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1. H Γηαδηθαζία ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο
Ζ παξνχζα έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ

Πρεδηαζκνχ

(Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.),

ηεο

Πρνιήο

Αλζξσπηζηηθψλ

Δπηζηεκψλ

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, αλαθέξεηαη ζην έηνο 2009-10, θαη ζπληζηά ην απνηέιεζκα ηεο
εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο, πνπ βαζίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία
ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο ησλ Διιεληθψλ Ξαλεπηζηεκίσλ (Α.ΓΗ.Ξ.). Θαηά ην έηνο
2008-09 έγηλε ε πξψηε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ελψ, ην έηνο 2009-10, επαλαιήθζεθε ε ίδηα
δηαδηθαζία κε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ δεηγκαηνιεπηηθά. Ρελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο
ζπληφληζε ε Νκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΝΚΔΑ) ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π., ελψ ην έξγν ηεο
εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο.

1.1. Ξεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο

1.1.1

Πχλζεζε ηεο ΝΚ.Δ.Α.

Ζ Δπηηξνπή ζπζηάζεθε απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. θαη απνηειείηαη απφ ηα
αθφινπζα κέιε: Θαζ. Α. Θνληάθνο,, θαζ. Φ. Θαιαβάζεο, θαζ. Κ. Θατια, θαζ. Σξπζή
Βηηζηιάθε, θαζ. Η. Ξαπαδφπνπινο, θαζ. Λ. Ξνιεκηθφο.

1.1.2 Κε πνηνπο θαη πψο ζπλεξγάζζεθε ε ΝΚ.Δ.Α .
Ζ ΝΚ.Δ.Α ζπλεξγάζηεθε κε:
- Ρελ Ομάδα Παπαγωγήρ Επγαλείων Σςλλογήρ Δεδομένων πνπ απνηειείην απφ ηα αθφινπζα
κέιε: Γ. Σαηδεγεσξγίνπ, Θαζεγεηή, Α. Γεκεηξαθνπνχινπ, Θαζεγήηξηα, Ξ. Φψθηαιε,
Αλαπιεξψηξηα Θαζεγήηξηα, Σ. Πθνπκπνπξδή, Δπίθνπξε Θαζεγήηξηα, Γ. Φεζάθε Ιέθηνξα, Ξ.
Πηακάηε, Γηδάζθνληα ΞΓ.407/80. Ζ νκάδα έζεζε ζηε δηάζεζε ηεο ΝΚ.Δ.Α ηα εξγαιεία
ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. Απηά δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: (α) ζηεξίρζεθαλ ζηα
εξγαιεία ηεο ΑΓΗΞ (β) εκπινπηίζηεθαλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ
Ρκήκαηνο θαη

(γ) νξηζηηθνπνηήζεθαλ αθνχ δνθηκάζηεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ

Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π γηα ηελ πεξίνδν 2008-09 Ρα εξγαιεία απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα
αμηνιφγεζε (βι. Ξαξάξηεκα 1).
- Ρελ Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο, ε νπνία έζεζε ζηε δηάζεζε ηεο ΝΚ.Δ.Α ηα ζηνηρεία πνπ
ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ.
- Κέιε ΓΔΞ θαη δηδάζθνληεο 407/80 ηνπ Ρκήκαηνο γηα αληαιιαγή απφςεσλ.
Ζ δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο αθνινχζεζε ηα εμήο ζηάδηα:
(1) Πποεηοιμαζία ζςνεπγαζίαρ. Ζ ΝΚ.Δ.Α. ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.,
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, κε ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο:
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- Κειέηεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο ζεκαηηθά θαη αλά πιεζπζκηαθή
νκάδα.
- Κειέηεζε ηνπο Νδεγνχο Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο, ζε ζρέζε κε ηνπο Νδεγνχο Ππνπδψλ
ζπλαθψλ Ξαλεπηζηεκηαθψλ Ρκεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.
- Ξήξε ππφςε ηεο ζπλνιηθά ηηο δξάζεηο ηνπ Ρκήκαηνο, ηνπ Γηδαζθαιείνπ θαη ησλ
Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ.
(2) Εθαπμογή ηων επγαλείων και ζςλλογή δεδομένων: Ρα εξγαιεία, φπσο ήδε αλαθέξζεθε,
είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεγνχκελε έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο
2008-09. Δθφζνλ ήδε ππάξρεη έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-9, γηα
ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-10 ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα, γηα ηνπο θνηηεηέο/ξηεο ζην 25% ηνπ
ζπλφινπ ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ξηψλ θαη γηα ηα κέιε ΓΔΞ ζην
45%. Νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε ε δεηγκαηνιεςία ήηαλ: (α) ε δπζθνιία θαη ην
θφζηνο δηαλνκήο θαη ζπιινγήο εξσηεκαηνινγίσλ (β) νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί πνπ
δπζθνιεχνπλ ηελ θαηαρψξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ θαη (γ) ε πιεζψξα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ε απνγξαθηθή ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ
ζπλεπάγεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ απνθιεηζηηθά επηθνξηηζκέλνπ κε
ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο .
(3)

Επεξεπγαζία- Ανάλςζη δεδομένων: Αλαιχζεθαλ ηα βαζηθά δεδνκέλα σο εμήο: Ρα
δεδνκέλα ησλ νκάδσλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηνπο πξνπηπρηαθνχο
θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο/ξηεο, ηα κέιε ΓΔΞ, ΔΡΔΞ θαη ΔΔΓΗΞ, θαη ηνπο δηνηθεηηθνχο
ππαιιήινπο αλαιχζεθαλ κε ην

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 14. Έγηλε επεμεξγαζία ησλ

απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο εθείλεο πνπ είραλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ελδηαθέξνλ γηα ηε
ζχληαμε ηεο παξνχζαο έθζεζεο.
(4)
(5)

Σύνηαξη Εηήζιαρ Εζωηεπικήρ Έκθεζηρ: Ζ Έθζεζε ζπληάρζεθε απφ ηελ ΝΚ.Δ.Α.
Έγκπιζη Εηήζιαρ Εζωηεπικήρ Έκθεζηρ από Γενική Σςνέλεςζη Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Ζ Έθζεζε
ππνβιήζεθε πξνο έγθξηζε θαηά ηε Ππλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο (64-2011) θαη ηαπηφρξνλα ζπδεηήζεθαλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 2010-11.

1.1.3. Ξεγέο απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ πιεξνθνξίεο
Α.ΓΗ.Ξ.: Απνγξαθηθά Γειηία θαη Δξσηεκαηνιόγην Καζήκαηνο/Γηδάζθνληνο γηα ηνπο
Φνηηεηέο. Έθδνζε 1.0, Αζήλα, Ηνύιηνο 2007.
Α.ΓΗ.Ξ.: Αλάιπζε Θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Ξνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Κνλάδσλ.Έθδνζε 2.0,
Αζήλα, Ηνύιηνο 2007.
Α.ΓΗ.Ξ.: Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (Ξξόηππν ζρήκα). Έθδνζε 1.0, Αζήλα, Λνέκβξηνο
2007.
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Πρνιή Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π., Νδεγνί Ππνπδώλ,
Αθαδεκατθό έηνο 2009-2010.
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Πρνιή Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. Ξξόγξακκα
Καζεκάησλ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2009-10.
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1.1.4. Ξψο θαη ζε πνηα έθηαζε ζπδεηήζεθε ε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ζην Ρκήκα
Ζ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ζπδεηήζεθε ζε επίπεδν Ρνκέσλ θαη Ρνκεαξρψλ θαη εθηελψο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο .

1.2 Θεηηθά ζηνηρεία θαη δπζθνιίεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο
Ζ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ 2009-10 απνηχπσζε θαιχηεξα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ
Ρκήκαηνο, θαζψο αλέδεημε ηα ζεηηθά ζηνηρεία αιιά θαη θάπνηεο αδπλακίεο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ. Δπίζεο βνήζεζε ζην λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα νη ζηφρνη ηνπ Ρκήκαηνο, ν βαζκφο
πινπνίεζήο ηνπο θαζψο θαη ην πθηζηάκελν θαη ην επηζπκεηφ επίπεδν πνηφηεηαο ηνπ
παξερφκελνπ δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ. Δπίζεο ε Έθζεζε βνήζεζε ζηε
ζπγθέληξσζε πνιιψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην Ρκήκα θαη ζηελ ηππνπνίεζε θαη
θσδηθνπνίεζή ηνπο. Ρα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε κειινληηθή αμηνιφγεζε
ή/θαη γηα άιινπο ζθνπνχο.
Όζνλ αθνξά ζηηο δπζθνιίεο, απηέο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ ηερλνθξαηηθή/ δηαδηθαζηηθή
δηάζηαζε ηεο αμηνιφγεζεο

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηεξάζηην αξηζκφ ζηνηρείσλ πνπ

απαηηνχληαη (αθφκα θαη φηαλ έρεη επηιεγεί ε δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο), ζηελ αλάγθε
πξνζέγγηζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ νκάδσλ ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα, ζηελ
εμαζθάιηζε ηεο ζπλαίλεζήο ηνπο θαη ζηελ αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ. Δλδεηθηηθά:


Ζ πξνζέγγηζε ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη καδηθή, έγηλε

θαηά ηελ

εμεηαζηηθή πεξίνδν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κεηά ηελ παξάδνζε ησλ γξαπηψλ
εμεηάζεσλ ή ακέζσο κεηά απφ έλα ηξίσξν κάζεκα. Γηαπηζηψζεθε φηη νη θνηηεηέο/ξηεο
απαληνχλ θαηά θαλφλα κεραληθά, απιψο θαη κφλν γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζ’

απηή ηελ

«ππνρξέσζε».


Πηελ πεξίπησζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ΔΡΔΞ θαη

ΔΔΓΗΞ, ιφγσ ηνπ πνιχ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπο, νπζηαζηηθά θαηαζηξαηεγείηαη ε αλσλπκία ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ –γεγνλφο πνπ θέξλεη ζε ακεραλία ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/εο.


Ζ φπνηα πξνζπάζεηα γηα αληηθαηάζηαζε εξσηεκαηνινγίσλ κε ζπλεληεχμεηο δελ ήηαλ

επηηπρήο, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη έιιεηςεο ζρεηηθήο «θνπιηνχξαο».


Ρν θφζηνο ηεο έληππεο παξαγσγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη κεγάιν.



Νη αλνηθηέο εξσηήζεηο ζηα εξγαιεία θαηά θαλφλα δελ απαληήζεθαλ ή απαληήζεθαλ

πνιχ ζπλνπηηθά. Απηφ δεκηνπξγεί δπζθνιία ζηελ άληιεζε πεξαηηέξσ ζηνηρείσλ.
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1.3 Ξξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη νξζνινγηθά ην ζχζηεκα ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, πξνηείλνληαη ηα
εμήο:


Ζ ζπγθξφηεζε κηαο κφληκεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ζηελ νπνία ζα ππάξρεη

εθπξνζψπεζε (α) ησλ ηνκέσλ θαη (β) φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ νκάδσλ (κειψλ ΓΔΞ,
δηδαζθφλησλ ΞΓ 407/80, ΔΡΔΞ, ΔΔΓΗΞ, πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε γξακκαηεηαθή
θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηεο επηηξνπήο ζε κφληκε βάζε απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ.


Ζ αληηθαηάζηαζε ηεο κεζνδνινγίαο ζπγθέληξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θπξίσο κε

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο ζπγθέληξσζεο ησλ
ζηνηρείσλ.


Ζ ρξεζηκνπνίεζε ελφο θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ, ην νπνίν

ηαπηφρξνλα κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, λα πξνβαίλεη ζηε δεκηνπξγία βάζεο
δεδνκέλσλ γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ.


Ζ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί κε κάζεκα

έξεπλαο ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ ζε πξνπηπρηαθφ ή θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Κε ηνλ ηξφπν
απηφ, ζα κπνξνχζε λα ππνβνεζεζεί ε νκάδα εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ελψ ηαπηφρξνλα νη
θνηηεηέο/ξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξνηεηλφκελν κάζεκα ηεο έξεπλαο, αθελφο ζα έρνπλ ην
φθεινο ηνπ καζήκαηνο αθεηέξνπ ζα επαηζζεηνπνηνχληαη ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ
αμηνιφγεζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα.
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2. Ξαξνπζίαζε ηνπ Ρκήκαηνο

2.1 Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Ρκήκαηνο
To Ρκήκα ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ
(Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.) (www.rhodes.aegean.gr/tepaes), ηδξχζεθε ην 1987, κε ηνλ ηίηιν «Ρκήκα
Λεπηαγσγψλ» θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ παξνχζα επσλπκία θαη ην αληίζηνηρν αλαλεσκέλν
Ξξφγξακκα Ππνπδψλ απφ ην 2002 (βι. Ξαξάξηεκα 5). Απνηειεί Ρκήκα ηεο Πρνιήο
Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ελφο παλεπηζηεκίνπ-δηθηχνπ πνπ
ιεηηνπξγεί ζε έμη λεζηά ηνπ Αηγαίνπ –Ιέζβν, Σίν, Πάκν, Οφδν, Πχξν θαη Ιήκλν. Ζ Πρνιή
Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θηινμελείηαη ζην Γήκν Οφδνπ θαη πεξηιακβάλεη ην Ξαηδαγσγηθφ
Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΞΡΓΔ), ην Ρκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη
ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ (Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.) θαη ην Ρκήκα Κεζνγεηαθψλ Ππνπδψλ (ΡΚΠ).
Ξεξηιακβάλεη επίζεο ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηεο Πρνιήο θαη ησλ Ρκεκάησλ, ηε Βηβιηνζήθε
(παξάξηεκα ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο) θαη δπν δηδαζθαιεία (Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο ππφ
ηελ αηγίδα ηνπ ΞΡΓΔ θαη ην Γηδαζθαιείν Θσλζηαληίλνο Θαξαζενδσξή, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.).
Ζ πφιε ηεο Οφδνπ (ζηo λεζί ηεο Οφδνπ, κε έθηαζε 1398 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα πνπ απνηειεί
ην κεγαιχηεξν λεζί ηεο Γσδεθαλήζνπ, ζην νπνίν δνπλ πάλσ απφ 100.000 θάηνηθνη) είλαη απφ
ηηο πινπζηφηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο ζε θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ηζηνξία, πνιηηηζκφ
θαη δξαζηεξηφηεηεο. Βξίζθεηαη ζην βφξεην άθξν ηνπ λεζηνχ ηεο Οφδνπ θαη απνηειεί ηελ
πξσηεχνπζα ηνπ Λνκνχ Γσδεθαλήζνπ. To κεζαησληθφ ηκήκα ηεο πφιεο, κε ην εληππσζηαθφ
νρπξσκαηηθφ ηείρνο, δηαηεξεί αλαιινίσην ην κεζαησληθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη έρεη
αλαγλσξηζζεί σο Κλεκείν Ξαγθφζκηαο Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο. Πήκεξα, απνηειεί έλα
δσληαλφ θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο πφιεο, φπνπ αλαπηχζζνληαη εκπνξηθέο, ηνπξηζηηθέο θαη
ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ πεξηιακβάλεη θαη θαηνηθήζηκεο πεξηνρέο. Πην ζχγρξνλν
ηκήκα ηεο πφιεο θπξηαξρεί ε θνζκνπνιίηηθε αηκφζθαηξα ελφο ζχγρξνλνπ ηνπξηζηηθνχ
ζέξεηξνπ, κε επηβιεηηθά δεκφζηα θηίξηα, κεγάινπο θαη άλεηνπο δξφκνπο κε δελδξνζηνηρίεο,
πάξθα, παξαιίεο θαη έλα πινχζην θαη πνιπζχρλαζην εκπνξηθφ θέληξν. Γεγνλφο πνπ εληζρχεη
ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο ζε λένπο αλζξψπνπο ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε
κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζπνπδψλ.
Ζ Πρνιή ζηεγάδεηαη ζε δχν κεγάια δηψξνθα θηήξηα (πξψελ Πρνιή Σσξνθπιαθήο θαη πξψελ
Θαδέξκα Οεγγίλα) ζηελ νδφ Γεκνθξαηίαο ηα νπνία αλήθνπλ ζην δεκφζην θαη έρνπλ
παξαρσξεζεί ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη ζε έλα ελνηθηαζκέλν θηήξην ζηελ νδφ
Αιεμάλδξνπ Γηάθνπ, ελψ θαη έλα λέν θηίξην ζηελ νδφ 25εο Καξηίνπ ελνηθηάδεηαη ζηελ
παξνχζα θάζε γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Πρνιήο. Ρα δπν θηήξηα ηνπ
δεκνζίνπ απνηεινχλ

ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ηεο Ηηαιηθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ

Κεζνπνιέκνπ θαη θηινμελνχλ αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξηα, βηβιηνζήθεο θαη γξαθεία
δηδαζθφλησλ/νπζψλ. Πηελ παξνχζα θάζε ην έλα απφ ηα δπν παξαδνζηαθά θηήξηα έρεη
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αδεηάζεη –ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο κεηά ηνλ ηειεπηαίν ζεηζκφ ζην λεζί- κε ζηφρν λα
αλαπαιαησζεί θαη λα αλαθαηληζζεί. Ρν ελνηθηαζκέλν θηήξην ηεο νδνχ Αιεμάλδξνπ Γηάθνπ
θαιχπηεη θπξίσο γξαθεία δηδαζθφλησλ/νπζψλ Ρν θηήξην ηεο νδνχ 25 εο Καξηίνπ λνηθηάζηεθε
γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ παξαδνζηαθνχ
θηεξίνπ (πξψελ Πρνιή Σσξνθπιαθήο). Ρν θηήξην πνπ λνηθηάζηεθε παιαηφηεξα ιεηηνπξγνχζε
σο μελνδνρείν θαη ζήκεξα ζηεγάδεη γξαθεία δηδαζθφλησλ, εξγαζηήξηα θαη

αίζνπζεο

δηδαζθαιίαο.
2.2. Ηζηνξηθφ εμέιημεο ηνπ Ρκήκαηνο
2.2.1 . Πηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο
Ρν Ρκήκα απνηειείηαη απφ:
-

Γηδαθηηθφ Ξξνζσπηθφ: Δίθνζη έλα (21) Κέιε Γ.Δ.Ξ. (10 Θαζεγεηέο, 3 Αλαπιεξσηέο
Θαζεγεηέο, 6 Δπίθνπξνη Θαζεγεηέο, 2 Ιέθηνξεο), θαη Γεθανρηψ (18) Γηδάζθνληεο κε
ζχκβαζε ΞΓ.407/80.  Πχλνιν: 39 Γηδάζθνληεο

-

Κέιε ΔΔΓΗΞ: 1 κέινο

-

Κέιε ΔΡΔΞ: 2 κέιε

-

Γηνηθεηηθφ Ξξνζσπηθφ: 1 Κφληκνο ππάιιεινο, 2 κέιε Η.Γ.Α.Σ, 3 κέιε ΗΓΝΣ (γξακκαηείεο
Ξ.Κ.Π.) θαη 1 κέινο κε ζχκβαζε εξγαζίαο (1 ζε Γξακκαηεία Ξ.Κ.Π.). Πχλνιν: 7 κέιε

Γηάγγξακκα 2.1 : Πηειέρσζε ηκήκαηνο
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2.2.2. Αξηζκφο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ

Ξξνπηπρηαθνί θνηηεηέο/ξηεο : 700
Κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ξηεο : 149
π. Γηδάθηνξεο: 64 πνςήθηνη Γηδάθηνξεο
Γηα πιεξέζηεξε αλάιπζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ξηψλ βι.
Ξαξάξηεκα 3.

2.2.3 Απφθνηηνη Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.:

Ξξνπηπρηαθνί Πχλνιν απνθνίησλ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.: 1572 θνηηεηέο/ηξηεο
(απφ αθαδεκατθά έηε: 1987-1988 έσο 2009-2010). Απνθνηηνχλ εηεζίσο
θαηά Κέζν Όξν: πεξίπνπ 95 θνηηεηέο.

1572

Απφθνηηνη Ξ.Κ.Π.:

586



Ξ.Κ.Π. «Ξαηδηθφ Βηβιίν θαη Ξαηδαγσγηθφ ιηθφ» (1998/99 ζήκεξα),

97



Ξ.Κ.Π. «Κνληέια Πρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθψλ
Κνλάδσλ»,. ». (2005/06-2009/10)

192



Ξ.Κ.Π. Ξεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε,

155



Ξ.Κ.Π. «Φχιν θαη Λέα Δθπαηδεπηηθά θαη Δξγαζηαθά
Ξεξηβάιινληα ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο». (2005/062009/10)

142

Γηδάθηνξεο (2002- Νθη 2010)

64

Απφθνηηνη Γηδαζθαιείνπ

97



Γεληθήο αγσγήο

64



Δηδηθήο αγσγήο

33

Απφθνηηνη πξνγξακκάησλ αθαδεκατθήο αλαβάζκηζεο
 Πχλνιν απνθνίησλ

315
2634

2.3 Πθνπφο θαη ζηφρνη ηνπ Ρκήκαηνο.
2.3.1. Πηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Ρκήκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ Νδεγφ Ππνπδψλ
Ρν Ρκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ
(Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.) απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ζηα 1987, επηδηψθεη ηελ επηζηεκνληθή, ηερλνινγηθή θαη
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ ζε πςειφ επίπεδν, ψζηε λα γίλνπλ ηθαλνί λα
ζρεδηάδνπλ, λα πινπνηνχλ θαη λα αμηνινγνχλ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, ππεξεζίεο θαη πξντφληα
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γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη γηα άιινπο εηδηθνχο πιεζπζκνχο, εκπινπηίδνληαο ηελ
εθπαίδεπζε κε ζπζηεκαηηθή γλψζε, εκπεηξίεο, θνηλσληθή επαηζζεζία θαη πξννπηηθή.
Νη ζχγρξνλεο εμειηθηηθέο ηάζεηο πξνυπνζέηνπλ ζπνπδέο ζε θαηλνηφκεο ζεκαηηθέο
πξνζεγγίζεηο, εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε,
επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζε καζεηέο/ξηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά
πιαίζηα θαη ζε δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα (π.ρ. πεξηβάιινλ,
ηζφηεηα ησλ θχισλ θιπ). Πηα πιαίζηα απηά νη ζπνπδέο ζην Ρκήκα νξγαλψλνληαη ζε λέεο
γλσζηηθέο πεξηνρέο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, ζε λέεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη λέεο
ηερλνινγίεο, ψζηε νη απφθνηηνη/εο λα κπνξέζνπλ λα επηηειέζνπλ ην επηζηεκνληθφ θαη
δηδαθηηθφ ηνπο έξγν, αληαπνθξηλφκελνη/εο ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη ε
επνρή καο, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ν δηεζλήο αληαγσληζκφο.
Ρα παξαπάλσ ζπλάδνπλ κε ηελ πξφζεζε ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π λα κειεηψληαη νη ηειεπηαίεο
εμειίμεηο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο ζεσξίεο θαη ζηηο εξκελείεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ εηθφλα ηνπ
παηδηνχ ηεο λεπηαθήο ειηθίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε έλαλ θφζκν πνπ
αλαζεσξεί ζπλερψο ηε ζέζε ηνπ απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα.

2.3.2. Ξψο αληηιακβάλεηαη ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο ηνπο ζηφρνπο
θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Ρκήκαηνο;

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε γλψζε απμάλεηαη κε ξαγδαίν ξπζκφ, κε ζπλέπεηα ε κεηάδνζή ηεο
λα απνηειεί έλα δχζθνια επηηεχμηκν ζηφρν ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Ηδηαίηεξα ζηα
Ξαηδαγσγηθά Ρκήκαηα ην πξφβιεκα απηφ είλαη εληνλφηεξν ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο. Πηα Ρκήκαηα απηά γίλεηαη πξάγκαηη φιν
θαη πην θαλεξφ φηη ε πξφζβαζε ζηε γλψζε δελ είλαη ππφζεζε επηζηεκψλ απνκνλσκέλσλ
κεηαμχ ηνπο, αιιά απνηέιεζκα ζχλζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ
θιάδσλ θαη πξνζεγγίζεσλ.
Δπηπξφζζεηα, ε εθπαίδεπζε δελ είλαη, σο πξνο ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ηεο,
ζεζκφο αλαιινίσηνο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. πφθεηηαη ζε αιιαγέο. Νη θνηηεηέο/ξηεο ησλ
ζεκεξηλψλ Ξαηδαγσγηθψλ Ρκεκάησλ πξνεηνηκάδνληαη γηα ηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο ζ’ έλα
θφζκν ζηνλ νπνίν ζπληεινχληαη επαλαζηαηηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο φζν θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ. Νη αιιαγέο απηέο είλαη εκθαλείο ηφζν ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηε δεκφζηα δσή
φζν θαη ζηελ ηδησηηθή θαη πξνζσπηθή δσή ηνπ/ηεο θαζελφο/θαζεκηάο.
Νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, παξάιιεια κε ηελ ελζπλείδεηε πξνεηνηκαζία γηα ηε κειινληηθή
απαζρφιεζε, κέζα απφ ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ έκκεζα θαη ζηε
δηακφξθσζε

ηεο

πξνζσπηθφηεηαο

ησλ

θνηηεηψλ/ξηψλ

.

