
ΕΓΝΑΤΙΑ 156, Τ.Θ 1591, 540 06  

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  ΕΛΛΑΣ 

Τηλέφωνο: 2310 891253 

 Ηλ. Ταχ.: espsecr@uom.gr 

 

156 EGNATIA Str., P.O. Box 1591, 

THESSALONIKI, GREECE 

 Tel. +30 2310891253 

 e-mail : espsecr@uom.gr    

 

 

 

ΤΜΗMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

  
3η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 

 

 

Ακαδημαϊκό έτος  2012 - 2013 

Θεσσαλονίκη 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

2 
 

 

Περιεχόμενα 

 

Εισαγωγή ............................................................................................................................................ 6 

1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης ............................................................................. 6 

1.1. Θετικά στοιχεία και δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής 

αξιολόγησης ................................................................................................................................ 7 

1.2. Προτάσεις του Τμήματος για τη βελτίωση της διαδικασίας ...................................................... 8 

2. Παρουσίαση του Τμήματος ...................................................................................................... 9 

2.1. Γεωγραφική θέση του Τμήματος ................................................................................................ 9 

2.2. Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την 

τελευταία πενταετία ................................................................................................................... 9 

2.3. Σκοπός και στόχοι του Τμήματος.............................................................................................. 10 

2.3.1. Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους σκοπούς 

του Τμήματος; ........................................................................................................................... 13 

2.3.2. Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, 

ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; .................... 14 

2.3.3. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, 

διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία........................................................................... 16 

2.4. Διοίκηση του Τμήματος ................................................................................................................ 19 

2.4.1. Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί υπάρχουν στο Τμήμα; .................................................................. 23 

3. Προγράμματα Σπουδών ......................................................................................................... 24 

3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ...................................................................................... 24 

3.2. Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους 

στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; .................................................... 24 

3.3. Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών; .......................................................................................................... 26 

3.1.1. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; ....................................................................................... 30 

3.2. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; .................... 31 



 
 

3 
 

3.2.1. Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; .................................................................. 33 

3.2.  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ........................................................................................ 38 

3.2.1. Τίτλος και κατευθύνσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ................................ 38 

3.2.2. Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. ......... 38 

3.2.3. Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους 

στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; ....................................................... 38 

3.2.4.  Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών; ....................................................................................................... 39 

3.2.5. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; ....................................................................................... 40 

3.2.6. Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; ................... 41 

3.2.7. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών; ..................................... 41 

3.2.8 . Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; ................. 44 

3.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ............................................................................................ 47 

3.3.1. Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στους 

στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; ....................................................... 47 

3.3.2. Πώς κρίνετε τη δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; ........................................ 47 

3.3.3. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; ....................................................................................... 48 

3.3.4. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων; ...................................... 49 

3.3.5. Πώς κρίνετε την οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών; .............................................................. 51 

3.3.6. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; ..................... 51 

4. Διδακτικό έργο ....................................................................................................................... 53 

4.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; ......................................... 53 

4.2. Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας; ..................... 56 

4.3. Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; ....................................... 61 

4.4. Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; .................................................................................. 62 

4.5. Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές ;.......................................................................... 63 

4.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών; ........ 67 

4.7. Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους συνεργασία; ....... 69 



 
 

4 
 

4.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα; ........................................... 70 

4.9. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και 

με το κοινωνικό σύνολο; .............................................................................................................. 71 

4.10. Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; ......................... 72 

5. Ερευνητικό έργο ........................................................................................................................... 75 

5.1. Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος; ......................................... 75 

5.2. Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα; ..................... 76 

5.3. Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές; .................................................................... 78 

5.4. Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του 

Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία; .................................................................................... 78 

5.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους; .......... 79 

5.6. Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος; ........................................................... 80 

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

του Τμήματος; ............................................................................................................................... 80 

5.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/ σπουδαστών στην έρευνα; ....................... 81 

6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς .................................. 82 

6.1. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τμήματος με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/ παραγωγικούς 

(ΚΠΠ) φορείς; ................................................................................................................................ 82 

6.2. Πώς κρίνετε τη δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; ............... 87 

6.3. Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και 

ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; ..................................................................................... 88 

6.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική 

διαδικασία; ................................................................................................................................... 89 

6.5. Πώς κρίνετε τη συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη; ...... 91 

7.  Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης ........................................................................................ 100 

7.1. Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; ....................................... 100 

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

 .................................................................................................................................................... 102 

8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές ................................................................................... 104 



 
 

5 
 

8.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών; ................... 104 

8.2. Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας; ...................................................................... 106 

8.3. Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα; .................................. 108 

8.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του 

Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου); ......................................................... 109 

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

εξοπλισμού; ................................................................................................................................ 110 

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

πόρων; ........................................................................................................................................ 111 

9. Συμπεράσματα ..................................................................................................................... 112 

9.1. Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος, όπως 

αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης; ......................................... 112 

9.2. Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους  κινδύνους από τα 

αρνητικά σημεία; ........................................................................................................................ 113 

10. Σχέδια βελτίωσης ................................................................................................................. 114 

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

την ενίσχυση των θετικών σημείων. .......................................................................................... 114 

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

την ενίσχυση των θετικών σημείων. .......................................................................................... 114 

10.3. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος ...................................... 114 

10.4. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία.............................................................. 115 

 

 



 
 

6 
 

 

Εισαγωγή 

1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 

 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, εφαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία 

για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (Ν. 3374/2005, Ν. 

3577/2007, Ν.3794/2009), προχώρησε στη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης του 

έργου του για τo ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, προσπαθώντας να αξιοποιήσει με τον 

καλύτερο τρόπο το πλαίσιο αξιολόγησης που θεσπίστηκε από την Αρχή Διασφάλισης της 

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) και τη Μονάδα Διαχείρισης Ποιότητας 

(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με  την ΑΔΙΠ,  η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι 

μια επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, με σκοπό να αποτυπώσει την 

υπάρχουσα κατάσταση στο Τμήμα, να αναδείξει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας 

του, θετικά και αρνητικά, και να διατυπώ6σει κριτική άποψη για την ποιότητα του 

επιτελούμενου έργου του με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης 

και γενικής αποδοχής. Πιο συγκεκριμένα, οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 

 Η τεκμηριωμένη ανάδειξη των πεπραγμένων του Τμήματος σε επίπεδο 

ακαδημαϊκό, επιστημονικό και κοινωνικό. 

 Η παρακολούθηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα μέλη του 

διδακτικού, ερευνητικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος  

προς όλα τα μέλη της  ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος και του Ιδρύματος 

 Η επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης και ο προσδιορισμός των 

ενεργειών βελτίωσης 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, ορίστηκε η Ομάδα Εσωτερικής 

Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) η οποία έχει την ευθύνη της εσωτερικής αξιολόγησης, δηλαδή της 

απογραφής, επεξεργασίας και παρουσίασης των σχετικών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, 

η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε:  

a) Τη συμπλήρωση από τους φοιτητές ενός τυποποιημένου ερωτηματολογίου 

αξιολόγησης για κάθε μάθημα προς το τέλος κάθε εξαμήνου και την επεξεργασία 

των στοιχείων αυτών (βλ.  Υπόμνημα).  

 b) Τη συμπλήρωση από τα μέλη ΔΕΠ (i) του ατομικού απογραφικού δελτίου και (ii) 

απογραφικών δελτίων για κάθε διδασκόμενο μάθημα, καθώς και επεξεργασία των 

στοιχείων αυτών (βλ.  Υπόμνημα).  

 c) Την απογραφή του διδακτικού και επιστημονικού έργου, των υποδομών, του 

προσωπικού υποστήριξης, του διοικητικού έργου, καθώς και την επεξεργασία των 

στοιχείων αυτών.  
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 Ως μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) ορίσθηκαν οι: Βασίλειος 

Δαγδιλέλης,  Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και Μαρία Πλατσίδου. 

 

 Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και τη συγγραφή της Έκθεσης 

Εσωτερικής Αξιολόγησης του ακαδημαϊκού έτους 2012-13 συνεργάστηκαν τα μέλη ΔΕΠ, 

ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικού προσωπικού και υποψήφιοι διδάκτορες που αναφέρονται στον 

Πίνακα 1.  

 Η σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης ακολούθησε ένα προτεινόμενο 

από την ΑΔΙΠ πρότυπο σχήμα και συμπληρώθηκε από επιπλέον υλικό που βρίσκεται στο 

συνοδευτικό Υπόμνημα. Η χρήση του προτεινόμενου ενιαίου πρότυπου σχήματος 

επιβάλλεται από την ανάγκη αναγωγής των στοιχείων και των συμπερασμάτων που 

αφορούν το Τμήμα στο επίπεδο ιδρύματος, του Πανεπιστημίου, αλλά και σε εθνικό 

επίπεδο. Είναι αυτονόητο ότι οι παρεκκλίσεις από το πρότυπο σχήμα και η πρόσθεση ή η 

εξειδίκευση κριτηρίων και δεικτών απηχούν τις ιδιαιτερότητες του Τμήματος.  

 

Πίνακας 1. Το προσωπικό του Τμήματος που εργάστηκε για τη συγγραφή της   Έκθεσης 

Εσωτερικής Αξιολόγησης  

  

Μέλη ΔΕΠ Μέλη ΕΕΔΙΠ 

Ιωάννης Αγαλιώτης  Αναστασία Παμπούρη 

Ευθύμης Βαλκάνος   

Βασιλική Καραβάκου Διοικητικό προσωπικό 

Λευκoθέα Καρτασίδου Γιώργος Βαλανίδης 

Antony Montgomery  Ζωή Μάνου 

Αρετή Οκαλίδου Θανάσης Παπαδόπουλος  

Γεώργιος Παυλίδης Εύη Παπανικολάου 

Ιωάννα Παπαβασιλείου Ελισσάβετ Παυλίδου 

Γρηγόρης Σίμος  

Αθηνά Σιπητάνου Υποψήφιοι Διδάκτορες 

Χριστίνα Συριοπούλου Κατερίνα Γεωργαντά 

Λάζαρος Τριάρχου Γεωργία Διαμαντοπούλου 

 Καρολίνα Δουλουγέρη 

Μέλη ΕΤΕΠ Όλγα Ζηκοπούλου 

Κατερίνα Νοταρίδου Δέσποινα Καραγιάννη  

Ανίτα Τσαμπάζη  Τόνια Λεωνίδου 

Παύλος Χατζηγιαννάκογλου Ολυμπία Νικολάου 

 Γενοβέφα Παπαδήμα 

 Ιωάννα Δημητριάδου 

 

 

1.1. Θετικά στοιχεία και δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία της 

εσωτερικής αξιολόγησης 

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης διεξήχθη ομαλά εντός των χρονικών πλαισίων που είχαν 

τεθεί από την αρχή, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ή προβλήματα.  Αξιολογήθηκαν τα 

περισσότερα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα καθώς και το ερευνητικό και 
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διδακτικό έργο όλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Για την αξιολόγηση αυτή 

συνεργάστηκαν όλοι οι συμμετέχοντες, μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, διοικητικό 

προσωπικό και πολλοί υποψήφιοι διδάκτορες. 

 Τα θετικά στοιχεία που προέκυψαν από την αυτό-αξιολόγηση του Τμήματος  ήταν 

ότι, τόσο ως διαδικασία όσο και ως προς το τελικό αποτέλεσμα, αντιμετωπίσθηκε ως μια 

διαδικασία αυτό-παρακολούθησης και ως ουσιαστική διεργασία για βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και των προοπτικών του Τμήματος. 

     Οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 

συνίστανται: (α) στο μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο έπρεπε να συγκεντρωθούν 

τα στοιχεία της αξιολόγησης,  (β) στην έλλειψη υποδομής και επαρκούς προσωπικού που 

να μπορεί να αναλάβει αποκλειστικά και να ολοκληρώσει τη διαδικασίας αξιολόγησης 

(π.χ., συλλογή δεδομένων, οργάνωση και παρακολούθηση της διαδικασίας συλλογής 

στοιχείων από πολλά μέλη ΔΕΠ και εξωτερικούς συνεργάτες (διδάσκοντες με το ΠΔ 

407/80), καταγραφή και επεξεργασία των ποικίλων δεδομένων και τελική επιμέλεια της 

Έκθεσης Αξιολόγησης). Τις εργασίες αυτές ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν τα μέλη του 

Τμήματος που (όπως προκύπτει και από την παρούσα έκθεση) είναι ήδη πολύ 

επιφορτισμένα με διοικητικά καθήκοντα.  

