο χώρο (δυνατότητα χωρητικότητας περίπου 25 ατόμων), 
η χωρητικότητα του οποίου επαρκεί οριακά για τη διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων. 
Επιπλέον, ενίοτε δημιουργούνται προβλήματα διαθεσιμότητας του χώρου, λόγω 
αυξημένων αναγκών (χρήση του χώρου και από άλλα Τμήματα). 

 

 Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραματικά σχολεία, 
μουσεία, αρχεία, αγροκτήματα, εκθεσιακοί χώροι κλπ) 
 
Λόγω απουσίας χώρου, και όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη Έκθεση 
Εσωτερικής Αξιολόγησης (2009), δεν έχει ικανοποιηθεί μέχρι σήμερα πάγιο αίτημα του 
τμήματος για λειτουργία πειραματικού νηπιαγωγείου, το οποίο έχει ιδρυθεί από το 1996 
(ΦΕΚ 657/30-7-1996). Το Τμήμα έχει ικανοποιητικές συνεργασίες με άλλους χώρους 
όπως, π.χ. Μουσεία (π.χ. Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου). 

 

 Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ 
 
Στους κοινόχρηστους χώρους του ΠΘ (συγκρότημα Παπαστράτου) υπάρχουν υποδομές 
για ΑΜΕΑ (π.χ. ειδικές ράμπες), ενώ την ενασχόληση για σχετικά θέματα έχει αναλάβει 
ειδική δομή του ΠΘ (http://prosvasi.uth.gr/), στην οποία συμμετέχει μέλος ∆ΕΠ του 
Τμήματος που ασχολείται με την ειδική αγωγή, ενώ το Τμήμα διαθέτει και σχετική 
Επιτροπή. 

 

 Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε υποδομές 
και εξοπλισμό του Ιδρύματος;  

 

Τρόποι εξασφάλισης της πρόσβασης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε 
υποδομές και εξοπλισμό του Ιδρύματος 

http://prosvasi.uth.gr/�
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Η πρόσβαση είναι ελεύθερη και σε περιπτώσεις που χρειάζεται γίνεται συνεννόηση και 
προγραμματισμός χρήσης μέσω επαφής με συγκεκριμένη διοικητική υπηρεσία (π.χ. 
χρήση αμφιθέατρων Ιδρύματος για διενέργεια επιστημονικών συνεδρίων). 

 

Θετικά και αρνητικά σημεία: 
 
Σχετικά με την αποτίμηση των υποδομών πάσης φύσεων που χρησιμοποιεί το Τμήμα, στα 
θετικά σημεία συγκαταλέγονται η ύπαρξη ξεχωριστών χώρων για ατομικά γραφεία των 
μελών ∆ΕΠ. Στα αρνητικά σημεία συγκαταλέγονται τα σοβαρά πρόσφατα προβλήματα σε 
σχέση με την ανανέωση του υλικού της βιβλιοθήκης, αλλά και οι ελλείψεις σε χώρους και 
κοινόχρηστο εξοπλισμό/υποδομές. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά: 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η δυνατότητα των 
μελών ∆ΕΠ να έχουν ατομικό χώρο ως προσωπικό τους γραφείο. Από την άλλη πλευρά, 
στους πιθανούς κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν 
δυσχέρειες όσον αφορά τη λειτουργικότητα του Τμήματος, αλλά και την ερευνητική 
δραστηριότητα των μελών ∆ΕΠ σε διάφορα επίπεδα (π.χ. ελλείψεις στη βιβλιοθήκη),  που 
προκύπτει από τις ελλείψεις σε εξοπλισμό και σχετικές υποδομές. 
 

8.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες 
υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου); 

 

 Ποιες από τις λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ;  

 
Λειτουργίες του τμήματος που υποστηρίζονται από ΤΠΕ 
 Παροχή πληροφοριών σχετικά με το τμήμα και το προσωπικό (π.χ. 

διδάσκοντες/ουσες) στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

 Ενημέρωση φοιτητών/τριών για ζητήματα που αφορούν συνολικά τη λειτουργία του 
Τμήματος (ανάρτηση ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του τμήματος) 

 ∆ιάχυση πληροφοριών για δραστηριότητες Τμήματος (ενημέρωση ιστοσελίδας) 
 Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων 

 Το σύστημα διανομής συγγραμμάτων ΕΥ∆ΟΞΟΣ 
 Η ηλεκτρονική καταχώρηση βαθμολογίας 
 Ηλεκτρονική Γραμματεία 

 Καταγραφή στοιχείων γαι την εσωτερική αξιολόγηση (ΠΣΑΤ) 
 

 Ποιες από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους 
φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος;  

 
Λειτουργίες του τμήματος που υποστηρίζονται από ΤΠΕ και βαθμός χρήσης τους 
από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του 
Τμήματος 
 

Γίνεται χρήση όλων των παραπάνω υπηρεσιών σε σημαντικό βαθμό από διοικητικές 
υπηρεσίες, φοιτητές/τριες και ακαδημαϊκό προσωπικό. 

 

 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο;  

 
Αριθμός μελών ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος που διαθέτει ιστοσελίδα 
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στο διαδίκτυο 
 

Υπάρχουν μέλη του Τμήματος που διαθέτουν προσωπική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, 
αλλά δεν υπάρχει συστηματοποιημένη, έγκυρη καταγραφή. 

 

 Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τμήματος στο διαδίκτυο; 

 
Συχνότητα ανανέωσης ιστότοπου του Τμήματος στο διαδίκτυο 
 
Σε εβδομαδιαία βάση γίνεται ανανέωση των αναρτημένων ανακοινώσεων, ενώ 
γενικότερα, κατά διαστήματα γίνεται ανανέωση συγκεκριμένων ενοτήτων μετά από 
σχετική συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος (π.χ. πρόταση για 
επικαιροποίηση βιογραφικών σημειωμάτων μελών ∆ΕΠ) ή μετά από πρωτοβουλία 
συγκεκριμένων επιτροπών (π.χ. ανανέωση των πληροφοριών σχετικά με το ΠΜΣ μετά 
από πρωτοβουλία της επιτροπής ΠΜΣ). 

 

Θετικά και αρνητικά σημεία: 
 
Σχετικά με την αποτίμηση του βαθμού αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις υπηρεσίες του 
Τμήματος, στα θετικά σημεία συγκαταλέγονται η αξιοποίησή τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό 
σε θέματα που αφορούν την ενημέρωση του προσωπικού ή των φοιτητών/τριών του 
Τμήματος. Στα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η μέχρι στιγμής απουσία 
διερεύνησης και άλλων εναλλακτικών τρόπων αξιοποίσης ΤΠΕ (π.χ. εκσυγχρονισμός 
μηχανοργάνωσης Γραμματείας). 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά: 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η εναρμόνιση του 
Τμήματος με σύγχρονους τρόπους μετάδοσης πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του. 
Από την άλλη πλευρά, στους πιθανούς κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να 
συμπεριληφθεί η μη περαιτέρω αξιοποίηση των υπαρχουσών δυνατοτήτων. 
 

8.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη χρήση 
υποδομών και εξοπλισμού; 

 

 Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος; Πώς διασφαλίζεται; 
 

Ορθολογική χρήση διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος και διασφάλισή της 
 
Το Τμήμα, ιδιαίτερα κατά την τελευταία τριετία προσπαθεί να κάνει ορθολογική χρήση 
των υπαρχουσών υποδομών. Γενικότερα η διαδικασία διασφάλισής της που 
ακολουθείται είναι η προσπάθεια για διαφανή συζήτηση του τρόπου αξιοποίησης των 
υποδομών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισηγήσεις σχετικών 
Επιτροπών. 

 

 Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού του Τμήματος; Πώς διασφαλίζεται; 
 

Ορθολογική χρήση διαθέσιμου εξοπλισμού του Τμήματος και διασφάλισή της 
 
Η διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης του διαθέσιμου εξοπλισμού του Τμήματος γίνεται 
μέσω της προσπάθειας για διαφανείς διαδικασίες αξιοποίησης του υπάρχοντος 
εξοπλισμού, αλλά και ανανέωσής του, με σχετική συζήτηση στο πλαίσιο της Γενικής 
Συνέλευσης. 
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Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση του βαθμού διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη χρήση 
υποδομών και εξοπλισμού, στα θετικά σημεία συγκαταλέγονται η προσπάθεια διασφάλισης 
διαδικασιών και συγκεκριμένου θεσμοθετημένου πλαισίου (Γενική Συνέλευση) για τη 
διαχείριση των σχετικών θεμάτων. Στα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η 
απουσία συστηματικής διαδικασίας οργάνωσης και αποτίμησης των απαιτούμενων 
στοιχείων για τη λήψη σχετικών αποφάσεων. 
 
Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η προσπάθεια 
διασφάλισης της διαφάνειας σχετικά με ζητήματα που αφορούν εξοπλισμό και υποδομές και 
η συνεπαγόμενη ενδεχόμενη συμβολή της στην ορθολογική διαχείριση πόρων. Από την 
άλλη πλευρά, στους πιθανούς κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να 
συμπεριληφθεί η δυσκολία στη διασφάλιση ορθολογικότητας και ισορροπημένης κατανομής 
υποδομών και εξοπλισμού στη βάση της απουσίας συστηματοποιημένης διαδικασίας 
διαχείρισης του σχετικού θέματος. 
 

8.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση 
οικονομικών πόρων; 

 
 Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του Τμήματος; 

Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;  
 
Πρόβλεψη διαδικασίας σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού Τμήματος 
και αποτελεσματικότητα εφαρμογής 
 
Γενικότερα, αποφάσεις για οικονομικά θέματα λαμβάνονται στο πλαίσιο της Γενικής 
Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τον προϋπολογισμό του Τμήματος. Σημειώνεται 
όμως, ότι τα τελευταία έτη ουσιαστικά δεν υφίσταται προϋπολογισμός Τμήματος. 

 

 Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;  
 
Πρόβλεψη διαδικασίας κατανομής πόρων και αποτελεσματικότητα εφαρμογής 
 
Η διαδικασία κατανομής και διάθεσης των πόρων του Τμήματος αποφασίζεται στο 
πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται όμως, ότι τα τελευταία έτη ουσιαστικά 
δεν υφίστανται οικονομικοί πόροι. 

 

 

 Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;  
 
Πρόβλεψη διαδικασίας απολογισμού και αποτελεσματικότητα εφαρμογής 
 
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης δίνεται η δυνατότητα συζήτησης και έγκρισης 
προϋπολογισμού (π.χ. οικονομική διαχείριση εσόδων από το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών). 

 
Θετικά και αρνητικά σημεία 
 
Σχετικά με την αποτίμηση του βαθμού διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη διαχείριση 
οικονομικών πόρων, στα θετικά σημεία συγκαταλέγονται η προσπάθεια διασφάλισης 
διαφάνειας μέσω διαδικασιών έγκρισης στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης. Στα αρνητικά 
σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η απουσία συστηματικής διαδικασίας συλλογής, 
επεξεργασίας και αποτίμησης των σχετικών στοιχείων.  
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Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 
 
Ως ευκαιρία αξιοποίησης θετικών σημείων θα μπορούσε να θεωρηθεί η προσπάθεια για 
ορθολογική διαχείριση πόρων και διαφανείς διαδικασίες διαχείρισής τους. Από την άλλη 
πλευρά, στους πιθανούς κινδύνους από τα αρνητικά σημεία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί 
η δυσκολία στη διασφάλιση ορθολογικότητας και ισορροπημένης κατανομής πόρων στη 
βάση της απουσίας συστηματοποιημένης διαδικασίας διαχείρισης του σχετικού θέματος. 
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9. Συμπεράσματα 

Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να εντοπίσει τα κυριότερα θετικά και αρνητικά του 
σημεία, όπως αυτά συνάγονται από τις προηγούμενες ενότητες και να αναγνωρίσει ευκαιρίες 
αξιοποίησης των θετικών του σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους που προκύπτουν από τα 
αρνητικά του σημεία.  
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9.1.  Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του 
Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης; 

 
Θετικά σημεία 
Προφίλ / φυσιογνωμία / γενικότερη φιλοσοφία 

 ∆ιεπιστημονική προσέγγιση και ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων 
 ∆έσμευση για σύνδεση θεωρίας, έρευνας, πράξης 
 Αξιοποίηση «επικοινωνίας» μεταξύ επιστημών και τέχνης 

 
Προγράμματα σπουδών 

 ∆ιαρκής ανατροφοδούμενη διαδικασία αποτίμησης σκοπών και στόχων με σκοπό 
την ανανέωση του προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών  

 ∆ιαρκής ενασχόληση του Τμήματος με το βαθμό ανταπόκρισης του προπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών στις απαιτήσεις της κοινωνίας 

 Μεταφορά επιστημονικής τεχνογνωσίας στην πράξη – εκετεταμένο δίκτυο Πρακτικής 
Άσκησης 

 Ανταγωνιστικό, αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης υποψηφίων 

 Ικανοποιητικός αριθμός Υποψήφιων ∆ιδακτόρων 
 
∆ιδακτικό έργο 

 Αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (π.χ. βιωματική μάθηση, 
αναστοχαστικές διαδικασίες) 

 Ελευθερία διδασκόντων/ουσών στη διαμόρφωση των μαθημάτων τους 
 Αξιοποίηση ΤΠΕ για την υποστήριξη της διδασκαλίας (πλατφόρμα ασύγχρονης 

εκπαίδευσης, ηλεκτρονικό σύστημα υποβοήθησης διδασκαλίας, κ.λπ.)  
 Ύπαρξη θεσμοθετημένης διαδικασίας αξιολόγησης διδακτικού έργου και δέσμευση 

διδασκόντων/ουσών για αξιοποίηση αποτελεσμάτων της 
 ∆ιαρκής ανανέωση διδακτικού υλικού και μεθόδων 
 ∆ιαφανείς στους/στις φοιτητές/τριες διαδικασίες αξιολόγησης 
 Αξιοποίηση των μελών ∆ΕΠ στη βάση των γνωστικών τους αντικειμένων 
 Συνεργατικότητα και διαθεσιμότητα στη σχέση με φοιτητές/τριες 
 

 
Ερευνητικό έργο 

 Επιδίωξη υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων (συχνά με ίδιους πόρους) 
 Ύπαρξη εργαστηρίων 
 Εύρος τύπου δημοσιεύσεων 
 Ικανοποιητική αναλογία δημοσιεύσεων ανά μέλος ∆ΕΠ 
 Ικανοποητική αναλογία αναγνώρισης επιστημονικού έργου ανά μέλος ∆ΕΠ 

 
Σχέσεις με κοινωνικούς και πολιτιστικούς / παραγωγικούς φορείς 

 Σύνδεση με την κοινωνία και συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς /  εξωστρέφεια 
ακαδημαϊκής κοινότητας και διάχυση επιστημονικής γνώσης 

 Παρέμβαση στην κοινότητα και παροχή κοινωνικού έργου σε σχέση με μείζονα 
κοινωνικά θέματα 

 
Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

 Έντονη και ποικίλη δραστηριότητα του Τμήματος στην κατεύθυνση της ακαδημαϊκής 
ανάπτυξης. 