Ζ

κνξθή

ζρέζεσλ

δηδαζθφλησλ/νπζψλ-δηδαζθνκέλσλ, ν ηξφπνο πξφζβαζεο ζηε γλψζε θαη ε αμηνιφγεζε
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γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, δειαδή, γεληθφηεξα, ε νξγάλσζε ζπνπδψλ κπνξεί λα εληζρχζεη θαη
λα εκπεδψζεη ή αληίζεηα, λα αλαηξέςεη γλψξηκα θαη «απηνλφεηα» πξφηππα πνπ απνηέιεζαλ,
κέρξη ηελ είζνδν ζην Ξαλεπηζηήκην, ηε βάζε ησλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ
θνηηεηψλ/ξηψλ . Δπηπιένλ, ε νξγάλσζε ζπνπδψλ κπνξεί λα ππεξεηεί ηνπο δεδεισκέλνπο
ζηφρνπο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, κε ην λα βξίζθεηαη ζε αξκνληθή ζρέζε κε ην πεξηερφκελν
ζπνπδψλ, ή αληίζεηα λα ηνπο ππνλνκεχεη, κε ην λα βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε απηφ.
Ζ άπνςε ελφο Ξαλεπηζηεκηαθνχ Ρκήκαηνο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ νξγάλσζε ησλ
ζπνπδψλ απνηππψλεηαη ζην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ. Κε απηή ηελ έλλνηα, ην Ξξφγξακκα
Ππνπδψλ απνηειεί πιαίζην εξγαζίαο-δσήο γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο . Ραπηφρξνλα
απεηθνλίδεη ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζην Ρκήκα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ζπγθεθξηκέλεο
επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο θαη απνθαιχπηεη, κε ηηο ζρέζεηο
πνπ πξνζπαζεί λα εγθαζηδξχζεη ζην Ξαλεπηζηήκην αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηε γλψζε,
ηελ εηθφλα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ νπνία δηαθαηέρνληαη δηδάζθνληεο/νπζεο
θαη δηδαζθφκελν/εο ζην Ρκήκα απηφ.
Κε βάζε ηα παξαπάλσ, νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζην Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. έρνπλ ζηφρν λα
δεκηνπξγήζνπλ επηζηήκνλεο:


Κε νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα, πνπ δηαζέηνπλ επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη

δεμηφηεηεο αιιά θαη εθείλεο ηηο ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ ηνπο νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε θαη
θξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηειηθά ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο.


Ηθαλνχο/έο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο

εξγαζίαο θαη έηνηκνπο/εο γηα ελεξγή θαη δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία.
Δηδηθφηεξα, ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ νξάκαηνο θαη
ησλ ζηφρσλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ησλ ζπνπδψλ πνπ επηδηψθεη λα πξνζθέξεη. Ρν πεξηερφκελν
ζπνπδψλ εμειίζζεηαη δηαρξνληθά, θαηά θαλφλα εκπινπηηδφκελν ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
ζχγρξνλεο

επηζηεκνληθέο,

αθαδεκατθέο

θαη

θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο

αλάγθεο.

Ζ

θαηαιιειφηεηά ηνπ αμηνινγείηαη ζε εηήζηα βάζε κεηά απφ ζπδήηεζε ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε
θαη απεηθνλίδεηαη ζηνλ Νδεγφ Ππνπδψλ (βι. Ξαξάξηεκα 1Α).
Πχκθσλα

κε

απηφ

ην

Ξξφγξακκα

Ππνπδψλ,

νη

θνηηεηέο/ξηεο

ηνπ

Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.

πξνεηνηκάδνληαη γηα λα εξγαζηνχλ ζηα λεπηαγσγεία ηεο ρψξαο καο ή/θαη αλαιάβνπλ ζέζεηο
ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ρν πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο νξίδεηαη απφ ηηο
αλάγθεο ηεο κειινληηθήο απαζρφιεζήο ηνπο. Πην πιαίζην απηφ, ε ειιεληθή θνηλσλία απαηηεί
θαη ππνζηεξίδεη λέεο κνξθέο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθξηβψο επεηδή δηαηζζάλεηαη
φηη νη επεξρφκελεο, ζην άκεζν κέιινλ, αιιαγέο πξνυπνζέηνπλ λέν είδνο εθπαηδεπηηθψλ θαη
ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Κπξνζηά ζ’ απηέο ηηο αιιαγέο, ην Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π είλαη ππνρξεσκέλν
λα αληαπνθξηζεί θαη λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο πξνθίι απνθνίηνπ πνπ λα δηαζέηεη
ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο ψζηε λα κπνξεί λα επηηχρεη
πξνζσπηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο θαη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Γη’
απηφ ην Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π επηδηψθεη:
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 Λα δψζεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ην πεδίν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, φπσο
απηέο εμειίζζνληαη ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη ηεο Γλψζεο, θαη πάληα
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο, ηζηνξηθέο θαη νηθνινγηθέο
ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ζήκεξα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο.
 Λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο.
 Λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο θνηηεηέο/ξηεο ζε ζέκαηα αιιειεγγχεο, ηζφηεηαο, αεηθνξίαο θαη
θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο.
 Λα αλαπηχμεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλνχλ, λα
ζπλδηαιέγνληαη θαη λα βξίζθνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπο.


Λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα δξνπλ σο ελεξγνί δεκνθξαηηθνί πνιίηεο.

Ρέηνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε είλαη ήδε ζήκεξα απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη ε ρψξα καο,
μεπεξλψληαο ην ράζκα γλψζεσλ πνπ ηε ρσξίδεη απφ πνιιέο πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά ρψξεο,
λα δηεθδηθήζεη αλζξψπηλεο ζπλζήθεο δσήο ζε κηα δίθαηα θαη ηζφηηκα νξγαλσκέλε θνηλσλία
θαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ πξφθιεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αμηνπνηψληαο ηηο ηεξάζηηεο
δπλαηφηεηεο πνπ απηέο πξνζθέξνπλ ζε πνιιαπιά επίπεδα.
Κε ηα δεδνκέλα απηά, παξάιιεια πξνο ηνλ παξαδνζηαθφ ζηφρν ηεο εμάζθεζεο βαζηθψλ
ηθαλνηήησλ, ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. δίλεηαη:
α) Πηε γισζζηθή αγσγή, αθνχ απηή θαιιηεξγεί ηελ ηθαλφηεηα γηα επηθνηλσλία θαη νπζηαζηηθή
εμάζθεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ.
β) Πηελ πεξηβαιινληηθή θαη θηιεηξεληθή αγσγή, αθνχ ρσξίο απηή ε αλζξσπφηεηα ηείλεη λα
θαηαζηξέςεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε βηνινγηθή ηεο χπαξμε.
γ) Πηελ αγσγή γηα ζπλεηδεηέο ζρέζεηο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο,
αθνχ ρσξίο απηή ε θνηλσλία καο θηλδπλεχεη λα εμειηρζεί ζε ππφδνπιν ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ θαη λα επηηξέςεη ηελ εκθάληζε ελφο λένπ είδνπο αλαιθαβεηηζκνχ γηα έλα
κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ.
δ) Πηε κνπζηθή θαη αηζζεηηθή αγσγή, αθνχ απηνλνκία θαη αηνκηθή ειεπζεξία είλαη απφξξνηα
ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ λα δηακνξθψλεη ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν κε ηδηαίηεξν –
πξνζσπηθφ– ηξφπν, ηθαλφηεηα πνπ θαιιηεξγείηαη θαηεμνρήλ ζηα πιαίζηα κνπζηθήο θαη
αηζζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
ε) Πηε κε-ζεμηζηηθή αγσγή, αθνχ εμαλζξσπηζκέλε θνηλσλία δελ λνείηαη φηαλ ππάξρνπλ
δηαθξίζεηο ζε βάξνο θάπνησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη φζν δηαηεξνχληαη παξαδνζηαθά
ζηεξεφηππα θαη δηαθξίζεηο ησλ νπνίσλ ε ππέξβαζε δελ απνηειεί κφλν λνκηθφ δήηεκα,
αιιά πξνυπνζέηεη ηε ξηδηθή αιιαγή αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ θαη, ζπλεπψο, ηελ νιφπιεπξε
αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο.
Ππλνπηηθά θαη κε βάζε ηηο ζπδεηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ αιιά θαη ηηο απνθάζεηο ησλ
γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ην βαζηθφ φξακα ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. ήηαλ θαη είλαη ε αλάδεημή ηνπ ζε
πξφηππν Ξαλεπηζηεκηαθφ Ρκήκα θαη ηαπηφρξνλα ζε αλνηθηφ θαη επέιηθην νξγαληζκφ
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παξαγσγήο γλψζεο, έξεπλαο θαη κάζεζεο. Ρν φξακα απηφ ζπλδέζεθε κε πέληε γεληθνχο θαη
θχξηνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ:
(1) Ρελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ εχξνπο, πςειήο πνηφηεηαο θαη ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο
παξαγφκελνπ δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ, επηζηεκνληθνχ, θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ.
(2) Ρελ δηακφξθσζε κηαο ηδηαίηεξεο αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο, ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο ζην
πεξηερφκελν

θαη

ηε

ζχλδεζε

κεηαμχ

ησλ

καζεκάησλ

ηνπ

Νδεγνχ

Ππνπδψλ,

πξνζαξκνζκέλεο ζηνπο άμνλεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο αεηθνξίαο,
ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο θαηλνηνκίαο.
(3) Ρε δηακφξθσζε ηδηαίηεξεο ‘θνπιηνχξαο’ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμαζθάιηζε άξηζησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ηε δηακφξθσζε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηελ ελζάξξπλζε
ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ησλ ηνκέσλ ηνπ ηκήκαηνο.
(4) Ρε ζχλδεζε ηνπ Ρκήκαηνο κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ επξχηεξε παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα.
(5) Ρν ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο κε ζαθείο ζηφρνπο πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηε καθξφρξνλε βησζηκφηεηα ηνπ ηκήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή ηνπ
βειηίσζε.

2.3.3. πάξρεη απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΘ ίδξπζεο) ζηφρσλ
ηνπ Ρκήκαηνο απφ εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Ρκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη;
Πε γεληθέο γξακκέο, νη βαζηθνί ζηφρνη δελ έρνπλ αιιάμεη. πάξρεη φκσο κεγαιχηεξε
εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ζην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ θαη ζηηο
εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη πξνζεγγίζεηο, κε θξηηήξην ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηεο
παηδαγσγηθήο θαη ελ γέλεη ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο θαη ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή θαη
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπίζεο, δηαθαίλεηαη κηα αιιαγή ζηε βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζην
Ρκήκα φζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη αμηψλ ζπκβαηψλ κε ηα κεγάια θνηλσληθά
θαη εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ηνλ θφζκν
γεληθφηεξα.

2.3.4. Δπηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ ζήκεξα ην Ρκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα
επηδηψθεη; Αλ φρη, πνηνη παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ
πξνζπάζεηα απηή;
Πε κεγάιν βαζκφ, νη ζηφρνη επηηπγράλνληαη. Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ είλαη νη εμήο:
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Πηνλ δηδαθηηθφ άμνλα
 Ν κεγάινο δηδαθηηθφο θφξηνο πνπ αλαιακβάλνπλ νη δηδάζθνληεο/νπζεο εηδηθά αλ
ιεθζνχλ ππφςε νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ην δηδαζθαιείν
 Ν κεγάινο αξηζκφο πξνπηπρηαθψλ θαη ηδηαίηεξα κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ
επηβιέπνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο/νπζεο αλά έηνο
 Ζ νξγάλσζε, επίβιεςε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ
 Ν κεγάινο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ/ξηψλ εηδηθά ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα.
 Ζ θηηξηαθή αλεπάξθεηα θαη εηδηθφηεξα ε αλεπάξθεηα ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη
εξγαζηήξηα θαη ε ειιηπήο ζπληήξεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο.
 Ν αλεπαξθήο αξηζκφο πξνζσπηθνχ ζηήξημεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ (π.ρ. απνζπαζκέλνη
εθπαηδεπηηθνί).
Πηνλ εξεπλεηηθφ άμνλα
 Ν αλεπαξθήο εμνπιηζκφο ηεο βηβιηνζήθεο θαη νη ειιείςεηο ζε εξεπλεηηθέο ππνδνκέο (π.ρ.
θαηάιιεια ινγηζκηθά, ππνινγηζηέο θιπ).
 Ζ αλεπάξθεηα θαηάιιεινπ βνεζεηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζηαζεξή ζρέζε
εξγαζίαο/ζπλεξγαζίαο .
 Ζ αλεπαξθήο ζπλεξγαζία κε εξεπλεηηθέο νκάδεο πιαηζησκέλεο απφ ππνςήθηνπο
δηδάθηνξεο, κεηαπηπρηαθνχο θαη πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο/ξηεο .
 Ζ δπζθνιία επίβιεςεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ αιιά θαη αμηνπνίεζήο ηνπο ζηηο
εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π., θπξίσο ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ
θηεξηαθψλ ππνδνκψλ.
Πην δηνηθεηηθφ άμνλα
 Ν κηθξφο αξηζκφο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε αλεπάξθεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ππνδνκψλ.
 Νη πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ.

2.3.5. Θεσξείηε φηη ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ
(ζην ΦΔΘ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Ρκήκαηνο;
Γελ δηαθαίλεηαη αλάγθε αλαζεψξεζεο ησλ ζηφρσλ (Βι. παξαπάλσ. 2.3 3)
2.4 Γηνίθεζε ηνπ Ρκήκαηνο
Ρν Ρκήκα δηνηθείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Ν/ε Ξξφεδξνο
ηνπ Ρκήκαηνο αλαιακβάλεη ην κεγαιύηεξν βάξνο ηνπ δηνηθεηηθνύ έξγνπ θαη ζπλεπηθνπξείηαη
από ηνλ Αλαπιεξσηή Ξξόεδξν. Θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 Ξξόεδξνο ηνπ
Ρκήκαηνο ήηαλ ν θνο Αλαζηάζηνο Θνληάθνο, θαζεγεηήο, κε αλαπιεξψηξηα πξφεδξν ηελ θα
Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ. Ζ γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο ζπγθαιείηαη θάζε κήλα ή θαη
ζπρλφηεξα αλ ζπληξέρεη ιφγνο.
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2.4.1. Δπηηξνπέο ηνπ Ρκήκαηνο

Πην Ρκήκα έρνπλ θαζνξηζηεί θαη ιεηηνπξγνύλ νξηζκέλεο Δπηηξνπέο, ηα κέιε ησλ νπνίσλ
αλαθαζνξίδνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο.
Δπίζεο, θαζνξίδνληαη νη Δθπξφζσπνη ηνπ Ρκήκαηνο ζε δηάθνξα φξγαλα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ.
Ζ ιεηηνπξγία Δπηηξνπψλ ππνβνεζά ζεκαληηθά ηε δηνίθεζε ηνπ Ρκήκαηνο, θαζώο επηκεξίδεη ην
δηνηθεηηθό έξγν ζε κηθξόηεξα κέξε, επηηξέπεη ηελ θαιύηεξε κειέηε ησλ ζεκάησλ από ηελ
Δπηηξνπή πνπ ηα έρεη αλαιάβεη, ππνβνεζά ζηε ιήςε δύζθνισλ απνθάζεσλ, απνηξέπεη
ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο, επηηξέπεη ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή, δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ζην
ρεηξηζκό ζεκάησλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζε όια ηα κέιε Γ.Δ.Ξ.
λα αλαιακβάλνπλ δηνηθεηηθνύ ηύπνπ έξγν θαη επζύλεο, ώζηε λα πξνεηνηκάδνληαη θαη γηα
άιιεο πεξηζζόηεξν απαηηεηηθέο ζέζεηο ζην πιαίζην ηεο απηνδηνίθεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ.
Θαηά ηα ηειεπηαία έηε, ην έξγν ησλ Δπηηξνπώλ έρεη εληαζεί θαη πνιιά δύζθνια ζέκαηα
πξνζεγγίζηεθαλ κέζα από απηέο (π.ρ. αλακόξθσζε ηνπ Νδεγνχ ζπνπδψλ, αλακόξθσζε
Γηδαθηηθήο Άζθεζεο, θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο, θ.ά.). Γεληθά, ε ιεηηνπξγία ησλ Δπηηξνπώλ
δηεμάγεηαη κε απνηειεζκαηηθόηεηα, ζπκκεηνρηθόηεηα θαη πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη ζπκβάιιεη
ζεκαληηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Ρκήκαηνο.
Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 νη θπξηφηεξεο Δπηηξνπέο είλαη νη εμήο:

Δπηηξνπή νδεγνχ Ππνπδψλ
Ληθήηαο Ξνιεκηθφο
Ησάλλεο Σαηδεγεσξγίνπ
Διέλε Θενδσξνπνχινπ
Γηνλχζηνο Γνπβηάο
Δκκαλνπήι Θφλζνιαο
Γεψξγηνο Φεζάθεο
Ησάλλεο Ξαπαδάηνο
Καίξε Θσλζηαληίλνπ
1 εθπξφζσπνο Φ. Π.
Δπηηξνπή πξνκεζεηψλ
Σξπζάλζε Πθνπκπνπξδή
Δκκαλνπήι Θφλζνιαο
Καξία Γθαζνχθα
Δπηηξνπή παξαξηήκαηνο Γηπιψκαηνο
Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ
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Γηακάληε Αλαγλσζηνπνχινπ
Διέλε Θενδσξνπνχινπ
Ησάλλε Ρζανχζε
Γηνλχζην Γνπβηά
Δπηηξνπή θαηαλνκήο ρψξσλ:
Ραθηηθφ κέινο : Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ
Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο : Ληθήηαο Ξνιεκηθφο
Δπηηξνπή Ξιεξνθνξηθήο:
Ραθηηθφ κέινο : Γεψξγηνο Φεζάθεο
Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο : Σξπζάλζε Πθνπκπνπξδή
Δπηηξνπή Ξξνυπνινγηζκνχ:
Ραθηηθφ κέινο : Ησάλλεο Ξαπαδφπνπινο
Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο : Ησάλλεο Σαηδεγεσξγίνπ
Δπηηξνπή Ππληνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ θαη Δμνπιηζκνχ:
Ραθηηθφ κέινο : Ξεξζεθφλε Φψθηαιε
Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο : Δκκαλνπήι Θφλζνιαο
Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο:
Ραθηηθφ κέινο : Διέλε Θενδσξνπνχινπ
Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο : Ησάλλεο Ξαπαδάηνο
Δπηηξνπή παξαιαβήο παγίσλ ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.:
Ραθηηθά κέιε :
Αλαζηάζηνο Θνληάθνο
Γεψξγηνο Φεζάθεο
Δκκαλνπήι Θφλζνιαο
Αλαπιεξσκαηηθά κέιε :
Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ
Ησάλλεο Ξαπαδφπνπινο
Ξεξζεθφλε Φψθηαιε.
Νξηζκφο εθπξνζψπσλ ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
Ραθηηθφ κέινο : Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ
Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο : Ληθήηαο Ξνιεκηθφο
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Δπηηξνπή

Πηξαηεγηθνχ

Πρεδηαζκνχ,

Αθαδεκατθνχ

Ξξνγξακκαηηζκνχ

θαη

Αμηνιφγεζεο (Δ.Ξ.Α.).
Ησάλλεο Σαηδεγεσξγίνπ
Σξηζηίλα Ξαπαειηνχ
Γηνλχζηνο Γνπβηάο
Γεψξγηνο Φεζάθεο
Ησάλλεο Ξαπαδάηνο
Ππληνλίζηξηα ηεο επηηξνπήο θαζψο θαη εθπξφζσπνο ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ αληίζηνηρε επηηξνπή
ηεο Πρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ :
Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ.

Eπηηξνπή

επεμεξγαζίαο

Δθαξκνγήο

ηνπ

Ππζηήκαηνο

Κεηαθνξάο

θαη

Ππζζψξεπζεο Ξηζησηηθψλ Κνλάδσλ, ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο.
Καξία Θαΐια
Αλαζηάζηνο Θνληάθνο
Γηακάληε Αλαγλσζηνπνχινπ
Διέλε Θενδσξνπνχινπ
Ξεξζεθφλε Φψθηαιε
Σξηζηίλα Ξαπαειίνπ
Γηνλχζηνο Γνπβηάο
Γεψξγηνο Φεζάθεο
Ππληνλίζηξηα ηεο επηηξνπήο :
Διέλε Θενδσξνπνχινπ.

2.4.2 Δζσηεξηθνί Θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο
Πην Ρκήκα έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαη ηζρχνπλ νη εμήο Δζσηεξηθνί Θαλνληζκνί:
Α) Ν θαλνληζκφο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ είλαη
ελζσκαησκέλνο

ζηνλ

Νδεγφ

Ππνπδψλ. Απηφο

γλσζηνπνηείηαη

ζηνπο

εηζαγφκελνπο

πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο/ξηεο θαη ζε φπνηνλ/α άιιν/ε ηνλ δεηήζεη απφ ηε Γξακκαηεία. (βι.
Ξαξάξηεκα 1Α: Νδεγφο Ππνπδψλ 2009-10).
Β) Ρν Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ππνζηεξίδεη δηνηθεηηθά ηα παξαθάησ πέληε (5)
Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ. Νη Δζσηεξηθνί Θαλνληζκνί ησλ ΞΚΠ, νη νπνίνη
γλσζηνπνηνχληαη ζε νπνηνλδήπνηε ηνπο δεηήζεη απφ ηε Γξακκαηεία. (βι. Ξαξάξηεκα 1Β)
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 Ξ.Κ.Π. «Ξαηδηθφ Βηβιίν θαη Ξαηδαγσγηθφ ιηθφ»
 Ξ.Κ.Π. «Ξεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε»
 Ξ.Κ.Π. «Φχιν θαη Λέα Δθπαηδεπηηθά θαη Δξγαζηαθά Ξεξηβάιινληα ζηελ Θνηλσλία ηεο
Ξιεξνθνξίαο»
 Ξ.Κ.Π. «Κνληέια Πρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθψλ Κνλάδσλ»
 Γ.Ξ.Κ.Π. «Τπρνπαηδαγσγηθή ηεο έληαμεο: Έλα ζρνιείν γηα φινπο»

Γ) Πρεηηθά κε ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηδαζθαιείνπ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΘΑΟΑΘΔΝΓΥΟΖ
θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2327/95 πνπ δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΘ 156/1995
ηεχρνο Α, ηελ κε αξηζκφ 24617/Γ3/Δζ 191 ππνπξγηθή απφθαζε, πνπ δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΘ
345/2003 ηεχρνο Β, ηελ κε αξηζκφ 141870/Γ3 ππνπξγηθή απφθαζε, πνπ δεκνζηεχεηαη ζην
ΦΔΘ 2370/2009 ηεχρνο Β. (βι. παξάξηεκα 1Β)
2.4.3. Γηάξζξσζε ηνπ Ρκήκαηνο
Αλ θαη έρεη θηλεζεί ε δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία Ρνκέσλ, ην Ρκήκα δελ έρεη αθόκα
δηαξζξσζεί ζε ζεζκνζεηεκέλνπο Ρνκείο. Υζηφζν ην Ρκήκα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνπο
αθφινπζνπο πέληε (άηππα ιεηηνπξγνχληεο) ηνκείο:
 Ρνκέαο Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ θαη Γεληθήο Γηδαθηηθήο
 Ρνκέαο Τπρνινγίαο θαη Δηδηθήο Αγσγήο
 Ρνκέαο Θνηλσληνινγίαο, Νηθνλνκίαο, Ξνιηηηθήο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Ππνπδψλ Φχινπ
 Ρνκέαο Ινγνηερλίαο, Γιψζζαο θαη Ξνιηηηζκνχ
 Ρνκέαο Γηδαθηηθήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Ρερλνινγηψλ ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη ησλ
Δπηθνηλσληψλ
Ρα βαζηθά ζέκαηα πνπ κειεηψληαη θαη εξεπλψληαη ζε θάζε ηνκέα είλαη ηα αθφινπζα:


Ρνκέαο

Ξαηδαγσγηθψλ

Ξαηδαγσγηθή,

Γηδαθηηθή

Δθπαίδεπζεο,

Φηινζνθία

Ππνπδψλ

θαη

Γεληθήο

Γηδαθηηθήο:

Γεληθή

Κεζνδνινγία,

Γηαπνιηηηζκηθή

Δθπαίδεπζε,

Ηζηνξία

ηεο

Ξεξηβαιινληηθή

Δθπαίδεπζε,

Ξαηδαγσγηθή

Ξαηδείαο,

ηεο

Δπηθνηλσλία, Κνπζηθή Ξαηδαγσγηθή, Ξαηδαγσγηθή ηνπ Διεχζεξνπ ρξφλνπ, Δπαγγεικαηηθή
Ξαηδαγσγηθή,

Ξαηδαγσγηθή

Γηαρείξηζε

Θαηλνηνκηψλ

θαη

Αιιαγψλ,

Κεζνδνινγία

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Θεσξία Αλαιπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ, Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο,
Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε, Δπξσπατθή δηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε, Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ,
Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθψλ Κνλάδσλ.


Ρνκέαο Τπρνινγίαο θαη Δηδηθήο Αγσγήο : Δμειηθηηθή Τπρνινγία, Γλσζηηθή

Τπρνινγία, Δηδηθή Αγσγή, Ξαηδαγσγηθή Τπρνινγία, Καζεζηαθέο Γπζθνιίεο, Αλάπηπμε ηεο
γιψζζαο ησλ παηδηψλ, Ππκβνπιεπηηθή Τπρνινγία, Θεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο, Γεκηνπξγηθή
Κάζεζε, Τπρνινγηθή Αμηνιφγεζε, Τπρνινγία θαη Δπηθνηλσλία: Κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά,
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Λνεηηθή Αλεπάξθεηα θαη

Τπρνπαζνινγία θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, Ξεξηγξαθηθή θαη

Δπαγσγηθή Πηαηηζηηθή, Τπρνινγηθή Έξεπλα ζην ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο.


Ρνκέαο Θνηλσληνινγίαο, Νηθνλνκίαο, Ξνιηηηθήο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη

Ππνπδψλ

Φχινπ: Θνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο, Νηθνλνκία ηεο Δθπαίδεπζεο θαη

Θνηλσληθννηθνλνκηθή Αλάπηπμε, Δθπαηδεπηηθή Ξνιηηηθή, Γηνίθεζε θαη Πηειέρσζε ηεο
Δθπαίδεπζεο, Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ ζηελ Δθπαίδεπζε, Πρεδηαζκφο
θαη Αμηνιφγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε, Δπηζηεκνινγία θαη Κεζνδνινγία Έξεπλαο, Ππνπδέο
Φχινπ, Ππνπδέο Ξνιηηηζκνχ.


Ρνκέαο Ινγνηερλίαο, Γιψζζαο θαη Ξνιηηηζκνχ: Γισζζνινγία, Γξαπηή Γιψζζα

ζηελ Ξξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, Θεαηξηθή Αγσγή, Θεαηξηθφ Ξαηρλίδη – Απηνζρεδηαζκφο,
Θεσξία θα Δξκελεία ηεο Ινγνηερλίαο, Ιανγξαθία – Ιατθφο Ξνιηηηζκφο, Ινγνηερλία θαη
Έκθπιε Γπλαηθεία Ραπηφηεηα, Ινγνηερληθή Ξξφζιεςε ζηελ Δθπαίδεπζε, Κνπζεηνινγία –
Κνπζεηνπαηδαγσγηθή, Λεφηεξε θαη Πχγρξνλε Λενειιεληθή Ινγνηερλία, Ξαηδηθή Ινγνηερλία,
Ξαηδηθφ Βηβιίν, Ξξνζέγγηζε ηεο Ινγνηερλίαο ζηελ Ξξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε.