 

1.2. Προτάσεις του Τμήματος για τη βελτίωση της διαδικασίας 

 

Προτείνεται στο μέλλον να ακολουθηθεί μια πιο συνοπτική διαδικασία, δηλαδή 

περιοδικά να ζητείται αξιολόγηση που να εστιάζει σε ορισμένα σημεία που κρίνεται 

σκόπιμο κάθε φορά, είτε σε ορισμένες ενότητες.  Έτσι, η αξιολόγηση του Τμήματος θα 

επικαιροποιείται μόνο στα σημεία που χρειάζεται και δεν θα επαναλαμβάνονται τα 

σημεία στα οποία δεν συνέβη κάποια μεταβολή. 

    Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη επαρκούς προσωπικού που θα ασχολείται 

συστηματικά με τη διαδικασία αξιολόγησης δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες. Σχεδόν όλα 

τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (των οποίων ο αριθμός είναι ούτως ή άλλως μικρός) και το 

σύνολο του προσωπικού (διοικητικού, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ) πήραν μέρος στη διαδικασία, εις 

βάρος άλλων, πιεστικών, καθηκόντων τους. Η ΟΜΕΑ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 

προβλεφθούν χρήματα με τα οποία θα μπορεί να αμειφθεί μικρός αριθμός πρόσθετου 

προσωπικού που θα συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης. 
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Παρουσίαση του Τμήματος 
 

1.3. Γεωγραφική θέση του Τμήματος   

 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, μια 

πόλη περίπου 1.000.000 κατοίκων. Είναι το δεύτερο ΑΕΙ της πόλης με συνολικά περίπου 

10.000 φοιτητές. Το ΤΕΚΠ στεγάζεται στον πύργο ΚΖ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Συγκεκριμένα, το Τμήμα ΕΚΠ διαθέτει: 

 Μια Αίθουσα στον 4ο όροφο του πύργου ΚΖ (αρ. 413), η οποία χρησιμοποιείται 

για τις Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος ΕΚΠ και του Τμήματος Μουσικής, καθώς 

επίσης και για μεταπτυχιακά μαθήματα, διαλέξεις κτλ. 

 Δεκαπέντε ανεξάρτητα γραφεία (στον 2ο και 3ο όροφο του πύργου ΚΖ) στα οποία 

στεγάζονται 15 μέλη ΔΕΠ και στα οποία φιλοξενούνται και οι υποψήφιοι 

διδάκτορες και οι εξωτερικοί συνεργάτες των μελών ΔΕΠ που εργάζονται σε 

προγράμματα ερευνητικά κ.ά. 

 Ένα γραφείο  (αρ. 313, στον 3ο όροφο του πύργου ΚΖ) όπου συστεγάζονται 1 

μέλος του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π), 2 μέλη 

του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), οι αποσπασμένοι 

στο Τμήμα εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

οι ειδικοί επιστήμονες που διδάσκουν στο Τμήμα με το ΠΔ 407/80. Προφανώς, ο 

χώρος αυτός δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες όλων των ατόμων που 

φιλοξενεί, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται υπερβολικά η εργασία όλων, 

ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής.  

 Μια Αίθουσα  (αρ. 314, στον 3ο όροφο του πύργου ΚΖ)  στην οποία εδρεύει το 

εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τμήματος, και στην οποία 

στεγάζεται ένα μέλος ΕΤΕΠ που έχει την ευθύνη λειτουργίας του εργαστηρίου.   

 

Για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Τμήματος διατίθεται από το Πανεπιστήμιο ένας 

περιορισμένος αριθμός αιθουσών στον ημιώροφο και τον πρώτο όροφο του 

Πανεπιστημίου.   

 

1.4. Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, 

κατά την τελευταία πενταετία  

 

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1993 με βάση το Π.Δ. 267 (ΦΕΚ 114/9-7-1993) και άρχισε να 

λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1996/97. Το Π.Δ. 391/1995 προβλέπει τη λειτουργία 

τριών κατευθύνσεων σπουδών του Τμήματος: 
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 α. Συνεχούς εκπαίδευσης,  

 β. Εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες και  

 γ. Εφαρμοσμένων σύγχρονων γλωσσών. Η τρίτη κατεύθυνση δεν έχει λειτουργήσει 

μέχρι τώρα.  

 Το Τμήμα σήμερα είναι αυτόνομο. Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2012-13, το 

προσωπικό του απαρτίζεται από 15μέλη ΔΕΠ (3 καθηγητές, 4 αναπληρωτές καθηγητές, 7 

επίκουροι καθηγητές και 1 λέκτορας) 1 μέλος ΕΕΔΙΠ, 3 μέλη ΕΤΕΠ, 3 μέλη προσωπικού 

στην Γραμματεία και την Εκτελούσα Καθήκοντα Προϊσταμένης Γραμματείας (βλ. Πίνακα 

2.1). 

 

1.5. Σκοπός και στόχοι του Τμήματος  

 

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο (άρθρο 2 του Π.Δ. 267 , ΦΕΚ 114/9-7-1993) το Τμήμα έχει 

ως αποστολή:  

1. Να καλλιεργεί και να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες στους τομείς της εκπαιδευτικής 

και κοινωνικής πολιτικής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και 

έρευνα. 

2. Να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση 

για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.  

3. Να προάγει την έρευνα στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα στους 

τομείς της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ατόμων με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, των εκπαιδευτικών τεχνολογιών, των 

εφαρμοσμένων σύγχρονων γλωσσών καθώς και της αξιολόγησης, διαμόρφωσης και 

ανάπτυξης θεσμών κοινωνικής πολιτικής. 
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Πίνακας 2.1  Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 

  2012-13 2011-12 2007-2008 2006-2007 2005-2006 

  Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ 

Καθηγητές Σύνολο 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 

 Από εξέλιξη 1 - - - - - - - - - 

 Νέες προσλήψεις - - - - - - - - - - 

 Συνταξιοδοτήσεις 1 - - - - - - - - - 

 
Παραιτήσεις - - - - - - - - - - 

 

Αναπληρωτές 

Καθηγητές 

Σύνολο 2 2 3 2 2 - 2 - 1 - 

 Από εξέλιξη 1 - - - - - 1 - - - 

 Νέες προσλήψεις - - - - - - - - - - 

 Συνταξιοδοτήσεις 1 - - - - - - - - - 

 Παραιτήσεις - - - - - - - - - - 

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 

 Από εξέλιξη 1 - - - 1 - - - - - 

 Νέες προσλήψεις - - -- - - 1 - - 1 - 

 Συνταξιοδοτήσεις - - - - - - - - - - 

 Παραιτήσεις - - - - - - - - - - 

Λέκτορες Σύνολο - 1 - 1 2 2 2 1 1 2 

 Νέες προσλήψεις - 1 - - - - - 1 1 - 
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 Συνταξιοδοτήσεις - - - - - - - - - - 

 Παραιτήσεις - - - - - - - - - 1 

Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο  1  1 - 1 - 2 - 2 

Διδάσκοντες επί 

συμβάσει 

Σύνολο 11 14 7 9 13 14 15 17 17 16 

Τεχνικό προσωπικό 

εργαστηρίων 

Σύνολο  1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

Διοικητικό προσωπικό Σύνολο 2 2 2 2 - 4 - 4 - 4 
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 Ωστόσο, μετά από τη λειτουργία Τμήματος για 12 και πλέον έτη, τέθηκε η 

ανάγκη διατύπωσης των στόχων του Τμήματος με μεγαλύτερη ακρίβεια και η 

αποσαφήνιση των στόχων που θεραπεύει η κάθε κατεύθυνση σπουδών. Οι νέοι 

σκοποί του Τμήματος ΕΚΠ, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού (Αριθμός 31) της 

Έκτακτης Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις  7-6-2010, είναι: 

   1.  Να προάγει τις επιστήμες (α) της Διά βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων και (β) της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία ή/και 

με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες μέσα από την ακαδημαϊκή και την 

εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, αξιοποιώντας (επαρκώς/ ανάλογα) τις 

Νέες Τεχνολογίες και σεβόμενο τις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

  2.   Να συμβάλλει στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην αξιολόγηση θεσμών 

και δομών εκπαιδευτικής πολιτικής. 

  3. Να παρέχει στους πτυχιούχους του γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, 

απαραίτητες για την επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία και εξέλιξη. 

 

 Οι στόχοι της λειτουργίας του Τμήματος επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό, 

καθόσον τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών είναι 

προσανατολισμένα προς τον σκοπό και τους στόχους, όπως διατυπώνονται 

παραπάνω. Γενικά, δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων 

στόχων του Τμήματος από εκείνους που το Τμήμα επιδιώκει. Ωστόσο, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι η προσέγγιση του δεύτερου στόχου (να συμβάλλει στον σχεδιασμό, 

στην ανάπτυξη και στην αξιολόγηση θεσμών και δομών εκπαιδευτικής πολιτικής) 

δεν συμβαίνει στον ίδιο βαθμό όπως η προσέγγιση των άλλων δύο στόχων, για 

λόγους που οφείλονται κυρίως στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που θεσπίζει η 

Πολιτεία για τη διενέργεια εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 

 

1.5.1. Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους 

στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος; 

 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος αντιλαμβάνεται ως στόχους και σκοπούς 

του Τμήματος: 

1. την άριστη ποιότητα σπουδών σε βασική και εφαρμοσμένη γνώση των 

αντικειμένων που υπηρετεί το Τμήμα  μέσα σε πνεύμα ανθρωπισμού και 

αλληλεγγύης προς τους άλλους, ιδιαίτερα προς όσους έχουν ανάγκη των 

υπηρεσιών των ειδικών παιδαγωγών και των εκπαιδευτών ενηλίκων, 

2. την προετοιμασία και εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος στις 

πραγματικές, κατά το δυνατόν, συνθήκες εργασίας, 
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3. την προσαρμογή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος και του 

αντικειμένου σπουδών στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιστημονικό πεδίο της 

Ειδικής Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων,  

4. την υψηλού επιπέδου έρευνα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετεί 

το Τμήμα, 

5. την παρουσίαση και προβολή του έργου που παράγεται στο Τμήμα σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

6. τη συνεισφορά σε δραστηριότητες που προάγουν την επιστήμη στις σχετικές 

με το τμήμα γνωστικές περιοχές, και 

7. τη συνεισφορά στην κοινωνία σε τομείς τους οποίους καλλιεργεί το Τμήμα. 

 

 Οι παραπάνω στόχοι επιδιώκονται αντίστοιχα: 

1. με την έμφαση στην ποιότητα σε επίπεδο σπουδών, καθώς και την ανάθεση 

εργασιών στους φοιτητές, 

2. με την υποχρεωτική πρακτική άσκηση των φοιτητών σε φορείς της Ειδικής 

Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων,  

3. με την προσαρμογή του Προγράμματος Σπουδών στα νεότερα δεδομένα των 

δύο κατευθύνσεων του Τμήματος και την προσθήκη νέων μαθημάτων, 

4. με τις δημοσιεύσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος σε έγκυρα 

ελληνικά και διεθνή περιοδικά, αλλά και την ενίσχυση των φοιτητών, κυρίως 

των μεταπτυχιακών, για συμμετοχή σε ερευνητικά συνέδρια και 

προγράμματα, 

5. με την αξιοσημείωτη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος τόσο σε 

ελληνικά και διεθνή συνέδρια όσο και σε ερευνητικά προγράμματα, 

ελληνικά και διεθνή, 

6. με τη μεγάλη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε σχετικές δομές (ειδικά σχολεία, 

φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων κ.τ.λ.) καθώς και σε άλλους κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς, και 

7. με την κοινωνική προσφορά των μελών ΔΕΠ, π.χ. διαλέξεις προς το κοινό και 

τα ΜΜΕ σχετικά με τα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. 