 
∆ιοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

 Καταμερισμός αρμοδιοτήτων στη βάση της οργάνωσης των μελών ∆ΕΠ σε 
επιμέρους επιτροπές 

 Αξιοποίηση ΤΠΕ σε υπηρεσίες ενημέρωσης (Ιστοσελίδα Τμήματος) 
 Ύπαρξη διακριτού προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης για το Προπτυχιακό και 

το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
 Ευελιξία προσωπικού στην προσπάθεια για κάλυψη αναγκών 
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Αρνητικά σημεία 
 
Προφίλ / φυσιογνωμία / γενικότερη φιλοσοφία 

 Απουσία συστηματικότητας στην αξιοποίηση της δυνανατότητας για διεπιστημονική 
προσέγγιση 

 Περιορισμένη σε βάθος και συστηματικότητα προσπάθεια σύνδεσης μεταξύ 
φιλοσοφίας, στόχων και υλοποίησης 

 
Προγράμματα σπουδών 

 Απουσία θεσμοθετημένης διαδικασίας παρακολούθησης βαθμού ανταπόκρισης 
προγράμματος σπουδών στη/στους φιλοσοφία/στόχους και στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας 

 Απουσία συστηματοποιημένης διαδικασίας διασφάλισης εγκυρότητας όσον αφορά 
την ανατροφοδότηση του Τμήματος για την πορεία του σε θέματα προγραμμάτων 
σπουδών 

 Μεγάλος αριθμός φοιτητών/τριών στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
 Απουσία συστηματικής διαδικασίας παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας 

των αποφοίτων 
 Απουσία συστηματοποιημένου προγράμματος διδακτορικών σπουδών 
 Απουσία συστηματοποιημένης διαδικασίας αξιολόγησης του συστήματος 

αξιολόγησης των φοιτητών / τριών 
 
∆ιδακτικό έργο 

 Εντατικό ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών  
 Περιορισμοί στη διασύνδεση έρευνας και διδασκαλίας 
 Απουσία θεσμοθετημένης διαδικασίας για ανάδειξη αριστείας και καλών πρακτικών 
 ∆υσκολία υποστήριξης του διδακτικού έργου λόγω έλλειψης πόρων 

 
Ερευνητικό έργο 

 Ανισομερής κατανομή δημοσιεύσεων μεταξύ των μελών ∆ΕΠ 
 Περιορισμένη αξιοποίηση δυνατοτήτων για χρηματοδότηση ερευνητικών 

προγραμμάτων 
 Περοριορισμοί σε υποδομές, εξοπλισμό, πόρους 

 
Σχέσεις με κοινωνικούς και πολιτιστικούς / παραγωγικούς φορείς 

 Απουσία συστηματικού σχεδιασμού κεντρικής οργάνωσης δράσεων για 
παρεμβάσεις στην κοινότητα  

 
Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

 Ελλιπής συστηματοποίηση του σχετικού σχεδιασμού 
 Μειωμένη ενδοτμηματική σχετική επεξεργασία πληροφοριών 

 
∆ιοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 
 

 Μη επαρκής στελέχωση σε εξειδικευμένο τεχικό, διοικητικό και εργαστηριακό 
προσωπικό  

 Απουσία συστηματοποιημένων διαδικασιών αρχειοθέτησης/οργάνωσης 
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9.2. ∆ιακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους  
κινδύνους από τα αρνητικά σημεία; 

Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων 
 

 Εξωστρέφεια μέσω συνεργασιών με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα  
 Προώθηση καινοτομίας στη βάση της αξιοποίησης σύγχρονων προσεγγίσεων 
 Ανάπτυξη μέσω διεκδίκησης πόρων από Ευρωπαϊκά προγράμματα 
 ∆υνατότητες βελτίωσης του προγράμματος σπουδών προς την κατεύθυνση της 

ακόμη μεγαλύτερης συνεκτικότητας και συνέπειας σε σχέση με φιλοσοφία και 
στόχους 

 Προώθηση συνεργασιών ακαδημαϊκού προσωπικού Τμήματος 
 Περαιτέρω ανάπτυξη διαδικασιών αξιολόγησης πορείας Τμήματος 
 Εναρμόνιση με τρέχουσες, σύγχρονες εξελίξεις στην εκπαίδευση 
 ∆ιασφάλιση ποιότητας διδακτικού και ερευνητικού έργου με παρακολούθηση 

εξελίξεων και διαρκή ανανέωση 
 ∆ιασύνδεση με ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και αμοιβαία ανατροφοδότηση 

ακαδημαϊκής κοινότητας και κοινωνικού πλαισίου 
 

 Η βασική ευκαιρία είναι η περαιτέρω αρμονική ανάπτυξη και καθιέρωση της 
πολυμορφίας του Τμήματος σε μια σειρά από πεδία, δηλαδή: Από τη μια έρευνα και 
η διδασκαλία και από την άλλη τέχνες, σχέση με κοινωνία και επαγγελματικούς 
χώρους. 

 

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από αρνητικά σημεία 
 

 Παρεμπόδιση ανάπτυξης στη βάση της απουσίας επαρκών πόρων 
 Επιβάρυνση μελών ∆ΕΠ λόγω αυξημένου αριθμού φοιτητών και απουσίας 

επαρκούς υποστήριξης στο διοικητικό έργο και παρεμπόδιση του διδακτικού και 
ερευνητικού έργου τους στη βάση της απουσίας υποστηρικτικού προσωπικού, 
πόρων, εξοπλισμού και υποδομών – συνεπαγόμενη υποβάθμιση της ποιότητας του 
παρεχόμενου έργου 

 Προοδευτική συρρίκνωση παροχών σε φοιτητές/τριες 
 Περιορισμοί στην εμβέλεια των δράσεων προς την κοινότητα στη βάση της 

απουσίας συστηματοποιημένης διαδικασίας 
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10. Σχέδια βελτίωσης 

Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την άρση των 
αρνητικών σημείων και την ενίσχυση των θετικών του, καθορίζοντας  προτεραιότητες με βάση 
τις δυνατότητές του.  

10.1. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των 
αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων.  

 
 Συνέχιση της διαδικασίας αναμόρφωσης του Οδηγού Σπουδών που βρίσκεται σε 

εξέλιξη 
 Αποτίμηση των δυσχερειών στη λειτουργία του Τμήματος βάσει πρόσφατων 

περιορισμών σε πόρους και προσωπικό 
 Αποτίμηση δυνατοτήτων ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του προγράμματος 

σπουδών στη βάση αποχωρήσεων μελών ∆ΕΠ και μη αντικατάστασής τους, αλλά 
και στη βάση περικοπών σε υποστηρικτικό προσωπικό  

 ∆ιερεύνηση δυνατοτήτων περαιτέρω συνεργασίας με τα άλλα Παιδαγωγικά Τμήματα 
του ΠΘ 

 ∆ημιουργία Πειραματικού Νηπιαγωγείου για τη δυνατότητα υλοποίησης καινοτόμων 
δράσεων και παιδαγωγικών εφαρμογών  

 
 
 
 

 

10.2. Περιγράψτε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των 
αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων.  

 
 Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών 
 ∆ιερεύνηση δυνατοτήτων για κάλυψη αναγκών σε πόρους, υποδομές, εξοπλισμό και 

προσωπικό 
 ∆ιερεύνηση υποστήριξης διδακτικού έργου από ΤΠΕ 
 ∆ιερεύνηση δυνατοτήτων σχεδιασμού συστηματοποιημένης διαδικασίας 

αξιολόγησης της υλοποίησης του προγράμματος σπουδών (με προϋπόθεση την 
εξασφάλιση εξειδικευμένου προσωπικού τεχνικής υποστήριξης) 

 Προσπάθεια για βελτίωση ερευνητικού έργου (δημοσιεύσεις, αναγνώριση, 
διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων) 

 Εδραίωση και συστηματοποίηση συνεργασιών με την κοινότητα (και την 
εκπαιδευτική) 

 Προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση της εξωστρέφειας (προώθηση διεθνών 
συνεργασιών) 

 Αξιολόγηση βιωσιμότητας Τμήματος και αναζήτηση σχετικών πόρων 
 

 
10.3. ∆ιατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη ∆ιοίκηση του Ιδρύματος. 

 
 Αναβάθμιση υπηρεσιών και πρόσληψη εξειδικευμένου υποστηρικτικού προσωπικού 
 Αποκατάσταση δυσχερειών σε υποδομές και εξοπλισμό (συντήρηση υπαρχουσών 

υποδομών και εξοπλισμού και ανανέωση) 
 Ορθολογική κατανομή των πόρων ανά Σχολές και Τμήματα 

 

 
10.4. ∆ιατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία. 

 
 Συνυπολογισμός των απόψεων του Τμήματος (και ευρύτερα του ΠΘ) σχετικά με 

ζητήματα λήψης αποφάσεων όπως για παράδειγμα, σχετικά με τον αριθμό 
εισακτέων 
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 Τήρηση διαφανών και συστηματοποιημένων διαδικασιών σχετικά με αποφάσεις για 
ζητήματα που αφορούν ανάγκες σε πόρους, υποδομές και προσωπικό και 
ορθολογικότητα 

 Παροχή πόρων και μη περαιτέρω περικοπές 
 Αξιοποίηση της έρευνας από το χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών 

επιστημών σε επίπεδο χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής 
 Αξιοποίηση προτάσεων θεσμοθετημένων ακαδημαϊκών οργάνων σε επίπεδο 

χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής 
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11. Πίνακες 
 
Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. 
 
 

(Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό) 
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ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 

Ι∆ΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

ΤΜΗΜΑ : Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 

Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: 1 

Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 1 

Σχετικό
ς 

πίνακ
ας 

Ακαδημαϊκό έτος 2012-
2013 
(Τ)* 

Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 Τ-5 

# 1 Συνολικός αριθμός μελών ∆ΕΠ 23 25 25 24 23 23 

# 1 Λοιπό προσωπικό 8 14 16 27 32 24 

# 2 Συνολικός αριθμός προπτυχιακών 
φοιτητών σε κανονικά έτη φοίτησης (ν Χ 
2) 

594 574 552 521 532 411

# 3 Προσφερόμενες από το Τμήμα θέσεις  
στις πανελλαδικές 

80α 80 80 80 80 80 

# 3 Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων 
φοιτητών  

161 140 147 166 140 121

# 7 Αριθμός αποφοίτων 118 108 112 84 93 105

# 6 Μ.Ο. βαθμού πτυχίου 8,00 7,86 7,97 8,05 7,98 8,12

# 4 Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις 
ΠΜΣ 

20 20 20 20 20 20 

# 4 Αριθμός αιτήσεων  για ΠΜΣ 64 96 119 94 67 107

# 
12.1 

Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την 
απόκτηση πτυχίου 

62β 66 68 66 63 60 

# 
12.1 

Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) 
35 38 40 38 35 34 

# 
12.1 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 
μαθημάτων επιλογής 

27 28 28 28 28 26 

# 15 Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ∆ΕΠ 107γ 89 119 108 106 85 

# 16 Αναγνώριση ερευνητικού έργου 
(σύνολο) 

327δ 278 284 171 199 160

# 17 ∆ιεθνείς συμμετοχές 7 6 4 2 1 1 
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* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η 
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
 
α: Σημείωση (ΟΜΕΑ): Ο αριθμός αφορά την πρόταση του Τμήματος προς το Υπουργείο για τους 
εισακτέους. Το 2012-13 ο αριθμός προσδιορίστηκε στη ΓΣ 21-13/03/13 και το 2011-12 στη ΓΣ 07-15/02/12. 
Για τα προηγούμενα έτη ο αριθμός συμπληρώθηκε κατ’ εκτίμηση. Η πρόταση του Τμήματος τα τελευταία 
αρκετά έτη είναι για περίπου 70-80 εισακτέους. 
 
β: Σημείωση (ΟΜΕΑ): Αναφέρεται στον αριθμό μαθημάτων που χρειάζονται οι πρωτοετείς φοιτητές. Π.χ., οι 
αντίστοιχοι αριθμοί για τεταρτοετείς είναι 66 συνολικά, 38 υποχρεωτικά, 28 επιλογής (βλ. και στήλη Τ-3). 
 
γ: Σημείωση (ΟΜΕΑ): Περιλαμβάνονται βιβλία, εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά 
συνεδρίων, και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Συνυπολογίζονται εργασίες από συμβασιούχους 
διδάσκοντες και ΕΕ∆ΙΠ. Η αύξηση του συνολικού αριθμού που προκύπτει από το έργο των μη μελών ∆ΕΠ 
είναι της τάξης του 10-15%. 
 
δ: Σημείωση (ΟΜΕΑ): Αναγράφονται οι ετεροαναφορές που έγιναν το συγκεκριμένο έτος. 
Συνυπολογίζονται ετεροαναφορές από συμβασιούχους διδάσκοντες και ΕΕ∆ΙΠ. Η αύξηση του συνολικού 
αριθμού που προκύπτει από τη συμβολή των μη μελών ∆ΕΠ είναι της τάξης του 10-15%. 
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Πίνακας 1.   Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 
 

  2012-2013* 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 
  Α Θ*** Α και Θ Α και Θ Α και Θ Α και Θ Α και Θ 

Καθηγητές Σύνολο 5 (1Α,4Θ) 6 5 5 5 5 
Από εξέλιξη 1 (1Θ) 1   1 4 

Νέες προσλήψεις       
Συνταξιοδοτήσεις     1  

Παραιτήσεις 1 (1Α) 1     
Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 8 (3Α,5Θ) 7 7 7 7 4 

Από εξέλιξη 2 (1Α,1Θ) 1  1 4  
Νέες προσλήψεις   1    
Συνταξιοδοτήσεις       

Παραιτήσεις    1   
Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 8 (5Α,3Θ) 8 8 5 5 9 

Από εξέλιξη 2 (2Α) 1 1    
Νέες προσλήψεις   2    
Συνταξιοδοτήσεις       

Παραιτήσεις       
Λέκτορες Σύνολο 2 (1Α,1Θ) 4 5 7 6 5 

Νέες προσλήψεις    1  1 
Συνταξιοδοτήσεις       

Παραιτήσεις       
Μέλη ΕΕ∆ΙΠ Σύνολο       

∆ιδάσκοντες επί συμβάσει** Σύνολο 4 10 11 22 27 19 
Τεχνικό προσωπικό 

εργαστηρίων
Σύνολο 

1 (1Θ) 1 1 1 1 2 
∆ιοικητικό προσωπικό Σύνολο 3 (3Θ) 3 4 4 4 3 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις). 
*** Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις, Σημείωση (ΟΜΕΑ): ∆εν έχει γίνει συστηματική καταγραφή ανά φύλο. Αναλύονται ανά φύλο τα στοιχεία  του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους 
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Πίνακας 2.   Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών 
 

 2012-2013* 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 

Προπτυχιακοί* 662 596 713 634 574 515 

Μεταπτυχιακοί (Μ∆Ε) 70 87 73 69 62 48 

∆ιδακτορικοί 51 46 52 39 50 47 

 
*Σημείωση (ΟΜΕΑ): Πρόκειται για τον αριθμό φοιτητών στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Σε αυτόν δεν περιλαμβάνονται όσοι έχουν αποφοιτήσει, ούτε όμως και οι νέες 

εγγραφές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Ο αριθμός στις αρχές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους (π.χ., τον Οκτώβριο) είναι αυξημένος όσο οι νέες εγγραφές, δηλαδή 
περίπου κατά 150 άτομα. Η υποτίμηση αυτή στον αριθμό φοιτητών αφορά μόνο τους προπτυχιακούς. 