Ρνκέαο Γηδαθηηθήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Ρερλνινγηψλ ηεο Ξιεξνθνξίαο

θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ: Γηδαθηηθή Καζεκαηηθψλ, Γηδαθηηθή Πηαηηζηηθήο, Γηδαθηηθή
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Φπζηθή, Σεκεία, Βηνινγία, Ξεξηβάιινλ), Γηδαθηηθή Ρερλνινγηψλ ηεο
Ξιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (Ρ.Ξ.Δ.) θαη Κέζσλ Καδηθήο Δπηθνηλσλίαο (Κ.Κ.Δ.),
Ρ.Ξ.Δ. θαη Κ.Κ.Δ. ζηελ Δθπαίδεπζε, Δθπαηδεπηηθή Κεραληθή, Δθπαηδεπηηθφ ιηθφ θαη Κέζα,
Πρεδηαζκφο Θαηλνηνκηψλ.
Δπίζεο γηα ιφγνπο νκαιήο ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο, ζην Ρκήκα ιεηηνπξγνύλ ηα αθφινπζα
εξγαζηήξηα:
1.

Δξγαζηήξην Ξαηδαγσγηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ εξεπλψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο

2.

Δξγαζηήξην καζεζηαθήο ηερλνινγίαο θαη δηδαθηηθήο κεραληθήο

3.

Δξγαζηήξην παηδηθνχ βηβιίνπ, ιφγνπ θαη ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ

4.

Δξγαζηήξην θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κειεηψλ

5.

Δξγαζηήξην πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο, ςπρνκεηξηθψλ εξεπλψλ θαη θιηληθψλ

εθαξκνγψλ (ππφ ζεζκνζέηεζε)
6.

Δξγαζηήξην εθαξκνζκέλεο έξεπλαο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη αγσγή

(ππφ ζεζκνζέηεζε)
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3. Ξξνγξάκκαηα ζπνπδψλ

3.1 Ξξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ

3.1.1. Ξεξηγξαθή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Ρν Ξξφγξακκα δηέπεηαη απφ έλα ζηαζεξό Θαλνληζκφ Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ, ν νπνίνο
επαλεμεηάδεηαη κηα θνξά ην ρξφλν. Ν θαλνληζκφο γηα ην 2009-2010 είρε εγθξηζεί θαηά ην
εαξηλφ εμάκελν 2008-2009.
Ρν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ πξνζθέξεη ζην ζχλνιν ηνπ πεξίπνπ 160 καζήκαηα απφ ηα νπνία νη
θνηηεηέο/ξηεο επηιέγνπλ (κε νξηζκέλνπο θαλφλεο) θαη δεκηνπξγνχλ έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ
θαηάιιειν γηα ηα δηθά ηνπο επαγγεικαηηθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα. Αλά αθαδεκατθφ
εμάκελν, είλαη ελεξγά πεξίπνπ 65 καζήκαηα. Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη έμη (6)
θαηεγνξίεο καζεκάησλ:
(α) πνρξεσηηθά Καζήκαηα (81 ΓΚ)
(β) πνρξεσηηθά Καζήκαηα Δπηινγήο (30 ΓΚ)
(γ) Έξεπλεο (12 ΓΚ)
(δ) Δηδηθά Καζήκαηα (6ΓΚ) (π.ρ. Γεκηνπξγηθή Κνπζηθή Αγσγή)
(ε) Ξξαθηηθέο Αζθήζεηο (27 ΓΚ)
(ζη) Γηπισκαηηθή Δξγαζία (πξναηξεηηθά) (6 ΓΚ)
Πε θάζε ηνκέα ππάξρνπλ νξηζκέλα καζήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε ππνρξεσηηθά () γλσζηηθά
αληηθείκελα (ην κάζεκα απνηειεί ζηελ πεξίπησζε απηή κέξνο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ)
θαη νξηζκέλα πνπ αλήθνπλ ζε ππνρξεσηηθά επηινγήο (Δ). Δπίζεο, πξνβιέπεηαη «κάζεζε
κέζα απφ ηελ έξεπλα» πνπ αθνξά ζε καζήκαηα έξεπλαο θαη ησλ πέληε ηνκέσλ.
Ξξνβιέπνληαη επίζεο εηδηθά καζήκαηα θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο. πεχζπλνη γηα ηελ έληαμε
ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη ησλ ππνρξεσηηθψλ επηινγήο θαζψο θαη ησλ καζεκάησλ έξεπλαο ζε
θαζέλα απφ ηνπο πέληε (5) ηνκείο ζπνπδψλ είλαη νη δηδάζθνληεο/νπζεο θαη ε Γεληθή
Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο.
Νη πηζησηηθέο κνλάδεο αλά Ρνκέα γηα ηα ππνρξεσηηθά θαη ππνρξεσηηθά επηινγήο είλαη νη
αθφινπζεο:
1.

Ρνκέαο Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ θαη Γεληθήο Γηδαθηηθήο: 27 δηδαθηηθέο κνλάδεο (Γ.Κ.)
θαη 34 πηζησηηθέο κνλάδεο (E.C.T.S.) αληίζηνηρα

2. Ρνκέαο Ππνπδψλ Τπρνινγίαο θαη Δηδηθήο Αγσγήο: 21 δηδαθηηθέο (Γ.Κ.) θαη 26 πηζησηηθέο
κνλάδεο (E.C.T.S.) αληίζηνηρα
3. Ρνκέαο Ινγνηερλίαο Γιψζζαο θαη Ξνιηηηζκνχ: 21 δηδαθηηθέο (Γ.Κ.) θαη 26 πηζησηηθέο
κνλάδεο (E.C.T.S.) αληίζηνηρα
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4. Ρνκέαο Θνηλσληνινγίαο, Νηθνλνκίαο, Ξνιηηηθήο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Ππνπδψλ Φχινπ: 21
δηδαθηηθέο (Γ.Κ.) θαη 26 πηζησηηθέο κνλάδεο (E.C.T.S.) αληίζηνηρα
5.

Ρνκέαο Γηδαθηηθήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Ρερλνινγηψλ ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη ησλ
Δπηθνηλσληψλ: 21 δηδαθηηθέο (Γ.Κ.) θαη 26 πηζησηηθέο κνλάδεο (E.C.T.S.) αληίζηνηρα
(Πχλνιν δηδαθηηθψλ κνλάδσλ: 111)
(Πχλνιν πηζησηηθψλ κνλάδσλ: 138)

Ρα ππνρξεσηηθά καζήκαηα είλαη θαηαλεκεκέλα ζε εμάκελα θνίηεζεο θαη ζπζηήλεηαη νη
θνηηεηέο/ξηεο λα αθνινπζνχλ απηήλ ηελ θαηαλνκή ζηηο ζπνπδέο ηνπο. Γηα ηα ππνρξεσηηθά
επηινγήο ζπζηήλεηαη λα δειψλνληαη αθνχ νινθιεξσζνχλ νη ζπνπδέο ζηα ππνρξεσηηθά
καζήκαηα, εθφζνλ απηά απνηεινχλ ηε βάζε άιισλ καζεκάησλ. Πρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο
ζηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, νη θνηηεηέο/ξηεο

ελεκεξψλνληαη πξνζσπηθά απφ ηνπο

δηδάζθνληεο/νπζεο.
Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ, είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο (Αγγιηθά,
Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ηηαιηθά) ζε επίπεδν επάξθεηαο (πεξίπνπ Lower, DELF 2, Grundstufe).
Νη ζπνπδέο ζην Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π., δηαξθνχλ ην ιηγφηεξν 8 αθαδεκατθά εμάκελα ή ηέζζεξα (4) έηε
ζπνπδψλ. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ απαξαίηεηε είλαη ε θνίηεζε ζε καζήκαηα 162
δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (Γ.M.) θαη 240 ζπλνιηθά πηζησηηθψλ κνλάδσλ (E.C.T.S) αληίζηνηρα
ζηνπο πέληε (5) θχθινπο ζπνπδψλ (1 δηδαθηηθή κνλάδα αληηζηνηρεί, ζπλήζσο, ζ’ έλα σξηαίν
κάζεκα). Δμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα «κία ψξα δηδαζθαιίαο = κία δηδαθηηθή κνλάδα» κπνξνχλ
λ’ απνηεινχλ ζεκηλάξηα, εηδηθέο αζθήζεηο, εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, εηδηθά καζήκαηα θ.ιπ.
Ξάλησο, ζηελ αλαθνίλσζε ησλ καζεκάησλ ηνπ εθάζηνηε εμακήλνπ αλαθέξνληαη νη κνλάδεο
πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κάζεκα.
Γηα θάζε θαηεγνξία καζεκάησλ ηζρχνπλ ηα εμήο:
Α. πνρξεσηηθά καζήκαηα (3 Γ.Κ.)
πνρξεσηηθά είλαη εθείλα ηα καζήκαηα ηα νπνία ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ θαη ζηα
νπνία ππνρξενχληαη λα εμεηαζηνχλ φινη/εο νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Ρκήκαηνο. Πε πεξίπησζε
απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο ελφο ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο, δελ κπνξεί ν/ε θνηηεηήο/ηξηα λα ην
αληηθαηαζηήζεη. Πηφρνο ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ είλαη λα εηζαγάγνπλ ην/ηε
θνηηεηή/ηξηα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο θαη ηε κεζνδνινγία ηνπο θαη λα παξάζρνπλ θνηλή
βαζηθή θαηάξηηζε ζε φινπο ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Ρκήκαηνο.
Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ απηψλ γίλεηαη, θπξίσο, κε κνξθή παξάδνζεο αλ θαη αξθεηά
απφ απηά ζπλδπάδνληαη κε εξγαζηεξηαθέο ή θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη άιιεο θαηλνηφκεο
πξνζεγγίζεηο. Ρα ππνρξεσηηθά καζήκαηα πξνζθέξνληαη θάζε αθαδεκατθφ έηνο ψζηε λα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη θνηηεηέο λα εγγξαθνχλ ζε απηά πξηλ ηελ έληαμή ηνπο ζην
Ξξφγξακκα Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, γηα ην νπνίν πνιιά καζήκαηα είλαη πξναπαηηνχκελα.
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Β. πνρξεσηηθά επηινγήο καζήκαηα (3 Γ.Κ.)
πνρξεσηηθά επηινγήο είλαη ηα καζήκαηα ηα νπνία ν/ε θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί λα επηιέμεη
κεηαμχ απηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ θάζε ηνκέα ζπνπδψλ. Ρα ππνρξεσηηθά επηινγήο
καζήκαηα δελ απνβιέπνπλ ζηελ εηζαγσγή θαη ζηε βαζηθή θαηάξηηζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
επηζηήκεο, αιιά ζηελ εκβάζπλζε ζε επηκέξνπο ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα ηεο ζρεηηθήο
επηζηήκεο θαη παξάιιεια ζηε κχεζε θαη εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηελ εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία. Γηα ην ιφγν απηφ, έρνπλ θπξίσο ζεκηλαξηαθή ή εξγαζηεξηαθή κνξθή. Νη θνηηεηέο
αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη εηζεγήζεσλ ή κηθξέο επηκέξνπο έξεπλεο,
αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο, ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ
ησλ δηδαζθφλησλ.
Ν/ε θνηηεηήο/ηξηα , θαηά ηελ επηινγή θαη δήισζε ησλ καζεκάησλ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ/ηεο φηη ην πξφγξακκα ηνπ
φγδννπ εμακήλνπ πεξηιακβάλεη εθηεηακέλν πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο. Πε πεξίπησζε
απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο ελφο ππνρξεσηηθνχ επηινγήο καζήκαηνο, κπνξεί ν/ε θνηηεηήο/ηξηα
λα ην παξαθνινπζήζεη μαλά ζε επφκελν εμάκελν, εάλ πξνζθέξεηαη, ή λα ην αληηθαηαζηήζεη
κε έλα άιιν ππνρξεσηηθφ επηινγήο κάζεκα.
Γ. Έξεπλεο
Νη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε καζήκαηα ηχπνπ «Έξεπλαο», κέζσ ησλ νπνίσλ εξγάδνληαη ζε
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο «εξεπλψλ», καζαίλνπλ θαη εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο
κεζνδνινγίεο.
Νη θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζήζνπλ 4 έξεπλεο, ζπλνιηθά 12 δηδαθηηθψλ
κνλάδσλ. (Γ.Κ) θαη 16 πηζησηηθψλ (ECTS) αληίζηνηρα. Απφ απηέο, ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πξέπεη
λα είλαη απφ δηαθνξεηηθνχο θχθινπο ζπνπδψλ, θαη κία απφ φπνην θχθιν ζπνπδψλ ζέινπλ.
Γ. Δηδηθά ππνρξεσηηθά καζήκαηα
Ρα Δηδηθά πνρξεσηηθά καζήκαηα «Θαιιηηερληθή Δθπαίδεπζε θαη Γεκηνπξγίεο Δηθαζηηθήο
Κνξθήο», «Γεκηνπξγηθή Θίλεζε» θαη «Γεκηνπξγηθή Κνπζηθή Αγσγή», πξνζθέξνπλ απφ 2
δηδαθηηθέο κνλάδεο (3 πηζησηηθέο κνλάδεο, ECTS, ην θαζέλα) ελψ ε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο
ησλ καζεκάησλ εθηείλεηαη ζε 2 ηνπιάρηζηνλ εμάκελα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζε νιηγνκειείο
νκάδεο θνηηεηψλ.
Δ. Ξξαθηηθή Άζθεζε
Ζ «Ξξαθηηθή Άζθεζε» είλαη ππνρξεσηηθή, ζπληζηά θεληξηθήο ζεκαζίαο εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία θαη γίλεηαη ζε πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο (Λεπηαγσγεία, Γεκνηηθά Πρνιεία,
Ξαηδηθνί Πηαζκνί, Ξξνγξάκκαηα Δπηκφξθσζεο Δλειίθσλ, Νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο
εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ (νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Δπηκνξθσηηθά
Θέληξα, Δθδνηηθνί Νίθνη, Ξαξαγσγνί Δθπαηδεπηηθψλ Ξαηρληδηψλ). Ζ Ξξαθηηθή Άζθεζε
νξγαλψλεηαη ζε 3 θάζεηο, θαη είλαη θαηαλεκεκέλε ζε 2,5 έηε ζπνπδψλ, απφ ην 4ν σο ην 8ν
εμάκελν Ππνπδψλ : Α’ Φάζε: Αλίρλεπζε- Δμνηθείσζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο», Β’ Φάζε:
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Πρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Δηδηθψλ Γηδαθηηθψλ, Γ’ Φάζε: Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο θαη
Δπαγγεικαηηθή Δπάξθεηα (βι Δ1).
Δθηφο απφ απηέο ηηο 3 θάζεηο ππνρξεσηηθψλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ, ζην ηκήκα ιεηηνπξγεί
πξφγξακκα πξναηξεηηθήο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ζε κνλάδεο ηνπ ηδησηηθνχ ή ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα κε πξνβιεπφκελε κηθξή απνδεκίσζε ησλ θνηηεηψλ θαη θαηνρχξσζε ελφο
καζήκαηνο ππνρξεσηηθνχ επηινγήο ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα (βι Δ2).
Δ1. Ξξφγξακκα Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ηξηψλ θάζεσλ
Ρν πξφγξακκα απηφ απνηειεί ππνρξέσζε ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ ηνπ ΡΔΞΔΑΠ θαη θαηαλέκεηαη
ζε ηξεηο θάζεηο θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 4ν έσο θαη ην 8ν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ, σο
εμήο:
Α’ θάζε: «Αλίρλεπζε - εμνηθείσζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο»:
Αληηζηνηρεί ζε 3 δηδαθηηθέο κνλάδεο (Γ.Κ.) θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζην Β’ έηνο (4 ν εμάκελν,
εαξηλφ) κε επνπηεία ηνπ Ρνκέα Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ

θαη Γεληθήο Γηδαθηηθήο. Πηε

δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, νη θνηηεηέο επηζθέπηνληαη ηάμεηο δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ.
Κειεηνχλ ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηε ζχλζεζε ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ, ηηο ζρέζεηο ησλ δηδαζθφλησλ, ην καζεηηθφ δπλακηθφ, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηε
ρξήζε ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Νη πξαθηηθέο αζθήζεηο Α’ θάζεο αληηζηνηρνχλ
ζε έλα ηξίσξν εβδνκαδηαίν κάζεκα. Ρν έλα ηξίην πεξίπνπ ησλ σξψλ αθηεξψλεηαη ζε
παξαθνινπζήζεηο

ζε

Λεπηαγσγεία.

Ξξναπαηηνχκελα

Καζήκαηα:

Κεζνδνινγία

Τπρνπαηδαγσγηθήο Έξεπλαο θαη Θεσξία Αλαιπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη Γηδαθηηθή
Κεζνδνινγία θαη Δθαξκνγέο ηεο.
Β’ θάζε: «Πρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Δηδηθψλ Γηδαθηηθψλ»:
Αληηζηνηρεί ζε 18 Γ.Κ., πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 5ν έσο θαη ην 7ν εμάκελν, κε επνπηεία απφ
κέιε Γ.Δ.Ξ. ησλ αληίζηνηρσλ ηνκέσλ θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο, νη νπνίεο
αληηζηνηρνχλ ζε ηξίσξα εβδνκαδηαία καζήκαηα:
5ν εμάκελν:
Δθαξκνζκέλε Γηδαθηηθή Κνπζηθήο Αγσγήο (2 Γ.Κ.).
(Ξξναπαηηνχκελν κάζεκα: Γεκηνπξγηθή Κνπζηθή Αγσγή)
Δθαξκνζκέλε Γηδαθηηθή Φπζηθήο - Ξεξηβάιινληνο (3 Γ.Κ.),
(Ξξναπαηηνχκελν κάζεκα: Ππγθξφηεζε Δλλνηνινγηθψλ Αλαπαξαζηάζεσλ ζηηο Φπζηθέο
Δπηζηήκεο)
6ν εμάκελν:
Δθαξκνζκέλε Γηδαθηηθή ηεο Ξαηδηθήο Ινγνηερλίαο (3 Γ.Κ.),
(Ξξναπαηηνχκελν κάζεκα: Ξαηδηθφ Βηβιίν: Θεσξία θαη Ηζηνξία)
Δθαξκνζκέλε Γηδαθηηθή Δηθαζηηθήο Αγσγήο (2 Γ.Κ.)
(Ξξναπαηηνχκελν κάζεκα: Θαιιηηερληθή Δθπαίδεπζε θαη Γεκηνπξγίεο Δηθαζηηθψλ Κνξθψλ)
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7ν εμάκελν:
Δθαξκνζκέλε Γηδαθηηθή Καζεκαηηθψλ (3 Γ.Κ.),
(Ξξναπαηηνχκελα καζήκαηα: Γηδαθηηθή Καζεκαηηθψλ, Καζεκαηηθά ζηελ Ξξψηε Πρνιηθή
Ζιηθία, Πρεδηαζκφο Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθνχ ιηθνχ γηα ηηο Θεηηθέο
Δπηζηήκεο)
Δθαξκνζκέλε Γηδαθηηθή Λέσλ Ρερλνινγηψλ (3 Γ.Κ.). (Ξξναπαηηνχκελα καζήκαηα:
Δηζαγσγή ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Δθαξκνγέο ησλ Λέσλ Ρερλνινγηψλ θαη Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ
θαη Ξξντφλησλ ησλ Ρ.Ξ.Δ. γηα ηα Καζεκαηηθά θαη ηε Γηδαζθαιία ηνπο)
Δθαξκνζκέλε Γηδαθηηθή ηεο Γεκηνπξγηθήο Θίλεζεο θαη ηνπ Σνξνχ (2 Γ.Κ.)
(Ξξναπαηηνχκελν κάζεκα: Γεκηνπξγηθή Θίλεζε)
Γ’ θάζε: «Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο θαη Δπαγγεικαηηθή Δπάξθεηα»:
Αληηζηνηρεί ζε 6 δηδαθηηθέο κνλάδεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζην 8ν εμάκελν, εαξηλφ, επνπηεχεηαη
απφ επηηξνπή κειψλ Γ.Δ.Ξ. θαη αληηζηνηρεί ζε εμάσξν εβδνκαδηαίν κάζεκα. Πηε δηάξθεηα ηνπ
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη ηειεηφθνηηνη/εο είλαη ππνρξεσκέλνη/εο λα
αλαιάβνπλ φια ηα θαζήθνληα ηεο/ηνπ Λεπηαγσγνχ ηηο εκέξεο δηδαζθαιίαο. Ξξαγκαηνπνηνχλ
επηζθέςεηο ζε Λεπηαγσγεία, φπνπ ζρεδηάδνπλ θαη αλαπηχζζνπλ κε απηνδχλακε δηδαζθαιία
κηα

Νιηθή

Γηδαθηηθή

Γξαζηεξηφηεηα,

δηεπηζηεκνληθνχ

πεξηερνκέλνπ,

ζηελ

νπνία

πεξηιακβάλεηαη ε κειέηε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ, ε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ θαη ηεο
ζεκαηνινγίαο, ε επηινγή - θαηαζθεπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ε παηδαγσγηθή δηαρείξηζε
θαη ε αμηνιφγεζε. Ππλνιηθά, νη θνηηεηέο/ηξηεο παξαθνινπζνχλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη
παηδαγσγηθά ζηα Λεπηαγσγεία γηα 20 εξγάζηκεο εκέξεο.
Δ2. Ξξαθηηθή Άζθεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο
Ρν Ξξφγξακκα Ξξαθηηθήο Άζθεζεο θνηηεηψλ/ξηψλ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. είλαη έλα θαηλνηφκν
πξφγξακκα ζχκθσλα κε ην νπνίν νη θνηηεηέο/ξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ
 Ξαξαθνινπζνχλ κηα ζεηξά καζεκάησλ ζην Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. απφ ηνπο δηδάζθνληεο/νπζεο πνπ
έρνπλ νξηζζεί σο ππεχζπλνη ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο.
 Ξξνζθέξνπλ εξγαζία ζε κνλάδεο ηνπ ηδησηηθνχ ή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
 Δπηδνηνχληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Ξξφγξακκα.
 Αμηνινγνχληαη θαη παίξλνπλ βαζκφ πνπ ηζνδπλακεί κε ην βαζκφ ζε έλα κάζεκα επηινγήο.
 Ππκκεηέρνπλ

ζηελ

αμηνιφγεζε

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

κε

ηε

ζπκπιήξσζε

ελφο

εξσηεκαηνινγίνπ.
 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Ξξφγξακκα Ξξαθηηθήο Άζθεζεο έρνπλ νη θνηηεηέο/ξηεο φισλ
ησλ εηψλ νη νπνίνη φκσο πξέπεη λα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα εξγαζηνχλ ηνπο θαινθαηξηλνχο
κήλεο θαη λα βαζκνινγεζνχλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Ξξφγξακκα Ξξαθηηθήο Άζθεζεο
ην Πεπηέκβξην.
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Ζ επηινγή ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ γίλεηαη κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
1. Ρν έηνο ζπνπδψλ
2. Ζ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ
Πεκεηψλεηαη φηη ην Ξξφγξακκα ιεηηνχξγεζε θαηά ην 2008-09, αιιά ιφγσ έιιεηςεο
ρξεκαηνδφηεζεο θαηά ην 2009-10 δελ ιεηηνχξγεζε. Αλακέλεηαη ε έγθξηζε λένπ
πξνυπνινγηζκνχ
ΠΡ. Μέλε γιψζζα
Νη θνηηεηέο/ξηεο παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά κηα μέλε γιψζζα θαη, ζην ηειεπηαίν επίπεδν,
εθφζνλ εμεηαζηνχλ επηηπρψο, παίξλνπλ επάξθεηα.
Ε. Ξηπρηαθή εξγαζία
Ξξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία φκσο δελ είλαη
ππνρξεσηηθή. Ζ πηπρηαθή εξγαζία ηζνδπλακεί κε δπν καζήκαηα ππνρξεσηηθά επηινγήο. Νη
θνηηεηέο/ξηεο πνπ επηιέγνπλ ηελ πηπρηαθή εξγαζία πξέπεη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ
εμακήλνπ

ηνπ

ηειεπηαίνπ

έηνπο

ζπνπδψλ

θαη

θαηφπηλ

ζπλελλφεζεο

κε

ηνλ/ηελ

επηβιέπνληα/νπζα θαζεγεηή/ξηα λα πξνηείλνπλ ην ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηε
Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο. Θξηηήξην αλάιεςεο απφ ην/ηε δηδάζθνληα/νπζα απνηειεί
ε επηθαηξφηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη ε αθαδεκατθή πνξεία ηνπ/ηεο θνηηεηή/θνηηήηξηαο. Κε ηελ
νινθιήξσζε ζπγγξαθήο νξίδεηαη εκεξνκελία δεκφζηαο ππνζηήξημεο θαηά ηελ νπνία ε
ηξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή αμηνινγεί ηε ζπλνιηθή επίδνζε ε νπνία θαη αλαξηάηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ.
Πηνλ επφκελν πίλαθα εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ καζεκάησλ ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ θαη νη
πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ:

Ξίλαθαο καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε πηζησηηθέο κνλάδεο.