 

 

1.5.2. Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να 

επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή 

ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; 

 

Οι περισσότεροι στόχοι που το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει, και οι οποίοι 

περιγράφονται παραπάνω, επιτυγχάνονται χάρη στα υψηλά κίνητρα και την 

αυτοθυσία της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος. Οι στόχοι αυτοί 

διασφαλίζονται με: 
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 την αξιολόγηση εκ μέρους των φοιτητών της γενικότερης απόδοσης του 

διδακτικού προσωπικού στο έργο τους, ώστε να υπάρχει μια 

επανατροφοδότηση με στόχο τη βελτίωση ή και επαναπροσδιορισμό του έργου 

τους, 

 την ακαδημαϊκή εξέλιξη των μελών ΔΕΠ στις επόμενες βαθμίδες, πράγμα που 

προϋποθέτει την από μέρους τους προαγωγή της επιστήμης μέσω ερευνητικού 

έργου, 

 την ανανέωση του υλικοτεχνικού και επιστημονικού εξοπλισμού που διαθέτει το 

Τμήμα μέσω των εθνικών προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ κ.ά., 

 την προσφορά των μελών ΔΕΠ σε δομές τόσο εντός του Πανεπιστημίου, όσο και 

εκτός,  

 τη συνεργασία του Τμήματος με άλλα Τμήματα και Σχολές τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο εξωτερικό (ανταλλαγές φοιτητών και μελών ΔΕΠ στα πλαίσια 

ERASMUS, ή και συνεργασιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με Πανεπιστήμια 

του εξωτερικού (προσκλήσεις ξένων συναδέλφων κτλ.), 

 τη διοργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίων ελληνικών και διεθνών στα οποία 

ενισχύονται να συμμετέχουν οι φοιτητές τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και 

παρουσίασης εργασιών, ιδίως εκ μέρους των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

 

Ανασταλτικά στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος λειτουργούν: 

 Η υποστελέχωση του Τμήματος τόσο σε αριθμό μελών ΔΕΠ όσο και μελών 

του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π), του  

Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και 

διοικητικού προσωπικού.  

 Η έλλειψη επαρκών χώρων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του 

Τμήματος 

 Η έλλειψη κονδυλίων για την καλύτερη λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης 

(έξοδα μετακίνησης του διδακτικού προσωπικού που την εποπτεύει κτλ.) 

 Η έλλειψη κονδυλίων για την καλύτερη λειτουργία του μεταπτυχιακού 

προγράμματος, το οποίο είναι δωρεάν, και  απαιτεί έξοδα (π.χ., για 

γραμματειακή υποστήριξη, πρόκληση ομιλητών, διεξαγωγή ερευνών κτλ.)  

 Η ενασχόληση του διδακτικού προσωπικού με πολλά διοικητικά καθήκοντα. 
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1.5.3. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών 

(προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία 

πενταετία  

 

Όπως δείχνει το Γράφημα 1, ο συνολικός αριθμός των ενεργών προπτυχιακών 

φοιτητών στο Τμήμα είναι 825. Ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών είχε 

αυξηθεί εντυπωσιακά πριν από 4 χρόνια, κυρίως λόγω των μετεγγραφέντων 

φοιτητών (τώρα: εισαγομένων με ειδικά κριτήρια) (βλ. και Πίνακα 2.2). Αυτό 

οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση που έχει το Τμήμα, εξαιτίας των πολύ καλών 

επαγγελματικών διεξόδων που προσφέρει. Σημειώνεται ότι, ενώ το Τμήμα ζητάει 

περίπου 80 άτομα κατ' έτος από το ΥΠΔΒΜΘ, ο τελικός αριθμός των εισαγομένων 

φοιτητών καταλήγει να είναι υπερδιπλάσιος (βλ. Γράφημα 2.2 και Πίνακα 2.2). 

Δηλαδή, οι εισαγόμενοι με ειδικές διατάξεις (μετεγγραφές, κατατακτήριες 

εξετάσεις, πρωτεύσαντες αθλητές κ.λπ.) κυμαίνονται από το 90% έως 130% των 

φοιτητών που ζητά το Τμήμα. Υπογραμμίζεται δε ότι στο Τμήμα δεν έχουν δοθεί 

πρόσθετοι εκπαιδευτικοί πόροι (αίθουσες, προσωπικό, πιστώσεις κλπ) για την 

αντιμετώπιση των πρόσθετων φοιτητών. 

 

 

           Γράφημα 2.1 

 

        

 

      Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

νεοεισαγομένων φοιτητών έχει επιλέξει το Τμήμα ως πρώτη προτίμηση στο 

Μηχανογραφικό, και η βάση εισαγωγής έχει αυξηθεί από τις 14.500 μονάδες στις 
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17.200 - 17.500 μονάδες. Η εξαιρετικά μεγάλη προτίμηση του Τμήματος 

απεικονίζεται και σε άλλους ενδεικτικούς αριθμούς: για παράδειγμα, οι αιτήσεις για 

εισαγωγή πτυχιούχων άλλων Σχολών κυμαίνονται από 600 έως 700, ενώ διατίθενται 

μόνο 4-5 θέσεις. 

 

 

Γράφημα 2.2 

 

 
 

 

 

Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών 

του Τμήματος 

 

Εισαχθέντες με: 
2012-

2013 

2011-

2012 

2010-

2011 

2009-

2010 

2008-

2009 

Εισαγωγικές εξετάσεις 86 73 78 71 71 

Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) 22 32 105 107 80 

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα 

Τμήματα) 

0 0 0 0 0 

Κατατακτήριες εξετάσεις 

(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 9 14 8 6 6 

Άλλες κατηγορίες 16 22 13 15 12 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 4 6 1 0 0 

Σύνολο 137 147 204 199 169 
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      Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι σταθερός και φτάνει στο όριο 

που ο κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

ορίζει (δηλαδή 30 εισακτέοι και στις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ) (βλ. Γράφημα 3.3). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγονται με μια αυστηρή 

διαδικασία αδιάβλητων εξετάσεων, με αποτέλεσμα κάποιες χρονιές να μην 

υπήρχαν αρκετοί επιτυχόντες. Τέλος, ο  αριθμός των υποψήφιων διδακτόρων του 

Τμήματος την τελευταία πενταετία κυμαίνεται από 6 ως 12 κατ’ έτος, ενώ πρέπει να 

σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο αλλά δεν μπορούν να 

καλυφθούν περισσότερες θέσεις λόγω του μικρού αριθμού μελών ΔΕΠ.  

 

 

Γράφημα 3.3 
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1.6. Διοίκηση του Τμήματος 

 

Όπως όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα, το Τμήμα ΕΚΠ διοικείται από τα θεσμικά 

όργανα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και από τον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου: 

 

Διοικητικά όργανα Τμήματος:  

 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος  

 Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος  

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος  

 Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

Το προσωπικό του Τμήματος (βλ Πίνακα 3.3) είναι:  

 Το διδακτικό προσωπικό κατατάσσεται αντίστοιχα στις βαθμίδες του 

Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή, Λέκτορα. Επίσης 

στο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος ανήκουν και οι διδάσκοντες που 

προσλαμβάνονται ανά εξάμηνο βάσει του Π.Δ. 407/80.  

 Το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π)  

 Το Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)  

 Η Γραμματεία του Τμήματος  
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Πίνακας 3.3: Το προσωπικό του Τμήματος ΕΚΠ το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 

 

Πρόεδρος Τμήματος: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Τριάρχου Λάζαρος 

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Βασίλειος Δαγδιλέλης 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Δαγδιλέλης Βασίλειος 

Παυλίδης Γεώργιος 

Τριάρχου Λάζαρος 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Montgomery Anthony Jude 

Αγαλιώτης Ιωάννης 

Καραβάκου Βασιλική 

Οκαλίδου Αρετή 

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 

Πλατσίδου Μαρία 

Σίμος Γρηγόρης 
 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Βαλκάνος Ευθύμιος 

Καρτασίδου Λευκοθέα 

Παπαβασιλείου Ιωάννα 

Σιπητάνου Αθηνά 
 

ΛΕΚΤΟΡΕΣ Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα 
 

Ε.Ε.ΔΙ.Π. 

 
Παμπούρη Αναστασία 

 

Ε.Τ.Ε.Π. 

 

Νοταρίδου Αικατερίνη 

Τσαμπάζη Θεοφανεία 

Χατζηγιαννάκογλου Παύλος 
 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 Παπανικολάου Ευδοξία  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

Βαλανίδης Γεώργιος 

Μάνου Ζωή 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος 

Παυλίδου Έλσα 
 

 

 

 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=272&tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=980&tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=722&tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1363&tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=767&tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1371&tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=783&tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=965&tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=170&tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1374&tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=964&tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=880&tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=963&tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=723&tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1422&tmima=7&categorymenu=2
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2.5.1. Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; 

 

Στο Τμήμα είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν οι παρακάτω επιτροπές: 

 

α/α  Επιτροπές Ρόλος 

1  Προγράμματος Σπουδών  Παρακολούθηση, έλεγχος και αναμόρφωση του 

ΠΠΣ  

2 Οδηγού Σπουδών Αναλαμβάνει την ενημέρωση και επιμέλεια του 

Οδηγού Σπουδών 

3 Σύμβουλοι Σπουδών Ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το 

πρόγραμμα σπουδών τους 

4 LLP/Erasmus  Παρακολούθηση του προγράμματος ανταλλαγής 

φοιτητών και των διαδικασιών. Υποστήριξη 

μετακινούμενων φοιτητών και διδακτικού 

προσωπικού 

5 Επιλογής ειδικών 

επιστημόνων 

Επιλογή των διδασκόντων που 

προσλαμβάνονται ανά εξάμηνο βάσει του Π.Δ. 

407/80.  

6 Μετεγγραφών  Έλεγχος της διαδικασίας μετεγγραφών στο 

Τμήμα και υποστήριξη μετεγγραφόμενων 

φοιτητών  

7 Κατατακτηρίων εξετάσεων Επιλογή των αιτούντων για εγγραφή στο Τμήμα 

πτυχιούχων άλλων τμημάτων   

8 Συντονιστική Επιτροπή για 

την Πρακτική Άσκηση  

Σχεδιασμός, οργάνωση και επίλυση θεμάτων 

υλοποίησης της πρακτικής άσκησης 

9 Επιλογής φοιτητών της 

ειδικής κατηγορίας 

«αλλοδαποί, αλλογενείς και 

απόφοιτοι λυκείων ή 

αντίστοιχων σχολείων 

κρατών – μελών της Ε. Ε. μη 

ελληνικής καταγωγής»   

Έλεγχος δικαιολογητικών αιτούντων υποψηφίων  

10 Επιλογής φοιτητών της 

ειδικής κατηγορίας «Έλληνες 

του εξωτερικού και τέκνα 

ελλήνων υπαλλήλων που 

υπηρετούν στο εξωτερικό» 

Έλεγχος δικαιολογητικών αιτούντων υποψηφίων 

11 Επιλογής φοιτητών της 

ειδικής κατηγορίας «Ειδική 

κατηγορία ατόμων που 

Έλεγχος δικαιολογητικών αιτούντων υποψηφίων 
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πάσχουν από σοβαρές 

παθήσεις» 

12 Επαγγελματικών 

Δικαιωμάτων των 

αποφοίτων του Τμήματος. 

Ασχολείται με θέματα που αφορούν στην 

ενίσχυση της απορρόφησης των πτυχιούχων του 

Τμήματος από την αγορά εργασίας 

13 Παράρτημα διπλώματος Συντονισμός θεμάτων που αφορούν (α) τη 

μορφή, (β) την καταχώρηση στοιχείων και (γ) 

την τελική έκδοση του Παραρτήματος 

Διπλώματος στα ελληνικά και αγγλικά. 