 
Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 
 

Εισαχθέντες με: 2012-2013* 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 

Εισαγωγικές εξετάσεις 125 115 120 183 132 105 

Μετεγγραφές (εισροές προς το 
Τμήμα) 0 0 41 28 20 26 

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα 
Τμήματα)** 0 9 47 57 33 29 

Κατατακτήριες εξετάσεις 
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 11 13 14 12 12 9 

Άλλες κατηγορίες 25 21 19  9 10 

Σύνολο** 161 140 147 166 140 121 

Αλλοδαποί φοιτητές 
(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 

4 4 0 7 3 6 

 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
– ** Προσοχή: ο αριθμός των εκροών πρέπει να αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό του Συνόλου. 
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Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)* 
 
Τίτλος ΠΜΣ:   «Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 24 
 

 2012-
2013** 

2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων 
(α+β) 

64 96 119 94 67 107 

(α) Πτυχιούχοι του 
Τμήματος 

21 32 27 21 35 31 
 

(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων 

43 64 92 73 32 76 

Συνολικός αριθμός 
προσφερόμενων θέσεων  

20 20 20 20 20 20 

Συνολικός αριθμός 
εγγραφέντων  

70 87 73 69 62 48 

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων  

24 15 19 12 10 16 

Αλλοδαποί φοιτητές 
(εκτός προγραμμάτων 
ανταλλαγών) 

0 0 0 0 0 0 

 
* Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματος ∆ιδακτορικών Σπουδών 
 

 

 2012-2013** 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων 
(α+β) 

7 8 4 3 5 11 

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 1    1 1  

(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων 

6 8 4 3 4 10 

Συνολικός αριθμός 
προσφερόμενων θέσεων 

      

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 
υποψηφίων 

7 8 4 3 5 11 

Απόφοιτοι 1 5 3  3 3 

Μέση διάρκεια σπουδών 
αποφοίτων 

6,00 5,60 6,33  4,33 5,66 

 
*  Απόφοιτοι = Αριθμός ∆ιδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 

** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

 Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών 
και %  

επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) 

Έτος 
Αποφοίτησης 

Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάντ
ων 5.0-5.9 

6.0-
6.9 

7.0-
8.4 

8.5-10.0 

Μέσος όρος Βαθμολογίας  
(στο σύνολο των 
αποφοίτων) 

2007-2008 105 0 3 82 15 8,12 

2008-2009 93 0 4 78 18 7,98 

2009-2010 84 0 6 75 19 8,05 

2010-2011 112 0 7 66 27 7,97 

2011-2012 108 0 5 79 16 7,86 

2012-2013* 118 0 9 65 26 8,00 

Σύνολο 620 0 6 74 20 8,08 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
 
Επεξηγήση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί 
εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (=15%)]. 
 

Σημείωση (ΟΜΕΑ): Οι αριθμοί για την κατανομή βαθμών εκφράζουν ποσοστά. 
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Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών 
Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και 
των 6 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. 
 
   

 

Αποφο ι τ ήσ α ν τ ε ς  
∆ ι ά ρ κ ε ι α  Σπου δών  (σ ε  έ τ η )  

 

 

 
Έτος 
αποφοίτησης Κ15 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 ≥Κ+616 Σύνολο 

αποφοιτησάντων

∆εν έχουν 
αποφοιτήσει 

(καθυστερούντε
ς)17 

 
Σύνολο 

2006-2007 46 34 3 1 1 1 1 87 73 160 

2007-2008 65 33 6  1   105 84 189 

2008-2009 60 23 6 1 2 1  93 118 211 

2009-2010 54 19 6 1  3 1 84 103 187 

2010-2011 78 24 6 2 1  1 112 112 224 

2011-2012 70 28 5 1 1  3 108 125 233 

2012-2013* 69 42 5 2    118 151 269 

*Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
 

                                                 
15 Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα  (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 
έτη,..., Κ+6=10 έτη). 
16 Σημείωση (ΟμΕΑ): Η στήλη «Κ+6» (του προτύπου) αντικαταστάθηκε με «≥Κ+6» για συμβατότητα με φόρμα καταγραφής παρελθόντων στοιχείων. 
Η στήλη K+6 και πλέον αντικαταστάθηκε με «Σύνολο αποφοιτησάντων», ώστε να αναγράφεται το σύνολο των αποφοιτησάντων. 
17 Σημείωση (ΟμΕΑ): Αναγράφεται το σύνολο όσων έχουν υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών (δηλ., 4 έτη) 
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Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών* 

 
 Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης 

μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)*** 

Έτος 
Αποφοίτησης 

Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάν
των 

6 12 24 

Μη 
ενταχθέντες – 
συνέχεια 
σπουδών 

Τρέχον έτος – 
5 

 
    

Τρέχον έτος – 
4 

 
    

Τρέχον έτος – 
3 

 
    

Τρέχον έτος – 
2 

 
    

Προηγ. έτος      

Τρέχον έτος**      

Σύνολο      

  
* Σημείωση (ΟΜΕΑ ∆εν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία στο Τμήμα για παρακολούθηση της επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων. (βλ. σχετικά και 3.1.1.).  

** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
*** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του 

αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους. 
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Πίνακας 9. Συμμετοχή σε  ∆ιαπανεπιστημιακά ή ∆ιατμηματικά  Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 
 
  2012-2013* 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 Σύνολο 

Εσωτερικού        

Ευρ.** 1 8 6 1 1 3 20 

Φοιτητές του Τμήματος που 
φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή 
σε άλλο Τμήμα 

Εξωτε- 
ρικού Άλλα        

Εσωτερικού        

Ευρ.**    1 2  3 

Επισκέπτες φοιτητές άλλων 
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο 
Τμήμα  

Εξωτε-
ρικού Άλλα        

Εσωτερικού   2 1 3 1 7 

Ευρ.** 1 2  2 2  7 

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος 
που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. 
ή σε άλλο Τμήμα 

Εξωτε-
ρικού Άλλα  1     1 

Εσωτερικού        

Ευρ.** 1 2 1   2 6 

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. 
ή Τμημάτων που δίδαξαν 
στο Τμήμα 

Εξωτε-
ρικού Άλλα        

Σύνολο  3 13 9 5 8 6 44 

 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 
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Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών* 

 

 Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης 
μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)*** 

Έτος 
Αποφοίτησης 

Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάν
των ΠΜΣ 

6 12 24 

Μη 
ενταχθέντες – 
συνέχεια 
σπουδών 

Τρέχον έτος - 
5 

 
    

Τρέχον έτος – 
4 

 
    

Τρέχον έτος – 
3 

 
    

Τρέχον έτος - 
2 

 
    

Προηγ. έτος      

Τρέχον έτος**      

Σύνολο      
 
* Σημείωση (ΟΜΕΑ ∆εν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία στο Τμήμα για παρακολούθηση της επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων. (βλ. σχετικά και 3.1.1. για τις 

προπτυχιακές σπουδές και 3.2.3.). 

** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
*** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του 

αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους. 
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Πίνακας 11. Συμμετοχή σε  ∆ιαπανεπιστημιακά ή ∆ιατμηματικά  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 
  2012-2013* 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 Σύνολο 

Εσωτερικού        

Ευρ.**        

Φοιτητές του Τμήματος που 
φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή 
σε άλλο Τμήμα 

Εξωτε- 
ρικού Άλλα        

Εσωτερικού        

Ευρ.**        

Επισκέπτες φοιτητές άλλων 
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο 
Τμήμα  

Εξωτε-
ρικού Άλλα        

Εσωτερικού 8 4 8 2 2 2 26 

Ευρ.** 1  1  1  3 

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος 
που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. 
ή σε άλλο Τμήμα 

Εξωτε-
ρικού Άλλα     1  1 

Εσωτερικού 8 10 7 6 3 12 46 

Ευρ.** 1      1 

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. 
ή Τμημάτων που δίδαξαν 
στο Τμήμα 

Εξωτε-
ρικού Άλλα   1  1  2 

Σύνολο  18 14 17 8 8 14 79 

 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 
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Πίνακας  12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2012-2013)1 

 

A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών 

(ανά εξάμηνο) 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 
Μ
α
θή
μ
α
το
ς 

Π
ισ
τ.

 Μ
ο
νά
δ
ες

 E
C

T
S

 

Κ
α
τη
γο
ρ
ία

 μ
α
θή
μ
α
το
ς3

 Υποβάθρου 
(Υ) 
Επιστ. 
Περιοχής 
(ΕΠ) 
Γενικών 
Γνώσεων 
(ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
∆εξιοτήτων 
(Α∆) 

Ω
ρ
ες

 δ
ιδ
α
σ
κ
α
λί
α
ς 
α
νά

 
εβ
δ
ο
μ
ά
δ
α

 Σε ποιο 
εξάμηνο 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 

(1ο, 2ο 
κλπ.) 

Προαπαι-
τούμενα 
μαθήματα4 

Ιστότοπος5 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών6 

1 Ιταλικά Ι (2012-2013) ΞΓ0401 3
(ΞΓ) Ξένη 
Γλώσσα  3 1o       

2 Γερμανικά Ι (2012-2013) ΞΓ0301 3
(ΞΓ) Ξένη 
Γλώσσα  3 1o       

3 Γαλλικά Ι (2012-2013) ΞΓ0201 3
(ΞΓ) Ξένη 
Γλώσσα  3 1o       

4 Αγγλικά Ι (2012-2013) ΞΓ0101 3
(ΞΓ) Ξένη 
Γλώσσα    1o       

5 
Εισαγωγή στις βασικές αρχές του 
σύγχρονου χορού (2012-2013) ΚΤ1410 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 1o -   76 

6 
Παιδική ηλικία και αντικείμενα 
(2012-2013) ΙΠ1011 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 1o -     

7 

Βασικές έννοιες και σύγχρονοι 
προβληματισμοί της μουσικής 
παιδαγωγικής (2012-2013) ΚΤ1360 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 1o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/191 71 

8 

Εισαγωγή στις τεχνολογίες της 
πληροφορίας και επικοινωνίας 
(2012-2013) ΘΠ0200 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 1o - 

http://elearn.ece.uth.gr/e-
class/course/view.php?id=104 63 

9 
Εισαγωγή στη γενική γλωσσολογία 
(2012-2013) Π∆0400 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 1o - 

http://elearn.ece.uth.gr/e-
class/course/view.php?id=77 57 

10 Νεότερη ελληνική ιστορία (1204 - ΙΠ0201 4 (Υ)  3 1o - - 37 
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών 

(ανά εξάμηνο) 

Κ
ω
δ
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ό
ς 
Μ
α
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α
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Π
ισ
τ.
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δ
ες

 E
C

T
S

 

Κ
α
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γο
ρ
ία

 μ
α
θή
μ
α
το
ς3

 Υποβάθρου 
(Υ) 
Επιστ. 
Περιοχής 
(ΕΠ) 
Γενικών 
Γνώσεων 
(ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
∆εξιοτήτων 
(Α∆) 

Ω
ρ
ες

 δ
ιδ
α
σ
κ
α
λί
α
ς 
α
νά

 
εβ
δ
ο
μ
ά
δ
α

 Σε ποιο 
εξάμηνο 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 

(1ο, 2ο 
κλπ.) 

Προαπαι-
τούμενα 
μαθήματα4 

Ιστότοπος5 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών6 

1830) (2012-2013) Υποχρεωτικό

11 
Εισαγωγή στην κοινωνιολογία 
(2012-2013) ΒΠ0700 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 1o - http://eclass.uth.gr/eclass/index.php 49 

12 
Εισαγωγή στην ψυχολογία (2012-
2013) ΨΧ0100 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 1o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/132 46 

13 

Θεωρία και μεθοδολογία 
δραστηριοτήτων νηπιαγωγείου 
(2012-2013) ΠΑ0103 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 1o -   28 

14 Ιταλικά ΙΙ (2012-2013) ΞΓ0402 3
(ΞΓ) Ξένη 
Γλώσσα  3 2o       

15 Γερμανικά ΙΙ (2012-2013) ΞΓ0302 3
(ΞΓ) Ξένη 
Γλώσσα  3 2o       

16 Γαλλικά ΙΙ (2012-2013) ΞΓ0202 3
(ΞΓ) Ξένη 
Γλώσσα  3 2o       

17 Αγγλικά ΙΙ (2012-2013) ΞΓ0102 3
(ΞΓ) Ξένη 
Γλώσσα  3 2o       

18 

Κινητική και δημιουργική έκφραση 
στην προσχολική εκπαίδευση 
(2012-2013) ΚΤ0305 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 2o -   72 

19 
Εικαστικές δημιουργίες (2012-
2013) ΚΤ0101 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 2o -   72 

20 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση (2012-
2013) ΘΠ0502 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 2o - http://eclass.uth.gr/eclass/SEAB129/   

21 
Νεότερη ελληνική ιστορία (19ος - 
20ος αι.) (2012-2013) ΙΠ0202 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 2o -   40 
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών 

(ανά εξάμηνο) 

Κ
ω
δ
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ό
ς 
Μ
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Π
ισ
τ.

 Μ
ο
νά
δ
ες

 E
C

T
S

 

Κ
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ρ
ία

 μ
α
θή
μ
α
το
ς3

 Υποβάθρου 
(Υ) 
Επιστ. 
Περιοχής 
(ΕΠ) 
Γενικών 
Γνώσεων 
(ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
∆εξιοτήτων 
(Α∆) 

Ω
ρ
ες

 δ
ιδ
α
σ
κ
α
λί
α
ς 
α
νά

 
εβ
δ
ο
μ
ά
δ
α

 Σε ποιο 
εξάμηνο 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 

(1ο, 2ο 
κλπ.) 