α/α

Καζήκαηα

Α
B
Γ
Γ
Δ
ΠΡ

πνρξεσηηθά
πνρξεσηηθά Δπηινγήο
Έξεπλεο
Δηδηθά Καζήκαηα
Ξξαθηηθέο Αζθήζεηο
Ξηπρηαθή εξγαζία (ή δχν καζήκαηα
ππνρξεσηηθά επηινγήο)
Πχλνιν

Αξηζκφο
καζεκάησλ
27
10
4
3
9

Γ.Κ.
81
30
12
6
27
6

Ξηζησηηθέο
Κνλάδεο
E.C.T.S.
108
30
16
9
71
6

162

240
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3.1.2 Βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ
Ρκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο
Πρεηηθά κε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηνπο
ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο, ζηελ έθζεζε θαηαγξάθνληαη ελδεηθηηθά νη απαληήζεηο ζε επηιεγκέλεο
εξσηήζεηο (κηα ζε θάζε άμνλα). Ζ πξνζέγγηζε απηή -αλ θαη αηειήο-θξίζεθε αλαγθαία γηα
πξαθηηθνχο ιφγνπο (έιιεηςε ρξφλνπ). Δηδηθφηεξα:
Πρεηηθά κε ην ζηφρν πνπ αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ εχξνπο, πςειήο πνηφηεηαο
θαη ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο παξαγφκελνπ δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ, επηζηεκνληθνχ, θαη
δηνηθεηηθνχ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ξηψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηνπο άμνλεο πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα (Δξσηεκαηνιφγην 3, Δξψηεζε Α14) 78%
ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγνκέλνπ έξγνπ ηθαλνπνηεηηθή θαη
πνιχ ηθαλνπνηεηηθή θαζψο ην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζε πςειφ βαζκφ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο.
Πρεηηθά κε ην ζηφρν ηεο δηακφξθσζεο κηαο ηδηαίηεξεο αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο,
πξνζαξκνζκέλεο ζηνπο άμνλεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο αεηθνξίαο, ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ζπγθεθξηκέλα ζηνλ άμνλα ΡΞΔ, Φχιν, Ξεξηβάιινλ
(Δξσηεκαηνιφγην 4, Δξσηήζεηο ΠΡ43-ΠΡ45) ην 69% ησλ

θνηηεηψλ/ξηψλ ηνπ δείγκαηνο

ζεσξνχλ φηη ηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά θαη πνιχ
ηθαλνπνηεηηθά.
Πρεηηθά κε ην ζηφρν πνπ αθνξά ηελ εμαζθάιηζε άξηζησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο
(Δξσηεκαηνιφγην 4, Δξσηήζεηο Α3), ην 61% ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ απάληεζε φηη ν ζηφρνο
εμππεξεηείηαη ηθαλνπνηεηηθά θαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά.
Πρεηηθά κε ην ζηφρν ησλ θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Δξσηεκαηνιφγην 4, Δξσηήζεηο Β7)
ην 72% ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ απάληεζε φηη ν ζηφρνο εμππεξεηείηαη ηθαλνπνηεηηθά θαη πνιχ
ηθαλνπνηεηηθά.
Πρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ηνπ Ρκήκαηνο κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ επξχηεξε παλεπηζηεκηαθή
θνηλφηεηα, ζχκθσλα κε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ άμνλα
ηεο θνηλσληθήο δσήο, (Δξσηεκαηνιφγην 4, Δξψηεζε Γ19) ην 55% ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ
απάληεζε φηη ν ζηφρνο εμππεξεηείηαη ηθαλνπνηεηηθά θαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά.
Πρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο αθαδεκατθήο δσήο (Δξσηεκαηνιφγην 4, Δξψηεζε Γ24) ην 78%
ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ απάληεζε φηη ν ζηφρνο εμππεξεηείηαη ηθαλνπνηεηηθά θαη πνιχ
ηθαλνπνηεηηθά.
Πρεηηθά κε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηνπο
ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο, θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο νη απφςεηο ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ
ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ σο εμήο:
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ΠΡΝΣΝΗ ΡΚΖΚΑΡΝΠ

ΒΑΘΚΝΠ

ΑΛΡΑΞΝΘΟΗΠΖΠ

ΠΡΝΠ

αληαπφθξηζε

πνιιέο

ΠΡΝΣΝΠ
Δμαζθάιηζε
πςειήο

ηθαλνπνηεηηθνχ

πνηφηεηαο

ππνζηήξημεο

θαη

παξαγφκελνπ

εξεπλεηηθνχ,

εχξνπο,

ηερλνινγηθήο
δηδαθηηθνχ,

επηζηεκνληθνχ,

θαη

δηνηθεηηθνχ έξγνπ.

Ηθαλνπνηεηηθή
δπλαηφηεηεο

βειηίσζεο

κε

θπξίσο

κέζσ

ηεο

βειηίσζεο ηεο ηερλνινγηθήο θαη δηνηθεηηθήο
ππνζηήξημεο.
Θεηηθφ

ζηνηρείν

απνηειεί

ε

ζπλερψο

δηεπξπλφκελε ρξήζε ησλ ΡΞΔ ζην δηδαθηηθφ,
εξεπλεηηθφ, επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ έξγν.
Αξλεηηθφ

ζηνηρείν,

δηνηθεηηθψλ

ν

ππαιιήισλ

κηθξφο

αξηζκφο

θαη

ηερληθψλ

ππνζηήξημεο ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ
έξγνπ.
Γηακφξθσζε

ηδηαίηεξεο

αθαδεκατθήο

ηαπηφηεηαο, ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο ζην
πεξηερφκελν θαη ζχλδεζε ησλ καζεκάησλ
ηνπ Νδεγνχ Ππνπδψλ ζηνπο άμνλεο ηεο
θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο
αεηθνξίαο, ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο

Ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε.
Κεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ

ηζφηεηα

θαη

ηε

δηθαηνζχλε,

ζην

πεξηβάιινλ, ηηο ηερλνινγίεο θαη ηηο θαηλνηνκίεο
(π.ρ. θχιν).
Δηζαγσγή ζρεηηθψλ ζεκαηηθψλ σο αμφλσλ ζηε

θαηλνηνκίαο.

δηδαζθαιία αξθεηψλ καζεκάησλ.
Γηακφξθσζε ηδηαίηεξεο ‘θνπιηνχξαο’ πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ εμαζθάιηζε άξηζησλ
ζπλζεθψλ

εξγαζίαο,

θαιψλ

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ελζάξξπλζε ηεο
πξσηνβνπιίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
ησλ κειψλ θαη ησλ ηνκέσλ ηνπ ηκήκαηνο.

Κέηξηα αληαπφθξηζε
Ξαξά ηηο άξηζηεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη
ηελ ελζάξξπλζε ηεο

πξσηνβνπιίαο θαη ηεο

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ησλ ηνκέσλ
ηνπ ηκήκαηνο, είλαη ζρεηηθά ρακειή ε πνηφηεηα
ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θπξίσο ιφγσ ησλ
ειιείςεσλ ζηηο θηηξηαθέο θαη ινηπέο ππνδνκέο.

Πχλδεζε ηνπ Ρκήκαηνο κε ηελ θνηλσλία θαη
ηελ επξχηεξε παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα.

Ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε
Ενδεικηικά θεηικά ζηοισεία
Ξξαγκαηνπνίεζε

κεγάινπ

ζπλεδξίνπ

κε

δηεζλείο ζπκκεηνρέο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν
Οφδνπ ζηνλ άμνλα Ξαλεπηζηήκηα θαη Ρνπηθέο
Θνηλσλίεο.
πνγξαθή Κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε ην Γ.
Οφδνπ θαη μεθίλεζαλ ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο.
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Ενδεικηικά απνηηικά ζηοισεία
Πε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο ε
ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο εμαθνινπζεί
λα

είλαη

πεξηνξηζκέλε.

Γηα

αιιαγή

ηεο

θνπιηνχξαο ζην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκε ε
θαιχηεξε πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Ρκήκαηνο.
Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε αλαπηπμηαθήο
ζηξαηεγηθήο

κε

ζαθείο

ζηφρνπο

Κέηξηα αληαπφθξηζε

πνπ

εμαζθαιίδνπλ ηε καθξφρξνλε βησζηκφηεηα
ζε ζπλδπαζκφ κε ζπλερή ηνπ βειηίσζε.
Όζνλ αθνξά ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο εληνπίδνληαη ηα αθφινπζα:
 Ζ ειεπζεξία ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ λα εμεηάδνληαη ζε ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ καζεκάησλ ηα
ππνρξεσηηθά επηινγήο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ
 Ν ζπλδπαζκφο πνηθίισλ κνξθψλ καζεκάησλ (π.ρ. πξαθηηθή άζθεζε θιπ)
 Νη πνηθίιεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο
Όζνλ αθνξά ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο εληνπίδνληαη:
 Ζ ππεξθφξησζε ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο
 Ζ ζχγθξνπζε ζην σξνιφγην πξφγξακκα κεηαμχ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ θαη
πξαθηηθψλ
 Ζ αδπλακία παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ καζεκάησλ ιφγσ δηαζπνξάο ησλ αηζνπζψλ
δηδαζθαιίαο
 Ζ κε έγθαηξε δηαλνκή ησλ ζπγγξακκάησλ
 Ζ αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ηεο δήηεζεο εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ γηα έξεπλεο, θαζψο
ε δήηεζε απηή είλαη κεξηθέο θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνζθνξά ζέζεσλ ζε καζήκαηα
εξεπλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ
 Ν κε ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κε
πιήξε πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ γηα πεξαηηέξσ ζπνπδέο. Ζ θαζηέξσζε φκσο
ππνρξεσηηθήο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα επηβάξπλε ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο κε πξφζζεην
θφξην επίβιεςεο (πέξαλ απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ην δηδαθηηθφ θφξην θαη ηηο επηβιέςεηο
ηφζν κεηαπηπρηαθψλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ φζν θαη δηδαθηνξηθψλ).

3.1.3 Ππλνρή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξνγξάκκαηνο
Ρν Ρκήκα πξνζθέξεη έλα Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
κεγάιε ιεηηνπξγηθφηεηα, επειημία θαη ζπλνρή. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα, ε επειημία θαη ε ζπλνρή
πξνθχπηνπλ απφ ηα εμήο:
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Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο, βξίζθεηαη ζην φηη γλσζηηθά
αληηθείκελα θαη καζήκαηα είλαη ηαπηφζεκα κε ηα θαηλφκελα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, θη φρη κε παξαδνζηαθνχο επηζηεκνληθνχο
θιάδνπο. Ξξνθαλήο γίλεηαη, θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν, ε ζεκαζία ησλ καζεκάησλ γηα ηηο
κειινληηθέο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ν βαζκφο θάιπςεο ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηηο
πξνζθεξφκελεο πξνζεγγίζεηο θαη ε ζρέζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε.
Ραπηφρξνλα, ην Ρκήκα νξγαλψλεηαη κε ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε
δηακφξθσζε ησλ πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, απνθεχγνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν λα κείλεη πίζσ
απφ ηηο εμειίμεηο. Ρν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ δηεπξχλεηαη ζην βαζκφ πνπ ζηελ πξάμε αλαθχπηεη
έλα λέν πξφβιεκα, θαη ην Ρκήκα έρεη ηελ επζχλε λα βξεη ή λα δεκηνπξγήζεη θαηάιιεινπο/εο
επηζηήκνλεο γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη φρη κφλν νη δηδάζθνληεο/νπζεο , αιιά θαη νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο, φπσο θαη
ε θνηλσλία ζηελ νπνία είλαη εληαγκέλν ην Ξαλεπηζηήκην, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, κε βάζε ηηο
δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, λα εκπινπηίζνπλ ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ κε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα.
Απνηειεί ινγηθή ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ ε πξνζπάζεηα λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο
θνηηεηέο/ηξηεο λα επηιέγνπλ, σο έλα βαζκφ, ην δηθφ ηνπο δξφκν πξνο ηηο απαξαίηεηεο
γλψζεηο. Πην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ν αξηζκφο ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ πεξηνξίδεηαη
ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ. Έηζη, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πεξηζζφηεξσλ, αιιά ηζφηηκσλ σο πξνο
ην απνηέιεζκα, ζπλζέζεσλ, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αηνκηθέο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα
ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ . Γειαδή, θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο κπνξνχλ λα θηηάμνπλ ην αηνκηθφ ηνπο
Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηα πιαίζηα γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ.
Ξαξάιιεια δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ ζεζκφ ηεο «κάζεζεο κέζα απφ ηελ έξεπλα».
Θαζψο έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία «ε γλψζε ησλ ηξφπσλ πξφζβαζεο ζηε γλψζε» θη φρη ε
θαηαλάισζε «θαζηεξσκέλσλ» γλψζεσλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έλα κέξνο ησλ ζπνπδψλ λα
γίλεη κέζα απφ εηδηθά ζρεδηαζκέλα, ρξνληθά πεξηνξηζκέλα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.
Γηεξεπλψληαο πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, ζε άκεζε επαθή κε δηδάζθνληεο/νπζεο, θνηηεηέο θαη
θνηηήηξηεο καζαίλνπλ ηα ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα επηζηεκνληθά «δεδνκέλα», ηηο
δπλαηέο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο θαηάιιειεο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο, απνθηψληαο,
έηζη, ηφζν γλψζεηο φζν θαη ηθαλφηεηα θξηηηθήο ζθέςεο. Ρν Ρκήκα είλαη ππνρξεσκέλν λα
θξνληίδεη

ψζηε

λα

παξέρεηαη

νπζηαζηηθά

ε

δπλαηφηεηα

δηακφξθσζεο

αηνκηθνχ

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη κάζεζεο κέζα απφ ηελ έξεπλα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, νη
δηδάζθνληεο/νπζεο πξνζθέξνπλ καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ έξεπλαο, θαη ην Ξαλεπηζηήκην νθείιεη λα παξέρεη ηελ αλαγθαία πιηθή
ππνδνκή θαη νπνηνπδήπνηε είδνπο θάιπςε.

3.1.4 Δμεηαζηηθφ ζχζηεκα
Ρν Δμεηαζηηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
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Γηα ην πηπρίν, νη θνηηεηέο/ξηεο πξέπεη :
- Λα έρνπλ θνηηήζεη ην ιηγφηεξν 8 αθαδεκατθά εμάκελα ή ηέζζεξα (4) έηε ζπνπδψλ.
- Λα έρνπλ πεξάζεη επηηπρψο καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηνπιάρηζηνλ 162 Γηδαθηηθέο
Κνλάδεο, ηα νπνία φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, είλαη θαηαλεκεκέλα:
(1) Πε έμη (6) θαηεγνξίεο καζεκάησλ κε ηηο αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο κνλάδεο :
(α) πνρξεσηηθά Καζήκαηα (81 ΓΚ)
(β) πνρξεσηηθά Καζήκαηα Δπηινγήο (30 ΓΚ)
(γ) Έξεπλεο (12 ΓΚ)
(δ) Δηδηθά Καζήκαηα (6ΓΚ) (π.ρ. Γεκηνπξγηθή Κνπζηθή Αγσγή)
(ε) Ξξαθηηθέο Αζθήζεηο (27 ΓΚ)
(ζη) Γηπισκαηηθή Δξγαζία (πξναηξεηηθά) (6 ΓΚ) πνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή, ιφγσ ηνπ
κηθξνχ αξηζκνχ κειψλ Γ.Δ.Ξ.
(2) Πηνπο πέληε ηνκείο ζπνπδψλ (θαη’ ειάρηζην 21 δηδαθηηθέο κνλάδεο αλά ηνκέα / θαη’
ειάρηζην 26 πηζησηηθέο κνλάδεο αλά ηνκέα), δειαδή

Καζήκαηα απφ ηνπο Ρνκείο: (α)

Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ θαη Γεληθήο Γηδαθηηθήο, (β) Τπρνινγίαο θαη Δηδηθήο Αγσγήο, (γ)
Ινγνηερλίαο Γιψζζαο θαη Ξνιηηηζκνχ, (δ) Θνηλσληνινγίαο, Νηθνλνκίαο Ξνιηηηθήο ηεο
Δθπαίδεπζεο θαη Ππνπδψλ Φχινπ, (ε) Γηδαθηηθήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Ρερλνινγηψλ ηεο
Ξιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (βι. θαη πίλαθα ζην ππνθεθάιαην 3.1.1.).
Νη εμεηάζεηο ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα, ζηα ππνρξεσηηθά επηινγήο θαη ζηα εηδηθά
καζήκαηα είλαη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο ή πεξηιακβάλνπλ απαιιαθηηθέο εξγαζίεο θαη
πξνφδνπο. Ζ κέζνδνο αμηνιφγεζεο επηιέγεηαη απφ ηνλ / ηελ δηδάζθνληα/νπζα. Νη εμεηάζεηο
ζηα καζήκαηα έξεπλαο θαηά θαλφλα γίλνληαη κε ζπλερή αμηνιφγεζε, βάζεη ζπκκεηνρήο ζε
εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε αμηνινγείηαη βάζεη πξσηνθφιισλ ή/θαη
εμεηάζεσλ. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία αμηνινγείηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή θαη

δεκφζηα

ππνζηήξημε.
Ρν παξαπάλσ εμεηαζηηθφ ζχζηεκα θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ. Ν βαζκφο ππνζηήξημεο ησλ
εμεηάζεσλ απφ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή είλαη ρακειφο, ιφγσ ηνπ φηη ε ππάξρνπζα ππνδνκή
θξίλεηαη αλεπαξθήο. Ρν θχξην πξφβιεκα είλαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ην θηηξηαθφ.
3.1. 5 Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
Νινθιεξψζεθε θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ
κε βάζε ην ζχζηεκα ECTS. Ρα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εθαξκνγήο αλακέλεηαη λα θαλνχλ
ζην κέιινλ.
Πηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο δηάζηαζεο ηνπ Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ γίλεηαη
πξνζπάζεηα αλάπηπμεο δεζκψλ κε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα
ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δηδαζθαιηψλ κε ζπκκεηνρή κεηαθαινχκελσλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ θαη
επηζηεκφλσλ απφ ην εμσηεξηθφ. Δπίζεο

θαηά ηε δηεμαγσγή δηεζλψλ ζπλεδξίσλ ή/θαη
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παλειιελίσλ ζπλεδξίσλ κε δηεζλή ζπκκεηνρή απφ ην Ρκήκα ελζαξξχλεηαη ε παξαθνινχζεζε
ηνπο απφ Ξξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο/ξηεο .
Ρα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ -κε εμαίξεζε απηά πνπ αθνξνχλ ζηα ζπλέδξηα- δελ
είλαη αθφκα εκθαλή.
3.1.6 Ξξαθηηθή άζθεζε (Δ1)
Πε γεληθέο γξακκέο ε Ξξαθηηθή Άζθεζε θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή θαη απφ άπνςε εχξνπο θαη
απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ θαη εμαζθαιίδεη εκπεηξία απαξαίηεηε γηα ηελ κειινληηθή
απαζρφιεζε θαη ζηαδηνδξνκία ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ξην
ζπγθεθξηκέλα:
Ρα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εληνπίδνληαη ζηα αθφινπζα :
 Ζ Ξξαθηηθή Άζθεζε απνηειεί γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ξηεο βαζηθφ κέξνο ηεο νπζηαζηηθήο
πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.
 Ζ πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ γηα ηελ Ξξαθηηθή Άζθεζε απνηειεί νπζηαζηηθφ
βνήζεκα γηα ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζην κέιινλ., σο κάρηκνη/εο
εθπαηδεπηηθνί.
 Ρν πξσηφθνιιν πνπ ζπληάζζεηαη ζην ηέινο ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο θνηηεηέο/ξηεο λα απην-αμηνινγήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ άζθεζε.
Όζνλ αθνξά ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο απηά είλαη ηα εμήο:
 Ζ ππεξθφξησζε ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο
 Ζ ζχγθξνπζε κε πξναπαηηνχκελα θαη άιιεο πξαθηηθέο αζθήζεηο.

3.2. Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΚΠ), Γηδαζθαιείν θαη
δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο
Πην

Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.

ιεηηνπξγνχλ

ηέζζεξα

ΞΚΠ

ηνπ

ηκήκαηνο

θαη

δηαηκεκαηηθφ/δηαπαλεπηζηεκηαθφ πνπ ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ην ΑΞΘ.

έλα

Δπίζεο,

ιεηηνπξγεί Γηδαζθαιείν ζην νπνίν επηκνξθψλνληαη λεπηαγσγνί. Πηνηρεία ζρεηηθά κε ην θάζε
ΞΚΠ θαη ην δηδαζθαιείν παξαηίζεληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.
3.2.1 Ξεξηγξαθή
Α. Ξαηδηθφ Βηβιίν θαη Ξαηδαγσγηθφ ιηθφ
Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007 - 2008, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε
52101/Β7/05.06.2007, ην Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (Ξ.Κ.Π.), κε ηίηιν :«Ξαηδηθφ
Βηβιίν θαη Ξαηδαγσγηθφ ιηθφ», ην νπνίν νδεγεί ζε :
α) Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζην αληηθείκελν «Ξαηδηθφ Βηβιίν & Ξαηδαγσγηθφ
ιηθφ» κε ηηο εμήο δχν θαηεπζχλζεηο:

32

• Ξαηδηθφ Βηβιίν
• Ξαηδαγσγηθφ ιηθφ
Πθνπφο ηνπ παξφληνο Ξ.Κ.Π είλαη ε εθπαίδεπζε εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ, ηθαλψλ λα
αμηνπνηνχλ ην παηδηθφ βηβιίν θαη λα ζρεδηάδνπλ ην παηδαγσγηθφ πιηθφ, απνθηψληαο
ηερλνγλσζία,

ψζηε

λα

ζπκβάινπλ

απνηειεζκαηηθά

ζηελ

αληηκεηψπηζε

ησλ λέσλ

εθπαηδεπηηθψλ, αλαγλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ.
Δηδηθφηεξα, ην Ξξφγξακκα έρεη ζηφρν ηε ζεσξεηηθή εκβάζπλζε ζηνπο ηνκείο ηνπ παηδηθνχ
βηβιίνπ θαη ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, ηνπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ
παηρληδηψλ θαζψο θαη ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηε δηαρείξηζε

ησλ ζρέζεσλ αληαγσληζκνχ,

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ή αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην παηδηθφ βηβιίν-έληππν θαη ηηο λέεο
ηερλνινγίεο ζην ζχγρξνλν καζεζηαθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ.
Νη απφθνηηνη ηνπ Ξ.Κ.Π. ζα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εμσζρνιηθνχ
βηβιίνπ ζην ζρνιείν, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο, γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο
παξαγσγήο θαη ηεο αμηνπνίεζεο παιαηφηεξσλ θαη λεφηεξσλ ηχπσλ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ,
αιιά θαη γηα ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε ηνπ βηβιίνπ-εληχπνπ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο ζηελ εθπαίδεπζε.
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο γηα ην Ξ.Κ.Π. νξίδεηαη ζε 18 κήλεο πιήξνπο θνίηεζεο, κε ην
ηειεπηαίν εμάκελν λα δηαηίζεηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξεπλεηηθήο ή
ζπλζεηηθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Ζ ηειεπηαία αλακφξθσζε ηνπ Ξ.Κ.Π. έγηλε ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 φπνπ
εγθαηληάζηεθε ε απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπ σο Ξ.Κ.Π. (απφ πξψελ Γ.Ξ.Κ.Π.) κε λέν
πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαη ζρεδηαζκφ ιεηηνπξγίαο (Φ.Δ.Θ. Έγθξηζεο Ξ.Κ.Π. πνπξγηθή
απφθαζε 52101/Β7/05.06.2007).

Θαλφλεο ιήςεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζην ΞΚΠ Ξαηδηθφ Βηβιίν θαη
Ξαηδαγσγηθφ ιηθφ
Ρν ζχλνιν ησλ καζεκάησλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Κ.Γ.Δ. είλαη δψδεθα (12).
Ρα καζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε καζήκαηα θνξκνχ (6) θαη καζήκαηα θαηεχζπλζεο (6), ην
θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ αληηζηνηρεί ζε ηξεηο (3) δηδαθηηθέο ψξεο Σ 12 εβδνκάδεο θαη ζε ηξεηο
(3) δηδαθηηθέο κνλάδεο.
Ζ Κεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία είλαη ππνρξεσηηθή, ζπγγξάθεηαη θαηά ην ηειεπηαίν
εμάκελν θαη αληηζηνηρεί ζε δψδεθα (12) δηδαθηηθέο κνλάδεο.
πνινγηζκφο Ππλφινπ Κνλάδσλ:
Ν θνηηεηήο νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη 48 δηδαθηηθέο κνλάδεο, σο αθνινχζσο:
18 κνλάδεο αληηζηνηρνχλ ζηα 6 καζήκαηα θνξκνχ
18 κνλάδεο αληηζηνηρνχλ ζηα 6 καζήκαηα θαηεχζπλζεο
12 κνλάδεο αληηζηνηρνχλ ζηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία.
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Β. Ξεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004 - 2005 ιεηηνπξγεί Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ
Ρκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε ζχκπξαμε κε ην Ρκήκα Νηθνινγίαο θαη Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΡΔΗ
Ηνλίσλ Λήζσλ κε ηίηιν «Ξεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε».
Αληηθείκελν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ είλαη ε κεηαπηπρηαθή εμεηδίθεπζε
επηζηεκφλσλ θαζψο θαη ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε
ζέκαηα:
(α) ζεσξεηηθήο πιαηζίσζεο ηεο Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Ξ.Δ.).
(β) ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ πξνγξακκάησλ
Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.
(γ) ζρεδηαζκνχ πνιηηηθψλ (policies) γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
ζηελ ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε.
Πηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο:
Ζ νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα αζρνιείηαη κε ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Ξ.Δ. ζε φια ηα επίπεδα θαη ηνκείο ηεο ηππηθήο
θαη άηππεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη κε ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ γηα ηε δηάδνζε θαη
ζεζκνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο απηήο.
Ζ ζπζηεκαηηθή έξεπλα ηνπ πεδίνπ ηεο Ξ.Δ., ηφζν ζε επίπεδν ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ φζν θαη ζε
επίπεδν εθαξκνγήο, κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηελ παξαγσγή
λέσλ ηδεψλ θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ.
Ζ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο θνηλσληθνχο
ζεζκνχο, θαη ελ γέλεη ζηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε, ηε ιήςε θαη ηνλ
έιεγρν απνθάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ αλζξσπνγελνχο θαη πνιηηηζκηθνχ
πεξηβάιινληνο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη άιινπο.
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απφθηεζε Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΚΓΔ) είλαη
12 κήλεο πιήξνπο θνίηεζεο, κε ην ηειεπηαίν ηξίκελν λα δηαηίζεηαη γηα ηε εθπφλεζε ηεο
κεηαπηπρηαθήο εξεπλεηηθήο ή ζπλζεηηθήο δηαηξηβήο.
Θαλφλεο ιήςεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζην ΞΚΠ Ξεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
Γηα ηε ιήςε Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ «Ξεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε»
απαηηείηαη: α) παξαθνινχζεζε θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε δέθα 10 καζήκαηα, επί ζπλφινπ 11,
απφ ηα νπνία ελλέα (9) ππνρξεσηηθά θαη έλα (1) ππνρξεσηηθφ επηινγήο, β) ε επηηπρήο εμέηαζε
ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ κέρξη ην ηέινπο ηνπ β’ εμακήλνπ
θαη γ) ε εθπφλεζε Κεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.
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Θάζε κάζεκα αληηζηνηρεί ζε ηξεηο (3) δηδαθηηθέο κνλάδεο εθηφο απφ ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο
πνπ δελ έρνπλ δηδαθηηθέο κνλάδεο. Ζ Κεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία αληηζηνηρεί ζε
δεθαπέληε (15) δηδαθηηθέο κνλάδεο.
Γηα ηελ απνλνκή Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο απαηηείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε
45 δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζην ζχλνιν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Γ. Φχιν θαη Λέα Δθπαηδεπηηθά θαη Δξγαζηαθά Ξεξηβάιινληα ζηελ Θνηλσλία ηεο
Ξιεξνθνξίαο
Απφ ην έηνο 2004 - 2005 ιεηηνπξγεί ην Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (Ξ.Κ.Π.) Ρνπ
Ρκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ «Φχιν θαη Λέα Δθπαηδεπηηθά θαη Δξγαζηαθά Ξεξηβάιινληα ζηελ
Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο».
Πηφρνο απηνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (Ξ.Κ.Π.) είλαη ε εμεηδίθεπζε
επηζηεκφλσλ ζε ζέκαηα Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ζηα Λέα Δθπαηδεπηηθά θαη Δξγαζηαθά
Ξεξηβάιινληα ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο, ψζηε απηνί/έο κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ
ηνπο:


Λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ, ην δεκφζην θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα θαη λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε Δπξσπατθέο θαη εζληθέο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ησλ ίζσλ
επθαηξηψλ ησλ δχν θχισλ.



Λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο/ηηο βνεζήζνπλ λα
ζηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ

ηηο

ζπκβάιινπλ
αιιαγέο

ζηα

εθπαηδεπηηθά θαη ηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα πνπ δεκηνπξγεί ε Θνηλσλία ηεο
Ξιεξνθνξίαο.


Λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε λέσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ πνπ ζα
εθπνξεχνληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε ζρεηηθά κε ηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο εθπαίδεπζεο,
ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο.



Λα ζπκβάιινπλ ζηελ έξεπλα γηα ην Φχιν θαη ηελ Ηζφηεηα θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο
θνηλσλίαο ζε ζέκαηα ηζφηεηαο.

Ρν Ξ.Κ.Π αλαπηχζζεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο ζε ζρέζε κε ην Φχιν, θαη
ζπγθεθξηκέλα (α) ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, (β) ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, θαη (γ) ζην
πεξηβάιινλ ηεο Θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο θαη ηεο Ξιεξνθνξίαο, φπσο έρνπλ ζήκεξα
δηακνξθσζεί κέζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.
Ρν πξφγξακκα δηεμάγεηαη κε πξφηππεο κνξθέο εθπαίδεπζεο πνπ ζπλδπάδνπλ (α) δηα δψζεο
καζήκαηα θαη ζεκηλάξηα, ε θαη (β) δηαδηθαζίεο απφ απφζηαζε ειεθηξνληθήο κάζεζεο, κέζσ
ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο «Ξιάησλ» ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη πεξηιακβάλεη.
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(α) Δηήζην θχθιν εληαηηθψλ καζεκάησλ ζεσξίαο, εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο θαη αλάπηπμεο
εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δεμηνηήησλ.
(β) Kχθιν εληαηηθψλ επηζηεκνληθψλ ζεκηλαξίσλ (workshops)
(γ) Ξξαθηηθή Άζθεζε ή/θαη Έξεπλα Ξεδίνπ
(δ) Ππγγξαθή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ ζα ηεθκεξηψλεη ηελ απφθηεζε ζεσξεηηθψλ
γλψζεσλ, ηερλνινγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηε δπλαηνηήησλ πξαθηηθήο
εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απηψλ.
Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα.

Θαλφλεο ιήςεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζην ΞΚΠ Φχιν θαη Λέα Δθπαηδεπηηθά
θαη Δξγαζηαθά Ξεξηβάιινληα ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο
Θάζε κάζεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Πεκηλαξηαθψλ Καζεκάησλ ηνπ Θχθινπ
αληηζηνηρεί ζε ηξεηο (3) δηδαθηηθέο κνλάδεο. Ζ Ξξαθηηθή Άζθεζε ή/θαη Έξεπλα Ξεδίνπ
αληηζηνηρεί ζε έμη (6) δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη ε εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο εξεπλεηηθήο ή
ζπλζεηηθήο δηαηξηβήο αληηζηνηρεί ζε δψδεθα (12) δηδαθηηθέο κνλάδεο.
Γηα ηελ απνλνκή Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο απαηηείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε
54 δηδαθηηθψλ κνλάδσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο θνηηεηή/θνηηήηξηαο ζε
εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα θαη ζηνλ θαλνληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.

Γ. Κνληέια Πρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθψλ Κνλάδσλ
Απφ ην Αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (Ξ.Κ.Π) κε ηίηιν:
«Κνληέια Πρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθψλ Κνλάδσλ». Πθνπφο ηνπ παξφληνο
κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνεηνηκαζία ζηειερψλ ηθαλψλ λα ζπκβάιινπλ ηφζν
ζηε δηνίθεζε φζν θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.
Ρν πξφγξακκα έρεη ζηφρν ηε ζεσξεηηθή εκβάζπλζε θαη ηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο ζηνλ
ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη ηεο δηνίθεζήο ηνπο
γεληθφηεξα, κε ηε ζχγρξνλε θαη επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο θαη ηνπο επέιηθηνπο ζεζκνχο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
κε εθαξκνγή παξαδνζηαθψλ θαη ζχγρξνλσλ κνληέισλ δηδαζθαιίαο, ιεηηνπξγίαο θαη
δηνίθεζεο.
Ρν Ξ.Κ.Π. απνλέκεη Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηα «Κνληέια Πρεδηαζκνχ θαη
Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθψλ Κνλάδσλ» κε ηηο εμήο θαηεπζχλζεηο:
α) Γηαρείξηζε θαη Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθψλ Κνλάδσλ
β) Γηαρείξηζε Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Ρ.Ξ.Δ.)
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ην Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΚΓΔ) 12 κήλεο πιήξνπο
θνίηεζεο, κε ην ηειεπηαίν ηξίκελν λα δηαηίζεηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο
εξεπλεηηθήο ή ζπλζεηηθήο δηαηξηβήο.
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Θαλφλεο ιήςεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζην ΞΚΠ Κνληέια Πρεδηαζκνχ θαη
Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθψλ Κνλάδσλ
Ρα καζήκαηα είλαη πνρξεσηηθά Δπηινγήο θαη δηαθξίλνληαη ζε καζήκαηα θνξκνχ (9) θαη
καζήκαηα θαηεχζπλζεο (3) θαη θαηαλέκνληαη ζε ηέζζεξηο (4) ζεκαηηθνχο άμνλεο.
Ρα καζήκαηα θνξκνχ είλαη (9) θαη αληηζηνηρνχλ ζε 3 δηδαθηηθέο ψξεο Σ 12 εβδνκάδεο θαη ζε 3
(ηξεηο) δηδαθηηθέο κνλάδεο.
Ρα καζήκαηα θαηεχζπλζεο είλαη 3 θαη αληηζηνηρνχλ ζε ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο Σ 12 εβδνκάδεο
θαη ζε 3 δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη επηιέγνληαη είηε απφ ηνλ Β άμνλα: «Γηαρείξηζε Ρερλνινγηψλ
Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Ρ.Ξ.Δ.)» είηε απφ ηνλ

Α: «Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ

Ξξνγξακκάησλ».
Ζ επηινγή ησλ καζεκάησλ θαηεχζπλζεο επηηειείηαη θαηά ην δεχηεξν εμάκελν.
Νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά ην «Γεληθφ Πεκηλάξην» ηνπ Ξ.Κ.Π.
θάζε ηειεπηαία Ρεηάξηε ηνπ κελφο.
Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ππνρξεσηηθή, ζπγγξάθεηαη θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν θαη
αληηζηνηρεί ζε 6 δηδαθηηθέο κνλάδεο.
Ν θνηηεηήο – θνηηήηξηα νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη 42 δηδαθηηθέο κνλάδεο, σο αθνινχζσο:
27 κνλάδεο ζηα 9 καζήκαηα θνξκνχ
9 κνλάδεο ζηα 3 καζήκαηα θαηεχζπλζεο
6 κνλάδεο ζηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Δ. Τπρνπαηδαγσγηθή ηεο έληαμεο: έλα ζρνιείν γηα φινπο.
Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007−2008, ηα Ρκήκαηα: α) Δπηζηεκψλ Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη
Δθπαίδεπζεο, β) Φηινζνθίαο θαη Ξαηδαγσγηθήο ηνπ Α.Ξ.Θ. θαη γ) Δπηζηεκψλ ηεο
Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ
νξγαλψλνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθφ Ππνπδψλ κε ηίηιν: «Τπρν −
παηδαγσγηθή ηεο έληαμεο: Έλα ζρνιείν γηα φινπο», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
απφθαζεο απηήο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 έσο 12 ηνπ λ. 2083/1992. Ρε δηνηθεηηθή
ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαιακβάλεη ην Ρκήκα Δπηζηεκψλ Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη
Δθπαίδεπζεο ηνπ Α.Ξ.Θ.
Ρν Γηαηκεκαηηθφ − Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ «Τπρν −
παηδαγσγηθή ηεο έληαμεο: Έλα ζρνιείν γηα φινπο» απνζθνπεί:
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1. Πηελ εμεηδηθεπκέλε θαη ζε βάζνο εθπαίδεπζε πηπρηνχρσλ, απφ ηνπο θιάδνπο ησλ
Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο θαη ησλ Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (εθπαηδεπηηθψλ, ςπρνιφγσλ,
θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ θ.ά.) ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη εθπαίδεπζε
καζεηψλ κε αλαπεξίεο θαζψο θαη καζεηψλ γισζζηθψλ − πνιηηηζκηθψλ κεηνλνηήησλ ζε φιν ην
εχξνο ηεο εθπαίδεπζεο.
Ξην ζπγθεθξηκέλα ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εκβάζπλζε θαη εμεηδίθεπζε ζε δχν
θαηεπζχλζεηο: α) ζηηο ςπρν − παηδαγσγηθέο ζπληζηψζεο ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ
θαη πην εηδηθά ε εκβάζπλζε ζε ζέκαηα ζρνιηθψλ δπζθνιηψλ θαη ήπηαο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο
θαη ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζηνπο ηνκείο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηεο ζρνιηθήο
θαη θνηλσληθήο έληαμεο, β) ζηηο ςπρν − παηδαγσγηθέο ζπληζηψζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο
θαη εηδηθφηεξα ε εκβάζπλζε ζε ζέκαηα εηεξφηεηαο, αμηνιφγεζεο θαη εθπαίδεπζεο παηδηνχ
απφ γισζζηθέο − πνιηηηζκηθέο κεηνλφηεηεο κε βαζηθή θηινζνθία έλα αιιειεπηδξαζηηθφ
ζθαηξηθφ κνληέιν πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα νδεγήζεη ζηε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή
έληαμε. Θνηλφο άμνλαο ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ είλαη ε αλάδεημε φισλ ησλ παξακέηξσλ ελφο
ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη φινπο ηνπο καζεηέο θαη ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο.
2. Πηελ εκβάζπλζε ζε ζέκαηα επηζηεκνινγίαο θαη επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ζηελ
πξνπαξαζθεπή γηα ηε ζπγγξαθή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
Ρν Γηαηκεκαηηθφ – Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ απνλέκεη:
α) Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ ςπρνπαηδαγσγηθή ηεο έληαμεο κε 2
θαηεπζχλζεηο: Α. Τπρνπαηδαγσγηθέο ζπληζηψζεο ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ
θαη Β. Τπρνπαηδαγσγηθέο ζπληζηψζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο.
β) Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηα επηζηεκνληθά πεδία ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο
Δθπαίδεπζεο.
Θαλφλεο ιήςεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζην Γηαηκεκαηηθφ − Γηαπαλεπηζηεκηαθφ
Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ Δηδηθήο Αγσγήο «Τπρν − παηδαγσγηθή ηεο
έληαμεο: Έλα ζρνιείν γηα φινπο»
Πην ΞΚΠ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Ρκεκάησλ Ξαλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή
αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ,
θαζψο θαη πηπρηνχρνη Ρκεκάησλ Ρ.Δ.Η. ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Γηα ηε ζπλάθεηα
ησλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο απνθαίλεηαη ε Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή
Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε ιήςε ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο
γίλνληαη δεθηνί θάηνρνη ηνπ ελ ιφγσ Κ.Γ.Δ. ή θάηνρνη άιισλ ζπλαθψλ Κ.Γ.Δ.
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ΠΡ. Γηδαζθαιείν
Ίδξπζε: Ρν Γηδαζθαιείν Λεπηαγσγψλ ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο
2001-02 (Λ.2327, Ξ.Γ.221/Φ.Δ.Θ. 191/4-9-200) θαη θέξεη ηελ επσλπκία
«Θσλζηαληίλνο Θαξαζενδσξή». Ρν Γηδαζθαιείν «Θσλζηαληίλνο Θαξαζενδσξή» εληάζζεηαη
ζην

Ρκήκα

Δπηζηεκψλ

ηεο

Ξξνζρνιηθήο

Αγσγήο

θαη

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ

(Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.), πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Πην πιαίζην
απηφ ην Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδεηαη κε άιια ηκήκαηα θαη άιια
Ξαλεπηζηήκηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ.
Πθνπφο- επηδηψμεηο: Πθνπφο ηνπ Γηδαζθαιείνπ είλαη ε κεηεθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο.
Πηα πιαίζηα απηά ην Γηδαζθαιείν επηδηψθεη:
1.Λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ επηζηεκψλ ηεο
αγσγήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο.
2.Λα πξνάγεη ηελ έξεπλα, ηελ παξαγσγή θαη ηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.
3.Λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πξφζζεηεο γεληθέο θαη εηδηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηελ ειεχζεξε θαη ηζφηηκε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο.
Θαηεπζχλζεηο κεηεθπαίδεπζεο : Ρν Γηδαζθαιείν έρεη δχν θαηεπζχλζεηο κεηεθπαίδεπζεο:
1. Θαηεχζπλζε Γεληθήο Αγσγήο θαη
2. Θαηεχζπλζε Δηδηθήο Αγσγήο.
Γνκή θαη νξγάλσζε :
Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ δνκείηαη ζε 4 εμάκελα θαη ζπκπεξηιακβάλεη παξαθνινχζεζε
καζεκάησλ

θαη

εξγαζηεξίσλ,

δηεμαγσγή

εξεπλψλ,

παξαθνινχζεζε

επηζηεκνληθψλ

εθδειψζεσλ, πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θαη πξναηξεηηθή
ζπγγξαθή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο φπσο θαη δεκφζηα παξνπζίαζε ηεο ζε εκεξνκελία πνπ
νξίδεηαη απφ ην Γ.Π. ηνλ Ηνχλην θάζε έηνπο.
Θάζε ηνκέαο ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. κπνξεί λα δηνξγαλψλεη θάζε 2 ρξφληα κηα εκεξίδα-ζεκηλάξην
κε ζέκα πνπ επηιέγεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ην Γ.Π. ηνπ Γηδαζθαιείνπ.
ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΡΣΖ ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ
ΡΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΠΡΖΛ ΘΑΡΔΘΛΠΖ ΓΔΛΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ
ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ

20 Σ 3 Γ.Κ = 60 Γ.Κ.

ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ

1 Σ 6 Γ.Κ. = 6 Γ.Κ.

ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ

ΔΞΑΟΘΔΗΑ

ΔΟΔΛΔΠ

3 Σ 4 Γ .Κ =12
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ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΠΡΖ ΣΟΖΠΖ Ζ..
ΠΛΝΙΝ ΓΗΓΑΘΡΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ
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ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΡΣΖ ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ
ΡΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΠΡΖΛ ΘΑΡΔΘΛΠΖ ΔΗΓΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ
ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ

22 Σ 3 Γ.Κ = 66 Γ.Κ.

ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ

1 Σ 6 Γ.Κ.= 6 Γ.Κ.

ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ Α΄ΦΑΠΖΠ

1 Σ 6 Γ.Κ= 6 Γ.Κ.

ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ Β΄ΦΑΠΖΠ

1 Σ 6 Γ.Κ= 6 Γ.Κ.

ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ Γ΄ΦΑΠΖΠ

1 Σ 9 Γ.Κ= 9 Γ.Κ.

ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ

ΔΞΑΟΘΔΗΑ

ΔΟΔΛΔΠ

3 Σ 4 Γ.Κ.= 12Γ.Κ.

ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΠΡΖ ΣΟΖΠΖ Ζ.
ΠΛΝΙΝ ΓΗΓΑΘΡΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ
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Ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ
θνηηεηψλ/ξηψλ πξνζεγγίζηεθε κε ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα
έξεπλαο. Ρα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη νη απφθνηηνη/εο ηνπ Γηδαζθαιείνπ είλαη απφιπηα
ηθαλνπνηεκέλνη/εο απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Γηδαζθαιείν θαη απφ ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ
πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηνπο ζηφρσλ. Αξθεηνί/εο απφ απηνχο ζεσξνχλ ην
Γηδαζθαιείν έλα πξψην βήκα γηα πεξαηηέξσ ζπνπδέο ζε Κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, κηαο θαη ηα
πνιιαπιά γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη απνηεινχλ ελαχζκαηα γηα εκβάζπλζε.

Ζ. ΓΗΓΑΘΡΝΟΗΘΔΠ ΠΞΝΓΔΠ
Ρν Γηδαθηνξηθό Γίπισκα (Γ.Γ.) απνηειεί αθαδεκατθό ηίηιν, ν νπνίνο πηζηνπνηεί ηελ
νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ θαηόρνπ ηνπ ζηελ εμέιημε θαίξησλ γλσζηηθώλ πεξηνρώλ, ηελ
θαηαλόεζε ζε βάζνο ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ πεξηνρήο θαη ηελ εθπόλεζε κηαο πξσηόηππεο ή
θαηλνηόκνπ εξγαζίαο ή έξεπλαο ζην πεδίν ηεο επηζηήκεο ηνπ. Ρν δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα
απνηειεί γηα ην Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π., πεγή αθαδεκατθνχ θχξνπο θαη δηεζλνχο αθαδεκατθήο δηάθξηζεο
θαη ζπκβάιιεη ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εξεπλεηηθήο παξαγσγήο.
Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο νη ππνςήθηνη πξέπεη, θαη’ ειάρηζην, λα
έρνπλ ηα αθφινπζα ηππηθά πξνζφληα:
α. Ξηπρίν Διιεληθνχ Α.Δ.Η. ή νκνηαγνχο παλεπηζηεκίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλνπ απφ
ην ΓΗΘΑΡΠΑ ή ΓΝΑΡΑΞ (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.3549/2007, Φ.Δ.Θ.
69/20.03.2007).
β. Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Διιεληθνχ Α.Δ.Η. ή νκνηαγνχο Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ
εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην ΓΗΘΑΡΠΑ ή ΓΝΑΡΑΞ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα έξεπλαο
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θαη δηδαζθαιίαο ηνπ Ρκήκαηνο ή ηα πιένλ ζπγγελή κε απηά, αιιά πνπ πξνάγνπλ ηελ
αθαδεκατθή δηεπηζηεκνληθή θπζηνγλσκία ηνπ Ρκήκαηνο πνπ επηζπκεί λα εθπνλήζεη
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή.
γ. Ξηπρηνύρνη Ρ.Δ.Η., ΑΠΞΑΗΡΔ, ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ κπνξνύλ λα γίλνπλ δεθηνί σο
ππνςήθηνη/εο δηδάθηνξεο, κόλνλ εθόζνλ είλαη θάηνρνη Κ.Γ.Δ.

Γηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ
Νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κε ζηόρν ηελ απόθηεζε Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο ππνβάιινληαη
ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο ζε ρξνληθέο πεξηόδνπο πνπ αλαθέξεη ε πξνθήξπμε.
Νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, εθηόο από ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά, ζα ζπλνδεύνληαη
θαη από εηδηθό έληππν ζπκπιεξσκέλν από κέινο Γ.Δ.Ξ. ηνπ πνπ αλήθεη ζηηο βαζκίδεο ηνπ
Θαζεγεηή, Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή ή Δπίθνπξνπ Θαζεγεηή, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε
πξόζεζε ηνπ λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο Γηδαθηνξηθήο
Γηαηξηβήο.
Γεθηέο
Ρα

πξνο

αμηνιφγεζε

απαηηνχκελα

ηππηθά

γίλνληαη

νη

δηθαηνινγεηηθά

αηηήζεηο
πνπ

πνπ

ππνβάιινληαη

ππνβάιινληαη

απφ

εκπξφζεζκα.

θάζε

ππνςήθην

πεξηιακβάλνπλ:
1.Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Ξηπρίνπ. (Πε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ ρνξεγεζεί
απφ Α.Δ.Η. ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο απφ
ην ΓΗΘΑΡΠΑ ή ΓΝΑΡΑΞ).
3. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Κεηαπηπρηαθνχ Ρίηινπ Ππνπδψλ. (Πε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη
ζπνπδψλ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ Α.Δ.Η. ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη ζρεηηθέο
βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο απφ ην ΓΗΘΑΡΠΑ ή ΓΝΑΡΑΞ).
4. Δπηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ.
5. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ.
6. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο.
7. Κία (1) Φσηνγξαθία.
8. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ κέιε Γ.Δ.Ξ. ησλ Α.Δ.Η. πνπ έρνπλ
δηδάμεη ηνλ ππνςήθην.
9. Απνδεηθηηθφ κηαο Μέλεο Γιψζζαο, (θαηά πξνηίκεζε Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, ή άιιε
γιψζζα).
10.Αληίγξαθν Κεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.
11. Αλάηππα άξζξσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ είηε ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, είηε ζε πξαθηηθά
δηεζλψλ ζπλεδξίσλ ηα νπνία δεκνζηεχνπλ εξγαζίεο κε ζχζηεκα θξηηψλ, κνλνγξαθίεο ή
δηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ).
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12. Απνδεηθηηθά Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ).
13. Απνδεηθηηθά γλψζεο Ζ/ (εάλ ππάξρνπλ).
14. Ππλνπηηθφ Πρέδην Ξξφηαζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηέρεη:
Α. Ξξνηεηλφκελν ζέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
Β. Ξεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ.
Γ. Ξεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί.
Γ. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία.
Δ. Ξξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Θξηηήξηα εθπόλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο
Ζ Γ.Π.Δ.Π. εμεηάδεη αλ πιεξνχληαη ηα θαηά ην λφκν απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ηα θξηηήξηα
πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Αλ πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθή ππνςεθηφηεηα, αλ
είλαη επαξθήο θαη πςειήο πνηφηεηαο, αλ ν ππνςήθηνο δηαζέηεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε
ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη εηο βάζνο εμνηθείσζε κε ηνλ ηξέρνληα επηζηεκνληθφ πξνβιεκαηηζκφ,
αλ ν ππνςήθηνο/α έρεη ζαθή ζηφρν φζνλ αθνξά ζηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο, αλ ε
ππνςεθηφηεηα ππφζρεηαη εξεπλεηηθή παξαγσγή θαη επηηπρή θαηάιεμή ηεο, αλ ε εξεπλεηηθή
πξφηαζε εκπίπηεη ζηα εξεπλεηηθά θαη ελ γέλεη αθαδεκατθά ελδηαθέξνληα ηνπ Ρκήκαηνο.
Υο πηζαλά θξηηήξηα νξίδνληαη ηα εμήο:
1. Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο
2. Βαζκόο πηπρίνπ
3. Ξηπρηαθή εξγαζία
4. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία
5. Γεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά
6. Αλαθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα
7. Ππκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
8. Ξηζηνπνηεκέλε γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο
9. Γεύηεξν πηπρίν
Ζ ίδηα Γ.Π.Δ.Π. νξίδεη ηελ/ηνλ επηβιέπνπζα/νληα θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο ηξηκεινχο
Ππκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο. Ζ έλαξμε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ζπνπδώλ γηα ηελ απόθηεζε ηνπ
Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο
επηηξνπήο.
3.2.2 Βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ ΞΚΠ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζηηο
απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο
Θχξηνο ζηφρνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. είλαη ε εμεηδίθεπζε ζε πεδία
ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο. Ρα 5 ΞΚΠ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ζεκαηηθψλ πεδίσλ ησλ
επηζηεκψλ ηεο αγσγήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα αληηθείκελα (α) Ξεξηβάιινλ, (β) Φχιν θαη Λέα
Δξγαζηαθά θαη Δθπαηδεπηηθά Ξεξηβάιινληα ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο (γ) Ξαηδηθφ
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Βηβιίν θαη Ξαηδαγσγηθφ ιηθφ (δ) Γηνίθεζε θαη Νξγάλσζε ζηελ Δθπαίδεπζε, θαη (Δ)
Τπρνπαηδαγσγηθή ηεο Έληαμεο. Κε ην εχξνο απηφ δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο επηζηήκνλεο ηεο
αγσγήο θαη ζπλαθψλ αληηθεηκέλσλ λα εμεηδηθεπηνχλ ζε γλσζηηθά πεδία πνπ άπηνληαη ησλ
ελδηαθεξφλησλ ηνπο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη αθαδεκατθψλ ηνπο πξνζδνθηψλ θαη κε ηνλ
ηξφπν απηφ λα πξνάγνπλ ηελ πξνζσπηθή θαη ελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε.
Έλαο επίζεο ζεκαληηθφο ζηφρνο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηνπ
Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. είλαη ε πξνζθνξά κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ νξγαλσκέλσλ θαη δνκεκέλσλ κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ζην δηαζέζηκν ρξφλν θαη ηξφπν
επηθνηλσλίαο εξγαδνκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ξηψλ .
Πρεηηθά κε ην ζηφρν πνπ αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ εχξνπο, πςειήο πνηφηεηαο
θαη ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο παξαγφκελνπ δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ, επηζηεκνληθνχ, θαη
δηνηθεηηθνχ έξγνπ ηζρχνπλ ηα εμήο: Πχκθσλα κε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο άμνλεο πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα, ηηο εμεηάζεηο, ηνλ/ηελ
δηδάζθνληα/νπζα θαη ην επηθνπξηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 89% ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο
πνπ αμηνινγήζεθε ζεσξνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έξγνπ ησλ ΞΚΠ πνιχ
ηθαλνπνηεηηθή (Κ.Ν=4,68, Ρ.Α.=0,93).
Πρεηηθά κε ην ζηφρν ηεο δηακφξθσζεο κηαο ηδηαίηεξεο αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο,
πξνζαξκνζκέλεο ζηνπο άμνλεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο αεηθνξίαο, ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο θαηλνηνκίαο: Πχκθσλα κε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ άμνλα ΡΞΔ, Φχιν, Ξεξηβάιινλ, ην 65% ησλ θνηηεηψλ ηνπ
δείγκαηνο πνπ αμηνινγήζεθε ζεσξνχλ φηη ηα ΞΚΠ αληαπνθξίλνληαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά
(Κ.Ν=3,98, Ρ.Α.=1,43).
Γηα θάζε επί κέξνπο ΞΚΠ ην 100% ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο απάληεζε φηη ν ζηφρνο ηνλ
νπνίν ην ΞΚΠ αθνξά αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά θαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά.
Πρεηηθά κε ην ζηφρν πνπ αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε άξηζησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, θαιψλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ελζάξξπλζε ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ
θαη ησλ ηνκέσλ ηνπ ηκήκαηνο:

Πχκθσλα κε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ κεηαπηπρηαθψλ

θνηηεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο άμνλεο πεξηβάιινλ κειέηεο, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη
αθαδεκατθή δσή, ην 79% ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ απάληεζε φηη ν ζηφρνο εμππεξεηείηαη
ηθαλνπνηεηηθά θαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά (Κ.Ν=4,01, Ρ.Α.=1,22).
Πρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ηνπ Ρκήκαηνο κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ επξχηεξε παλεπηζηεκηαθή
θνηλφηεηα:

Πχκθσλα κε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ άμνλα ηεο θνηλσληθήο δσήο, ην 65% ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ
απάληεζε φηη ν ζηφρνο εμππεξεηείηαη ηθαλνπνηεηηθά θαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά (Κ.Ν=3,64,
Ρ.Α.=1,28).
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4. Γηδαθηηθφ έξγν
4.1 Ξεξηγξαθή
Ζ δηδαθηηθή ππνρξέσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη επεθηαζεί πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ε
λνκνζεζία θαη έρεη ζηεξίμεη έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
 έλα Ξξνπηπρηαθφ Ξξφγξακκα επηθαηξνπνηεκέλν, πινχζην θαη επέιηθηα πξνζαξκφζηκν ζε
κηα πνηθηιία επαγγεικαηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ, κε κεγάιν αξηζκφ
καζεκάησλ θιαζηθνχ ηχπνπ, καζεκάησλ έξεπλαο, εξγαζηεξίσλ θαη πξαθηηθψλ αζθήζεσλ
ζε εθπαηδεπηήξηα ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ζε νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ
δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
 ηέζζεξα (4) απηφλνκα Κεηαπηπρηαθά Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ θαη έλα (1) ζε ζπλεξγαζία
κε άιιν παλεπηζηήκην (ΑΞΘ)
 ζεκαληηθφ αξηζκφ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαηαλεκεκέλσλ ζε πέληε ηνκείο ζπνπδψλ.
 έλα πξφγξακκα Γηδαζθαιείνπ κε δπν θαηεπζχλζεηο (Γεληθήο Αγσγήο, Δηδηθήο Αγσγήο)
 θαηά

πεξίπησζε,

πξνγξάκκαηα

αλαβάζκηζεο

εθπαηδεπηηθψλ

(π.ρ.