14  Επιτροπή Δεοντολογίας Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο δεοντολογικών 

θεμάτων στην έρευνα, τις σπουδές κτλ.  

 

 

 

 Ειδικότερα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν 

θεσμοθετηθεί και λειτουργούν οι παρακάτω επιτροπές: 

 

α/α  Επιτροπές Ρόλος 

1  Προγράμματος σπουδών  Παρακολούθηση, έλεγχος και 

αναμόρφωση του ΜΠΣ  

2  Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ  Παρακολούθηση και συντονισμός της 

λειτουργίας του Π.Μ.Σ. κάθε 

κατεύθυνσης και εποπτεία των 

διαδικασίων επιλογής των 

υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 

3 Ειδική επιτροπή εισαγωγικών 

εξετάσεων κάθε κατεύθυνσης 

Τήρηση των προβλεπόμενων από τον 

νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό 

διατάξεων για τη διασφάλιση της 

εγκυρότητας, της αμεροληψίας και 

της αντικειμενικότητας των 

εξετάσεων. Διεξαγωγή συνεντεύξεων 

υποψηφίων. 

 

 

   Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στις επιτροπές του Πανεπιστημίου, 

ορισμένες από τις οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

α/α  Επιτροπές 

1  ΜΟΔΙΠ 

2  Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογ/σμού Κονδυλίων ΄Ερευνας 
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 Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της 

Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

3  Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

4  Ατόμων με ειδικές ανάγκες  

5  Εποπτείας του Κέντρου Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

6  Εφορείας της Φοιτητικής Εστίας Καλαμαριάς του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας 

7 Επιτροπή Αμφιθεάτρου 

8 Επιτροπή παραλαβής ειδών επισκευής, συντήρησης αυτοκινήτων και 

προμήθειας καυσίμων 

9 Επιτροπής αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών   

10 Επιτροπής παραλαβής προμηθειών εργαστηριακού εξοπλισμού, 

επιστημονικών οργάνων κ.λπ.  

11 Επιτροπής παραλαβής βιβλίων, εντύπων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων 

της Βιβλιοθήκης 

12 Τεχνικό Συμβούλιο του πανεπιστημίου Μακεδονίας 

13 Επιτροπή Παρακολούθησης και Εποπτείας της λειτουργίας του Εστιατορίου 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

 

1.6.1. Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί υπάρχουν στο Τμήμα; 

 

 Η λειτουργία του Τμήματος διέπεται από τις διατάξεις των εξής εσωτερικών 

κανονισμών: 

1. Εσωτερικός κανονισμός σπουδών προπτυχιακών σπουδών και μεταβατικές 

διατάξεις 

2. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 
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3. Προγράμματα Σπουδών 

 

3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

 

 Το Τμήμα ΕΚΠ έχει δυο κατευθύνσεις: (α) «Συνεχούς Εκπαίδευσης» (ΣΕ) και 

(β) «Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» (ΕΑΕΑ). Το πρόγραμμα σπουδών 

αποτελείται από δύο κύκλους, διάρκειας ενός και τριών ετών, αντιστοίχως. Ο 

πρώτος κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους φοιτητές, ενώ ο δεύτερος 

κύκλος περιλαμβάνει τα μαθήματα κατεύθυνσης ΣΕ και ΕΑΕΑ (βλ. Οδηγό σπουδών, 

στο αρ. II.2 Υπόμνημα). 

 Στα δύο τελευταία εξάμηνα των σπουδών οι φοιτητές και οι φοιτήτριες και 

των δύο κατευθύνσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά στο πρόγραμμα πρακτικής 

άσκησης, το οποίο λαμβάνει χώρα είτε σε χώρους παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων 

είτε σε φορείς ειδικής αγωγής. Τέλος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη 

δυνατότητα να αναλάβουν, προαιρετικά, την εκπόνηση μιας πτυχιακής εργασίας, η 

οποία είναι μία εμπειρική έρευνα ή μια συνθετική μελέτη και αφορά σε ένα από τα 

γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (Στο Υπόμνημα παρατίθεται λίστα με τα 

θέματα των πτυχιακών εργασιών αρ.ΙΙ.9  και δείγματα πτυχιακών εργασιών).  

 

 

3.2. Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; 

 

-   Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά 

εφαρμόζονται; 

     Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί θέμα συστηματικής, περιοδικής και 

διεξοδικής συζήτησης στη Γενική Συνέλευση του τμήματος, στο τέλος κάθε 

ακαδημαϊκού. Οι συζητήσεις αυτές φαίνονται να είναι αποτελεσματικές, καθώς οι 

διαδοχικές προσαρμογές του προγράμματος το βελτιώνουν κατά πολύ. Τούτο 

τεκμαίρεται: 

    (α) από τις εκφραζόμενες απόψεις των φοιτητών και φοιτητριών κατά τις 

εξαμηνιαίες αξιολογήσεις του Τμήματος (βλ. αρ. ΙV.11 στο Υπόμνημα), 

    (β) από το γεγονός ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών είναι σε συμφωνία 

με τα διεθνή ομόλογα προγράμματα Σπουδών, 

    (γ) από το γεγονός ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν πολλές γνώσεις με 

πρόσθετη επαγγελματική αξία (για παράδειγμα, οι φοιτητές έχουν τη 

δυνατότητα στα πλαίσια των σπουδών τους να πάρουν  Πιστοποίηση 
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Δεξιοτήτων Πληροφορικής, Επάρκεια στη γλώσσα Braille, στην Ελληνική 

Νοηματική γλώσσα κλπ),   

    (δ) από το γεγονός ότι στο Τμήμα προσφέρονται μαθήματα που υποστηρίζουν 

ενδεχόμενες μελλοντικές επιλογές των αποφοίτων - για παράδειγμα 

μαθήματα Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας, και 

    (ε) από το γεγονός ότι, όσοι απόφοιτοι του Τμήματος κάνουν Μεταπτυχιακές 

Σπουδές σε άλλα Τμήματα (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό), είναι καλά 

καταρτισμένοι - όπως οι ίδιοι οι φοιτητές αναφέρουν. 

 

- Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος 

Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται; - Ανάλογα με τα σχόλια το 

πρόγραμμα σπουδών τροποποιείται ;  

      Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αξιολογούν τους καθηγητές μέσω ενός 

τυποποιημένου ερωτηματολογίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο τέλος κάθε 

εξαμήνου για κάθε διδασκόμενο μάθημα ξεχωριστά (βλ. αρ ΙV.10 και ΙV.11 στο 

Υπόμνημα). Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στους διδάσκοντες και τις 

διδάσκουσες του τμήματος. Αυτή η αξιολόγηση αποτελεί μία καλή ευκαιρία 

ανατροφοδότησης για τους καθηγητές, καθώς βασίζεται καθαρά στις απόψεις των 

φοιτητών. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις που εστιάζουν σε 

τροποποιήσιμες συμπεριφορές, δίνοντας την ευχέρεια σε όποιον από τους 

αξιολογηθέντες το επιθυμεί να  αλλάξει συγκεκριμένα στοιχεία. 

     Επιπλέον, μία φορά το χρόνο τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος 

επανεξετάζουν το πρόγραμμα σπουδών. Στη Γενική Συνέλευση του τμήματος 

εκπροσωπούνται και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, οπότε υπάρχει η δυνατότητα 

άμεσης έκφρασης των απόψεών τους σχετικά με τα ζητήματα του προγράμματος 

σπουδών.  

 

- Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής 

εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της; 

      Όπως δείχνει ο Πίνακας 3.1., η επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του ΤΕΚΠ 

στην αγορά εργασίας είναι πάρα πολύ ικανοποιητική. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι 

του Τμήματος της κατεύθυνσης Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

απορροφώνται όλοι στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρωτές κλάδου ΠΕ 71 

(Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης). Όσον αφορά στην επαγγελματική 

ένταξη των αποφοίτων της Συνεχούς Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την μεταπτυχιακή 

εργασία του Ταμπάκη Α. (2012) «Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας. Διερεύνηση της πορείας μετάβασης και της απορρόφησης των 

αποφοίτων του Τμήματος ΕΚΠ του ΠΑΜΑΚ» 

(http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15069), οι απόφοιτοι των ετών 2001-2006 

έχουν απορροφηθεί στην αγορά εργασίας σε ποσοστό  74%,  ως εξής:  47% ως 

μισθωτοί στο δημόσιο τομέα , 29%  ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, 19%  ως 

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15069
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συμβασιούχοι  έργου στο δημόσιο και 2% συμβασιούχοι έργου στον ιδιωτικό τομέα  

κ.λπ.         

 Τέλος, υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στην εκάστοτε διοίκηση του 

Τμήματος και τον Σύλλογο αποφοίτων του τμήματος και των δύο κατευθύνσεων για 

αλληλοενημέρωση και συνεργασία για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η 

κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των δύο κατευθύνσεων κτλ.  

 

3.3. Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; 

 

Τα μαθήματα του ΠΠΣ αναφέρονται διεξοδικά, μαζί με τα περιγράμματα, τις 

διδακτικές μονάδες και τις μονάδες ECTS καθώς και τα ονόματα των διδασκόντων, 

στον Οδηγό Σπουδών που επικαιροποιείται κάθε έτος. Σε ηλεκτρονική μορφή 

υπάρχει στην ιστοσελίδα του τμήματος που φιλοξενείται στο διαδικτυακό χώρο του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Στο Υπόμνημα παρατίθεται και σε έντυπη μορφή):  

 (http://www.uom.gr/index.php?tmima=7&categorymenu=2).  

 

Πίνακας 3.1. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών  

 

Συνολικός αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης 

μετά την αποφοίτηση (σε μήνες) 

Έτος 

αποφοίτησης 
6 12 24 

Μη ενταχθέντες – 

συνέχεια σπουδών 

2008-2009 95 82    

2009-2010 109 91    

2010-2011 120 111    

2011-2012 104 94    

2012-2013 141 90    

Σύνολο 569     

  

 

 

 

 

 

 

http://www.uom.gr/index.php?tmima=7&categorymenu=2
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- Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων 

στο σύνολο των μαθημάτων; Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής 

προσφέρονται;  Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / 

μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο 

σύνολο των μαθημάτων;  

Ο Πίνακας 3.2 συνοψίζει τον αριθμό των προσφερόμενων μαθημάτων στο ΠΠΣ, των 

υποχρεωτικών (Υ), των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών (ΥΕ) και των ελεύθερης επιλογής 

(ΕΕ). Είναι φανερό ότι αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων καλύπτει τουλάχιστον 

το ¼ του προγράμματος σπουδών, όπως ο νόμος ορίζει.  Στο σύνολο των μαθημάτων, 

περίπου το ¼ είναι μαθήματα κορμού ενώ τα ¾ είναι μαθήματα 

ειδίκευσης/κατευθύνσεων. 

 

Πίνακας 3.2. Συνοπτικός πίνακας αριθμού προσφερόμενων μαθημάτων στο ΠΠΣ 

 

 Υποχρεωτικά Κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά 

Ελεύθερης 

επιλογής 

Σύνολο 

προσφερόμενων 

μαθημάτων 

Κοινός κορμός  

  

10 3  13 

Κατεύθυνση ΣΕ  

  

16 21 5 43 

Κατεύθυνση ΑμεΑ 

  

20 23 5 48 

Πρακτική Ι & ΙΙ 

 

2   2 

Ξένη γλώσσα 

 

4   4 

 

- Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων 

επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων 

ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;   

Από τα 72 μαθήματα που προσφέρονται, το 19,44% είναι μαθήματα υποβάθρου, το 

54,17% μαθήματα επιστημονικής περιοχής, το 6,94% μαθήματα ανάπτυξης 

δεξιοτήτων και το 19,44% είναι μαθήματα «πολλαπλής στόχευσης» (π.χ. μαθήματα 

επιστημονικής περιοχής και ανάπτυξης δεξιοτήτων). 
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- Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 

εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;  

 Κάθε καθηγητής/τρια σχεδιάζει το μάθημά του/της ώστε να περιλαμβάνει 

την αναλογία θεωρίας και άσκησης που θεωρεί ότι είναι απαραίτητη για την 

καλύτερη ανάδειξη των πτυχών του αντικειμένου που θέλει να μεταφέρει στους 

φοιτητές. Το 60% των διδασκόντων του τμήματος διαθέτει τα 2/3 του χρόνου σε 

θεωρητική διδασκαλία και το 1/3 σε εργασίες μέσα στην αίθουσα, βιωματικές 

ασκήσεις, βιντεοπαρουσιάσεις καθώς και παρουσίαση εργασιών που είχαν δοθεί 

για το σπίτι. Το 40% των διδασκόντων αφιερώνει το 1/3 του χρόνου σε θεωρία και 

τα 2/3 σε ασκήσεις. Οι ώρες που αφιερώνονται σε δραστηριότητες εντός αίθουσας 

είναι επαρκείς, κάτι που υποστηρίζεται και από τις αξιολογήσεις φοιτητών. 