Προαπαι-
τούμενα 
μαθήματα4 

Ιστότοπος5 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών6 

22 
Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία 
(2012-2013) ΙΥΓΛ0307 3,5

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 2o -     

23 
Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας 
(2012-2013) Π∆1290 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 2o - http://eclass.uth.gr/eclass/index.php 49 

24 
Αναπτυξιακή ψυχολογία (2012-
2013) ΨΧ9040 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 2o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/133 46 

25 
Εισαγωγή στην ειδική αγωγή 
(2012-2013) Π∆1240 3

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 2o - http://elearn.ece.uth.gr/ 40 

26 
∆ραστηριότητες νηπιαγωγείου και 
αναλυτικό πρόγραμμα (2012-2013) ΠΑ0104 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 2o -     

27 
Εισαγωγή στην κοινωνική 
παιδαγωγική (2012-2013) Π∆1250 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 2o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/105 34 

28 
Θεωρία προσχολικής εκπαίδευσης 
(2012-2013) Π∆0301 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 2o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/104 33 

29 Ιταλικά ΙΙΙ (2012-2013) ΞΓ0403 3
(ΞΓ) Ξένη 
Γλώσσα  3 3o       

30 Γαλλικά ΙΙΙ (2012-2013) ΞΓ0203 3
(ΞΓ) Ξένη 
Γλώσσα  3 3o       

31 Γερμανικά ΙΙΙ (2012-2013) ΞΓ0303 3
(ΞΓ) Ξένη 
Γλώσσα  3 3o       

32 Αγγλικά ΙΙΙ (2012-2013) ΞΓ0103 3
(ΞΓ) Ξένη 
Γλώσσα  3 3o       

33 
Φυσική και κινητική αγωγή στην 
προσχολική ηλικία (2012-2013) ΚΤ0319 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 3o -   78 

34 ∆ιδακτική των εικαστικών τεχνών ΚΤ1380 3,5 (Ε) κατ'    3o -     
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών 

(ανά εξάμηνο) 

Κ
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Επιστ. 
Περιοχής 
(ΕΠ) 
Γενικών 
Γνώσεων 
(ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
∆εξιοτήτων 
(Α∆) 

Ω
ρ
ες
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α
σ
κ
α
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α
ς 
α
νά

 
εβ
δ
ο
μ
ά
δ
α

 Σε ποιο 
εξάμηνο 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 

(1ο, 2ο 
κλπ.) 

Προαπαι-
τούμενα 
μαθήματα4 

Ιστότοπος5 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών6 

στην προσχολική εκπαίδευση 
(2012-2013) 

Επιλογήν 

35 
Κούκλα: Κατασκευή και χώροι 
χρήσης (2012-2013) ΚΤ0800 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν    3o -     

36 
Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης 
(2012-2013) ΚΤ0600 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 3o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/194 73 

37 Κοινωνική ψυχολογία Ι (2012-2013) ΨΧ0700 4
(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 3o   http://www.ece.uth.gr/main/el/node/134 47 

38 
∆ημιουργικότητα και μέσα 
έκφρασης (2012-2013) ΠΑ0401 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 3o -   41 

39 

Η διαπολιτισμική διάσταση στην 
προσχολική εκπαίδευση (2012-
2013) Π∆1320 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 3o -   35 

40 

Οργάνωση του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος Ι (2012-
2013) Π∆1395 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 3o -   34 

41 

Συστηματική παρατήρηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (2012-
2013) ΠΑ0200 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 3o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/106 34 

42 Ιταλικά ΙV (2012-2013) ΞΓ0404 3
(ΞΓ) Ξένη 
Γλώσσα  3 4o       

43 Γαλλικά ΙV (2012-2013) ΞΓ0204 3
(ΞΓ) Ξένη 
Γλώσσα  3 4o       

44 Γερμανικά ΙV (2012-2013) ΞΓ0304 3
(ΞΓ) Ξένη 
Γλώσσα  3 4o       
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών 
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Ιστότοπος5 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών6 

45 Αγγλικά ΙV (2012-2013) ΞΓ0104 3
(ΞΓ) Ξένη 
Γλώσσα  3 4o       

46 

Μουσειακή εκπαίδευση και 
επικοινωνία σε μουσεία τέχνης και 
πολιτισμού (2012-2013) ΚΤ1100 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 4o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/208 79 

47 

Προσεγγίσεις στην παιδαγωγική 
του μουσικού αυτοσχεδιασμού 
(2012-2013) ΚΤ1365 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 4o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/207 79 

48 
Μουσεία και εκπαίδευση (2012-
2013) ΚΤ1102 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 4o -     

49 

Ψηφιακά μέσα: σχεδιασμός, 
δημιουργία, επεξεργασία και 
παραγωγή (2012-2013) ΘΠ0208 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 4o - 

http://elearn.ece.uth.gr/e-
class/course/view.php?id=114 68 

50 

Aνάπτυξη μαθηματικής σκέψης στις 
μικρές ηλικίες και διδακτική πράξη 
(2012-2013) ΘΠ0403 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 4o - http://ltme.ece.uth.gr/e-courses   

51 
Μύηση νηπίων σε έννοιες των 
Φυσικών Επιστημών (2012-2013) ΘΠ0305 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 4o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/176 64 

52 
Εισαγωγή στο γραμματισμό (2012-
2013) Π∆1000 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 4o - 

http://elearn.ece.uth.gr/e-
class/course/view.php?id=78 57 

53 
Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ: Η ομάδα 
(2012-2013) ΨΧ0702 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 4o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/146 51 

54 
Μεθοδολογία επιστημονικής 
έρευνας (2012-2013) ΒΠ0800 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 4o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/136 47 

55 Οργάνωση του ελληνικού Π∆1410 3,5 (Ε) κατ'  3 4o -   41 
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εκπαιδευτικού συστήματος ΙΙ (2012-
2013) 

Επιλογήν 

56 

Η εκπαιδευτική διαχείριση της 
προκλητικής συμπεριφοράς των 
παιδιών με ειδικές ανάγκες (2012-
2013) ΕΑ0101 3,5

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' 
Επιλογήν  3 4o - http://elearn.ece.uth.gr 40 

57 

Σχεδιασμός, οργάνωση και 
αξιολόγηση διαπολιτισμικών 
δράσεων (2012-2013) Π∆1340 3,5

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' 
Επιλογήν  3 4o -   38 

58 

Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (2012-
2013) Π∆1220 3,5

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' 
Επιλογήν  3 4o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/114 45 

59 
Εικαστικές τέχνες και νέες 
τεχνολογίες (2012-2013) ΚΤ0114 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 5o -   80 

60 
Εμψύχωση της κούκλας στο χώρο 
του νηπιαγωγείου (2012-2013) ΚΤ1350 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 5o -   80 

61 

∆ιδακτική της ιστορίας και μουσεία: 
Παιδική ηλικία και ιστορική 
κατανόηση (2012-2013) ΚΤ1121 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 5o -     

62 

Μάθηση με τις τεχνολογίες της 
πληροφορίας και επικοινωνίας 
(2012-2013) ΘΠ0811 3,5

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' 
Επιλογήν  3 5o - 

http://elearn.ece.uth.gr/e-
class/course/view.php?id=105 67 
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών 

(ανά εξάμηνο) 
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Π
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 Υποβάθρου 
(Υ) 
Επιστ. 
Περιοχής 
(ΕΠ) 
Γενικών 
Γνώσεων 
(ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
∆εξιοτήτων 
(Α∆) 

Ω
ρ
ες

 δ
ιδ
α
σ
κ
α
λί
α
ς 
α
νά

 
εβ
δ
ο
μ
ά
δ
α

 Σε ποιο 
εξάμηνο 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 

(1ο, 2ο 
κλπ.) 

Προαπαι-
τούμενα 
μαθήματα4 

Ιστότοπος5 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών6 

63 

Ψηφιακά μαθηματικά: Σχεδιασμός 
μαθησιακής δραστηριότητας και 
παιχνιδιού (2012-2013) ΘΠ0204 3,5

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' 
Επιλογήν  3 5o - http://ltme.ece.uth.gr/e-courses   

64 
∆ιδακτική των φυσικών επιστημών 
(2012-2013) ΘΠ0307 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 5o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/178 65 

65 

Η αφήγηση στην προσχολική 
εκπαίδευση: ∆ιδακτικές εφαρμογές 
(2012-2013) ΓΛ0206 3,5

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' 
Επιλογήν  3 5o -     

66 

Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον: 
∆ιδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας (2012-2013) ΙΠ1000 3,5

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' 
Επιλογήν  3 5o - - 39 

67 

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων 
στο νηπιαγωγείο: ∆ιδακτικές 
προσεγγίσεις του προφορικού 
λόγου (2012-2013) ΓΛ0107 3,5

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' 
Επιλογήν  3 5o -   58 

68 

Εφαρμογές μεθοδολογίας έρευνας: 
Ποιοτικές προσεγγίσεις (2012-
2013) ΒΠ0815 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 5o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/148 53 

69 
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 
(2012-2013) ΒΠ0405 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 5o - http://eclass.uth.gr/eclass/index.php 49 

70 Σχολική ψυχολογία (2012-2013) ΨΧ1100 4
(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 5o -   48 
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών 

(ανά εξάμηνο) 
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Π
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 Υποβάθρου 
(Υ) 
Επιστ. 
Περιοχής 
(ΕΠ) 
Γενικών 
Γνώσεων 
(ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
∆εξιοτήτων 
(Α∆) 

Ω
ρ
ες

 δ
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α
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κ
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α
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δ
α

 Σε ποιο 
εξάμηνο 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 

(1ο, 2ο 
κλπ.) 

Προαπαι-
τούμενα 
μαθήματα4 

Ιστότοπος5 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών6 

71 
Τα δικαιώματα του παιδιού (2012-
2013) Π∆1260 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 5o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/124 49 

72 
Παιδαγωγική της ένταξης (2012-
2013) Π∆1360 4

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 5o - 

http://elearn.ece.uth.gr/e-
class/course/view.php?id=98 35 

73 

Κινητικές δραστηριότητες και 
παιδαγωγικές αρχές του 
δημιουργικού χορού (2012-2013) ΚΤ0320 3,5

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' 
Επιλογήν  3 6o -   71 

74 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων σε μουσειακούς 
χώρους και χώρους πολιτισμικής 
αναφοράς (2012-2013) ΚΤ1390 3,5

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' 
Επιλογήν  3 6o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/199 75 

75 

Εργαστήριο μουσικής 
παιδαγωγικής: βιωματική 
κατανόηση της διδακτικής 
μεθοδολογίας (2012-2013) ΚΤ1320 3,5

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' 
Επιλογήν  3 6o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/198 74 

76 

Ζωγραφική-Χαρακτική: Θεωρία και 
πράξη στο νηπιαγωγείο (2012-
2013) ΚΤ0107 3,5

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' 
Επιλογήν    6o -     

77 

Σύγχρονες εφαρμογές της 
μουσειοπαιδαγωγικής στο 
νηπιαγωγείο (2012-2013) ΒΠ0921 3,5

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' 
Επιλογήν  3 6o -     

78 Εθνογραφικές μελέτες σε πρακτικές ΠΑ0107 3,5 (Ε) κατ'  3 6o - http://ltme.ece.uth.gr/e-courses   
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών 

(ανά εξάμηνο) 
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(ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
∆εξιοτήτων 
(Α∆) 

Ω
ρ
ες
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 Σε ποιο 
εξάμηνο 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 

(1ο, 2ο 
κλπ.) 

Προαπαι-
τούμενα 
μαθήματα4 

Ιστότοπος5 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών6 

μαθηματικών και τεχνολογίας 
(2012-2013) 

Επιλογήν 

79 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού λογισμικού και 
ψηφιακού παιχνιδιού (2012-2013) ΘΠ0820 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 6o - 

http://elearn.ece.uth.gr/e-
class/course/view.php?id=113 69 

80 

Νεότερη ελληνική ιστορία: 
κοινωνικοοικονομικές και 
πολιτισμικές προσεγγίσεις (2012-
2013) ΙΠ0203 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 6o -   41 

81 

Τέχνη και τεχνική της 
μυθοπλασίας/συγγραφής (2012-
2013) ΓΛ0207 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 6o -     

82 

Αναπαραστάσεις της παιδικής 
ηλικίας: Υποκειμενικότητα και 
εξουσία (2012-2013) Π∆1300 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 6o - http://eclass.uth.gr/eclass/index.php 55 

83 
Η διαμόρφωση της 
προσωπικότητας (2012-2013) ΨΧ1002 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 6o -   53 

84 
Στατιστική και εκπαιδευτικές 
εφαρμογές (2012-2013) ΘΠ0100 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 6o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/149 52 

85 
Ψυχολογία παιδικού σχεδίου 
(2012-2013) ΨΧ0205 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 6o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/145 51 

86 
Ετερότητα και αφήγηση (2012-
2013) Π∆0406 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 6o -   44 

87 
Οικονομικά της εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτικός προγραμματισμός Π∆1430 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 6o -   43 
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών 
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μαθήματα4 

Ιστότοπος5 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών6 

(2012-2013) 

88 
Ο χώρος ως πεδίο αγωγής και 
μάθησης (2012-2013) Π∆0303 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 6o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/120 40 

89 

Οικογένεια και συστημική οπτική: 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην 
κλινική ψυχολογία (2012-2013) ΨΧ0509 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 7o   http://www.ece.uth.gr/main/el/node/157 56 

90 

Γλυπτική-Κατασκευές: Θεωρία και 
πράξη στο νηπιαγωγείο (2012-
2013) ΚΤ0102 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν    7o -     

91 

Η λειτουργία της σύνθεσης στη 
δημιουργική μουσική παιδαγωγική: 
Θεωρητικές προσεγγίσεις και 
παιδαγωγικές εφαρμογές (2012-
2013) ΚΤ1340 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν   3 7o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/213 81 

92 
Ειδικά ζητήματα ιστορίας της 
τέχνης (2012-2013) ΚΤ0605 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 7o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/212 81 

93 

∆ραστηριότητες και εκπαιδευτικό 
υλικό για τις φυσικές επιστήμες και 
το περιβάλλον (2012-2013) ΘΠ0308 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 7o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/188 70 

94 
∆ίγλωσση εκπαίδευση στο 
νηπιαγωγείο (2012-2013) ΓΛ0614 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 7o -   61 

95 
Σύγχρονα ρεύματα για τη μελέτη 
του φύλου (2012-2013) ΨΧ9050 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 7o -     

96 
Παιδιά με ειδικές ανάγκες: 
∆ιδασκαλία και μάθηση (2012- Π∆1380 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 7o - http://elearn.ece.uth.gr 45 
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Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών6 

2013) 

97 

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και 
αξιολόγηση διαπολιτισμικού 
εκπαιδευτικού υλικού (2012-2013) Π∆1330 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 7o -   44 

98 
∆ιαπολιτισμική – Αντιρατσιστική 
εκπαίδευση (2012-2013) Π∆1230 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 7o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/127 65 

99 
∆ιοίκηση εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτική πολιτική (2012-2013) Π∆1420 3,5

(Ε) κατ' 
Επιλογήν  3 7o -   42 

100 

Η διαδικασία της αξιολόγησης στην 
προσχολική εκπαίδευση (2012-
2013) Π∆1270 5,5

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 7o -   36 

101 
Εφαρμογές σχολικής ψυχολογίας 
(2012-2013) ΨΧ9010 6

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 8o -   49 

102 
Κοινωνικά θέματα προσχολικής 
παιδαγωγικής (2012-2013) ΒΠ0814 6

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 8o -   37 

103 Πρακτική Άσκηση (2012-2013) Π∆1210 10
(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 8o - http://www.ece.uth.gr/main/el/node/29 26 

104 
Εφαρμοσμένη προσχολική 
παιδαγωγική (2012-2013) Π∆1280 6

(Υ) 
Υποχρεωτικό  3 8o -   30 

 
1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
3 Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες : 

Υ = Υποχρεωτικό 
Ε = κατ’ επιλογήν από πίνακα μαθημάτων 
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ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής  
Π = Προαιρετικό 

Αν το Τμήμα κατηγοριοποιεί τα μαθήματα με διαφορετικό τρόπο, εξηγήστε. 
4 Σημειώστε τον/τους κωδικούς αριθμούς του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 
5 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 
6 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 
7 Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. 
Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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Πίνακας 12.2. Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2012-2013)1α 
 

A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

 
Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

 
Μ
α
θή
μ
α
το
ς 

Υπεύθυνος ∆ιδάσκων 
και Συνεργάτες 

 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φροντι- 
στήριο (Φ) 
Εργαστηριο 
(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

 Πολλαπλή 
Βιβλιο- 
γραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευ-
τικών 
Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγρά-
φησαν 
στο 

μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμε-
τείχαν 
στις 

εξετάσεις

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη-
πτική 
εξέταση 

 Αξιολο-
γήθηκε  
από τους 
Φοιτητές;4 

1 Ιταλικά Ι (2012-2013) ΞΓ0401 
Ευδωρίδου 
Ελισσάβετ Ε.Ε.∆Ι.Π.   Όχι Ναι Ναι 5 3 3   

2 Γερμανικά Ι (2012-2013) ΞΓ0301 
Παλασάκη 
Βασιλική Ε.Ε.∆Ι.Π. 