εμνκνίσζε,

επηκφξθσζε γηα εηδηθά ζέκαηα θιπ.)

4.2. H απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
Πχκθσλα κε ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (Δξσηεκαηνιφγην 3, Β22 θαη
Β23 αζξνηζηηθά) θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (Δξσηεκαηνιφγην 5, Β15 θαη Β16
αζξνηζηηθά) ην 86% ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη ην 91% ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ξηψλ ηνπ
δείγκαηνο θξίλνπλ ηθαλνπνηεηηθή θαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.

4.3. H πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο
Πην Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. ηδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη ζηε δηδαζθαιία, ε νπνία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ
κέξνο ηνπ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΞ θαη ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ κε ΞΓ 407/80. Ξξνσζείηαη, κε
απηφ ηνλ ηξφπν, ε κνξθή ελφο ζχγρξνλνπ Ξαηδαγσγηθνχ Ρκήκαηνο, ην νπνίν, ιφγσ ηεο
ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θαη εηδηθφηεξα ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο εθηφο απφ ην Ξξνπηπρηαθφ
Ξξφγξακκα, πέληε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ελφο Γηδαζθαιείνπ, ην Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.
έρεη αλαπηχμεη κηα πινχζηα δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη ζε ζχγρξνλεο
πξνζεγγίζεηο ζε εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά δεηήκαηα, ζε λέα δηδαθηηθά αληηθείκελα (π.ρ.
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ζπνπδέο θχινπ, εθπαίδεπζε κε
ΡΞΔ) θαη

ζηε κεζνδνινγία έξεπλαο. Ρα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ (Ξξνπηπρηαθφ θαη

Κεηαπηπρηαθά) επηδηψθνπλ ηελ πιεξέζηεξε εηζαγσγή ζε ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο πεξηνρέο,
ηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηελ έξεπλα.
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Πχκθσλα κε ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηξηψλ/ψλ (Δξσηεκαηνιφγην 3, Α4
θαη Α6 αζξνηζηηθά) θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (Δξσηεκαηνιφγην 5, Α4 θαη Α6
αζξνηζηηθά) ην 74% ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη ην 70% ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ξηψλ ηνπ
δείγκαηνο θξίλνπλ ηθαλνπνηεηηθή θαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.
 Δθαξκφδνληαη θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξσηνπνξηαθέο κεζφδνπο γηα ηηο
νπνίεο ππάξρνπλ ζεηηθά εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα (π.ρ. δνκεηηζκφο, βησκαηηθή κάζεζε,
έξεπλα-κάζεζε θιπ), (κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα καζήκαηα κε κηθξφηεξν αξηζκφ θνηηεηψλ),
θαζψο θαη κεζφδνπο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε κάζεζε κε ζχγρξνλνπο ηξφπνπο (αμηνπνίεζε ησλ
Ρερλνινγηψλ ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ- Ρ.Ξ.Δ.-, εθ ηνπ ζχλεγγπο αιιά θαη ζηα
ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ ηππηθψλ καζεκάησλ, e-learning).
 Έρεη γίλεη αλαβάζκηζε ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ελζσκαηψλνληαο θαηά ην δπλαηφλ ζε
θαζέλα ηξεηο δηαζηάζεηο : «πεξηβάιινλ», «θχιν», «Ρ.Ξ.Δ.».
 Έρνπλ

εληαρζεί

καζήκαηα

ηεο

ζχγρξνλεο

επηζηεκνληθήο

θαη

εθπαηδεπηηθήο

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ελδηαθέξνληνο, φπσο ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ην ‘θχιν’, ε
εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ Ρ.Ξ.Δ. (π.ρ. έληεθα καζήκαηα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ)
 Έρεη ππνζηεξηρζεί ε δηδαζθαιία κε ζρεηηθά επαξθείο ππνδνκέο (αίζνπζεο, βηβιηνζήθε,
εμνπιηζκφ ζε Ρ.Ξ.Δ., ινηπφ εμνπιηζκφ θιπ),
 Πε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ε δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη ζε βνεζεηηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ
(απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαη πνςήθηνπο Γηδάθηνξεο).
Αξλεηηθφ ζηνηρείν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θξίλεηαη :
 Ν κηθξφο αξηζκφο απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ
 Ζ κε εκπινθή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζηελ ππνβνήζεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ.

4.4. H νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ
Όζνλ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, νη δηδάζθνληεο/νπζεο
δειψλνπλ φηη ηεξνχλ ζε πςειφ πνζνζηφ (76%) ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ. Πε
πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα γίλνληαη αλαπιεξψζεηο καζεκάησλ.

4.5. Tα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα
Απφ ην εξσηεκαηνιφγην ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
Γηα ηα πεξηζζφηεξα ππνρξεσηηθά θαη θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ
Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ δηαλέκνληαη ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ξηεο ζπγγξάκκαηα
δσξεάλ. Απηά πξνηείλνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο/νπζεο , ζχκθσλα κε ηελ λφκηκε
δηαδηθαζία θαη ηελ έγθξηζε ηεο ΓΠ ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π..
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Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (85%) ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ (Δξσηεκαηνιφγην 1, Δξψηεζε IV2.1)
πξνζθέξεη σο βνήζεκα θάπνην/α

βηβιίν/α, ελψ αξθεηνί/εο

δηδάζθνληεο/νπζεο (60%)

πξνζθέξνπλ θαη/ή ζεκεηψζεηο. Νη ζεκεηψζεηο ζπρλά αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν θαη ζε
κεξηθέο πεξηπηψζεηο δίλνληαη γηα αλαπαξαγσγή (θσηνηχπεζε) θαη κέρξη 50 ζειίδεο αλά
κάζεκα δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηνπο θνηηεηέο/ξηεο .
Αξθεηνί/έο δηδάζθνληεο/νπζεο (Δξσηεκαηνιφγην 1, Δξψηεζε IV2.2) ζε πνζνζηφ 70%,
δειψλνπλ φηη επηθαηξνπνηνχλ ηα βνεζήκαηα είηε δίλνληαο λέα βηβιία ή λέεο εθδφζεηο ή
επηθαηξνπνηψληαο ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο.
Ρα βνεζήκαηα θαιχπηνπλ πεξίπνπ θαηά 70% ηελ χιε πνπ δηδάζθεηαη (Δξσηεκαηνιφγην 1,
Δξψηεζε IV2.3).
Νη

δηδάζθνληεο/νπζεο παξέρνπλ πξφζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ

ζπγγξακκάησλ ζε πνζνζηφ 75% (Δξσηεκαηνιφγην 1, Δξψηεζε IV2.4). Ρε βηβιηνγξαθία απηή
θνηλνπνηνχλ ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ξηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ή/θαη αλαξηνχλ ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.
Πε πνζνζηφ 100% γλσζηνπνηνχλ έγθαηξα ηελ χιε, ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηνλ ηξφπν
αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ (Δξσηεκαηνιφγην 1, Δξψηεζε IV2.5). Ζ γλσζηνπνίεζε
γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ή/θαη κε δηαλνκή ηνπ syllabus ηνπ καζήκαηνο ή/θαη
κε αλάξηεζε ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π..
4.6. Tα δηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο
Ρν δηδαθηηθφ έξγν ππνζηεξίδεηαη κε ζρεηηθά επαξθείο ππνδνκέο φζνλ αθνξά ηε βηβιηνζήθε,
ηνλ εμνπιηζκφ ζε Ρ.Ξ.Δ. θαη ην ινηπφ εμνπιηζκφ.
Νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο φκσο είλαη αλεπαξθείο, φπσο αλαθέξζεθε απφ πνζνζηφ 78% ησλ
δηδαζθφλησλ/νπζψλ (Δξσηεκαηνιφγην 1, Δξψηεζε V1.1). Κάιηζηα γηα ηα κεηαπηπρηαθά
καζήκαηα ην πξφβιεκα ησλ αηζνπζψλ είλαη ζεκαληηθφ θαη πξνο ην παξφλ ιχλεηαη θαηά
πεξίπησζε κε ελνηθίαζε αηζνπζψλ εθηφο ησλ θηηξίσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ.

4.7. O βαζκφs αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ
Κεγάιν πνζνζηφ ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ (75%) ρξεζηκνπνηεί ηηο ΡΞΔ

ζηε δηδαθηηθή

δηαδηθαζία (Δξσηεκαηνιφγην 1, Δξψηεζε V2.1). Ζ εθαξκνγή ησλ ΡΞΔ αμηνπνηείηαη ζε κεγάιν
βαζκφ ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Ρα ζεηηθά ζηνηρεία απφ ηελ ρξήζε ησλ ΡΞΔ
εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ελψ
παξάιιεια, δηακνξθψλνπλ έλα ζχγρξνλν πξνθίι ζηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην
Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.. Αξλεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε ειιηπήο ζπληήξεζε ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ.
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4.8. H αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία
Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Ξαξάξηεκα 2, ε ζρέζε δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ δίδεηαη
παξαθάησ.
2008-09
Πρέζε δηδαζθφλησλ ( ΓΔΞ+ΔΔΓΗΞ)/Ξξνπηπρηαθνχο Γηδαζθφκελνπο =1/34,05
Πρέζε δηδαζθφλησλ/ Ξξνπηπρηαθνχο Γηδαζθφκελνπο =1/18,40
Πρέζε δηδαζθφλησλ (ΓΔΞ+ΔΔΓΗΞ)/Ξξνπηπρηαθνχο + Κεηαπηπρηαθνχο Γηδαζθφκελνπο)
=1/41,70
Πρέζε δηδαζθφλησλ/ (Ξξνπηπρηαθνχο+ Κεηαπηπρηαθνχο Γηδαζθφκελνπο) =1/22,54
2009-10
Πρέζε δηδαζθφλησλ (ΓΔΞ+ΔΔΓΗΞ)/ Ξξνπηπρηαθνχο Γηδαζθφκελνπο =1/31,81
Πρέζε δηδαζθφλησλ/ Ξξνπηπρηαθνχο Γηδαζθφκελνπο =1/17,5
Πρέζε δηδαζθφλησλ (ΓΔΞ+ΔΔΓΗΞ)/Ξξνπηπρηαθνχο + Κεηαπηπρηαθνχο Γηδαζθφκελνπο
=1/38,59
Πρέζε δηδαζθφλησλ/ Ξξνπηπρηαθνχο+ Κεηαπηπρηαθνχο Γηδαζθφκελνπο =1/21,22

Ξαξά ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, επεηδή ζε θάζε έηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ αληηζηνηρνχλ
πεξηζζφηεξνη απφ 100 θνηηεηέο , ζηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα εηδηθά κάιηζηα ζηα
ππνρξεσηηθά, θάζε δηδάζθσλ/νπζα απεπζχλεηαη ζε «αθξναηήξην» άλσ ησλ 100 αηφκσλ.
Αληίζηνηρα ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν απεπζχλεηαη ζε «αθξναηήξην» πεξίπνπ 40 αηφκσλ. Νη
αλαινγίεο απηέο ζεσξνχληαη κεγάιεο.
Πχκθσλα κε ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ, έλα κεγάιν πνζνζηφ (65%) ησλ
δηδαζθφλησλ/νπζψλ ζεσξεί φηη ε αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηά ηνπο
δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη φηη ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ αλά δηδάζθνληα/νπζα είλαη
κεγάινο (Δξσηεκαηνιφγην 1, Δξψηεζε VΗ.3). Δπίζεο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ
δηδαζθφλησλ/νπζψλ (58%) ζεσξεί φηη ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηα
καζήκαηα (Δξσηεκαηνιφγην 1, Δξψηεζε IV2.4).
Θεηηθφ ζηνηρείν ζην κεγάιν αξηζκφ θνηηεηψλ/ξηψλ αλά κάζεκα είλαη φηη δεκηνπξγείηαη κηα
κεγάιε θνηλφηεηα κάζεζεο ηεο νπνίαο ηα κέιε κνηξάδνληαη θαη απνθηνχλ ηαπηφρξνλα
καζεζηαθά βηψκαηα πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα θηλεζνχλ απφ ηελ πεξηθέξεηα ηεο θνηλφηεηαο
ζην θέληξν ηεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Υζηφζν αξλεηηθά
ζηνηρεία είλαη: (α) ε κε δπλαηφηεηα άκεζεο πξνζσπηθήο επαθήο θαη βνήζεηαο απφ ηνλ/ηελ
δηδάζθνληα/νπζα ηνπ/ηεο θάζε θνηηεηή/ξηαο (β) ε δπζθνιία δηαρείξηζεο ηεο κεγάιεο ηάμεο
θαη (γ) ε δπζθνιία εθαξκνγήο δηδαθηηθψλ – καζεζηαθψλ κνληέισλ ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε
νκαδνζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο.
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4.9. O βαζκφs ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα
Πην Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. ε δηδαζθαιία ζπλδέεηαη κε ηελ έξεπλα ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν κέζσ:
 Ρσλ καζεκάησλ έξεπλαο (βι. Ξξφγξακκα Ππνπδψλ) ζηα νπνία νη θνηηεηέο/ξηεο θαηά
θαλφλα δηδάζθνληαη κεζνδνινγία έξεπλαο θαη εθαξκνγέο θαη κεηέρνπλ ζε έξεπλεο πνπ
ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ νη δηδάζθνληεο/νπζεο ηνπ θάζε ηνκέα
 Ξνιιψλ απφ ηα ινηπά καζήκαηα, ζηα νπνία νη θνηηεηέο/ξηεο θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ
ζε βάζνο –ζπλήζσο βηβιηνγξαθηθά- έλα ζέκα.
 Ρεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ε νπνία θαηά θαλφλα έρεη εξεπλεηηθή δηάζηαζε.
Πε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ε δηδαζθαιία ζπλδέεηαη κε ηελ έξεπλα κέζσ:
 Ρσλ καζεκάησλ έξεπλαο (βι. Ξξφγξακκα Ππνπδψλ) ζηα νπνία νη κεηαπηπρηαθνί/έο
θνηηεηέο/ξηεο δηδάζθνληαη κεζνδνινγία έξεπλαο θαη εθαξκνγέο.
 Όισλ ησλ καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα ΞΚΠ ζηα νπνία νη θνηηεηέο/ξηεο θαινχληαη
λα δηεξεπλήζνπλ ζε βάζνο –βηβιηνγξαθηθά αιιά θαη κε έξεπλα πεδίνπ- έλα ζέκα.
 Ρεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ε νπνία απνηειεί κηα πξσηφηππε έξεπλα.
Ν κεγάινο αξηζκφο θνηηεηψλ ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν
δεκηνπξγεί ππεξβάιινληα θφξην εξγαζίαο ζηνπο/ζηηο δηδάζθνληεο/νπζεο νη νπνίνη/εο
αλαιακβάλνπλ ηελ επίβιεςε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη δηπισκαηηθψλ.

4.10. Oη ζπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ
θαη κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν
Ρν 100% ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. δήισζε φηη ζπλεξγάδεηαη (α) κε
ζπλαδέιθνπο ηνπ Ρκήκαηνο ή κε άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο (β) κε θνξείο θαη
ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή/θαη (γ) κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ.
(α) Δλδεηθηηθά ην Ρκήκα ζπλεξγάδεηαη κε Ξαλεπηζηήκηα θαη ηδξχκαηα φπσο ηδξχκαηα φπσο
ην Ξαλεπηζηήκην I.U.F.M./ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ RENNES 2/ Bretagne, I.U.F.M. D' ORLEAN
TOURS, I. U.F.M d' Aquitaine / Univerite Bordeaux 4, UNIVERSITE NAMUR/ ΒΔΙΓΗΝ,
Simon Fraser (Θαλαδάο), Winnipeg (Θαλαδάο), Iowa, (ΖΞΑ), Illinois (ΖΞΑ), Leeds
(Βξεηαλία), Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ (Θχπξνο), International University of Cyprus (Θχπξνο),
Deutsches

Museum (Κφλαρν Γεξκαλία) θ.α. Νη ζεκαληηθφηεξεο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο

αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα 6.
(β) Ζ απνλνκή ηηκεηηθνχ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηνλ θαζεγεηή Howard Gardner
(Harvard University) θαη Kieran Egan (Simon Fraser) κπνξεί λα ζεσξεζνχλ θνξπθαία
γεγνλφηα ζηελ πνξεία θαη αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο πξνθίι ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π..
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(γ) Ππλεξγαζίεο κε ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ζηα πιαίζηα επξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ (π.ρ. θαηάζεζε πξνηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΘΑΙΖΠ κε
ζπλεξγαζίεο ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ)
(δ) Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ παλεπηζηεκίνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη
εηδηθά κε ην Γήκν Οφδνπ. Δλδεηθηηθά γηα ην 2009-10:
 Ππλδηνξγαλψζεθε κε ην Γήκν Οφδνπ δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα ηε ζχλδεζε ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
 Πηα πιαίζηα κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε ην Γ. Οφδνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηείηαη έξεπλα
γηα ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ Γήκνπ Οφδνπ.

4.11 Θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ
Γηα

ηε

δηεπθφιπλζε

θαη

ηελ

θαιχηεξε

πιεξνθφξεζε

δηδαζθφλησλ/

νπζψλ

θαη

θνηηεηψλ/ηξηψλ έρεη ζεζκνζεηεζεί κφληκνο ζχλδεζκνο (κέιε Γ.Δ.Ξ.) ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. κε
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Κέζσ ηνπ νξηζκέλνπ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ζπλδέζκνπ,
νξγαλψλνληαη θαη νη κεηαθηλήζεηο ηφζν ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ φζν θαη ηνπ θνηηεηηθνχ
πιεζπζκνχ.
Ρα ζεηηθά απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ δελ είλαη αθφκα θαζαξά εκθαλή - ε
θηλεηηθφηεηα θαη ζηα δχν επίπεδα παξακέλεη ζρεηηθά κηθξή. Ρν Ρκήκα σζηφζν,
αλαζπληάζζεηαη νινέλα θαη πην ζπζηεκαηηθά πξνο ηε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ
θαιψλ δηεζλψλ ηνπ ζρέζεσλ, φπσο θαηαγξάθνληαη ζηα ζηνηρεία γηα ηηο εξεπλεηηθέο
ζπλεξγαζίεο ησλ κειψλ ΓΔΞ, θαη ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ σο κνρινχ γηα ηελ νξγάλσζε
ζπλεξγαζηψλ πνπ ζα δηαρένληαη θαη ζα αληαλαθιψληαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ηκήκαηνο. Ξξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, γίλεηαη αθξηβψο πξνζπάζεηα λα ζπκβάιινπλ θαη νη
θηλεηηθφηεηεο Erasmus (θαη αληίζηξνθα, κέζσ ηεο παξαπάλσ ζπζηεκαηνπνίεζεο, ην
πξφγξακκα Erasmus λα έρεη κεγαιχηεξε αλάπηπμε).
Θα πξέπεη σζηφζν, λα επηζεκαλζεί φηη ζην επίπεδν ηεο κεηαθίλεζεο ησλ θνηηεηξηψλ/ησλ ηα
ρακειά πνζνζηά νθείινληαη θαηά θαλφλα ζηελ ίδηα ηε δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ ην νπνίν, ιφγσ ηεο δνκήο θαη ηνπ ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πξαθηηθψλ
αζθήζεσλ, θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη απηέο ζπλαξηψληαη κε ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ νξγαλψλεηαη κε
αλειαζηηθφ ηξφπν (πξναπαηηνχκελα καζήκαηα, θχθινη πξαθηηθψλ αζθήζεσλ).
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5. Δξεπλεηηθφ έξγν

5.1. Ζ πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Ρκήκαηνο
Πην Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. ην εχξνο θαη ε πνηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα
φηη ε έξεπλα θαη ε παξαγσγή λέαο γλψζεο πξνάγνληαη ζε αξθεηά πςειφ βαζκφ φπσο απηφ
θαίλεηαη απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ, ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηψκαηα
θαη ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ.

Ξην ζπγθεθξηκέλα ην Ρκήκα

παξνπζηάδεη:
 Ξινχζην ζπγγξαθηθφ έξγν ησλ δηδαζθφλησλ /νπζψλ (π.ρ.,

βηβιία πνπ εθδίδνπλ θαη

επηκεινχληαη νη δηδάζθνληεο/νπζεο , άξζξα ηνπο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, δεκνζίεπζε
θεθαιαίσλ ζε επηζηεκνληθά βηβιία θαη ηφκνπο, δεκνζίεπζε εηζεγήζεσλ ζε πξαθηηθά
ζπλεδξίσλ θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο κε εηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα).
 Θξηηηθέο ζην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπο θαη εηεξναλαθνξέο ζ’ απηφ.
 Πεκαληηθά δηεζλή θαη εζληθά εξεπλεηηθά

θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία

κεηέρνπλ δηδάζθνληεο θαη δηδάζθνπζεο σο ζπληνληζηέο/ξηεο θαη σο εξεπλεηέο/ξηεο , κέζσ
ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ εξγαζηεξίσλ ή κέζσ ζπλνιηθά ηνπ ηκήκαηνο, θπξίσο κέζσ ησλ FP5,
FP6, FP7, ηεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο, Ρξίηνπ θαη Ρέηαξηνπ Θνηλνηηθνχ Ξιαηζίνπ
Ππγρξεκαηνδφηεζεο Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ Ξφξσλ, ελψ απφ Δζληθνχο θνξείο νη
ρξεκαηνδνηήζεηο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο,
ην πνπξγείν Ξαηδείαο, πνπξγείν Δξγαζίαο, θιπ.
 Νξγάλσζε κεγάινπ αξηζκνχ δηεζλψλ θαη παλειιελίσλ ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, εξγαζηεξίσλ
(workshops), ζπκπνζίσλ θαη δηαιέμεσλ, θαζψο θαη ζπλεδξίσλ εγθαζηδξπκέλσλ δηεζλψλ θαη
εζληθψλ Δπηζηεκνληθψλ Δλψζεσλ.

5.2. Ρα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην Ρκήκα
5.2.1 Ππλεξγαζίεο ζε εζληθφ επίπεδν (Δλδεηθηηθά)
Έκθπιεο Αληζφηεηεο ζηε Πχγρξνλε Διιεληθή Θνηλσλία: Ξαξαγσγή θαη Αλαπαξαγσγή ηνπο
ζηελ Δθπαίδεπζε, ηελ Απαζρφιεζε θαη ηνλ Ξνιηηηζκφ». (ΔΞΔΑΔΘ: ΘΑΙΖΠ. Δλίζρπζε ηεο
Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη Γη-ηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο
εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο βαζηθήο θαη
εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο» (Ξξφηαζε 2010- )
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ΔΠΞΑ Ξξφγξακκα παιηλλνζηνχλησλ (2010-)
Ζ θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ Γήκνπ Ονδίσλ (2009-). Έξεπλα ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν
Ονδίσλ κε ζέκα ηελ απνηχπσζε/ πεξηγξαθή ησλ θνηλσληθψλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ.
πνπξφγξακκα Ξξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηψλ/ξηψλ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.
(ΔΞΔΑΔΘ: Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε Ξξαθηηθή Άζθεζε
Ξαλεπηζηεκίσλ – Ξξαθηηθή Άζθεζε Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ) (2009- )

Ξξφγξακκα: Ξαξνρή εμεηδηθεπκέλσλ πεξεζηψλ γηα ηελ Δθπφλεζε Κειεηψλ, ζηα πιαίζηα
ηεο πξάμεο Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία ηνπ ΝΔΞΔΘ (8 ππνπξνγξάκκαηα) (2006-2007).