 

- Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; 

Παρατηρείται επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων;  Είναι ορθολογική η 

έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης;  

Από το Τμήμα προσφέρεται μία ποικιλία μαθημάτων. Ιδιαίτερα, μαθήματα όπως η 

πληροφορική, μαθήματα που έχουν σχέση με προβλήματα όρασης και μαθήματα 

που έχουν σχέση με τη φιλοσοφία της παιδείας αποτελούν πόλους 

διαφορετικότητας και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του τμήματος. Υπάρχουν όμως 

και μαθήματα που, λόγω της διεπιστημονικότητας που χαρακτηρίζει το Τμήμα, 

μπορεί να έχουν κοινά στοιχεία στην ύλη.  Σε ένα βαθμό, αυτό θεωρείται ότι ίσως 

βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών και την οπτική τους θεώρηση από 

διαφορετικές σκοπιές. Ο συντονισμός της ύλης μεταξύ μαθημάτων που μπορεί να 

περιλαμβάνουν κοινά θέματα συζητείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 

Επίσης, υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των διδασκόντων/ουσών για το θέμα αυτό. 

Τέλος, για κάθε μάθημα που διδάσκεται από εξωτερικό συνεργάτη (με το ΠΔ 

407/80) έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση ένα μέλος ΔΕΠ με συντονιστικό ρόλο 

σε θέματα ύλης μαθήματος, συγγραμμάτων κτλ.  

 Η έκταση της ύλης είναι 100% ορθολογική. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι 

υπάρχει περιθώριο βελτίωσης του ΠΠΣ, π.χ. με την προσθήκη μαθημάτων που να 

συνδέουν τις θεωρητικές γνώσεις με την "αγορά εργασίας", μαθημάτων για 

υποστηρικτική τεχνολογία για άτομα με ειδικές ανάγκες, κτλ. Οποιαδήποτε 

βελτίωση του ΠΠΣ είναι συνάρτηση της στελέχωσης του Τμήματος με μέλη ΔΕΠ, η 

οποία προς το παρόν είναι ελλιπής.  

 

- Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης 

της ύλης των μαθημάτων; 

Δεν υπάρχει κάποια επίσημη μέθοδος, αλλά εξαρτάται από την πολιτική κάθε 

διδάσκοντος/ουσας. Όλοι οι διδάσκοντες/ουσες επικαιροποιούν τη διδακτέα ύλη 
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ώστε να είναι σύμφωνη με τις εξελίξεις στον επιστημονικό τους τομέα. Κάποιοι 

λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις νομοθετικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που 

συμβαίνουν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, μεγάλη σημασία 

δίνεται στις κοινωνικές πρακτικές της εποχής και στις εξελίξεις στον 

κοινωνικοπολιτικό κόσμο.  Ένα ποσοστό των διδασκόντων λαμβάνει υπ’ όψιν και τις 

προτάσεις των φοιτητών.  

 

- Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό 

είναι; Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα;  

Το σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων εφαρμόζεται για την Πρακτική Άσκηση 

και την Πτυχιακή Εργασία, όπου απαιτείται οι φοιτητές (α) να μην οφείλουν 

περισσότερα από 8 μαθήματα και (β) να έχουν πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε 

κάποια συγκεκριμένα προαπαιτούμενα μαθήματα, διαφορετικά για κάθε 

κατεύθυνση.  Επίσης, προαπαιτούμενα μαθήματα υπάρχουν σε έναν πολύ μικρό 

αριθμό εξειδικευμένων μαθημάτων, καθ’ υπόδειξη των διδασκόντων τους.  

 

- Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα 

σπουδών; Ποια είναι αυτά; 

 Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  του Τμήματός μας μπορούν να πάρουν μαθήματα 

από τα προγράμματα σπουδών άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

(πχ., Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων) ως Ελεύθερη επιλογή. Επίσης, οι 

φοιτητές της κατεύθυνσης ΣΕ μπορούν να πάρουν ως Υποχρεωτικό κατ’ επιλογη το 

μάθημα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων.  

 Ένας μικρός αριθμός μαθημάτων (π.χ., «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική») 

προσφέρονται από το ΤΕΚΠ στους φοιτητές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας (π.χ., του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων).    

 

- Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά 

μαθήματα; 

Στο τμήμα διδάσκονται τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά. Κάθε 

φοιτητής/φοιτήτρια είναι πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει μία από τις τρεις 

γλώσσες και να τις παρακολουθήσει για 4 εξάμηνα. 
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3.1.1. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

- Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι 

αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα; 

Για την αξιολόγηση των φοιτητών, κάθε καθηγητής σχεδιάζει έναν τρόπο εξέτασης 

που προσδιορίζει ο ίδιος σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθήματος. Οι συνήθεις 

τρόποι είναι η γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανοιχτού ή κλειστού τύπου, καθώς και 

η συγγραφή εργασιών και η παρουσίασή τους στην αίθουσα. Σε κάποια μαθήματα, 

η αξιολόγηση μπορεί να λειτουργεί απαλλακτικά ή και συμπληρωματικά σε σχέση 

με τις  γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Τέλος, σε λίγα μαθήματα εξετάζεται η 

«πρόοδος» σε μέρος της ύλης.   

 

- Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι 

αυτή; 

Δεν υπάρχει κάποια επίσημη διαδικασία για τη διασφάλιση της διαφάνειας στις 

εξετάσεις των προπτυχιακών μαθημάτων, αλλά κάθε καθηγητής είναι υπεύθυνος να 

προστατεύσει τη διαδικασία εξετάζοντας και βαθμολογώντας βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων. Επίσης, οι καθηγητές είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία των ορθών 

αποτελεσμάτων στην Γραμματεία του Τμήματος. Αν υπάρχει αμφιβολία για την 

ορθότητα των αποτελεσμάτων, ο φοιτητής/τρια μπορεί να ζητήσει να δει το γραπτό 

ή την εργασία και να συζητηθεί με τον διδάσκοντα/ουσα η διαφορά.  

 Δεν υπάρχει κάποια επίσημη διαδικασία για την αξιολόγηση των εξετάσεων. 

Εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα συζητείται στη Γενική Συνέλευση του τμήματος.   

 

- Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής 

εργασίας; Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την 

πτυχιακή/ διπλωματική εργασία; Ποιες; 

Συνήθως οι φοιτητές απευθύνονται στους καθηγητές των οποίων τα γνωστικά 

αντικείμενα σχετίζονται με το θέμα που θέλουν να πραγματευτούν στην πτυχιακή 

τους εργασία. Η επιλογή των φοιτητών από τους καθηγητές γίνεται κυρίως με βάση 

το ενδιαφέρον που έχει το προτεινόμενο θέμα και την προηγούμενη επίδοση του 

φοιτητή σε σχετικά μαθήματα. Η πτυχιακή εργασία βαθμολογείται από τον επόπτη 

και από ένα άλλο μέλος Δ.Ε.Π. που ορίζεται από τη Γ.Σ. Ο βαθμός προκύπτει από το 

μέσο όρο της βαθμολογίας του επόπτη και του δεύτερου εξεταστή. Σε περίπτωση 

κατά την οποία η διαφορά βαθμολογίας των δύο εξεταστών υπερβαίνει τις δύο 

μονάδες, ορίζεται από τη Γ.Σ. και τρίτος εξεταστής, οπότε τον τελικό βαθμό της 

εργασίας αποτελεί ο μέσος όρων των τριών βαθμολογητών.  Τέλος, η 
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ολοκληρωμένη πτυχιακή εργασία κατατίθεται σε έντυπη μορφή στα δύο εξετάζοντα 

μέλη Δ.Ε.Π. (επόπτης και συνεξεταστής) και σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία 

του Τμήματος. 

 Για την εκπόνηση των εργασιών ακολουθείται ο κώδικας δεοντολογίας που 

αφορά στην έρευνα. Η συγγραφή ακολουθεί τα γνωστά πρότυπα συγγραφής 

επιστημονικών εργασιών (κυρίως του ΑΡΑ).  

  

3.2. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών; 

 

- Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; 

Το Τμήμα, στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών μέσω του LLP/ Erasmus, έχει εδώ 

και χρόνια στενή συνεργασία με μέλη ΔΕΠ και διδάσκοντες του εξωτερικού. Την 

τελευταία 5ετία συνολικά 12 διδάσκοντες έχουν κάνει διαλέξεις στο Προπτυχιακό 

και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών από Πανεπιστήμια διαφόρων χωρών, 

όπως: 

 Γερμανία: Πανεπιστήμιο Μονάχου, Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης  

 Αυστρία: Παιδαγωγική Ακαδημία της Άνω Αυστρίας, Ιδιωτική 

Παιδαγωγική Ακαδημία Diozese στο Linz 

 Πολωνία: Πανεπιστήμιο Lodz   

 Ρουμανία: Πανεπιστήμιο Pitesti 

 Επίσης το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013 το Τμήμα είχε τη δυνατότητα να 

φιλοξενήσει και να συνεργαστεί σε ερευνητικό επίπεδο με Αμερικανούς καθηγητές 

μέσω του Προγράμματος Fulbright: 

 Deborah Merchant, Associate Professor, Keene State College, USA 

 Kathleen Taylor, Professor, Saint Mary’s College of California, USA 

 Laura L. Koenig, Associate Professor, Long Island University, Brooklyn and 

Senior Researcher at Haskins Laboratories, USA.  

 

- Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών; 

Τα τελευταία πέντε χρόνια, 19 φοιτητές από άλλα Α.Ε.Ι. ή τμήματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης παρακολούθησαν μέρος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μέσω 

του προγράμματος ανταλλαγής LLP/ ERASMUS. Ανάλογα με το έτος, το ποσοστό σε 

σχέση με το σύνολο των φοιτητών ποικίλει, αλλά κατά μέσο όρο είναι 2%.   

 

- Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 

Τρία μαθήματα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα:  

 Θετική Ψυχολογία (Positive Psychology), 

 Ψυχολογία της Εργασίας (Psychology of Work), 

 Μαθησιακές Δυσκολίες Ι (Learning Disabilities I). 
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- Σε πόσα (και ποιά) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. 

ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών 

συμμετέχει το Τμήμα; 

Το τμήμα συμμετέχει σε δύο προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας: 

Erasmus και Tempus. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LLP/ERASMUS  

(http://compus.uom.gr/erasmus/) παρέχει στους φοιτητές του Τμήματος 

υποτροφίες κινητικότητας για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση. Οι υποτροφίες 

κινητικότητας επιτρέπουν τους φοιτητές και στις φοιτήτριες να πραγματοποιήσουν 

μέρος των σπουδών τους -από 3 έως 12 μήνες- σε συνεργαζόμενο Ευρωπαϊκό 

Ίδρυμα. Οι υποτροφίες πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό επιτρέπουν στους 

φοιτητές να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχείρηση, 

οργανισμό ή φορέα εκπαίδευσης του εξωτερικού. Επίσης, το πρόγραμμα αυτό 

επιτρέπει την ανταλλαγή διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και διοικητικού 

προσωπικού για επιμόρφωση, μεταξύ των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων για 

σύντομο χρονικό διάστημα. 