∆ιαλέξεις (∆), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Ναι 6 6 5   

3 Γαλλικά Ι (2012-2013) ΞΓ0201 Γαλανού Μάγια Ε.Ε.∆Ι.Π.   Όχι Όχι Όχι 8 4 4   

4 Αγγλικά Ι (2012-2013) ΞΓ0101 

Τσουτσου-
λοπούλου  
Μαρίνα Ε.Ε.∆Ι.Π.   Όχι Όχι Όχι   0     

5 

Εισαγωγή στις βασικές 
αρχές του σύγχρονου 
χορού (2012-2013) ΚΤ1410 

Τσουβαλά 
Μαρία Λέκτορας Πρακτικό (Π) Όχι Όχι Όχι 146 140 140 21 

6 
Παιδική ηλικία και 
αντικείμενα (2012-2013) ΙΠ1011 Νάκου Ειρήνη 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε), 
Ασκήσεις (Α) Όχι Ναι Ναι 120 110 95   

7 

Βασικές έννοιες και 
σύγχρονοι προβληματισμοί 
της μουσικής 
παιδαγωγικής (2012-2013) ΚΤ1360 

Κανελλόπουλος 
Παναγιώτης 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Όχι 162 148 118 51 

8 Εισαγωγή στις τεχνολογίες ΘΠ0200 Καρασαββίδης Επίκουρος ∆ιαλέξεις (∆), Όχι Ναι Όχι   0     
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

 
Μ
α
θή
μ
α
το
ς 

Υπεύθυνος ∆ιδάσκων 
και Συνεργάτες 

 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φροντι- 
στήριο (Φ) 
Εργαστηριο 
(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

 Πολλαπλή 
Βιβλιο- 
γραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευ-
τικών 
Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγρά-
φησαν 
στο 

μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμε-
τείχαν 
στις 

εξετάσεις

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη-
πτική 
εξέταση 

 Αξιολο-
γήθηκε  
από τους 
Φοιτητές;4 

της πληροφορίας και 
επικοινωνίας (2012-2013) 

Ηλίας Καθηγητής Εργαστήριο 
(Ε) 

9 
Εισαγωγή στη γενική 
γλωσσολογία (2012-2013) Π∆0400 

Παπαδοπούλου 
Μαρία 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Όχι Όχι 195 216 135 41 

10 
Νεότερη ελληνική ιστορία 
(1204 - 1830) (2012-2013) ΙΠ0201 

Σακκής 
∆ημήτριος Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Όχι Όχι 196 48 138 37 

11 
Εισαγωγή στην 
κοινωνιολογία (2012-2013) ΒΠ0700 

Πεχτελίδης 
Ιωάννης 

Επίκουρος 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Όχι Ναι Όχι 103 93 63   

12 
Εισαγωγή στην ψυχολογία 
(2012-2013) ΨΧ0100 

Χριστίνα 
Ρούσση 

Συμβασιούχος 
Π.∆. 407 ∆ιαλέξεις (∆) Όχι Ναι Όχι 165 186 109 38 

13 

Θεωρία και μεθοδολογία 
δραστηριοτήτων 
νηπιαγωγείου (2012-2013) ΠΑ0103 

Μιχαλοπούλου 
Αικατερίνη 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Ναι Ναι 202 208 160 24 

14 Ιταλικά ΙΙ (2012-2013) ΞΓ0402 
Ευδωρίδου 
Ελισσάβετ Ε.Ε.∆Ι.Π.   Όχι Ναι Ναι 4 3 3   

15 Γερμανικά ΙΙ (2012-2013) ΞΓ0302 
Παλασάκη 
Βασιλική Ε.Ε.∆Ι.Π. 

∆ιαλέξεις (∆), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Ναι 2 2 2   

16 Γαλλικά ΙΙ (2012-2013) ΞΓ0202 Γαλανού Μάγια Ε.Ε.∆Ι.Π.   Όχι Όχι Όχι 8 4 4   

17 Αγγλικά ΙΙ (2012-2013) ΞΓ0102 

Τσουτσου- 
λοπούλου 
Μαρίνα Ε.Ε.∆Ι.Π.   Όχι Όχι Όχι 140 121 121   

18 

Κινητική και δημιουργική 
έκφραση στην προσχολική 
εκπαίδευση (2012-2013) ΚΤ0305 

Τσουβαλά 
Μαρία Λέκτορας Πρακτικό (Π) Όχι Όχι Όχι 157 121 121 25 
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

 
Μ
α
θή
μ
α
το
ς 

Υπεύθυνος ∆ιδάσκων 
και Συνεργάτες 

 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φροντι- 
στήριο (Φ) 
Εργαστηριο 
(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

 Πολλαπλή 
Βιβλιο- 
γραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευ-
τικών 
Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγρά-
φησαν 
στο 

μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμε-
τείχαν 
στις 

εξετάσεις

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη-
πτική 
εξέταση 

 Αξιολο-
γήθηκε  
από τους 
Φοιτητές;4 

19 
Εικαστικές δημιουργίες 
(2012-2013) ΚΤ0101 

Μαγουλιώτης 
Απόστολος 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε), Πρακτικό 
(Π), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Όχι Όχι 184 180 163 32 

20 
Περιβαλλοντική 
εκπαίδευση (2012-2013) ΘΠ0502 

Χοβαρδάς 
Αναστάσιος 

Συμβασιούχος 
Π.∆. 407 ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Ναι Ναι 92 81 35   

21 

Νεότερη ελληνική ιστορία 
(19ος - 20ος αι.) (2012-
2013) ΙΠ0202 

Σακκής 
∆ημήτριος Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Όχι Όχι   10   22 

22 
Εισαγωγή στην παιδική 
λογοτεχνία (2012-2013) ΙΥΓΛ0307 

Τσιλιμένη 
Τασούλα 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Όχι Όχι Όχι 191 231 144   

23 

Κοινωνιολογία της 
παιδικής ηλικίας (2012-
2013) Π∆1290 

Πεχτελίδης 
Ιωάννης 

Επίκουρος 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Όχι Ναι Όχι 82 97 48 21 

24 
Αναπτυξιακή ψυχολογία 
(2012-2013) ΨΧ9040 

Μπονώτη 
Φωτεινή 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Ασκήσεις (Α) Όχι Ναι Όχι 169 146 108 45 

25 
Εισαγωγή στην ειδική 
αγωγή (2012-2013) Π∆1240 

Στρογγυλός 
Βασίλειος Λέκτορας 

∆ιαλέξεις (∆)  
Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Όχι   0     

26 

∆ραστηριότητες 
νηπιαγωγείου και 
αναλυτικό πρόγραμμα 
(2012-2013) ΠΑ0104 

Μιχαλοπούλου 
Αικατερίνη 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε) Ναι Ναι Ναι 68 62 62  

27 
Εισαγωγή στην κοινωνική 
παιδαγωγική (2012-2013) Π∆1250 

Πανταζής 
Bασίλειος 

Επίκουρος 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Ναι Όχι 203 177 141 40 
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

 
Μ
α
θή
μ
α
το
ς 

Υπεύθυνος ∆ιδάσκων 
και Συνεργάτες 

 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φροντι- 
στήριο (Φ) 
Εργαστηριο 
(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

 Πολλαπλή 
Βιβλιο- 
γραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευ-
τικών 
Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγρά-
φησαν 
στο 

μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμε-
τείχαν 
στις 

εξετάσεις

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη-
πτική 
εξέταση 

 Αξιολο-
γήθηκε  
από τους 
Φοιτητές;4 

28 
Θεωρία προσχολικής 
εκπαίδευσης (2012-2013) Π∆0301 Κακανά ∆όμνα Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Όχι Ναι Ναι 181 159 118 46 

29 Ιταλικά ΙΙΙ (2012-2013) ΞΓ0403 
Ευδωρίδου 
Ελισσάβετ Ε.Ε.∆Ι.Π.   Όχι Ναι Ναι 8 5 5   

30 Γαλλικά ΙΙΙ (2012-2013) ΞΓ0203 Γαλανού Μάγια Ε.Ε.∆Ι.Π.   Όχι Όχι Όχι 7 3 3   

31 Γερμανικά ΙΙΙ (2012-2013) ΞΓ0303 
Παλασάκη 
Βασιλική Ε.Ε.∆Ι.Π. 

∆ιαλέξεις (∆), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Ναι 7 7 7   

32 Αγγλικά ΙΙΙ (2012-2013) ΞΓ0103 

Τσουτσου-
λοπούλου  
Μαρίνα Ε.Ε.∆Ι.Π.   Όχι Όχι Όχι 150 134 132   

33 

Φυσική και κινητική αγωγή 
στην προσχολική ηλικία 
(2012-2013) ΚΤ0319 

Τσουβαλά 
Μαρία Λέκτορας 

∆ιαλέξεις (∆), 
Πρακτικό (Π) Όχι Όχι Όχι 73 62 62 25 

34 

∆ιδακτική των εικαστικών 
τεχνών στην προσχολική 
εκπαίδευση (2012-2013) ΚΤ1380 

Αραπάκη 
Πολυξένη 

Επίκουρος 
Καθηγητής   Όχι Όχι Όχι   0     

35 
Κούκλα: Κατασκευή και 
χώροι χρήσης (2012-2013) ΚΤ0800 

Μαγουλιώτης 
Απόστολος 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής   Όχι Ναι Όχι 57 53 53   

36 
Εισαγωγή στην ιστορία της 
τέχνης (2012-2013) ΚΤ0600 

Νικονάνου 
Κλεονίκη 

Επίκουρος 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Ναι Όχι 192 194 146 20 

37 
Κοινωνική ψυχολογία Ι 
(2012-2013) ΨΧ0700 

Αμπακούμκιν 
Γεώργιος 

Επίκουρος 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Όχι Ναι Όχι 176 0 144 24 

38 
∆ημιουργικότητα και μέσα 
έκφρασης (2012-2013) ΠΑ0401 

Μιχαλοπούλου 
Αικατερίνη 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Ναι Ναι 127 124 111  
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

 
Μ
α
θή
μ
α
το
ς 

Υπεύθυνος ∆ιδάσκων 
και Συνεργάτες 

 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φροντι- 
στήριο (Φ) 
Εργαστηριο 
(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

 Πολλαπλή 
Βιβλιο- 
γραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευ-
τικών 
Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγρά-
φησαν 
στο 

μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμε-
τείχαν 
στις 

εξετάσεις

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη-
πτική 
εξέταση 

 Αξιολο-
γήθηκε  
από τους 
Φοιτητές;4 

39 

Η διαπολιτισμική διάσταση 
στην προσχολική 
εκπαίδευση (2012-2013) Π∆1320 

Μάγος 
Κωσταντίνος 

Επίκουρος 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Ναι Ναι 153 147 130   

40 

Οργάνωση του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος 
Ι (2012-2013) Π∆1395 

Λαΐνας 
Αθανάσιος 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Ναι Ναι   0   13 

41 

Συστηματική παρατήρηση 
της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας (2012-2013) ΠΑ0200 Κακανά ∆όμνα Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε), Πρακτικό 
(Π) Ναι Ναι Ναι 168 174 115 41 

42 Ιταλικά ΙV (2012-2013) ΞΓ0404 
Ευδωρίδου 
Ελισσάβετ Ε.Ε.∆Ι.Π.   Όχι Ναι Ναι 9 5 5   

43 Γαλλικά ΙV (2012-2013) ΞΓ0204 Γαλανού Μάγια Ε.Ε.∆Ι.Π.   Όχι Όχι Όχι 9 2 2   

44 Γερμανικά ΙV (2012-2013) ΞΓ0304 
Παλασάκη 
Βασιλική Ε.Ε.∆Ι.Π. 