ΔΞΔΑΔΘ: πνπξφγξακκα Ξξαθηηθήο Άζθεζεο (ΞΞΑ) Φνηηεηψλ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π., (2005-2008)
ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ: Ξξφγξακκα: Ξξνσζψληαο ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ θαηά ηε Κεηάβαζε απφ ηελ
Δθπαίδεπζε

ζηελ Αγνξά

Δξγαζίαο:

Γξάζεηο

Ππκβνπιεπηηθήο

θαη

Δπαγγεικαηηθνχ

Ξξνζαλαηνιηζκνχ κε ηελ Νπηηθή ηνπ Φχινπ.
Ξξφγξακκα Θαηάξηηζεο Πηειερψλ ηνπ ΞΔΞΘ: Ν ζπκβνπιεπηηθφο Δπαγγεικαηηθφο
Ξξνζαλαηνιηζκφο κε ηελ Νπηηθή ηνπ Φχινπ
Φνξέαο πινπνίεζεο: Ρκήκα Τπρνινγίαο Α.Ξ.Θ (2005)
ΔΞΔΑΔΘ:

Θεληξηθή

Γξάζε

Πρεδηαζκνχ

θαη

ινπνίεζεο

Θχθινπ

Γηεπηζηεκνληθψλ

Καζεκάησλ ζε Θέκαηα Φχινπ θαη Ηζφηεηαο 2004-2008
Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη ηέρλε. Δθπαηδεπηηθά projects κε ζέκα ηε ζχλδεζε ηεο ηέρλεο κε ηνλ
πνιηηηζκφ, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (2002-)
Ξξφγξακκα «ΦΡΗΑΣΛΝΚΔ ΟΝΚΞΝΡ ΠΡΖ ΟΝΓΝ» πνπ πινπνίεζε ην Δξγαζηήξην
Καζεζηαθήο Ρερλνινγίαο θαη Γηδαθηηθήο Κεραληθήο ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. γηα ηνλ Γήκν Οφδνπ
ζην πιαίζην ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ κε ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ.

Ξξφγξακκα

«ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖ

ΞΔΞΘ/ΔΔ/ΘΞΠ/Α1

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ

(http://edu19-20.cti.gr/portal/)

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ»
θαη

εηδηθφηεξα

ηνπ

ηνπ

ππνέξγνπ

«Ξξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 120 επηκνξθσηψλ», πνπ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε 120 κφληκσλ
εθπαηδεπηηθψλ

ΞΔ19-20,

ψζηε

λα

αμηνπνηεζνχλ

σο

επηκνξθσηέο

δηδαθηηθήο

ηεο

Ξιεξνθνξηθήο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ.
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Ξξφγξακκα

ΔΞΗΛΝΖΠΖ:

(2007-2008).

«Δμεηδίθεπζε

Δθπαηδεπηηθψλ

–

Δηδηθνχ

Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ θαη Ξαξαγσγή Δθπαηδεπηηθνχ ιηθνχ γηα Ήπηα Λνεηηθή
Θαζπζηέξεζε», ζην πιαίζην ηνπ ΔΞΔΑΔΘ (κέηξν 1.4, πξάμε 1.1.4α).

Ξξφγξακκα ΔΞΗΙΝΓΖ ΘΑΗ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΤΖΦΗΑΘΝ ΚΑΘΖΠΗΑΘΝ ΙΗΘΝ (elearning) ΓΗΑ ΡΑ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΗΑΘΑ ΘΔΚΑΡΑ: (2007-2008). Έξγν ηεο Λνκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο

Γσδεθαλήζνπ

ζην

πιαίζην

ηνπ

Ξεξηθεξεηαθνχ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο (ΞΔΞ) Λνηίνπ Αηγαίνπ (http://www.notioaigaio.gr).

5.2.2 Γηεζλείο ζπλεξγαζίεο
Γηα ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. κε ηδξχκαηα θαη παλεπηζηήκηα ηνπ Δμσηεξηθνχ
ελδεηθηηθά βι. Ξαξάξηεκα 7. Πε γεληθέο γξακκέο ην Ρκήκα αλαπηχζζεη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο
κε ζρεηηθά γξήγνξνπο ξπζκνχο. Υζηφζν, δελ ππάξρεη ζπληνληζκφο ζηηο ελέξγεηεο πνπ
αθνξνχλ ηηο ζπλεξγαζίεο απηέο, κε απνηέιεζκα λα κελ γίλεηαη πάληα ε απαηηνχκελε δηάρπζε
ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ.
Δπηπξφζζεηα, ιφγσ απηήο ηεο αδπλακίαο, δελ ππάξρεη θαηαγεγξακκέλν ην φιν εξεπλεηηθφ
απνηέιεζκα ζην πεδίν απηφ.

5.3 Νη δηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο
Γηα ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο ην Ρκήκα δηαζέηεη:


Ξέληε ζεζκνζεηεκέλα εξγαζηήξηα, θαηά ηνκέα, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα

2.4.3. ηα εξγαζηήξηα είλαη εμνπιηζκέλα κε Ζ/ θαη θαηάιιειν ινγηζκηθφ θαη δηαζέηνπλ
ζηειέρσζε κε δηνηθεηηθφ ή ηερληθφ πξνζσπηθφ.
 Δηδηθά καζήκαηα έξεπλαο ζηα νπνία νη θνηηεηέο/ξηεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία
δηεξεχλεζεο ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ επηζηεκνληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ
ηνκέσλ θαη ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο ελ γέλεη.
 Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ απνηεινχλ κέξνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (κεηαπηπρηαθέο
δηπισκαηηθέο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο).

5.4 Νη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ
Ρκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία
Νη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη αλαιπηηθά ζην
Ξαξάξηεκα 2.

52

Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο *

Α

*

Ζ

Πχλνιν

Α1

Α2

Β

Γ

Γ

Δ

Ε

Ζ1

Ζ2

Ζ3

Ζ4

Ζ5

αλά έηνο

2010

4

7

31

27

42

74

21

7

18

2

20

26

279

2009

6

18

35

58

59

87

7

1

-

-

2

5

278

2008

6

4

46

19

53

103

11

3

1

-

2

2

250

2007

14

8

35

33

45

68

9

-

-

-

9

1

222

2006

12

6

33

34

63

87

5

-

-

-

2

-

242

2005

3

7

27

38

53

91

2

-

-

-

4

-

225

Πχλνιν

45

50

207

209

315

510

55

11

19

2

39

34

Πηηο

πεξηπηψζεηο

θνηλψλ

εξγαζηψλ

κε

πεξηζζφηεξνπο

απφ

έλα

ζπγγξαθείο/

δηδάζθνληεο/νπζεο ηνπ Ρκήκαηνο, έρεη γίλεη πξνζκέηξεζε ηεο δεκνζίεπζεο γηα θάζε
δηδάζθνληα/νπζα.
Δπεμεγήζεηο:
Α1 : Βηβιία / κνλνγξαθίεο
Α2 : Δπηκέιεηα Βηβιίσλ
Β : Άξζξα κε θξηηέο
Γ : Θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο / Βηβιία
Γ : Γεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ
Δ : Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα / εκεξίδεο
Ε : Άιιεο εξγαζίεο
Ζ1 : πφ έθδνζε (Βηβιία)
Ζ2 : πφ έθδνζε (Θεθάιαηα ζε ζπιινγηθά έξγα)
Ζ3: πφ έθδνζε (Δπηκέιεηα βηβιίσλ)
Ζ4: πφ δεκνζίεπζε (Άξζξα)
Ζ5: πφ Γεκνζίεπζε (Ξξαθηηθά ζπλεδξίσλ)
Ν ππνινγηζκφο ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ έγηλε κε βάζε βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα πνπ
δφζεθαλ απφ ην Γηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο

(Θαζεγεηέο/ηξηεο,

Αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο/ηξηεο, Δπίθνπξνη θαζεγεηέο/ηξηεο, Ιέθηνξεο), αιιά θαη απφ ηνπο
δηδάζθνληεο/νπζεο βάζε ηνπ Ξ.Γ 407/80.
Πηνλ πίλαθα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ηνπ 66,67% ησλ
δηδαζθφλησλ κε βάζε ην Ξ.Γ 407/80. (Έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ηα βηνγξαθηθά 12
δηδαζθφλησλ/νπζψλ ζε ζχλνιν 18) θαη φισλ ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ ηκήκαηνο.
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Ζ ζηήιε Δ αθνξά ηηο Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα / εκεξίδεο, κε πξαθηηθά θαη
ρσξίο πξαθηηθά. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πξνζθεθιεκέλεο νκηιίεο ζε επηζηεκνληθά
ζπλέδξηα (Γηεζλή θαη Ξαλειιήληα) – Δπηκνξθσηηθέο ζπλεδξίεο - Workshops.
Πηε ζηήιε Β ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο.
Πηελ ζηήιε Ε ζπκπεξηιακβάλνληαη
κεηαθξάζεηο,

κειέηεο,

παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο, θξηηηθέο βηβιίσλ,

ζπλδηνξγάλσζε

ζπλεδξίσλ,

νξγάλσζε

επηζηεκνληθψλ

θαη

εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ, ζεαηξηθά αλαιφγηα
Γελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πίλαθα ηα άξζξα ππφ θξίζε θαη ηα άξζξα ζε επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο.
Ρν εξεπλεηηθφ έξγν πνπ αθνξά ζε βηβιηνθξηζίεο, παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο, δεκνζηεχζεηο
ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, κειέηεο δελ αληηπξνζσπεχεη ην 100% ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ ηκήκαηνο
θαη ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ κε βάζε ην Ξ.Γ 407/80 , πνιινί/έο εθ ησλ νπνίσλ δελ ηα
αλαθέξνπλ ζηα βηνγξαθηθά ηνπο.

5.5 Ν βαζκφο αλαγλψξηζεο ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Ρκήκα απφ ηξίηνπο
Γελ ήηαλ δπλαηφλ λα εληνπηζηεί κε θάπνηα αμηνπηζηία ν βαζκφο αλαγλψξηζεο ηεο έξεπλαο
πνπ γίλεηαη ζην Ρκήκα απφ ηξίηνπο θαη εηδηθά ην πιήζνο ησλ εηεξναλαθνξψλ. Υζηφζν, απφ
ηα βηνγξαθηθά εθείλα ζηα νπνία εκπεξηέρνληαλ ηα ζηνηρεία απηά, ν βαζκφο απηφο ζεσξείηαη
ηθαλνπνηεηηθφο,

5.6 Νη εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Ρκήκαηνο
Γηα ηηο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηζρχεη φ,ηη θαη ζηελ ππνελφηεηα 5.2.2

5.7. Νη δηαθξίζεηο θαη ηα βξαβεία εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε
κέιε ηνπ Ρκήκαηνο

Αναθέρονηαι δύο διακρίζεις ζε μέλη Δ.Ε.Π και διδάζκονηες 407/80 ηοσ Τμήμαηος
ανηίζηοιτα:


Βξαβείν Λένπ Δξεπλεηή’/ ESCOM Young Researcher Award’: Δπξσπατθή Δηαηξεία
Γλσζηηθψλ Δπηζηεκψλ ζηε Κνπζηθή



Βξαβείν ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΠΡΖΛ ΡΖΙΔΘΞΑΗΓΔΠΖ (Eιζίλθη)
‘
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5.8. Ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ/ζπνπδαζηψλ ζηελ έξεπλα
Ρν 100% ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ξηψλ , κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο ζπκκεηέρνπλ
ζε εξεπλεηηθά καζήκαηα θαη αξθεηνί απφ απηνχο θαη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο
έλαο αξηζκφο ηεο ηάμεσο ησλ 6-8 αλά έηνο εθπνλνχλ εξεπλεηηθή πηπρηαθή εξγαζία.

6. Πρέζεηο κε θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο (ΘΞΞ)
θνξείο
6.1. Νη ζπλεξγαζίεο ηνπ Ρκήκαηνο κε ΘΞΞ θνξείο
Ρν Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο
θνξείο. Ξην ζπγθεθξηκέλα

νη ζπλεξγαζίεο ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. ζηνλ ηνκέα απηφλ

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
 Δλίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο δηαζχλδεζεο Γήκνπ θαη ΑΔΗ. Ζ επηηξνπή απηή
ζην 2009-2010 αζρνιήζεθε κε ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή κεγάινπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ κε
ζέκα Ξαλεπηζηήκην θαη Ρνπηθέο Θνηλσλίεο θαζψο θαη κε ηελ ππνγξαθή Κλεκνλίνπ
Ππλεξγαζίαο Γήκνπ θαη Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
 Πην πιαίζην ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, εθπνλείηαη κειέηε κε ζέκα ηελ απνηχπσζε ηεο
θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Ονδίσλ. Πηελ έξεπλα κεηέρνπλ κέιε ΓΔΞ,
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη θνηηεηέο/ξηεο .
 Πχλδεζε ηνπ Ρκήκαηνο κε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, ελψζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ,
πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Δλδεηθηηθά ζχλδεζε ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.
κε

ην

Αληηππξεληθφ

Ξαξαηεξεηήξην,

ηελ

Έλσζε

Δζεινληψλ

Αηκνδνηψλ,

ηελ

Θηλεκαηνγξαθηθή Ιέζρε Οφδνπ θ.α.
 Πχλδεζε κε ηελ πφιε ηεο Οφδνπ, κέζσ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Λνκαξρίαο (ζπκκεηνρή κειψλ
ηνπ ηκήκαηνο ζε επηηξνπέο θαη ζπκβνχιηα ηεο ηνπηθήο θαη λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο.
Δλδεηθηηθά, ν πξφεδξνο ηνπ Θέληξνπ Ινγνηερλψλ ηνπ Γήκνπ Ονδίσλ είλαη κέινο ΓΔΞ ηνπ
Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.. Κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ Νξγαληζκνχ Ξεξηβάιινληνο (ΓΝΞΔ) είλαη κέινο ΓΔΞ ηνπ
Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.. Ν πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ Ονδίσλ είλαη κέινο ΓΔΞ ηνπ
Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π..)
 Πηα πιαίζηα ηνπ ΔΞΔΑΔΘ «Ξξφγξακκα Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ
Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.» ην Ρκήκα έρεη αλαπηχμεη ζρέζεηο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θπξίσο ηεο Οφδνπ,
αιιά θαη άιισλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Θχπξνπ. Δλδεηθηηθνί νξγαληζκνί ππνδνρήο
θνηηεηψλ/ξηψλ ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. γηα Ξξαθηηθή Άζθεζε: βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί ζηε Οφδν θαη
Θχπξν,

Λνζνθνκεία,

Βηβιηνζήθεο,

Κνπζεία,

Ρνπξηζηηθέο

επηρεηξήζεηο

κε

κνλάδεο

απαζρφιεζεο θαη ςπραγσγίαο παηδηψλ θιπ.
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 Πην πιαίζην ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, έρνπλ εθπνλεζεί πνιιέο
κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Νη κειέηεο ηίζεληαη ππφςε ησλ αξκφδησλ
θνξέσλ γηα πηζαλή αμηνπνίεζε (ελδεηθηηθά: Αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο κεγάισλ έξγσλ κε
κειέηε πεξίπησζεο ην Φξάγκα Γαδνπξά Λ. Οφδνπ, Κειέηε Νηθνηνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο
Νιχκπνπ Θαξπάζνπ, κειέηε αεηθνξηθήο αλάπηπμεο Λήζνπ Ρήινπ θιπ)
 Πχλδεζε κε ηα γξαθεία εθπαίδεπζεο Γσδεθαλήζνπ (πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα) γηα
απφ θνηλνχ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα/ εκεξίδεο θαη ινηπέο
δξαζηεξηφηεηεο.
 Πχλδεζε κε ηηο κνλάδεο πξνζρνιηθήο αγσγήο γηα ηελ εθπφλεζε πξαθηηθψλ ησλ
θνηηεηψλ/ξηψλ .
6.2 Ζ δπλακηθή ηνπ Ρκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΘΞΞ θνξείο
Ζ δπλακηθή ηνπ ηκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΘΞΞ θνξείο είλαη κεγάιε θαζψο:
 Ζ Δπηηξνπήο Γηαζχλδεζεο Γήκνπ Ονδίσλ θαη ΑΔΗ απνηειεί έλα ζεζκφ, ν νπνίνο
δηαπλέεηαη απφ αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο (π.ρ. δεκηνπξγία δνκψλ δηαζχλδεζεο) .
 Ρν κλεκφλην ζπλεξγαζίαο δίλεη δηθαίσκα γηα λέεο ζπλεξγαζίεο Γήκνπ θαη Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. .
 Ζ ζχλδεζε ηνπ Ρκήκαηνο κε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, ελψζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ,
πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαζηεξψλεηαη ζε ζεζκηθή βάζε θαη
απνθηά κφληκν ραξαθηήξα, εληζρπφκελε ζπλερψο κε λέα κέιε θαη λέεο ζπλεξγαζίεο.
 Ρν Ξξφγξακκα Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.» νδεγεί ζε κηα
ζπλερψο εληζρπφκελε ζχλδεζε ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. κε ηελ ηνπηθή αγνξά
 Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΞΚΠ δηαζθαιίδεη ηε ζπλερή ηξνθνδφηεζε ηεο θνηλσλίαο κε κειέηεοέξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή.
 Ζ ζχλδεζε κε ηα γξαθεία εθπαίδεπζεο Γσδεθαλήζνπ (πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα)
γηα απφ θνηλνχ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα/ εκεξίδεο θαη ινηπέο
δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζπλερήο.
 Ζ ζχλδεζε κε ηηο κνλάδεο πξνζρνιηθήο αγσγήο γηα ηελ εθπφλεζε πξαθηηθψλ ησλ
θνηηεηψλ/ξηψλ είλαη ζπλερήο.
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6.3. Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη
ελίζρπζεο ζπλεξγαζηψλ κε ΘΞΞ θνξείο
Βι. 6.2 θαη 6.4.

6.4. Ν βαζκφο ζχλδεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΘΞΞ θνξείο κε ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία
Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. κε ΘΞΞ θνξείο ζπλδέεηαη άκεζα θαη έκκεζα κε ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο:
 Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. κε ηνπο νξγαληζκνχο/ κνλάδεο πξνζρνιηθήο αγσγήο
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ
ζηηο κνλάδεο απηέο απνηειεί (ππνρξεσηηθφ) κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
 Νη κειέηεο/δηαηξηβέο πνπ δηεμάγνληαη απφ κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο/ξηεο θαη αθνξνχλ
ΘΞΞ απνηεινχλ κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ ΞΚΠ.
 Πηα πιαίζηα ηνπ ΔΞΔΑΔΘ «Ξξφγξακκα Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ
Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.» νη κεηέρνληεο/νπζεο θνηηεηέο απαζρνινχληαη ζε νξγαληζκνχο – κνλάδεο θαη
απνθηνχλ έηζη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηφζν πξαθηηθέο (θαηά ηελ άζθεζε) φζν θαη ζεσξεηηθέο
(δηαιέμεηο απφ κέιε ΓΔΞ) γηα ζέκαηα αγνξάο εξγαζίαο, εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, νξγάλσζεο θαη
δηνίθεζεο κνλάδσλ θαη νξγαληζκψλ. Ζ άζθεζε απηή απνηειεί κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο
(κάζεκα ππνρξεσηηθφ επηινγήο).
 Πε επί κέξνπο κειέηεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζχλδεζε ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.
κε ΘΞΞ κεηέρνπλ θνηηεηέο/ξηεο. Ξ.ρ. ζηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο απνηχπσζεο ηεο
θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Ονδίσλ κεηέρνπλ θνηηεηέο/ξηεο νη νπνίνη/εο
απνθηνχλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο απφ ηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ
 Πηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζχλδεζεο ηνπ Ρκήκαηνο κε
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, ελψζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ, πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη κε
θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο κεηέρνπλ θνηηεηέο/ξηεο νη νπνίνη/εο έηζη εθπαηδεχνληαη θαη
απνθηνχλ δεμηφηεηεο πνπ ηνπο/ηηο πξνεηνηκάδνπλ λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο.

6.5. Ζ ζπκβνιή ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε
Ζ ζπκβνιή ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε εληάζζεηαη ζην
πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο ζπκβνιήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη εηδηθά ηεο Πρνιήο
Αλζξσπηζηηθψλ Ππνπδψλ (ΠΑΔ) πνπ εδξεχεη ζηε Οφδν ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή
αλάπηπμε. Ρν φηη ην ζέκα απηφ απαζρνιεί ην Ρκήκα θαίλεηαη θαη απφ ην φηη κέιε ΓΔΞ ηνπ
Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. αζρνινχληαη εξεπλεηηθά ζε βάζνο κε ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Πην αθαδεκατθφ έηνο 2009-10 κέξνο ηεο κειέηεο απηήο
παξνπζηάζηεθε ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη δεκνζηεχζεθε ζε δηεζλέο πεξηνδηθφ.
Ζ ζπκβνιή ηνπ ηκήκαηνο ζηελ αλάπηπμε εθδειψλεηαη ζε ηξεηο άμνλεο πνπ αθνξνχλ
αληίζηνηρα ζηελ επίδξαζε ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ζηνλ πνιηηηζκφ.
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 Πχκθσλα κε ην πιαίζην απηφ, ην Ξαλεπηζηήκην ζηε Οφδν επεξεάδεη ηα δεκνγξαθηθά
δεδνκέλα ηνπ λεζηνχ, ελψ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή

δαπάλε ην

θαζηζηνχλ κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο.
 Δλδηαθέξνπζα είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο
Οφδνπ φπσο επίζεο θαη ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο νηθνλνκίαο ηνπ λεζηνχ.
 Αμηνζεκείσηε είλαη ε άκεζε θαη έκκεζε ζπκβνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ζηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε θνπιηνχξαο
γηα ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο.
 Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά
δξψκελα ηεο πεξηνρήο θαη θπξίσο ζηελ πξνψζεζε ζηάζεσλ θαη αμηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ θαη ησλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο νκάδσλ
πνιηηψλ, ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ αεηθνξία, ζηελ
ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηλσληψλ ηελ
πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. Ρα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ
αληηθείκελα ησλ αλνηθηψλ εθδειψζεσλ ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. ζηα νπνία ε ηνπηθή θνηλσλία
ζπκκεηέρεη ελεξγά.
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7. Πηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο
7.1. Ζ ζηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο
7.1.1 Ζ ζηξαηεγηθή ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηψλ
Ρα ζεζκηθά φξγαλα ηνπ Ρκήκαηνο αιιά θαη ην ζχλνιν ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ηνπ
Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. επηδηψθνπλ λα δηακνξθψζνπλ κηα δπλακηθή ηαπηφηεηα γηα ην Ρκήκα ηφζν ζην
πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηεο ΠΑΔ πνπ εδξεχεη ζηε
Οφδν, φζν θαη επξχηεξα ζηα πιαίζηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ
Δπξσπατθφ ρψξν.
Απνηηκψληαο ηε ζηξαηεγηθή απηή, ε αλάπηπμε ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή
εθ’ φζνλ ην Ρκήκα, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, έρεη αλαπηχμεη δξάζεηο ζε κηα ζεηξά
αμφλσλ φπσο:


Ζ αλαβάζκηζε- αλακφξθσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ θαη αλάπηπμή ηνπ κε εηζαγσγή λέσλ καζεκάησλ ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ.
Δμεηδίθεπζε ζε θαηεπζχλζεηο, έκθαζε ζηηο εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζχλδεζε ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Άλνηγκα ζε δηαπαλεπηζηεκηαθέοδηαηκεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.



Ζ αλαβάζκηζε – αλακφξθσζε- εθζπγρξνληζκφο ησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξακκάησλ
Ππνπδψλ. Ζ νξγάλσζε

θαη ιεηηνπξγία λέσλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ. Ν

ζρεδηαζκφο λέσλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη λέσλ εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.


Ζ πηνζέηεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (lifelong learning) σο λένπ πιαηζίνπ κάζεζεο. Ζ
αλάπηπμε

επηκνξθσηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ

γηα

εθπαηδεπηηθνχο

θαη

άιιεο

επηζηεκνληθέο νκάδεο. Ζ αλαβάζκηζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ, εμεηδίθεπζή ηνπ ζε
θαηεπζχλζεηο (π.ρ. ζε ζέκαηα δηνίθεζεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη εθπαηδεπηηθνχ
ζρεδηαζκνχ)

θαη

επέθηαζή

ηνπ ζε άιιεο

νκάδεο

εθπαηδεπνκέλσλ

(π.ρ.

θαζεγεηέο/ηξηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο).


Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ.
Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν
κε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ (π.ρ. απφ απφζηαζε εθπαίδεπζε, elearning, δηαηκεκαηηθέο δξάζεηο, θιπ)



Ζ αλαδήηεζε, ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ελζάξξπλζε
ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ (ΔΞΔΑΔΘ, επξσπατθά, πξνγξάκκαηα,
πξνγξάκκαηα εζληθήο θαη ηνπηθήο εκβέιεηαο). Ξξνψζεζε θαηαμησκέλσλ ζεζκψλ
(π.ρ. ERASMUS).
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Ζ πξνψζεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ Ρκήκαηνο κε ηελ θνηλσλία, θπξίσο κέζα απφ κειέηεο,
έξεπλεο θαη δξάζεηο πνπ γίλνληαη ζπλεξγαηηθά κε ηνπηθνχο θνξείο (ζηα Γσδεθάλεζα,
ζε Λφηην θαη Βφξεην Αηγαίν).

7.1.2 Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ ηκήκαηνο γηα ην κέιινλ
Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ ηκήκαηνο γηα ην κέιινλ πεξηιακβάλεη:
Σε επίπεδο ππογπαμμάηων ζποςδών


Ρελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ –ζχκθσλα θαη κε ηελ
πξνηεηλφκελε αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο πξφηαζεο γηα open
courses. Δλδεηθηηθά ηίζεηαη σο βξαρπρξφληνο ζηφρνο ε ςεθηνπνίεζε νξηζκέλνπ
αξηζκνχ καζεκάησλ θαη ε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηξφπσλ παξνπζίαζήο ηνπο γηα
βειηίσζε ηεο παξνπζίαζήο ηνπο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο.