 Επιπλέον, το τμήμα συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα TEMPUS με τίτλο 

«Support and Inclusion of Students with disabilities at HEIs in Montenegro» 

SINC@HE (2011-2014) (http://sinche.uom.gr/).   

 

- Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του 

εξωτερικού;   

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συνολικά συνεργάζεται με πολλά πανεπιστήμια του 

εξωτερικού στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταλλαγής LLP/Erasmus και 

ενθαρρύνει τους φοιτητές/τριές του να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 

Συγκεκριμένα, το Τμήμα συνεργάζεται με 18 πανεπιστήμια: 

1. Ηνωμένο Βασίλειο, University of Northhampton, School of Education 

2. Αυστρία, Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Special Education, 

Inclusive Education 

3. Αυστρία, Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz, Department of 

Social Pedagogy, Special Education 

4. Αυστρία, Universitat Salzburg, Department of Psychology 

5. Βέλγιο, Université de Liège, Faculté de Psychologie et des Sciences de l' 

Education 

6. Βουλγαρία, South-West University "Neofit Rilski" 

7. Γαλλία, Université Jean Monnet-Saint-Etienne 

8. Γερμανία, University of Bremen, Faculty 12: Pedagogy and Education Sciences 

9. Γερμανία, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Institut für Sonderpädagogik 

10. Γερμανία, Pädagogische Hochschule Freiburg  

11. Γερμανία, Ludwig-Maximilians-Universität, Faculty of Psychology and 

Educational Sciences 

http://sinche.uom.gr/
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12. Κύπρος, European University of Cyprus 

13. Λετονία, University of Latvia, Faculty of Education and Psychology 

14. Ολλανδία, Stenden University (former Hogeschool Drenthe), Faculty of 

Education 

15. Πολωνία, University of Lodz, Faculty of Educational Sciences 

16. Ρουμανία, University of Pitesti, Department for Teacher's Training, 

Department of Educational Sciences 

17.  Αγγλία, University of London, Institute of Education  

18. Σουηδία, STOCKHOLM UNIVERSITY  

 Επιπλέον το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διαμέσου του Τμήματος ΕΚΠ, έχει 

συνάψει διμερή συμφωνία με το Birmingham City University (BCU), στη Μ. 

Βρετανία.  

 

- Εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS);  

Το σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων μεταξύ των συνεργαζόμενων 

ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS εφαρμόζεται απολύτως  

στο Τμήμα.  

 

  - Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του συστήματος 

ECTS;  

Στον οδηγό σπουδών υπάρχει η λίστα των μαθημάτων ανά εξάμηνο και η 

αντιστοίχησή του σε πιστωτικές μονάδες για την ενδελεχή ενημέρωση των 

φοιτητών. Επιπλέον, στην αρχή κάθε χρονιάς, γίνεται μια διεξοδική ενημέρωση των 

σπουδαστών (διαρκείας μιας ολόκληρης μέρας) σε θέματα προγράμματος σπουδών 

από τους συμβούλους σπουδών. 

 

 

3.2.1. Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 

 

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

πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές; 

- Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος; Ποιά είναι 

η   διάρκειά της; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισμός; 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ΕΚΠ, οι φοιτητές-τριες του Ζ’ 

και Η’ εξαμήνου –και των δύο κατευθύνσεων- συμμετέχουν υποχρεωτικά στο 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ) που προσφέρεται κατά το χειμερινό 

(Πρακτική Άσκηση Ι) και το εαρινό εξάμηνο σπουδών (Πρακτική Άσκηση ΙΙ), ως 

υποχρεωτικό μάθημα. Η ΠΑ Ι ξεκινάει τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και 

ολοκληρώνεται με το τέλος του χειμερινού εξαμήνου και η ΠΑ ΙΙ ξεκινάει τον 

Φεβρουάριο και ολοκληρώνεται με το τέλος του εαρινού εξαμήνου. Ως ελάχιστος 
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προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας της ΠΑ για κάθε φοιτητή/τρια ορίζονται οι 120-

130 ώρες, ανά εξάμηνο (σε αντιστοίχιση με τις 13 εβδομάδες διδασκαλίας) . 

 Τα μαθήματα «ΠΑ Ι» και «ΠΑ ΙΙ» δηλώνονται από τους/τις φοιτητές στη 

Δήλωση Μαθημάτων του Ζ’ και Η’ εξαμήνου και η βαθμολογία τους καταχωρείται 

στα αντίστοιχα μαθήματα. Το κάθε μάθημα πιστώνεται με 4 Διδακτικές Μονάδες ή 

12 μονάδες ECTS. Δικαίωμα δήλωσης Πρακτικής Άσκησης έχουν οι τεταρτοετείς ή 

επί πτυχίω φοιτητές-τριες που έχουν τις προϋποθέσεις (δηλ. τα προαπαιτούμενα 

μαθήματα και τον αριθμό διδακτικών μονάδων). Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη 

διεξαγωγή της ΠΑ, τις προϋποθέσεις κτλ. αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών. Η ΠΑ 

σχεδιάζεται, οργανώνεται και υλοποιείται από την αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή 

του Τμήματος, η οποία αποτελείται:  

(i).    Από τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο του ΠΠΑ, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, ο οποίος 

έχει υπό την ευθύνη του τον συνολικό  συντονισμό του προγράμματος και 

συντάσσει την ετήσια έκθεση αξιολόγησης εφαρμογής της ΠΑ στο Τμήμα.  

(ii).  Από τους Συντονιστές, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, των δύο κατευθύνσεων 

σπουδών.  

(iii). Από τους Επόπτες, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, οι οποίοι αναλαμβάνουν την 

εποπτεία των φοιτητών/τριών, ανάλογα με το αντικείμενο της εξειδίκευσής τους 

και είναι αρμόδιοι για την τελική αξιολόγηση των φοιτητών/τριών.                                                                                           

(iv). Από ένα μέλος ΕΕΔΙΠ της κατεύθυνσης ΣΕ, το οποίο ασχολείται με την 

επικοινωνία με τους φορείς, την επίβλεψη των φοιτητών-τριών στους φορείς 

υλοποίησης της Π.Α. και συνεπικουρεί τους επόπτες στην αξιολόγηση των 

φοιτητών-τριών. Δυστυχώς, λόγω έλλειψης αντίστοιχου ΕΕΔΙΠ και στην άλλη 

κατεύθυνση, πολλές φορές συνεπικουρεί την ΠΑ και σε φορείς  της Ειδικής 

Αγωγής.  

(v).    Από τα δύο μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος, τα οποία αναλαμβάνουν τη γραμματειακή 

υποστήριξη του ΠΠΑ, όπως διεκπεραίωση αλληλογραφίας, σύναψη συμβάσεων, 

διανομή και συμπλήρωση από τους ασκουμένων των απαραίτητων εντύπων, 

κλπ. 

(vi). Από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και 

διδακτική εμπειρία, επιβλέπουν τους φοιτητές στους φορείς υλοποίησης της ΠΑ 

και συνεργάζονται με όλα τα μέλη της  συντονιστικής επιτροπής, κατά την 

υλοποίηση του ΠΠΑ.  

 

- Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική 

άσκηση είναι υποχρεωτική; 

Η ΠΑ στο Τμήμα ΕΚΠ είναι υποχρεωτική για 2 εξάμηνα. Το ενδιαφέρον των 

φοιτητών καλλιεργείται με ποικίλους τρόπους, κυρίως κατά τα προηγούμενα 

ακαδημαϊκά εξάμηνα, κυρίως μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
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1. Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με μορφή Ημερίδων στην αρχή 

του ακαδημαϊκού έτους, στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων (π.χ. «Εισαγωγή 

στην ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»), με συμμετοχή εκπροσώπων των 

συνεργαζόμενων φορέων (Μεντόρων).  

2. Πραγματοποίηση επισκέψεων σε φορείς Διά βίου Μάθησης, όπως είναι το 

Cedefop και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή στο πλαίσιο διαφόρων 

μαθημάτων.  

3. Πραγματοποίηση επισκέψεων σε ειδικά σχολεία, σε ιδρύματα και φορείς 

Ειδικής Αγωγής εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μαθημάτων: π.χ. 

Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος, 

Ειδικό Σχολείο Βέροιας κ.ά.  

4. Σχετική ενημέρωση των φοιτητών για φορείς ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης στους οποίους μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία, 

όπως είναι η Εταιρία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, είτε κατά τη διάρκεια 

μαθημάτων είτε μέσω ανακοινώσεων που στέλνουν οι φορείς.   

5. Πραγματοποίηση διαλέξεων και βιωματικών εργαστηρίων με εισηγητές 

Μέντορες από συνεργαζόμενους φορείς και των δύο κατευθύνσεων με 

παράλληλη παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών-τριών, στο πλαίσιο των 

ανατροφοδοτικών συναντήσεων της Πρακτικής Άσκησης. 

 

- Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην 

οργάνωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών;  

Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα σχετίζονται κυρίως με δύο 

παράγοντες: αφενός, με την ραγδαία αύξηση των φοιτητών του Τμήματος, κυρίως 

λόγω μετεγγραφών μεγάλου αριθμού φοιτητών από άλλα ΑΕΙ, και, αφετέρου, με 

την έλλειψη επαρκούς ειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού (κυρίως μελών 

ΕΕΔΙΠ και αποσπασμένων εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια και τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση) για τη συνεπικουρία της ΠΑ.  

Έτσι, η πρακτική άσκηση περίπου 180 φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-

2013 πραγματοποιήθηκε σε 100 συνεργαζόμενους φορείς εντός και εκτός Ν. 

Θεσσαλονίκης υπό την εποπτεία 8 μελών ΔΕΠ και με την καθοδήγηση ενός μέλους 

Ε.Ε.ΔΙ.Π και μιας αποσπασμένης εκπαιδευτικού, ενώ δύο μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος 

είχαν τη διοικητική στήριξη του έργου.  

 

- Σε ποιές ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο 

ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσματα; Πόσο επιτυχής είναι η  εξοικείωση 

των ασκουμένων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής 

άσκησης; 

Η ΠΑ, μέσα από τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, στοχεύει στην καλλιέργεια 

ήδη υπαρχουσών ικανοτήτων-δεξιοτήτων, στην απόκτηση καινούριων, αλλά και 

στην αύξηση των γνώσεων των φοιτητών σχετικά με τα αντικείμενα των σπουδών 
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τους. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό μέσω της ΠΑ όπως αυτή 

υλοποιείται στο Τμήμα ΕΚΠ. Συγκεκριμένα, όπως έδειξε η αξιολόγηση που έγινε για 

το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 (μέσω του ΕΣΠΑ), οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν για 

ένα υψηλό ποσοστό φοιτητών που κυμαίνεται μεταξύ 71% έως 100% –με επιμέρους 

διαφοροποιήσεις ανά κατεύθυνση και με εμφανή βελτίωση από την ΠΑ Ι στην ΠΑ ΙΙ- 

όπως αναφέρθηκε στις ανατροφοδοτικές συναντήσεις με τους φοιτητές αλλά και τις 

επιτόπιες συναντήσεις των εποπτών και καθοδηγητών στους φορείς.  

 Πιο συγκεκριμένα, οι ασκούμενοι-ες έμειναν πολύ ικανοποιημένοι-ες από 

το αντικείμενο της ΠΑ, τις σχέσεις συνεργασίας με τον φορέα, τον Μέντορα και τους 

Επόπτες της ΠΑ, αλλά και από την εξυπηρέτηση που τους παρείχε το Τμήμα ΕΚΠ. 

Μάλιστα, το επίπεδο ικανοποίησης των φοιτητών-τριών παρουσίασε άνοδο στην 

ΠΑ ΙΙ. Οι φοιτητές/τριες ανέφεραν ότι, γενικά, η ΠΑ συνέβαλε σημαντική στην 

αύξηση των γνώσεών τους και στην περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων, απαραίτητων για την επιτυχή ένταξή τους στην 

απασχόληση.  