∆ιαλέξεις (∆), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Ναι 5 6 5   

45 Αγγλικά ΙV (2012-2013) ΞΓ0104 

Τσουτσου-
λοπούλου 
Μαρίνα Ε.Ε.∆Ι.Π.   Όχι Όχι Όχι 146 135 125   

46 

Μουσειακή εκπαίδευση και 
επικοινωνία σε μουσεία 
τέχνης και πολιτισμού 
(2012-2013) ΚΤ1100 

Νικονάνου 
Κλεονίκη 

Επίκουρος 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Ναι Όχι 29 29 23   

47 

Προσεγγίσεις στην 
παιδαγωγική του μουσικού 
αυτοσχεδιασμού (2012- ΚΤ1365 

Κανελλόπουλος 
Παναγιώτης 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε) Ναι Ναι Όχι 51 42 42   
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ς 

Υπεύθυνος ∆ιδάσκων 
και Συνεργάτες 

 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φροντι- 
στήριο (Φ) 
Εργαστηριο 
(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

 Πολλαπλή 
Βιβλιο- 
γραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευ-
τικών 
Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγρά-
φησαν 
στο 

μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμε-
τείχαν 
στις 

εξετάσεις

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη-
πτική 
εξέταση 

 Αξιολο-
γήθηκε  
από τους 
Φοιτητές;4 

2013) 

48 
Μουσεία και εκπαίδευση 
(2012-2013) ΚΤ1102 Νάκου Ειρήνη 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Ασκήσεις (Α) Όχι Ναι Ναι 174 179 146   

49 

Ψηφιακά μέσα: 
σχεδιασμός, δημιουργία, 
επεξεργασία και 
παραγωγή (2012-2013) ΘΠ0208 

Καρασαββίδης 
Ηλίας 

Επίκουρος 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε) Όχι Ναι Όχι 73 0 0   

50 

Aνάπτυξη μαθηματικής 
σκέψης στις μικρές ηλικίες 
και διδακτική πράξη (2012-
2013) ΘΠ0403 Χρονάκη Άννα Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε), Πρακτικό 
(Π), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Όχι 184 190 116   

51 

Μύηση νηπίων σε έννοιες 
των Φυσικών Επιστημών 
(2012-2013) ΘΠ0305 

Χρηστίδου 
Βασιλεία Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φροντιστήριο 
(Φ), 
Ασκήσεις (Α) Όχι Ναι Όχι 188 194 144 44 

52 
Εισαγωγή στο 
γραμματισμό (2012-2013) Π∆1000 

Παπαδοπούλου 
Μαρία 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Όχι Όχι 184 194 135 15 

53 
Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ: Η 
ομάδα (2012-2013) ΨΧ0702 

Αμπακούμκιν 
Γεώργιος 

Επίκουρος 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Όχι Ναι Όχι 49 50 43 11 

54 

Μεθοδολογία 
επιστημονικής έρευνας 
(2012-2013) ΒΠ0800 

Τσέλιου 
Ελευθερία 

Επίκουρος 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Όχι 249 215 156 22 

55 
Οργάνωση του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος Π∆1410 

Λαΐνας 
Αθανάσιος 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Ναι Ναι   0     
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

 
Μ
α
θή
μ
α
το
ς 

Υπεύθυνος ∆ιδάσκων 
και Συνεργάτες 

 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φροντι- 
στήριο (Φ) 
Εργαστηριο 
(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

 Πολλαπλή 
Βιβλιο- 
γραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευ-
τικών 
Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγρά-
φησαν 
στο 

μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμε-
τείχαν 
στις 

εξετάσεις

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη-
πτική 
εξέταση 

 Αξιολο-
γήθηκε  
από τους 
Φοιτητές;4 

ΙΙ (2012-2013) 

56 

Η εκπαιδευτική διαχείριση 
της προκλητικής 
συμπεριφοράς των 
παιδιών με ειδικές ανάγκες 
(2012-2013) ΕΑ0101 

Στρογγυλός 
Βασίλειος Λέκτορας 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε), Πρακτικό 
(Π) Ναι Ναι Όχι 61 54 52 23 

57 

Σχεδιασμός, οργάνωση και 
αξιολόγηση 
διαπολιτισμικών δράσεων 
(2012-2013) Π∆1340 

Μάγος 
Κωσταντίνος 

Επίκουρος 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Ναι Ναι 48 44 43 17 

58 

Εκπαίδευση για την ειρήνη 
και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα (2012-2013) Π∆1220 

Πανταζής 
Bασίλειος 

Επίκουρος 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Πρακτικό (Π) Ναι Ναι Όχι 52 39 37   

59 
Εικαστικές τέχνες και νέες 
τεχνολογίες (2012-2013) ΚΤ0114 

Αραπάκη 
Πολυξένη 

Επίκουρος 
Καθηγητής 

Εργαστήριο 
(Ε) Όχι Ναι Όχι 60 56 51   

60 

Εμψύχωση της κούκλας 
στο χώρο του 
νηπιαγωγείου (2012-2013) ΚΤ1350 

Μαγουλιώτης 
Απόστολος 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε), Πρακτικό 
(Π), 
Ασκήσεις (Α) Όχι Όχι Όχι 36 31 30 0 

61 

∆ιδακτική της ιστορίας και 
μουσεία: Παιδική ηλικία και 
ιστορική κατανόηση (2012-
2013) ΚΤ1121 Νάκου Ειρήνη 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Ναι 76 73 62   

62 Μάθηση με τις τεχνολογίες ΘΠ0811 Καρασαββίδης Επίκουρος ∆ιαλέξεις (∆), Όχι Ναι Όχι 99 0   12 
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

 
Μ
α
θή
μ
α
το
ς 

Υπεύθυνος ∆ιδάσκων 
και Συνεργάτες 

 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φροντι- 
στήριο (Φ) 
Εργαστηριο 
(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

 Πολλαπλή 
Βιβλιο- 
γραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευ-
τικών 
Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγρά-
φησαν 
στο 

μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμε-
τείχαν 
στις 

εξετάσεις

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη-
πτική 
εξέταση 

 Αξιολο-
γήθηκε  
από τους 
Φοιτητές;4 

της πληροφορίας και 
επικοινωνίας (2012-2013) 

Ηλίας Καθηγητής Εργαστήριο 
(Ε) 

63 

Ψηφιακά μαθηματικά: 
Σχεδιασμός μαθησιακής 
δραστηριότητας και 
παιχνιδιού (2012-2013) ΘΠ0204 Χρονάκη Άννα Καθηγητής   Όχι Ναι Όχι 80 60 60 80 

64 
∆ιδακτική των φυσικών 
επιστημών (2012-2013) ΘΠ0307 

Χρηστίδου 
Βασιλεία Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Πρακτικό (Π) Όχι Ναι Όχι 155 150 123 44 

65 

Η αφήγηση στην 
προσχολική εκπαίδευση: 
∆ιδακτικές εφαρμογές 
(2012-2013) ΓΛ0206 

Τσιλιμένη 
Τασούλα 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Πρακτικό 
(Π), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Όχι Όχι 6 2 2   

66 

Ιστορικοί τόποι και 
περιβάλλον: ∆ιδακτικές 
προσεγγίσεις για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας 
(2012-2013) ΙΠ1000 

Σακκής 
∆ημήτριος Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Όχι Όχι 11 13 4   

67 

Ανάπτυξη γλωσσικών 
δεξιοτήτων στο 
νηπιαγωγείο: ∆ιδακτικές 
προσεγγίσεις του 
προφορικού λόγου (2012-
2013) ΓΛ0107 Ελένη Μότσιου 

Συμβασιούχος 
Π.∆. 407 

∆ιαλέξεις (∆), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Όχι 29 13 12   

68 
Εφαρμογές μεθοδολογίας 
έρευνας: Ποιοτικές ΒΠ0815 

Τσέλιου 
Ελευθερία 

Επίκουρος 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο Ναι Ναι Όχι 25 16 13 6 
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

 
Μ
α
θή
μ
α
το
ς 

Υπεύθυνος ∆ιδάσκων 
και Συνεργάτες 

 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φροντι- 
στήριο (Φ) 
Εργαστηριο 
(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

 Πολλαπλή 
Βιβλιο- 
γραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευ-
τικών 
Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγρά-
φησαν 
στο 

μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμε-
τείχαν 
στις 

εξετάσεις

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη-
πτική 
εξέταση 

 Αξιολο-
γήθηκε  
από τους 
Φοιτητές;4 

προσεγγίσεις (2012-2013) (Ε) 

69 
Κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης (2012-2013) ΒΠ0405 

Πεχτελίδης 
Ιωάννης 

Επίκουρος 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Όχι Ναι Όχι 157 173 118 22 

70 
Σχολική ψυχολογία (2012-
2013) ΨΧ1100 

Λεονταρή 
Αγγελική Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Όχι Ναι Όχι 175 169 108 50 

71 
Τα δικαιώματα του παιδιού 
(2012-2013) Π∆1260 

Πανταζής 
Bασίλειος 

Επίκουρος 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Ναι Όχι 120 116 109   

72 
Παιδαγωγική της ένταξης 
(2012-2013) Π∆1360 

Στρογγυλός 
Βασίλειος Λέκτορας 

∆ιαλέξεις (∆), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Όχι   0   25 

73 

Κινητικές δραστηριότητες 
και παιδαγωγικές αρχές 
του δημιουργικού χορού 
(2012-2013) ΚΤ0320 

Τσουβαλά 
Μαρία Λέκτορας 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε), Πρακτικό 
(Π), 
Ασκήσεις (Α) Όχι Όχι Όχι 72 68 68 25 

74 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων σε 
μουσειακούς χώρους και 
χώρους πολιτισμικής 
αναφοράς (2012-2013) ΚΤ1390 

Νικονάνου 
Κλεονίκη 

Επίκουρος 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Πρακτικό (Π) Ναι Ναι Όχι 36 33 31 16 

75 

Εργαστήριο μουσικής 
παιδαγωγικής: βιωματική 
κατανόηση της διδακτικής 
μεθοδολογίας (2012-2013) ΚΤ1320 

Κανελλόπουλος 
Παναγιώτης 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Όχι 32 24 24 15 

76 
Ζωγραφική-Χαρακτική: 
Θεωρία και πράξη στο ΚΤ0107 

Μαγουλιώτης 
Απόστολος 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής   Όχι Όχι Όχι   41   26 
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

 
Μ
α
θή
μ
α
το
ς 

Υπεύθυνος ∆ιδάσκων 
και Συνεργάτες 

 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φροντι- 
στήριο (Φ) 
Εργαστηριο 
(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

 Πολλαπλή 
Βιβλιο- 
γραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευ-
τικών 
Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγρά-
φησαν 
στο 

μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμε-
τείχαν 
στις 

εξετάσεις

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη-
πτική 
εξέταση 

 Αξιολο-
γήθηκε  
από τους 
Φοιτητές;4 

νηπιαγωγείο (2012-2013) 

77 

Σύγχρονες εφαρμογές της 
μουσειοπαιδαγωγικής στο 
νηπιαγωγείο (2012-2013) ΒΠ0921 Νάκου Ειρήνη 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Πρακτικό 
(Π), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Ναι 36 27 26   

78 

Εθνογραφικές μελέτες σε 
πρακτικές μαθηματικών και 
τεχνολογίας (2012-2013) ΠΑ0107 Χρονάκη Άννα Καθηγητής   Όχι Ναι Όχι 48 42 36 0 

79 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού λογισμικού 
και ψηφιακού παιχνιδιού 
(2012-2013) ΘΠ0820 

Καρασαββίδης 
Ηλίας 

Επίκουρος 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε) Όχι Ναι Όχι 65 0   15 

80 

Νεότερη ελληνική ιστορία: 
κοινωνικοοικονομικές και 
πολιτισμικές προσεγγίσεις 
(2012-2013) ΙΠ0203 

Σακκής 
∆ημήτριος Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Όχι Όχι   19     

81 

Τέχνη και τεχνική της 
μυθοπλασίας/συγγραφής 
(2012-2013) ΓΛ0207 

Τσιλιμένη 
Τασούλα 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Όχι Όχι 107 99 94   

82 

Αναπαραστάσεις της 
παιδικής ηλικίας: 
Υποκειμενικότητα και 
εξουσία (2012-2013) Π∆1300 

Πεχτελίδης 
Ιωάννης 

Επίκουρος 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Όχι Ναι Όχι 75 80 50   

83 Η διαμόρφωση της ΨΧ1002 Λεονταρή Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆), Ναι Ναι Όχι 44 40 31 25 
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

 
Μ
α
θή
μ
α
το
ς 

Υπεύθυνος ∆ιδάσκων 
και Συνεργάτες 

 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φροντι- 
στήριο (Φ) 
Εργαστηριο 
(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

 Πολλαπλή 
Βιβλιο- 
γραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευ-
τικών 
Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγρά-
φησαν 
στο 

μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμε-
τείχαν 
στις 

εξετάσεις

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη-
πτική 
εξέταση 

 Αξιολο-
γήθηκε  
από τους 
Φοιτητές;4 

προσωπικότητας (2012-
2013) 

Αγγελική Ασκήσεις (Α) 

84 

Στατιστική και 
εκπαιδευτικές εφαρμογές 
(2012-2013) ΘΠ0100 

Αμπακούμκιν 
Γεώργιος 

Επίκουρος 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε) Ναι Ναι Ναι 35 27 24   

85 
Ψυχολογία παιδικού 
σχεδίου (2012-2013) ΨΧ0205 

Μπονώτη 
Φωτεινή 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Όχι 131 123 104   

86 
Ετερότητα και αφήγηση 
(2012-2013) Π∆0406 

Μάγος 
Κωσταντίνος 

Επίκουρος 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Ναι Ναι 175 73 169   

87 

Οικονομικά της 
εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτικός 
προγραμματισμός (2012-
2013) Π∆1430 

Λαΐνας 
Αθανάσιος 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Ναι Ναι     9 

88 
Ο χώρος ως πεδίο αγωγής 
και μάθησης (2012-2013) Π∆0303 Κακανά ∆όμνα Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε), Πρακτικό 
(Π) Όχι Ναι Ναι 161 137 137 43 

89 

Οικογένεια και συστημική 
οπτική: μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις στην κλινική 
ψυχολογία (2012-2013) ΨΧ0509 

Τσέλιου 
Ελευθερία 

Επίκουρος 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Όχι 43 34 27   

90 

Γλυπτική-Κατασκευές: 
Θεωρία και πράξη στο 
νηπιαγωγείο (2012-2013) ΚΤ0102 

Μαγουλιώτης 
Απόστολος 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής   Όχι Όχι Όχι       
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Μαθήματα2 Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

 

Κ
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ό
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Μ
α
θή
μ
α
το
ς 

Υπεύθυνος ∆ιδάσκων 
και Συνεργάτες 

 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φροντι- 
στήριο (Φ) 
Εργαστηριο 
(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

 Πολλαπλή 
Βιβλιο- 
γραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευ-
τικών 
Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγρά-
φησαν 
στο 

μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμε-
τείχαν 
στις 

εξετάσεις

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη-
πτική 
εξέταση 

 Αξιολο-
γήθηκε  
από τους 
Φοιτητές;4 

91 

Η λειτουργία της σύνθεσης 
στη δημιουργική μουσική 
παιδαγωγική: Θεωρητικές 
προσεγγίσεις και 
παιδαγωγικές εφαρμογές 
(2012-2013) ΚΤ1340 

Κανελλόπουλος 
Παναγιώτης 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε) Ναι Ναι Όχι 74 72 72   

92 
Ειδικά ζητήματα ιστορίας 
της τέχνης (2012-2013) ΚΤ0605 

Νικονάνου 
Κλεονίκη 

Επίκουρος 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Ναι Όχι       

93 

∆ραστηριότητες και 
εκπαιδευτικό υλικό για τις 
φυσικές επιστήμες και το 
περιβάλλον (2012-2013) ΘΠ0308 

Χρηστίδου 
Βασιλεία Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Πρακτικό (Π) Όχι Όχι Όχι 67 63 63   

94 
∆ίγλωσση εκπαίδευση στο 
νηπιαγωγείο (2012-2013) ΓΛ0614 Ελένη Μότσιου 

Συμβασιούχος 
Π.∆. 407 ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Όχι Όχι 215 195 187   

95 

Σύγχρονα ρεύματα για τη 
μελέτη του φύλου (2012-
2013) ΨΧ9050 Κοσμά Υβόν 

Συμβασιούχος 
Π.∆. 407   Όχι Όχι Όχι 169 199 111   

96 

Παιδιά με ειδικές ανάγκες: 
∆ιδασκαλία και μάθηση 
(2012-2013) Π∆1380 

Στρογγυλός 
Βασίλειος Λέκτορας 

∆ιαλέξεις (∆), 
Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Όχι       

97 

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και 
αξιολόγηση 
διαπολιτισμικού 
εκπαιδευτικού υλικού 
(2012-2013) Π∆1330 