Ρηο ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο γηα νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο ηνπ λένπ
ΞΚΠ κε αληηθείκελν ηε δηδαθηηθή ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηηο ΡΞΔ. Κε ην λέν
ΞΚΠ

ην

Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.

νινθιεξψλεη

ην

ζρεδηαζκφ

ησλ κεηαπηπρηαθψλ

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ είρε γίλεη κε ζηφρν λα ππάξρνπλ ζην Ρκήκα ΞΚΠ πνπ
απφ άπνςε αληηθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο νη νπνίνη είραλ ηεζεί ήδε
απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000 γηα ηα ΞΚΠ. Νη ζηφρνη απηνί ήηαλ ε πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο
ησλ θχισλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αεηθνξίαο, ησλ θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ
ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαη παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ
ηερλνινγία θαη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. Ρελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ ΞΚΠ.


Ρελ επηδίσμε νξγάλσζεο ησλ ζπνπδψλ πνπ νδεγνχλ ζε δηδαθηνξηθφ δίπισκα.



Ρελ αλαβάζκηζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο .



Ρε δηεζλνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ
επίπεδν θαη ηελ ελζάξξπλζε αληαιιαγψλ θνηηεηψλ/ξηψλ θαη δηδαζθφλησλ/νπζψλ. .

Σε επίπεδο έπεςναρ


Ρελ

αμηνπνίεζε

εξεπλεηηθψλ

πξνηάζεσλ

ζηα

πιαίζηα

ησλ

πθηζηάκελσλ

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ζε εζληθφ επίπεδν


Ρελ αμηνπνίεζε πξνηάζεσλ γηα δηεζλείο θαη επξσπατθέο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη
ηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηέηνηεο πξνηάζεηο.



Ρν ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε



Ρελ ελζάξξπλζε θαη πξνψζεζε εξεπλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ησλ κειψλ ΓΔΞ θαη
δηδαζθφλησλ/νπζψλ ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π..
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Ρελ ελζάξξπλζε θαη πξνψζεζε εξεπλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε
ζπλεξγαζία κειψλ ΓΔΞ ηνπ ηκήκαηνο



Ρελ νξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκεξίδσλ κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηε
ζπκβνιή ζηνλ επηζηεκνληθφ δηεζλή θαη εζληθφ αθαδεκατθφ, επηζηεκνληθφ θαη
εθπαηδεπηηθφ δηάινγν



Ρελ αμηνπνίεζε ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη
εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηνκέσλ ηνπ Ρκήκαηνο.


Σε επίπεδο ςποδομών


Ρε ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία κε ηα ινηπά ηκήκαηα ηεο ΠΑΔ Οφδνπ, ηα φξγαλα ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ, ην ΞΓΒΚ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
εξγαζηψλ έληαμεο ζην ΔΠΞΑ θαη επηζθεπήο ηνπ θηηξίνπ 7εο Καξηίνπ, ηελ
παξαρψξεζε ηνπ θηηξίνπ ΞΗΘΞΑ, ηελ εμεχξεζε λέσλ ρψξσλ γηα ζηέγαζε ησλ
ππεξεζηψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ θνηηεηηθψλ
εζηηψλ. Ρε ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία κε ηνπο ινηπνχο θνξείο γηα ηελ εμεχξεζε
πξνζσξηλψλ ιχζεσλ ζηα θηηξηαθά δεηήκαηα κέρξηο φηνπ νινθιεξσζεί ε επηζθεπή θαη
ε νξηζηηθή επίιπζε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεο Πρνιήο.



Ρελ αλαβάζκηζε θαη

βειηίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη θπξίσο ηνπ ηερλνινγηθνχ

εμνπιηζκνχ κε αμηνπνίεζε λέσλ ινγηζκηθψλ θαη λέσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο (π.ρ.
second life θιπ)
Σε επίπεδο διοικηηικών ςπηπεζιών


Ρε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα αλαβάζκηζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, κε
επίιπζε ηνπ πάγηνπ πξνβιήκαηνο ππνζηειέρσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π..

7.1.3 Ζ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ
Ρκήκαηνο
Πηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ζπκβάιινπλ ηα αθφινπζα:


Νη λνκνζεηηθέο θαη ινηπέο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο ηεο Ξνιηηείαο νη νπνίεο επεξεάδνπλ
άκεζα θαη έκκεζα ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ Ρκήκαηνο



Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηεο ΠΑΔ ηεο Οφδνπ



Ζ δηακνξθσκέλε θνπιηνχξα ηνπ Ρκήκαηνο, νη εθθξαζκέλνη ζηφρνη θαη ην φξακα ηνπ
Ρκήκαηνο.



Ζ εκπεηξία ηνπ Ρκήκαηνο ζε ζέκαηα αθαδεκατθήο αλάπηπμεο



Ζ εκπεηξία απφ ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο άιισλ ηκεκάησλ ζε δηεζλέο θαη εζληθφ
επίπεδν.
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Νη δηεζλείο, εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ζπγθπξίεο

Ζ ζηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηε ζπλερή
δηάδξαζε, ηελ αιιεινελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ θπξίσο ζηα πιαίζηα
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη εηδηθφηεξα κέζα απφ:


Ρε Γεληθή Ππλέιεπζε (ΓΠ) ηνπ Ρκήκαηνο



Ρε Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο



Ρε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ



Ρε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Πρνιήο



Ρηο Ππληνληζηηθέο Δπηηξνπέο ησλ ΞΚΠ



Ρηο ad hoc θαη ηηο κφληκεο επηηξνπέο πνπ νξίδνπλ νη παξαπάλσ ΓΠ, αιιά θαη



Ρηο άηππεο ζπλεξγαζίεο θαη αληαιιαγέο απφςεσλ ησλ κειψλ ηνπ Ρκήκαηνο
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8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο

8.1. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ
Όζνλ αθνξά ην δηνηθεηηθφ έξγν απηφ αμηνινγήζεθε θαη δηαπηζηψζεθε:


Ζ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο, αμηνιφγεζεο
δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ πνηφηεηα ζην δηνηθεηηθφ έξγν



Ζ εμαζθάιηζε ζπλεξγαζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθφ κε ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ
θαη ηνπο θνηηεηέο/ξηεο .



Ζ ελζάξξπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο/ επηκφξθσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ



Ζ ελζάξξπλζε ησλ δηδαζθφλησλ ψζηε λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο
πνπ ζπλδένληαη κε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ζηα πιαίζηα ηνπ ηκήκαηνο.



Ζ έιιεηςε κφληκνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ Νξγαληζκνχ ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ

Δηδηθφηεξα:
Ρφζν νη δηδάζθνληεο/νπζεο φζν θαη νη ίδηνη νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη αλαθέξνπλ ηελ επάξθεηα
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ κε δπλαηφηεηεο
βειηίσζεο.
Νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη αλαθέξνπλ φηη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο είλαη ελ γέλεη αλάινγεο ησλ
πξνζφλησλ ηνπο θαη ην αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο ηνπο είλαη ελδηαθέξνλ.
Γηαπηζηψλεηαη σζηφζν φηη ν αξηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ είλαη κηθξφο ζρεηηθά κε ην
θφξην εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχλ νη πνιχπιεπξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π..
Ξαξά ην κηθξφ αξηζκφ ππαιιήισλ δελ παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ δηεθπεξαίσζε
βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη ζπρλά κε απαζρφιεζε ησλ
ππαιιήισλ πέξαλ ησλ σξψλ εξγαζίαο, εηδηθά ζε πεξηφδνπο αηρκήο (π.ρ. εγγξαθέο,
απνθνίηεζε θιπ), γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην σξάξην ησλ ππαιιήισλ
είλαη εμαληιεηηθφ.
Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππαιιήισλ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή,
φπσο ηθαλνπνηεηηθφο ζεσξείηαη θαη ν πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο ησλ ππεξεζηψλ. Ζ ρξήζε
λέσλ ηερλνινγηψλ δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ην έξγν ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ.
Πρεηηθά κε ηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο πνπ αλαινγνχλ ζην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, πξνο ην παξφλ
απηφ είλαη θαηάιιειν, αλ θαη ην επξχηεξν δήηεκα ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.
επεξεάδεη θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
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Νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη γεληθά ζπκθσλνχλ κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ
Ρκήκαηνο θαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ Νδεγνχ Ππνπδψλ.

8.2. Νη ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο
Ζ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ θνηηεηψλ αμηνινγείηαη σο κέηξηα, φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ
κειέηεο θαη ηελ θνηλσληθή δσή, ελψ ηθαλνπνηεηηθέο έσο πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο αμηνινγνχληαη νη
δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο γεληθψο κε ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ε
δηάζηαζε ηεο ζίηηζεο γηα φζνπο επηιέγνπλ λα ζηηίδνληαη ζηε θνηηεηηθή ιέζρε.
Πρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ απηέο έρνπλ πεξηζψξηα
βειηίσζεο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζην ζέκα ηεο ζηέγαζεο ην γεγνλφο ηεο έιιεηςεο ηδηφθηεησλ
θνηηεηηθψλ εζηηψλ απνηειεί έλα πξφβιεκα θαη απηφ απνηειεί ελδερνκέλσο εκπφδην ζηελ
πξνζέιθπζε θνηηεηψλ/ξηψλ εθηφο ηνπ λεζηνχ.
Όζνλ αθνξά ηε ζίηηζε, ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ θνηηεηψλ/ξηψλ πξνηηκά ηε ζίηηζε ζηε
θνηηεηηθή ιέζρε πξνθαλψο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Κάιηζηα έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ πνπ ζηηίδνληαη ζηε θνηηεηηθή ιέζρε. Ζ πνηφηεηα ηνπ θαγεηνχ
είλαη ηθαλνπνηεηηθή –αλ θαη ε πνηθηιία είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε.
Πρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζην Ξαλεπηζηήκην, απηή δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα
αθνχ νη απνζηάζεηο ζηε Οφδν είλαη ζρεηηθά κηθξέο. Ξαξφια απηά ε δηαζπνξά ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα θηίξηα δεκηνπξγεί δπζθνιίεο εηδηθά φηαλ νη
θνηηεηέο/ξηεο πξέπεη λα θχγνπλ απφ ην έλα θηίξην γηα λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζην
άιιν.

8.3. Οι σποδομές πάζης θύζεως ποσ τρηζιμοποιεί ηο Τμήμα
Ρν Ρκήκα έρεη πξνβιήκαηα κε ηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο, θπξίσο γηαηί δελ έρεη αθφκα
πξνρσξήζεη ε επηζθεπή/ζπληήξεζε ελφο απφ ηα θηίξηα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ.

8.4. Ν βαζκφο αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ
Ρκήκαηνο (πιελ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ)
Γηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη κηα ζπλερψο δηεπξπλφκελε ρξήζε ησλ Ρ.Ξ.Δ. ζην θνηηεηνιφγην,
ηελ έθδνζε εγγξάθσλ, ηηο βαζκνινγίεο, ην αξρείν ππνςεθίσλ ησλ Ξ.Κ.Π. θιπ. Ζ επέθηαζε
ηεο ρξήζεο ησλ ΡΞΔ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ πξφβιεςε ηφζν γηα αλαιψζηκα φζν θαη γηα
ηερληθφ πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ.

8.5. Ν βαζκφο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε ππνδνκψλ θαη
εμνπιηζκνχ
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πάξρεη κεγάιε δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Όια ηα ζρεηηθά δεηήκαηα ζπδεηηνχληαη
ζηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π..
8.6. Ν βαζκφο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε
νηθνλνκηθψλ πφξσλ
πάξρεη κεγάιε δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Όια ηα ζρεηηθά δεηήκαηα ζπδεηηνχληαη
ζηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π..
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9. Ππκπεξάζκαηα
9.1 Ρα θπξηφηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Ρκήκαηνο, φπσο απηά
πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ Έκθεση Εσωτεπικήρ Αξιολόγησηρ
9.1.1. Θεηηθά ζεκεία
Ρα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. είλαη:
Η ηαςηόηηηα ηηρ πόληρ ζηην οποία βπίζκεηαι ηο ημήμα
Ζ Ξφιε ηεο Οφδνπ είλαη έλαο ηφπνο αζθαιήο, κε ηδηαίηεξα θπζηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία
ηα νπνία δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα επράξηζηε δηακνλή θαη θνηηεηηθή δσή.
Η ηαςηόηηηα ηος ημήμαηορ
Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π., είλαη ε δηακφξθσζε κηαο ηδηαίηεξεο
ηαπηφηεηαο βαζηζκέλεο ζηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. Κε δεδνκέλν φηη έλαο απφ
ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. είλαη ε δηακφξθσζε κηαο ηδηαίηεξεο αθαδεκατθήο
ηαπηφηεηαο, πνπ λα απνηππψλεηαη ηφζν ζην δηδαθηηθφ, φζν θαη ζην εξεπλεηηθφ, αιιά θαη ην
επξχηεξν αθαδεκατθφ θαη θνηλσληθφ έξγν, ην Ρκήκα θαίλεηαη πξάγκαηη λα έρεη δηακνξθψζεη
κηα ηέηνηα ηαπηφηεηα, πνπ είλαη κάιηζηα εκθαλήο, ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, ζε
θνηηεηέο (πξνπηπρηαθνχο, κεηαπηπρηαθνχο), δηδάζθνληεο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ, φπσο
θαίλεηαη κέζα απφ ηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο:


Ζ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο παηδηθήο (πξνζρνιηθήο) ειηθίαο γηα ηελ
πνηφηεηα ηεο ελήιηθεο δσήο θαη γηα ηελ θνηλσληθή δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ, ησλ
ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ.



Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη εηδηθφηεξα ε παξαγσγή θαη κεηάδνζε γλψζεο γχξσ απφ
ζέκαηα ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαζψο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο
παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθά ζην ζέκα απηφ.



Ζ αμία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ε ζεκαζία ησλ ζεβαζκνχ φισλ ησλ πνιηηψλ
θαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ θαηάιιεισλ ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ ηζφηηκε
ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπο αλαγθψλ.



Ρν πεξηβάιινλ θαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε θαη ζπγθεθξηκέλα ε δηεξεχλεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνλ πιαλήηε, ε δηακφξθσζε
ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ αεηθνξία θαη ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ
θαη άιισλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνσζνχλ ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη
βνεζνχλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην επίπεδν επεκεξίαο ηεο θνηλσλίαο ζην παξφλ θαη
ζην κέιινλ.



Νη λέεο Ρερλνινγίεο ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Ρ.Ξ.Δ.) θαη εηδηθφηεξα ε
εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε απηέο απ’ φια ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, ε
ρξήζε ηνπο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηλσληψλ θαη ε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ
απηέο πξνζθέξνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ζηα ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη
ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.
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Νη θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη εηδηθά ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ κνληέισλ
πνπ αθνξνχλ είηε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο ζχλνιν είηε ηε ζρνιηθή ηάμε. (Πηελ
θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη ε πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ε απφ απφζηαζε
εθπαίδεπζε,

ε

εμαηνκηθεπκέλε

κάζεζε

θαη

ν

ζρεδηαζκφο

εθπαηδεπηηθψλ

πξνγξακκάησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο θνηλσληθψλ νκάδσλ)


Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε, θαη ζπγθεθξηκέλα ε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαζίαο πνπ απηή έρεη
γηα ηελ αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ Ρκήκαηνο ζηηο
εθπαηδεπηηθέο θαη επηκνξθσηηθέο απαηηήζεηο πνπ απηή δεκηνπξγεί σο λέν
παξάδεηγκα.



Ξξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, κέζα απφ ελζάξξπλζε δξάζεσλ
εζεινληηζκνχ, ζπκκεηνρήο θαη ελεξγνπνίεζεο ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο πφιεηο
θαη ηηο θνηλσλίεο.

Ζ αλάπηπμε ηνπ ηκήκαηνο θαη ηδηαίηεξα ν ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΞΚΠ
Πην Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π., ηα πέληε ιεηηνπξγνχληα ΞΚΠ θαη έλα ππφ έγθξηζε, ζηφρν έρνπλ λα:
(α) ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ πξνζθνξά κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε επηζηήκνλεο ηεο
αγσγήο θαη άιισλ θιάδσλ πνπ επηδηψθνπλ αλαβάζκηζε ηεο επηζηεκνληθήο, εξεπλεηηθήο θαη
αθαδεκατθήο ηνπο επάξθεηαο.
(β) απμάλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο, αμηνπνηψληαο πιήξσο ηηο ππάξρνπζεο
ππνδνκέο θαη ην δηαζέζηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ
(γ) πξνζθέξνπλ ζηελ θνηλσλία θαη εηδηθά ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηφζν ζε αλζξψπηλν θεθάιαην
φζν θαη ζε άιινπο ηνκείο
(δ) βνεζνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαηά έλα κέξνο «ρξεκαηνδνηνχλ» ην
Ρκήκα κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία απφδνζεο κέξνπο ησλ εζφδσλ απφ δίδαθηξα γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο.
Ζ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ρκήκαηνο
Πην Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. ε εμαζθάιηζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ θέξλεη ην Ρκήκα ζην
παλεπηζηήκην Αηγαίνπ πξψην ζε αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο ζπκβάιιεη ζηα αθφινπζα:


Πηε δεκηνπξγία πιαηζίνπ αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο απφ ηα κέιε ΓΔΞ θαη ηνπο
ζπκβαζηνχρνπο δηδάζθνληεο/νπζεο ηνπ Ρκήκαηνο



Πηελ αλάπηπμε ελφο δπλακηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνθίι ηνπ Ρκήκαηνο ζην εζσηεξηθφ θαη
ζην εμσηεξηθφ.
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9.1.2. Αξλεηηθά ζεκεία
Αξλεηηθά ζηνηρεία είλαη :


Ζ λεζησηηθφηεηα (κεγάιε απφζηαζε απφ ην θέληξν, πςειφ θφζηνο άξα κείσζε ηεο
ειθπζηηθφηεηαο)



Ζ αλεπάξθεηα ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ



Ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο κειψλ ΓΔΞ θαη δηδαζθφλησλ /νπζψλ ζε ζρέζε κε ηνλ
αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν



Ζ έιιεηςε πξνζσπηθνχ γηα δηνηθεηηθά θαη ηερληθά ζέκαηα.

9.2.Δπθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ θαη ελδερφκελνπο θηλδχλνπο απφ
ηα αξλεηηθά ζεκεία

9.2.1


Δπθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ
Ζ πφιε ηεο Οφδνπ ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην Ρκήκα απνηειεί ζεηηθφ ζηνηρείν, θπξίσο
γηα ηε δηεζλή παξνπζία ηνπ θαη ηελ αλάπηπμε δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ, αθνχ ε Οφδνο
απνηειεί ειθπζηηθφ ηφπν πξννξηζκνχ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ θαη δηαζέηεη πνιηηηζκηθφ
θαη θπζηθφ πινχην. Ρν ΡΔΞΔΠ ζα κπνξνχζε λα επσθειεζεί δηνξγαλψλνληαο
ζπλέδξηα θαη κεηαθαιψληαο δηδάζθνληεο/νπζεο θαη ππνδερφκελν θνηηεηέο/ξηεο ζηα
πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ERASMUS.



Ζ ηαπηφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα ζπνπδέο κε θαηεχζπλζε ζε
ζέκαηα θαίξηα θαη εμαηξεηηθά ειθπζηηθά ζην πεδίν ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ,
φπσο ηα δεηήκαηα θχινπ θαη ηζφηεηαο, ην πεξηβάιινλ θιπ.



Ζ αλάπηπμε ΞΚΠ, ζηα πιαίζηα κάιηζηα δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ
θαη πξνγξακκάησλ, δίλνπλ ηελ επθαηξία ζε ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ επηζηεκφλσλ θάζε
ρξφλν λα απνθηήζνπλ κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο γηα ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή
ηνπο αλάπηπμε, ελψ ηαπηφρξνλα πξνάγεη ηνλ εξεπλεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα
ηνπ ηκήκαηνο.



Ζ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγεί ην πιαίζην γηα ηε δηνρέηεπζε
ησλ εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο.
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9.2.2. Θίλδπλνη απφ ηα αξλεηηθά ζεκεία



Ζ αλεπάξθεηα ησλ ππνδνκψλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ
Ρκήκαηνο. Όπσο είλαη γλσζηφ, ην θηηξηαθφ θέιπθνο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε
δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ζηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ θνηλσλία.



Ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο κειψλ ΓΔΞ δεκηνπξγεί ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο ζηνπο
δηδάζθνληεο/νπζεο κε ζπλέπεηα άιιεο δηζηάζεηο ηνπ έξγνπ ηνπο λα κέλεη πίζσ.



Ζ έιιεηςε πξνζσπηθνχ γηα δηνηθεηηθά θαη ηερληθά ζέκαηα έρεη σο απνηέιεζκα λα
απαζρνινχληαη κέιε ΓΔΞ κε ηα ζέκαηα απηά εηο βάξνο πην νπζηαζηηθνχ έξγνπ πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ. Δλδεηθηηθά ηα κέιε ΓΔΞ είλαη εθείλα πνπ αλάιαβαλ ζην
Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. ην

δηαρεηξηζηηθφ θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο,

ζε βάξνο άιισλ

αξκνδηνηήησλ ηνπο, κε απνηέιεζκα ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ λα
γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθά. Αληίζεηα, ε χπαξμε κηαο απηφλνκεο ππεξεζίαο, πνπ ζα
βνεζήζεη

ην έξγν ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζα αχμαλε ηελ εγθπξφηεηα ησλ

απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ζα θαηέιεγε ζε νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο
βειηίσζεο ηνπ Ρκήκαηνο.
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10. Πρέδηα βειηίσζεο
Κε βάζε ηελ παξνχζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π.,
κέζα απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο, φπσο απηνί πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ ΝΚ.Δ.Α.
(ζηεξηδφκελε ζε πιηθφ ηεο ΑΓΗΞ) θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή έσο πνιχ θαιή. Υζηφζν, νη
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π. (π.ρ. παηδαγσγηθφ πεξηθεξεηαθφ ηκήκα), αιιά θαη ην ίδην ην
φξακα πνπ απηφ έρεη ζέζεη θάλνπλ αλαγθαίεο νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε.
Ππγθεθξηκέλα:


Όζνλ αθνξά ζην δηδαθηηθφ έξγν ην Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π., θαη κε δεδνκέλν ην ζηφρν λα
πξνζθέξεη επθαηξίεο παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ ζε πνιιαπιά επίπεδα (π.ρ.,
πξνπηπρηαθφ, κεηαπηπρηαθφ, ζε επίπεδν επηκφξθσζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ), ην δηδαθηηθφ έξγν είλαη απαξαίηεην λα ππνζηεξηρζεί απφ
πεξηζζφηεξνπο/εο δηδάζθνληεο/νπζεο .



Ξξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί πεξαηηέξσ ην γεληθφ θαη εηδηθφ εξεπλεηηθφ πξνθίι ηνπ
Ρκήκαηνο (ην νπνίν δεκηνπξγείηαη σο θνηλή ζπληζηακέλε φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ
πξνζπαζεηψλ ηνπ), ην εξεπλεηηθφ έξγν ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ πξέπεη λα
ππνζηεξηρζεί απφ:


Δπαξθέζηεξεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο (εξγαζηήξηα θαηάιιεια γηα ηελ
αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, βηβιηνζήθε, εμνπιηζκφ ζε Ρ.Ξ.Δ.,
ινηπφο εμνπιηζκφο, θιπ),



Θαηάιιειν βνεζεηηθφ εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ κε ζηαζεξή ζρέζε
ζπλεξγαζίαο



Ξεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο νκάδεο πιαηζησκέλεο απφ ππνςήθηνπο
δηδάθηνξεο, κεηαπηπρηαθνχο θαη πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο.



Κε δεδνκέλν φηη ζε έλα Ρκήκα πνπ αλήθεη ζε πεξηθεξεηαθφ Ξαλεπηζηήκην ε
εμαζθάιηζε θαιήο πνηφηεηαο θνηηεηηθήο δσήο απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ
ζηφρν θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ,
είλαη απαξαίηεην νη θνηηεηέο/ξηεο λα έρνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο ζηέγαζεο
(δελ

ππάξρεη

θνηηεηηθή

εζηία),

ζίηηζεο,

κέξηκλαο,

θνηλσληθή

δσήο,

πεξίζαιςεο. Δίλαη αθφκα απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ νη ζεζκνί εθείλνη πνπ
ζα βνεζνχλ ηνπο θνηηεηέο/ξηεο λα βξνπλ εξγαζία ή λα επηιχζνπλ
πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο ή ζηελ ππφινηπε θνηηεηηθή
ηνπο δσή (π.ρ. ζπκβνπιεπηηθή).


Δίλαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (πνπ
δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα νκαιή έληαμε ησλ απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο
θαη νδεγνχλ ζε επθνιφηεξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ θνηηεηψλ/ξηψλ).
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Κε δεδνκέλν φηη ε «πνηφηεηα» εμαζθαιίδεηαη αθελφο απφ ηελ επάξθεηα ηνπ
αλζξψπηλνπ

δπλακηθνχ

–αθαδεκατθνχ,

εξεπλεηηθνχ,

δηνηθεηηθνχ,

ηερληθνχ-

αθεηέξνπ απφ ηελ αξηηφηεηα ησλ ππνδνκψλ, ησλ νξγαλσζηαθψλ δνκψλ θαη
ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, είλαη αλαγθαία:

 ε εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξσλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ,
 ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ππνδνκήο θαη θπξίσο ε επίιπζε
ηνπ θηηξηαθνχ κε εμαζθάιηζε επαξθψλ ρψξσλ θαηάιιεισλ ηφζν γηα ηε
δηδαζθαιία φζν θαη γηα ηελ παξνρή ινηπψλ ππεξεζηψλ (π.ρ. θνηηεηηθή
ζηέγε) αιιά θαη ε αλαβάζκηζε ηεο βηβιηνζήθεο, θαζψο θαη ε
δηαξθήο αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ επηθνηλσλίαο θαη Ρ.Ξ.Δ. ζε
επίπεδν Ηδξχκαηνο, Πρνιήο, Ρκήκαηνο αιιά θαη ζε επίπεδν
δηαδαζθαιίαο.
 ε εμαζθάιηζε επαξθνχο αξηζκνχ δηδαζθφλησλ (Γ.Δ.Ξ., 407/80)
θαη βνεζεηηθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε
επαξθνχο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν
δπλακηθφ πνπ δέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ρ.Δ.Ξ.Α.Δ.Π..
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