 Την ικανοποίησή τους από τη συνολική επίδοση των ασκουμένων 

εξέφρασαν και οι φορείς, μέσω της αξιολόγησης από τους Μέντορες. Οι 

ασκούμενοι πρόσφεραν άριστες υπηρεσίες στον εκάστοτε φορέα, συνέβαλαν στη 

διεκπεραίωση εργασιών, κατείχαν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, διέθεταν σε 

μεγάλο βαθμό τις απαιτούμενες για τη ΠΑ γνώσεις και δεξιότητες, και παρουσίασαν 

σταθερή πρόοδο κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Επιπροσθέτως, οι 

Μέντορες άσκησαν εποικοδομητική κριτική, αναφερόμενοι στις αδυναμίες που 

εντόπισαν σε κάποιους ασκούμενους-ες και διατύπωσαν χρήσιμες προτάσεις για 

την κάλυψη των κενών που εντοπίστηκαν.  

 

- Δημιουργούνται με την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για μελλοντική 

απασχόληση των πτυχιούχων; 

Σε αρκετές περιπτώσεις, πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι έχουν απασχοληθεί με σύμβαση 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε φορέα του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα 

στον οποίο υλοποίησαν οι ίδιοι ή συμφοιτητές τους την πρακτική τους άσκηση (π.χ., 

από τον τομέα της Διά βίου μάθησης σε ΚΕΚ, ΣΔΕ, ΚΕΕ, ΚΠΑ του ΟΑΕΔ κ.λπ., και από 

τον τομέα της Ειδικής Αγωγής στο Κέντρο «Σωτήρ»). 

 

- Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς ή παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση 

των φοιτητών;  

Η ΠΑ ως υποχρεωτικό μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές-τριες του Τμήματος 

ΕΚΠ από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, δηλαδή για 12 και πλέον χρόνια. Μέσα στο 

χρονικό αυτό διάστημα, έχει αναπτυχθεί ένα ευρύτατο δίκτυο διασύνδεσης του 

Τμήματος με ΚΠΠ φορείς, με σκοπό την αποτελεσματική πρακτική άσκηση των 

φοιτητών-τριών στα επιστημονικά πεδία των δύο κατευθύνσεων. Το δίκτυο αυτό, το 
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οποίο ήδη αριθμεί περίπου 140 φορείς (92 Φορείς/Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, και 48 φορείς Διά βίου Μάθησης) και έχει δυναμική, καθώς 

διευρύνεται συνεχώς, ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες ανάγκες των φοιτητών-

τριών του Τμήματος για την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης. 

 Η ενημέρωση και ο εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων των 

συνεργαζόμενων φορέων για την ΠΑ πραγματοποιείται από τα μέλη της 

Συντονιστικής Επιτροπής του Τμήματος, τους ίδιους τους/τις φοιτητές-τριες και τους 

ήδη συμμετέχοντες φορείς, οι οποίοι συστήνουν συνεργάτες τους. Επίσης, δίνεται η 

δυνατότητα σε φοιτητές-τριες να υλοποιούν την ΠΑ και α) εκτός Θεσσαλονίκης, 

όταν συντρέχουν λόγοι εργασίας, υγείας ή/και ανατροφής ανήλικων τέκνων και β) 

σε φορείς στους οποίους εργάζονται, εντός ή εκτός Θεσσαλονίκης, με την 

προϋπόθεση ότι έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της κατεύθυνσης 

σπουδών του/της ασκούμενου-νης. Έτσι, το δίκτυο συνεργασίας επεκτείνεται και σε 

άλλες ηπειρωτικές ή νησιωτικές πόλεις, όπως είναι η Αθήνα, η Κοζάνη, η Δράμα, η 

Μήλος κ.λπ., όπου, για τους παραπάνω λόγους, φοιτητές του Τμήματος 

πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση.  

 

- Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούμενοι φοιτητές;  

- Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών 

του Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής 

άσκησης; 

Το αντικείμενο απασχόλησης των ασκούμενων προσδιορίζεται από τη συμφωνία 

μεταξύ του Τμήματος ΕΚΠ, του συνεργαζόμενου φορέα και του/της ασκούμενου-ης 

και είναι πάντα σύμφωνο με το περιεχόμενο των σπουδών τους. Για τους/τις 

ασκούμενους-ες ορίζεται από τον φορέα ένας επιβλέπων σύμβουλος (Μέντορας) , ο 

οποίος αναλαμβάνει την επίβλεψη και καθοδήγησή τους στον χώρο εργασίας. 

Επίσης, για κάθε ασκούμενο ορίζεται ως επόπτης ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, ο 

οποίος παρακολουθεί την ομαλή διεξαγωγή της πρακτικής του άσκησης και επιλύει 

τυχόν πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν, σε συνεργασία με τα μέλη της 

Συντονιστικής Επιτροπής ΠΑ του Τμήματος. Η συνεργασία των μελών της 

Συντονιστικής Επιτροπής με τους φορείς στους οποίους υλοποιείται η ΠΑ είναι 

στενή και διαρκής σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ΠΑ. 
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3.2.  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

3.2.1. Τίτλος και κατευθύνσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Ο τίτλος του προγράμματος είναι: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής (ΠΜΣ, ΣΕ και ΕΑ) του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Με άλλα 

λόγια, στο ΠΜΣ του Τμήματος λειτουργούν δύο κατευθύνσεις σπουδών: (α) 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και (β) Ειδικής Αγωγής. 

 

3.2.2. Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών. 

 

Δεν συμμετέχουν άλλα Τμήματα ή Ιδρύματα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος 

 

3.2.3. Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 

 

Το ΠΜΣ του Τμήματος ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους του Τμήματος. Τόσο 

κατά τον αρχικό σχεδιασμό όσο και κατά τις περιοδικές αναμορφώσεις του 

Προγράμματος, έχει γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 

απαιτήσεις της κοινωνίας με δύο τρόπους: από τη μια λαμβάνει υπόψη τις 

κοινωνικές απαιτήσεις στην οργάνωση, τη δομή και το περιεχόμενό των 

μεταπτυχιακών σπουδών. Από την άλλη, και εξαιτίας του αντικειμένου και των δύο 

κατευθύνσεων σπουδών, το ΠΜΣ φροντίζει ιδιαίτερα να καλλιεργήσει στους 

φοιτητές/τριες την κοινωνική διάσταση του αντικειμένου που πρόκειται να 

υπηρετήσουν (δηλ., της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της εκπαίδευσης ατόμων με 

αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες).   

 

Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο 

αποτελεσματικές είναι; 

Δεν υπάρχουν τυπικές διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης του ΠΜΣ στους 

στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Ως ένδειξη αυτής 

λαμβάνεται το γεγονός ότι οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης σπουδών «Ειδική Αγωγή» 

του ΠΜΣ απασχολούνται σε υψηλό ποσοστό σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής 
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και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), σε Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, σε φορείς κοινωνικής μέριμνας και περίθαλψης ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες κλπ.   

 

Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος 

Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι; 

Το ΠΜΣ αναμορφώνεται τακτικά στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας του. Επίσης, η 

αξιολόγηση του προγράμματος και των διδασκόντων γίνεται στη διάρκεια κάθε 

εξαμήνου μέσω των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης του Πανεπιστημίου. Τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους και κάθε 

διδάσκων λαμβάνει μια εικόνα των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του 

μαθήματός του. 

 

Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; 

Το ΠΜΣ δημοσιοποιείται μέσω του Διαδικτύου, καθόσον αναρτάται και παραμένει 

στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 

Επιπλέον, η ετήσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λειτουργία του 

ΠΜΣ δημοσιεύεται τόσο στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος όσο 

και σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες αλλά και σε ιστότοπους οι οποίοι άπτονται των 

γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος. Παράλληλα το Τμήμα συμμετέχει και 

σε ημερίδες αλλά και σε εκδηλώσεις  τις οποίες οργανώνει το γραφείο διασύνδεσης 

του Πανεπιστημίου αλλά και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

  

Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων 

απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα; 

Όχι, δεν υπάρχει κάποια τυπική διαδικασία. Μεμονωμένες πληροφορίες 

λαμβάνονται από τον Σύλλογο Αποφοίτων του Τμήματος. 

 

 

3.2.4.  Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

 

 Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχει 

επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι 

ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία 

επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των 

μαθημάτων; 

 Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων;   
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Η ύλη μεταξύ των μαθημάτων οργανώνεται και συντονίζεται μέσα από την τακτική 

επικαιροποίηση του ΠΜΣ, αλλά και τις επιμέρους συζητήσεις του Διευθυντή και των 

Συντονιστών Κατεύθυνσης του ΠΜΣ με τη σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων μελών 

ΔΕΠ του Τμήματος. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγονται η επικάλυψη ύλης μεταξύ 

των μαθημάτων, τα κενά ύλης και ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ορθολογική έκταση 

της ύλης των μαθημάτων. Η διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και 

επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων γίνεται κάθε έτος στο πλαίσιο επί τούτου 

συναντήσεων των διδασκόντων, αλλά και στο πλαίσιο Γενικών Συνελεύσεων του 

Τμήματος. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα στο ΠΜΣ. 

 

3.2.5. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

- Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι 

αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα; 

- Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; 

- Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι 

αυτή; 

- Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της μεταπτυχιακής 

εργασίας; 

- Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη μεταπτυχιακή 

εργασία; 

Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών περιλαμβάνει πολλαπλές διαδικασίες, όπως 

συγγραφή και παρουσίαση εργασιών με τη μορφή επιστημονικών δοκιμίων, 

εξετάσεις στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα στο τέλος κάθε εξαμήνου, συγγραφή 

πρωτότυπης μεταπτυχιακής εργασίας.  

 Για την ανάθεση της μεταπτυχιακής εργασίας ακολουθείται η διαδικασία 

που ορίζεται από τον κανονισμό του ΠΜΣ (άρθρο 19, βλ. αρ. ΙΙΙ.3 Υπόμνημα), η 

οποία διασφαλίζει τη διαφάνεια κατά την ανάθεση και την αξιολόγηση της 

μεταπτυχιακής εργασίας. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας (σύμφωνα με το Ν 3685/2008, άρθρο 5 παράγραφος 4), ορίζεται από τη 

Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και 

δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π. Οι μεταπτυχιακές εργασίες παρουσιάζονται σε ανοικτή 

διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του 

ΠΜΣ και αξιολογούνται από την τριμελή επιτροπή με βάση την εισήγηση του 

επιβλέποντος. Για την αξιολόγηση της ποιότητας των μεταπτυχιακών εργασιών 

ακολουθούνται τα επιστημονικά κριτήρια που ορίζονται σε κάθε επιστημονικό 

πεδίο (π.χ. το σύστημα εκπόνησης εργασιών σύμφωνα με τον APA για το 

επιστημονικό πεδίο της ψυχολογίας). 
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3.2.6. Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών; 

 

Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών; 

Το ΠΜΣ του Τμήματος χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με το ποσό των 23000 € ετησίως, ποσό το οποίο μοιράζεται στις δύο 

κατευθύνσεις σπουδών και κρίνεται απολύτως ανεπαρκές, καθώς δεν μπορεί να 

καλύψει τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ και τις αποζημιώσεις ή τα μεταφορικά 

έξοδα των εξωτερικών συνεργατών. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια το ποσό αυτό 

μοιράζεται στα ΠΜΣ δύο Τμημάτων, του ΕΚΠ και του Οικονομικού Τμήματος. 

Επίσης, το ποσό αυτό σπάνια αποστέλλεται ολόκληρο από το κράτος. Για το έτος 

2012/2013, απεστάλη το ποσό των 18.000 ευρώ για τα δύο αυτά προγράμματα, 

δηλαδή ποσό 9.000 ευρώ για κάθε ΠΜΣ. Τα τελευταία έτη, το ποσό αυτό 

αποστέλλεται προς το τέλος του οικονομικού έτους, οπότε δυσχεραίνεται και η 

απορρόφησή του.  