Μάγος 
Κωσταντίνος 

Επίκουρος 
Καθηγητής Πρακτικό (Π) Ναι Ναι Ναι 81 94 75   
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A/A 
Μαθήματα2 Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

 
Μ
α
θή
μ
α
το
ς 

Υπεύθυνος ∆ιδάσκων 
και Συνεργάτες 

 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φροντι- 
στήριο (Φ) 
Εργαστηριο 
(Ε) & 
αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

 Πολλαπλή 
Βιβλιο- 
γραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευ-
τικών 
Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγρά-
φησαν 
στο 

μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμε-
τείχαν 
στις 

εξετάσεις

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή 

επαναλη-
πτική 
εξέταση 

 Αξιολο-
γήθηκε  
από τους 
Φοιτητές;4 

98 

∆ιαπολιτισμική – 
Αντιρατσιστική εκπαίδευση 
(2012-2013) Π∆1230 

Πανταζής 
Bασίλειος 

Επίκουρος 
Καθηγητής   Όχι Ναι Όχι 26 19 19   

99 

∆ιοίκηση εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτική πολιτική 
(2012-2013) Π∆1420 

Λαΐνας 
Αθανάσιος 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Ναι Ναι Ναι       

100 

Η διαδικασία της 
αξιολόγησης στην 
προσχολική εκπαίδευση 
(2012-2013) Π∆1270 

Ποιμενίδου 
Μαρία 

Συμβασιούχος 
Π.∆. 407   Όχι Ναι Ναι 51 41 39   

101 
Εφαρμογές σχολικής 
ψυχολογίας (2012-2013) ΨΧ9010 

Λεονταρή 
Αγγελική Καθηγητής ∆ιαλέξεις (∆) Όχι Ναι Ναι 42 26 14 23 

102 

Κοινωνικά θέματα 
προσχολικής 
παιδαγωγικής (2012-2013) ΒΠ0814 

Ποιμενίδου 
Μαρία 

Συμβασιούχος 
Π.∆. 407 

∆ιαλέξεις (∆), 
Ασκήσεις (Α) Όχι Ναι Ναι 20 7 5   

103 
Πρακτική Άσκηση (2012-
2013) Π∆1210 

Ποιμενίδου 
Μαρία 

Συμβασιούχος 
Π.∆. 407 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φροντιστήριο 
(Φ), 
Εργαστήριο 
(Ε), Πρακτικό 
(Π) Όχι Ναι Ναι 13 3 3   

104 
Εφαρμοσμένη προσχολική 
παιδαγωγική (2012-2013) Π∆1280 

Μιχαλοπούλου 
Αικατερίνη 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 
(Ε), Πρακτικό 
(Π) Ναι Ναι Ναι 136 135 134 17 
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1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα 12.1. 
3 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, συστήματα προβολής, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη 
αναφορά των ελλείψεων. 
4 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι’αυτό το μάθημα. Επίσης, επισυνάψτε ένα δείγμα του ερωτηματολογίου 
που χρησιμοποιήθηκε και  περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας, προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των 
φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από 
τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες. 
Αν το μάθημα ∆ΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό. 
α: Σημείωση (ΟΜΕΑ): Λόγω τεχνικού λάθους στην επικοινωνία στοιχείων μεταξύ ηλεκτρονικής Γραμματείας και ΠΣΑΤ υπάρχει πρόβλημα στα στοχεία που εμφανίζονται στις στήλες 
«Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα», «Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις» και «Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή 
επαναληπτική εξέταση». Το συνηθέστερο πρόβλημα είναι να μην εμφανίζονται καθόλου στοιχεία (ενώ όλα τα μαθήματα έχουν διαξαχθεί). Σε σπανιότερες περιπτώσεις, υπάρχει 
σφάλμα στον αναγραφόμενο αριθμό. 
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Πίνακας 13.1  Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2012-2013)18  

Τίτλος ΠΜΣ:    « Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία.» 
 

α.α. ΜΑΘΗΜΑ19 
Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

Μ
α
θή
μ
α
το
ς 

Ιστότοπος20 

Σελίδα
Οδηγ
ού 

Σπου
δών21

Υπεύθυνος ∆ιδάσκων 
(ονοματεπώνυμο και 

βαθμίδα) 

Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 

 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 

 
Ελεύθερης 
Επιλογής 

(ΕΕ) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 

Ασκήσεις (Α) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε;
22 
 

(Εαρ.-Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών

που 
ενεγράφη-
σαν στο 
μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμετεί-
χαν στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών

που 
πέρασε 
επιτυχώς
στην 

κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 

 
Αξιολογή-

θηκε 
από τους 
Φοιτητές;

23 

1 Μεθοδολογία Έρευνας Ι Α.1. http://www.ece.uth.gr/main/el/node/911 10 
Αμπακούμκιν Γεώργιος 
Επίκουρος καθηγητης 

Υποχρεωτικό 
(Υ) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φροντιστήριο 
(Φ), Ασκήσεις 

(Α) 

Χειμερινό 23 22 22 NAI/17 

2 Ψυχολογία της μάθησης Α.2. http://www.ece.uth.gr/main/el/node/915 11 
ΛεονταρήΑγγελική 

Καθηγήτρια 
Υποχρεωτικό 

(Υ) 
∆ιαλέξεις (∆) Χειμερινό 21 18 18 NAI/18 

3 
Σύγχρονες Παιδαγωγικές 
Θεωρίες και ∆ιδακτικά 

Μοντέλα 
Α.3. http://www.ece.uth.gr/main/el/node/917 11 

Κακανά ∆όμνα 
Καθηγήτρια 

Υποχρεωτικό 
(Υ) 

∆ιαλέξεις (∆) Χειμερινό 20 20 20 NAI/19 

                                                 
18  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
19 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα 7.0 
Σημείωση (ΟΜΕΑ): Επιπλέον των αναγραφόμενων μαθημάτων, προσφέρονται και κύκλοι σεμιναρίων. 
20 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 
21 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 
22 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 
23 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι’ αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ∆ΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης,  
περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό 
ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του 
μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) 
Σημείωση (ΟΜΕΑ): Τα μαθήματα του ΠΜΣ αξιολογούνται στο σύνολό τους κάθε εξάμηνο με σχετικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο χορηγείται σε όλους/ες τους/ις φοιτητές/ήτριες σε μια από τις 
τελευταίες συνεδρίες του κάθε μαθήματος. 

http://www.ece.uth.gr/main/el/node/911�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/550�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/915�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/77�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/917�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/74�


 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ.  Νοέμβριος 2013 

 

143 

α.α. ΜΑΘΗΜΑ19 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

Μ
α
θή
μ
α
το
ς 

Ιστότοπος20 

Σελίδα
Οδηγ
ού 

Σπου
δών21

Υπεύθυνος ∆ιδάσκων 
(ονοματεπώνυμο και 

βαθμίδα) 

Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 

 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 

 
Ελεύθερης 
Επιλογής 

(ΕΕ) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 

Ασκήσεις (Α) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε;
22 
 

(Εαρ.-Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών

που 
ενεγράφη-
σαν στο 
μάθημα 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
συμμετεί-
χαν στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
φοιτητών

που 
πέρασε 
επιτυχώς
στην 

κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 

 
Αξιολογή-

θηκε 
από τους 
Φοιτητές;

23 

4 Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ Β.4. http://www.ece.uth.gr/main/el/node/920 12 
Τσέλιου Ελευθερία 

Επίκουρη Καθηγήτρια 
Υποχρεωτικό 

(Υ) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 

(Ε), Ασκήσεις 
(Α) 

Εαρινό 27 22 22 NAI/19 

5 
Σύγχρονες ∆ιδακτικές 

Προσεγγίσεις 
Β.5. 

http://www.ece.uth.gr/main/el/node/922 
http://elearn.ece.uth.gr/e-

class/user/view.php?id=1352&course=110
13 

Χρηστίδου Βασιλεία 
Καθηγήτρια 

Υποχρεωτικό 
(Υ) 

∆ιαλέξεις (∆), 
Πρακτικό (Π), 
Ασκήσεις (Α) 

Εαρινό 19 19 19 NAI/17 

6 

Θεωρίες Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης Παιδαγωγικού 
Υλικού & Παιδαγωγικού 

Παιχνιδιού 

Β.6. 
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/924 

http://elearn.ece.uth.gr/e-
class/user/view.php?id=1352&course=109

14 
Παπαδοπούλου Μαρία 

Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

Υποχρεωτικό 
(Υ) 

∆ιαλέξεις (∆) Εαρινό 20 20 20 NAI/17 

7 
Σχεδιασμός & Αξιολόγηση 
Έντυπου Παιδαγωγικού 

Υλικού 
Γ.Α΄.7. http://www.ece.uth.gr/main/el/node/927 15 

Τσιλιμένη Τασούλα  
Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' Επιλογήν 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 

(Ε), Ασκήσεις 
(Α) 

Χειμερινό 13 12 12 NAI/7 

8 

∆ιεπιστημονική Προσέγγιση 
και ∆ιδακτική Αξιοποίηση 
Έντυπου Παιδαγωγικού 

Υλικού 

Γ.Α΄.8. http://www.ece.uth.gr/main/el/node/933 16 
Τσιλιμένη Τασούλα  
Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' Επιλογήν 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 

(Ε), Ασκήσεις 
(Α) 

Χειμερινό 14 12 12 NAI/7 

9 
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση 
Ψηφιακού Παιδαγωγικού 

Υλικού 
Γ.Β΄.9. http://www.ece.uth.gr/main/el/node/931 16 

Χρονάκη Άννα 
Καθηγήτρια 

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' Επιλογήν 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 

(Ε), Πρακτικό 
(Π) 

Χειμερινό 13 13 13 NAI/10 

10 

∆ιεπιστημονική Προσέγγιση 
και ∆ιδακτική Αξιοποίηση 
Ψηφιακού Παιδαγωγικού 

Υλικού 

Γ.Β΄.10. http://www.ece.uth.gr/main/el/node/933 17 
Χρονάκη Άννα 
Καθηγήτρια 

(YΕ) 
Υποχρεωτικό 
κατ' Επιλογήν 

∆ιαλέξεις (∆), 
Εργαστήριο 

(Ε), Πρακτικό 
(Π) 

Χειμερινό 15 15 15 NAI/10 

11 
Εκπόνηση διπλωματικής 

εργασίας 
∆.11. http://www.ece.uth.gr/main/el/node/985 18  

Υποχρεωτικό 
(Υ) 

 Εαρινό     

 

http://www.ece.uth.gr/main/el/node/920�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/90�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/922�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/93�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/924�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/85�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/927�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/91�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/933�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/91�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/931�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/94�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/933�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/94�
http://www.ece.uth.gr/main/el/node/985�
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Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2012-2013) 
 

Τίτλος ΠΜΣ:         « Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» 
 

α.α Μάθημα24 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

Μ
α
θή
μ
α
το
ς Ωρες 

διδασκαλίας 
ανά 

εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 
ώρες 

εργαστηρίου ή 
άσκησης25; 

∆ιδακτ. 
Μονάδες 

Πρόσθετη 
Βιβλιογραφία26 

(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 
των 

σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο κλπ.) 

Τυχόν 
προαπαιτούμενα 

μαθήματα27 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
(Ναι/Όχι28) 

1 Μεθοδολογία Έρευνας Ι Α.1. 3.00 Ναι/1 7,50 Ναι 1ο - Ναι 
Όχι (Προβολικό 

αίθουσας) 
2 Ψυχολογία της μάθησης Α.2. 3.00 Όχι 7,50 Ναι 1ο - Ναι Όχι 

3 
Σύγχρονες Παιδαγωγικές Θεωρίες 

και ∆ιδακτικά Μοντέλα 
Α.3. 3.00 Όχι 7,50 Ναι 1ο - Ναι Ναι 

4 Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ Β.4. 3.00 Ναι/1 7,50 Ναι 2ο - Ναι 

Όχι (Mη υλοποίησης 
παραγγελιών 
βιβλιογραφικού 

υλικού) 

5 Σύγχρονες ∆ιδακτικές Προσεγγίσεις Β.5. 3.00 Ναι/1 7,50 Ναι 2ο - Ναι 

Όχι (∆ιαθέσιμο προς 
δανεισμό υλικό, π.χ., 
βιβλία, εκπαιδευτικό 
υλικό και λογισμικά) 

                                                 
24 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
25 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 
26 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 
27 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 
28 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά 
των ελλείψεων. 
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α.α Μάθημα24 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

Μ
α
θή
μ
α
το
ς Ωρες 

διδασκαλίας 
ανά 

εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 
ώρες 

εργαστηρίου ή 
άσκησης25; 

∆ιδακτ. 
Μονάδες 

Πρόσθετη 
Βιβλιογραφία26 

(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 
των 

σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο κλπ.) 

Τυχόν 
προαπαιτούμενα 

μαθήματα27 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
(Ναι/Όχι28) 

6 
Θεωρίες Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης Παιδαγωγικού Υλικού 
& Παιδαγωγικού Παιχνιδιού 

Β.6. 3.00 Όχι 7,50 Ναι 2ο - Όχι - 

7 
Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Έντυπου 

Παιδαγωγικού Υλικού 
Γ.Α΄.7. 3.00 Ναι/1 11,50 Ναι 3ο - Ναι Ναι 

8 
∆ιεπιστημονική Προσέγγιση και 
∆ιδακτική Αξιοποίηση Έντυπου 

Παιδαγωγικού Υλικού 
Γ.Α΄.8. 3.00 Όχι 11,00 Ναι 3ο - Ναι Ναι 

9 
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση 

Ψηφιακού Παιδαγωγικού Υλικού 
Γ.Β΄.9. 3.00 Ναι/2 11,50 Ναι 3ο - Ναι 

Όχι (Ανάγκη για 
λογισμικά 

εκπαιδευτικής 
ρομποτικής και 
τύπου Logo) 

10 
∆ιεπιστημονική Προσέγγιση και 
∆ιδακτική Αξιοποίηση Ψηφιακού 

Παιδαγωγικού Υλικού 
Γ.Β΄.10. 3.00 Ναι/1 11,00 Ναι 3ο - Ναι Όχι (βλ. Γ.Β.’9.) 

 Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ∆.11.   30,00  4ο    
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Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Μ∆Ε) 
 
Τίτλος ΠΜΣ:         « Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία »  
 

 Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών 
και % επί του συνόλου των 

αποφοιτησάντων) 

Έτος 
Αποφοίτησης 

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

Μέσος όρος Βαθμολογίας 
(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 

2008-2009 10 0 0 10 90 8,96 

2009-2010 12 0 0 8 92 9,00 

2010-2011 19 0 0 16 84 8,36 

2011-2012 15 0 0 53 47 8,37 

2012-2013* 24 0 4 50 46 8,26 

Σύνολο 80 0 1 31 68 8,50 

 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

 

 
Επεξηγήσεις: 
Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του 
συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. 
Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον Πίνακα  4. 
 
Σημείωση (ΟΜΕΑ): Οι αριθμοί για την κατανομή βαθμών εκφράζουν ποσοστά. 
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Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ∆.Ε.Π. του Τμήματος 
 

 Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι Κ 

2008 9 28 4 41 3 21 --- 10 64 --- 7 

2009 10 36 0 34 5 23 --- 7 33 --- 3 

2010 6 42 2 41 3 25 --- 39 58 --- 7 

2011 5 29 0 30 2 23 --- 20 29 --- 6 

2012* 10 45 0 39 0 13 --- 16 40 --- 10 

Σύνολο 40 180 6 185 13 105  92 224  33 

 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
Σημείωση (ΟΜΕΑ): Από την Ετήσια Έκθεση του 2010-2011 και μετά, οι δημοσιεύσεις και η αναγνώριση του επιστημονικού έργου καταγράφονται για το 

αντίστοιχο προηγούμενο πλήρες ημερολογιακό έτος, δηλ. η Ετήσια Έκθεση του 2010-2011 κατέγραψε τις δημοσιεύσεις του 2010. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει 
αλληλοεπικάλυψη στα στοιχεία των εκθέσεων 2009-2010 και 2010-2011. 

Σημείωση (ΟΜΕΑ): Η παρούσα καταγραφή περιλαμβάνει το έργο των μελών ∆ΕΠ του Τμήματος, αλλά και των συμβασιούχων (και υπό διορισμό) 
διδασκόντων, όπως επίσης και μελών ΕΕ∆ΙΠ (τουλάχιτον από το 2010 και μετά). Η αύξηση στους αριθμούς δημοσιεύσεων και αναγνώρισης έργου που 
προκύπτει έτσι είνια της τάξης του 10-15%. 

Σημείωση (ΟΜΕΑ): Οι στήλες δεν είναι ενιαίες ανάμεσα στο νεότερο πρότυπο της Α∆ΙΠ, στο παλαιότερο πρότυπο, καθώς και στο πληροφοριακό 
σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση στοιχείων από την Ετήσια Έκθεση του 2010-2011 και μετά. Στον παρόντα πίνακα έχουν συγκεντρωθεί 
τα στοιχεία με βάση το πιο πρόσφατο πρότυπο. Έτσι, κάποιες στήλες μένουν κενές, όπως η Ζ («Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης 
είναι μέλος ∆.Ε.Π. του Τμήματος»), για την οποία δεν έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία συστηματικά (δεν περιέχεται στο πληροφοριακό σύστημα), αν και 
υπάρχει σχετικό έργο από μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος. 

 
 

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

 
 Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 

2008 199 32 3 18 19 10 0 --- --- --- 

2009 171 31 3 15 16 8 0 --- --- --- 

2010 284 3 2 23 21 6 0 50 0 0 

2011 278 13 0 18 17 12 0 43 0 0 

2012* 327 34 7 47 19 14 0 62 0 1 

Σύνολο 1259 113 15 121 92 50 0 155 0 1 

 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

Σημείωση (ΟΜΕΑ): Από την Ετήσια Έκθεση του 2010-2011 και μετά, οι δημοσιεύσεις και η αναγνώριση του επιστημονικού έργου καταγράφονται για το 
αντίστοιχο προηγούμενο πλήρες ημερολογιακό έτος, δηλ. η Ετήσια Έκθεση του 2010-2011 κατέγραψε τις δημοσιεύσεις του 2010. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει 
αλληλοεπικάλυψη στα στοιχεία των εκθέσεων 2009-2010 και 2010-2011. 

Σημείωση (ΟΜΕΑ): Η παρούσα καταγραφή περιλαμβάνει το έργο των μελών ∆ΕΠ του Τμήματος, αλλά και των συμβασιούχων (και υπό διορισμό) 
διδασκόντων, όπως επίσης και μελών ΕΕ∆ΙΠ (τουλάχιτον από το 2010 και μετά). Η αύξηση στους αριθμούς δημοσιεύσεων και αναγνώρισης έργου που 
προκύπτει έτσι είνια της τάξης του 10-15%. 

Σημείωση (ΟΜΕΑ): Οι στήλες δεν είναι ενιαίες ανάμεσα στο πρότυπο της Α∆ΙΠ και στο πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για τη 
συγκέντρωση στοιχείων από την Ετήσια Έκθεση του 2010-2011 και μετά, το οποίο περιέχει περισσότερες στήλες. Στον παρόντα πίνακα έχουν 
συγκεντρωθεί τα στοιχεία με βάση τη δομή του πληροφοριακού συστήματος. Έτσι, δεν υπάρχουν στοιχεία για κάποιες στήλες σε παλαιότερα έτη (πριν το 
2010), όπως για την Η («Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά»), αν και υπάρχει σχετική δρατησριότητα από μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος. Επίσης, η κατηγορία ΣΤ 
αναφέρεται σε προσκλήσεις για διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια. 

Σημείωση (ΟΜΕΑ): Για το 2009, οι αριθμοί που αναφέρονται στην προηγούμενη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (του 2009) έχουν προκύψει εκ 
παραδρομής ως άθροισμα των ετών 2005 έως 2008. Το λάθος αυτό ανακαλύφθηκε αργότερα. Οι αριθμοί που καταχωρούνται εδώ για το 2009 αποτελούν 
μια προσέγγιση και προέκυψαν από τον υπολογισμό του μέσου όρου των προηγούμενων ετών της Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του 2009, δηλαδή των 
ετών 2005 έως 2008. 
 

Επεξηγήσεις: 
Α = Ετεροαναφορές 
Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 
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Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών ∆.Ε.Π. του Τμήματος 
∆ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 
ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις 
Ζ = ∆ιπλώματα ευρεσιτεχνίας 
Η = Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά 
Θ = Βραβεία 
Ι = Τιμητικοί τίτλοι 
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Πίνακας 17. ∆ιεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος 
 

  2012-2013* 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 Σύνολο 

Ως 
συντονιστές 

      0 
Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή 
ανταγωνιστικά ερευνητικά 
προγράμματα 

Ως 
συνεργάτες 
(partners) 

4 4 2 1 1 1 13 

Αριθμός μελών ∆ΕΠ με χρηματοδότηση 
από διεθνείς φορείς ή διεθνή 
προγράμματα έρευνας 

 2 1 1    4 

Αριθμός μελών ∆ΕΠ με διοικητικές 
θέσεις σε διεθνείς 
ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς 
οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες 

 1 1 1 1   4 

 
Σημείωση: Τα σκιασμένα πεδία δεν συμπληρώνονται. 
 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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12. Παραρτήματα 
 

Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα μπορεί, αν το επιθυμεί, να παραθέσει οποιαδήποτε στοιχεία θεωρεί ότι θα είναι χρήσιμα στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και τα 
οποία ενδεχομένως δεν καλύπτονται επαρκώς στο κυρίως σώμα της Έκθεσης.  
 
Σε κάθε περίπτωση, στα Παραρτήματα αναμένεται οπωσδήποτε να περιληφθεί ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος και πλήρης  κατάλογος των επιστημονικών 
δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία. 
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Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ.  Νοέμβριος 2013 

 

154 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Κατάλογος δημοσιεύσεων μελών 
του Τμήματος, 2008-201229 

 
2008 
 
Ελληνικές δημοσιεύσεις, 2008 
 

1. Άλκηστις   (2008). Μαύρη Αγελάδα – Άσπρη Αγελάδα. ∆ραματική Τέχνη στην 
Εκπαίδευση και διαπολιτισμικότητα. Αθήνα: Τόπος. 

2. Άλκηστις (2008). Βιοηθική και ∆ραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση στον κόσμο 
αυτό, το μικρό, το μεγάλο, Το Θέατρο στην Εκπαίδευση, (Τιμητική Έκδοση).  
Αθήνα: Μεταίχμιο. 

3. Άλκηστις (2008). Τι κι αν λαλεί άλλη γλώσσα ο Αλί; Σενάρια γλωσσικής ανάπτυξης 
και διαπολιτισμικότητας μέσω δράματος. Ερευνώντας τον Κοσμο του Παιδιού της 
ΟΜΕΡ, 8. 

4. Βαλακώστα, Μ., & Χρηστίδου, Β. (2008). ∆ραστηριότητες με παιδιά προσχολικής 
ηλικίας μέσα από το δραματικό παιχνίδι και τη διήγηση ιστοριών: Το Φαινόμενο του 
μαγνητισμού. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επ.), Αναλυτικά Προγράμματα και 
Βιβλία Φυσικών Επιστημών - Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης 
για τη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστημών (σελ. 279-287). Θεσσαλονίκη: 
Χριστοδουλίδης.  

5. Γκόρια, Σ., & Παπαδοπούλου, Μ. (2008). Οπτικός γραμματισμός στην προσχολική 
ηλικία: Μια διδακτική παρέμβαση με τη χρήση χαρτών. Στο Ε. Σταυρίδου, Χ. 
Σολομωνίδου, & Μ. Παπαρούση (επιμ.). Προωθώντας τη μάθηση: Έρευνα σε 
σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού (σελ. 289-309). 
Αθήνα: Εκδόσεις νέων Τεχνολογιών  

6. Γονιτσιώτη, Χ. & Χρηστίδου, Β. (2008). Η κατανόηση και οι δυσκολίες ανάγνωσης 
οπτικών αναπαραστάσεων από παιδιά του δημοτικού: το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. ∆ιδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 26, 6-19. 

7. Γονιτσιώτη, Χ., & Χρηστίδου, Β. (2008). Η χρήση της εικόνας από τα παιδιά του 
∆ημοτικού: κατανόηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Στο ∆. Κακανά & Γ. 
Σιμούλη (επ.), Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρητικές 
προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές (σελ. 128-138). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Οδηγός Σπουδών του Τμήματος 

 
Ο Οδηγός Σπουδών υποβάλλεται ξεχωριστά (λόγω μεγέθους). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Οδηγός Σπουδών του ΠΜΣ του 
Τμήματος 

 
Ο Οδηγός Σπουδών υποβάλλεται ξεχωριστά (λόγω μεγέθους). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 
μαθήματος/διδάσκοντος σπό του φοιτητές (ΠΜΣ του 
ΠΤΠΕ) 

 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Έντυπο αξιολόγησης μαθήματος 
 
 
Μάθημα: ________________________________________________________ 
 
 
Εξάμηνο: ________________________________________________________ 
 
 
Ημερομηνία: __________________ 
 
 
 
Το ερωτηματολόγιο αυτό σας δίνει την ευκαιρία να εκφράσετε τις εντυπώσεις σας από το 
μάθημα. Το ερωτηματολόγιο είναι τελείως ανώνυμο, δηλαδή δε θα σας ζητηθεί πουθενά να 
γράψετε το όνομά σας. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για να 
καταγράψουν την εντύπωση που αποκομίζουν οι φοιτητές/ήτριες από το μάθημα, καθώς και 
για τη βελτίωσή του. 
 
Παρακαλείστε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Λάβετε υπόψη ότι δεν υπάρχουν 
σωστές ή λάθος απαντήσεις, αλλά εκείνο που ενδιαφέρει είναι η προσωπική σας άποψη. Για 
τις ερωτήσεις όπου χρησιμοποιούνται αριθμητικές κλίμακες, επιλέξτε τον αριθμό που 
πλησιάζει περισσότερο στην άποψή σας. 
 
 
 
Α. Περιεχόμενο 
 
1. Το μάθημα προϋπέθετε προηγούμενες γνώσεις. 

καθόλου      πάρα πολύ 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Η ύλη που καλύφθηκε ήταν: 

πολύ λίγη      πάρα πολλή 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

3. Βαθμός δυσκολίας του μαθήματος: 

πολύ εύκολο      πολύ δύσκολο 

 1 2 3 4 5 6 7 
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4. Υπήρχε σε κάθε συνεδρία του μαθήματος μια λογική συνέχεια από την αρχή έως το τέλος; 

πολύ σπάνια      πάντα 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

Β. Οργάνωση 
 
5. Ποιότητα της δομής του μαθήματος (ως προς στόχους και περιεχόμενο του μαθήματος, 
οργάνωση της διδασκαλίας κλπ.). 

πολύ κακή      πολύ καλή 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

6. Οι διδακτικοί στόχοι του μαθήματος ήταν 

πολύ ασαφείς      πολύ σαφείς 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

7. Οι απαιτήσεις που έθετε το μάθημα σε σας ήταν 

πολύ ασαφείς      πολύ σαφείς 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

Γ. ∆ιδασκαλία και διδακτική υποστήριξη 
 
8. Το διδακτικό προσωπικό του μαθήματος ήταν πρόθυμο να βοηθήσει τους/τις 
φοιτητές/ήτριες όταν αυτό χρειαζόταν. 

καθόλου      πάρα πολύ 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

9. Το διδακτικό υλικό (βιβλιογραφία, άρθρα, σημειώσεις κλπ.) στο οποίο υπήρχε πρόσβαση 
μέσω του μαθήματος ήταν 

πολύ φτωχό      πολύ πλούσιο 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

10. Χρησιμότητα του διδακτικού υλικού 

καθόλου χρήσιμο      πολύ χρήσιμο 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

11. Η διδασκαλία γινόταν με τρόπο 

καθόλου κατανοητό      πολύ κατανοητό 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

12. Ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης του μαθήματος, το ενδιαφέρον σας για τα θέματα 
που θίγει το μάθημα 

μειώθηκε      αυξήθηκε 

 1 2 3 4 5 6 7 
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∆. Γενική εντύπωση 
 
13. Συνολικά, πώς θα αξιολογούσατε το περιεχόμενο του μαθήματος; 

πολύ κακό      πολύ καλό 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

14. Συνολικά, πώς θα αξιολογούσατε την οργάνωση του μαθήματος; 

πολύ κακή      πολύ καλή 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

15. Συνολικά, πώς θα αξιολογούσατε την ποιότητα της διδασκαλίας; 

πολύ κακή      πολύ καλή 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

16. Συνολικά, πώς θα αξιολογούσατε αυτό το μάθημα; 

πολύ κακό      πολύ καλό 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

17. Συνολικά, πώς θα αξιολογούσατε τον/την υπεύθυνο/η του μαθήματος; 

πολύ κακό/ή      πολύ καλό/ή 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

18. Συνολικά, πώς θα αξιολογούσατε το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό του μαθήματος; 

πολύ κακό      πολύ καλό 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

19. Ποιά ήταν τα θετικά στοιχεία που είχε το μάθημα; 
 
 
 
 
 
20. Ποιά ήταν τα αρνητικά στοιχεία που είχε το μάθημα; 
 
 
 
 
 
21. Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μάθημα; 
 
 
 
 
 
22. Άλλα σχόλια: 
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23. Σε πόσες συνεδρίες του μαθήματος (δηλ., πόσες φορές) ήσαστε παρών/ούσα; 

 _________ συνεδρίες 
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