 Μέγα οικονομικό ζήτημα υφίσταται στην αμοιβή και ασφάλιση της 

Γραμματέως του ΠΜΣ καθόσον δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η 

πρόσληψη γραμματέως. Έτσι, η γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ παραπέμπεται 

στη Γραμματεία του Τμήματος. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται δυσχέρεια στην 

λειτουργία του Προγράμματος, δεδομένου ότι η Γραμματεία του Τμήματος έχει ήδη 

αυξημένο φόρτο εργασίας και έλλειψη προσωπικού. Με δεδομένο ότι είναι 

δύσκολο έως αδύνατο να ευρεθούν χορηγοί του Προγράμματος, το πρόβλημα της 

οικονομικής υποστήριξης του Προγράμματος λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις και 

ιδιαίτερη ένταση, όταν αυτό υποχρηματοδοτείται με ποσά της τάξης των 9.000 

ευρώ κατ’ έτος. 

 

Πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Οι οικονομικοί πόροι κατανέμονται σύμφωνα με το ΦΕΚ και τον Κανονισμό 

Σπουδών του ΠΜΣ κατά κύριο λόγο σε έξοδα για την πρόσκληση διδασκόντων από 

άλλα ΑΕΙ, προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, περιοδικά, CD, Video−CD κ.ά.). 

Η τήρηση του προϋπολογισμού ακολουθείται αυστηρά και ελέγχεται από την 

οικονομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου. 

 

 

3.2.7. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών; 

 

Το ΠΜΣ του Τμήματος είναι ένα από τα λίγα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών χωρίς δίδακτρα στην Ελλάδα και για τις δύο κατευθύνσεις σπουδών. Η 
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αναγκαιότητα λειτουργίας του Προγράμματος διαφαίνεται από τον μεγάλο αριθμό 

αιτήσεων των υποψηφίων φοιτητών κατ’ έτος. Οι αιτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 200 

και 300 για 30 θέσεις (15 ανά κατεύθυνση σπουδών) (βλ Πίνακα 3.3).  

 

Πίνακας 3.3. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών    

 2012/ 

2013 

2011/ 

2012 

2010/

2011 

2009/ 

2010 

2008/ 

2009 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 340 280 350 200 190 

 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 20 18 35 25 30 

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 320 262 300 175 160 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 

θέσεων  

30 30 30 30 30 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων  30 30 26 30 30 

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων  29 30 25 22 60 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 

-  - - - 

 

 

Πίνακας 3.4. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 

Συνολικός αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός 

φοιτητών και % επί του 

συνόλου των 

αποφοιτησάντων) Μέσος όρος 

Βαθμολογίας  

(στο σύνολο 

των 

απόφοιτων) 

Έτος 

Αποφοίτησης 

5.0-

5

.

9 

6.0-

6

.

9 

7.0-

8

.

4 8.5-10.0 

2008-2009 60    60 (=100%) 8,97 

2009-2010 22    22 (=100%) 8,89 

2010-2011 25    25 (=100%) 9,02 

2011-2012 29    29 9,12 

2012-2013 35    35 8,95 

Σύνολο 171    171 (=100%) 8,99 
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Ποιά είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών; 

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών ακολουθεί τα προβλεπόμενα 

στον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ. Συνοπτικά εδώ αναφέρονται τα εξής: 

 α. Διεξάγονται γραπτές εξετάσεις σε δύο μαθήματα για κάθε κατεύθυνση 

του Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Τη γενική ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής των 

εξετάσεων έχει η Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Σ.Ε.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων, την ύλη 

και τη σχετική βιβλιογραφία καθώς και δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ως εξεταστές 

και έναν αναβαθμολογητή ανά μάθημα και ανά κατεύθυνση σπουδών, ύστερα από 

πρόταση της Σ.Ε.Π.Μ.Σ. 

 β. Τα γραπτά δοκίμια των εξετάσεων αξιολογούνται με βάση την κλίμακα 

0-20. Τελικός βαθμός κάθε δοκιμίου είναι ο μέσος όρος των δύο εξεταστών. Αν οι 

βαθμοί των εξεταστών διαφέρουν περισσότερες από δύο μονάδες, τότε ως τελικός 

βαθμός ισχύει ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εξεταστών και του αρμόδιου 

αναβαθμολογητή. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν βαθμό κατώτερο του 10 σε ένα 

από τα δύο εξεταζόμενα μαθήματα θεωρούνται αποτυχόντες και δεν γίνονται 

δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ακόμη και αν ο μέσος όρος βαθμολογίας τους είναι μεγαλύτερος 

από το βαθμό 10. 

 γ. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση και των δύο μαθημάτων 

υποβάλλονται στη συνέχεια στη διαδικασία της συνέντευξης. Σύμφωνα πάλι με τον 

Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ, η συνέντευξη διεξάγεται από την ειδική 

πενταμελή επιτροπή εισαγωγικών εξετάσεων κάθε κατεύθυνσης, που έχει οριστεί 

γι' αυτό το σκοπό. Κατά τη συνέντευξη λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: η 

θεωρητική κατάρτιση του υποψηφίου, η διαμόρφωση επιστημονικών θέσεων, η 

κατοχή επαγγελματικών δεξιοτήτων, η ικανότητα να αντιμετωπίζει επιστημονικά 

ζητήματα, η δυνατότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει τα μαθήματα του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η απόδοση του υποψηφίου στη 

συνέντευξη αξιολογείται με βάση την κλίμακα 0-14. 

 

Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών;  

Τα τελευταία 5 χρόνια, το ποσοστό των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ 

κυμαίνεται από 8 % ως 18% του αριθμού των αιτήσεων που υποβάλλονται στο 

Τμήμα (βλ. Πίνακα 3.3).   

 

Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της 

επιλογής φοιτητών; 

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους η Σ.Ε.Π.Μ.Σ., 

εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων και των λοιπών 

διαδικασιών επιλογής των φοιτητών του επομένου ακαδημαϊκού έτους. Κατόπιν 

αυτού, η Γ.Σ.Ε.Σ. προκηρύσσει τον σχετικό διαγωνισμό. Οι διαδικασίες αυτές 
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ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε ακαδημαϊκού έτους και η ύλη των 

εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη των 

εξετάσεων. Η προκήρυξη κοινοποιείται εγκαίρως στις πινακίδες ανακοινώσεων του 

Τμήματος, στον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σε τρεις 

εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε διάφορους ιστότοπους.  

 

Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας 

επιλογής φοιτητών; 

Η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής φοιτητών  

διασφαλίζεται μέσω του ορισμού των ειδικών επιτροπών, οι οποίες έχουν ως στόχο 

την εύρυθμη διεξαγωγή των εξετάσεων και την επιλογή των μεταπτυχιακών 

φοιτητών. Αναλυτικότερα, Σ.Ε.Π.Μ.Σ. παρακολουθεί και συντονίζει τη λειτουργία 

του Π.Μ.Σ. κάθε κατεύθυνσης και εποπτεύει τις διαδικασίες επιλογής των 

υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η Σ.Ε.Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από τον διευθυντή 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (ως Πρόεδρο), τους δύο 

συντονιστές των κατευθύνσεων και δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.  

 Επίσης, η ΓΣΕΣ ορίζει μια ειδική επιτροπή εισαγωγικών εξετάσεων κάθε 

κατεύθυνσης, η οποία ευθύνεται για την πιστή τήρηση των προβλεπόμενων από τον 

νόμο και τον παρόντα κανονισμό διατάξεων για τη διασφάλιση της εγκυρότητας, 

της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας των εξετάσεων. Προς τον σκοπό αυτό, 

μεταξύ άλλων, ελέγχει την ταυτότητα των υποψηφίων και μεριμνά για την κάλυψη 

των ονομάτων στα γραπτά δοκίμια και την ανώνυμη βαθμολόγησή τους από τους 

εξεταστές και διεξάγει τις συνεντεύξεις των υποψηφίων κάθε κατεύθυνσης.  

 

3.2.8 . Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών; 

 

Η διεθνής διάσταση του ΠΜΣ έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με τη 

συμμετοχή μελών ΔΕΠ, ερευνητών και άλλων επιστημόνων του εξωτερικού μέσα 

από την ανταλλαγή LLP/ Erasmus, προγράμματα υποτροφιών (π.χ. Fulbright), στη 

διδασκαλία και την έρευνα που διεξάγεται στο Τμήμα.   

 

Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; 

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή διδασκόντων από 

το εξωτερικό. Συνολικά 23 μέλη ΔΕΠ και ερευνητές από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ 

έχουν προσκληθεί ως εισηγητές στο ΠΜΣ όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.5. 

 

Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών; 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει αλλοδαποί φοιτητές στο 

Πρόγραμμα. 
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Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 

Τα μαθήματα του Προγράμματος δυνητικά μπορούν να προσφέρονται και σε ξένη 

γλώσσα. Δεν έχουν προσφερθεί όμως μέχρι σήμερα, επειδή δεν υπήρξαν 

αλλοδαποί σπουδαστές. 

 

Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού; 

Υπάρχει μια συμφωνία συνεργασίας του Τμήματος με το Birmingham City University 

(BCU), στη Μ. Βρετανία, η οποία περιλαμβάνει και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Επίσης υπάρχουν διμερείς συμφωνίες με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού μέσω του 

LLP/Erasmus για ανταλλαγή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων. 

 

Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Ποιες; 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν. 
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Πίνακας 3.5. Προσκεκλημένοι μέλη ΔΕΠ και ερευνητές ως εισηγητές στο ΠΜΣ 

 

 Α/Α NAME  POSITION INSTITUTION 

2
0

0
8

/2
0

0
9

 

1 Leonhardt Anette Professor University of Muenchen, Germany 

2 Kambanarou Maria Associate Professor Cyprus University of Technology 

3 Peteinou Kakia Associate Professor Cyprus University of Technology 

4 Ewald Feyerer  Professor 

Paedagogische Akademie Oberoesterreich, 

Linz (Austria) 

5 Karin Terforth Ph.D. Teaching Assistant University of Heidelberg (Germany) 

6 Frauke Janz  Ph.D. Teaching Assistant University of Heidelberg (Germany) 

2
0

0
9

/2
0

1
0

 

7  Visser     John Associate professor University of Birmingham 

8  Parker Mary  Professor University of London 

9 Vassel, Nevel  Senior Lecturer Birmingham University  

10 Papaxarisi Zizi Professor 

Head Department of Communication 

University of Illinois-Chicago 

11 Aggouri Panagiota Senior Lecturer  University West of England, Bristol 

12 Wolfgang Lamers  Professor University of Heidelberg (Germany) 

13 Phil Bayliss Associate Professor University of Exeter 

14 David Feeney Researcher/Manager 

Scottish Sensory Centre, University of 

Edinburgh, Schottland 

15 Wolfgang Wirth 

Dr. Dipl.- Psych. Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherape

ut Psychologischer 

Psychotherapeut University of Muenchen, Germany 

16 Mary Kay Therres 

SLP, Cochlear Implant 

Program The Children's Hospital of Philadelphia, USA 

17 Laura Koenig Associate Professor Long Island University , US 

18 Maria Oktapoti SLP Aston University/Auditory Verbal UK, 

19 Richard Schwartz Presidential Professor City University of New York, USA  

20 Annette Leohardt Professor 

University of Ludwig-Maximillian, Munich 

Germany  

21 Deborah Merchant Associate Professor  Keene State College USA 

22 Kathleen Taylor Professor Saint Mary’s College of California, USA 

2
0

1
1

/2
0

1
2

 

    23 

Jolanta Grotowska-

Leder 

Professor, Dean of the 

Faculty of Economics & 

Sociology University of Lodz, Poland 
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3.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
 

Ο Β’ κύκλος Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού 

διπλώματος και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3685/2008, άρθρο 9 παράγραφος 

1α και 1β, καθώς και από τις διατάξεις του κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Τμήματος.  

  

3.3.1. Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών 

Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; 

 

- Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο 

αποτελεσματικές είναι; 

- Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων 

απέκτησαν Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα; 

Οι Διδακτορικές Διατριβές που εκπονούνται στο Τμήμα εμπίπτουν στα γνωστικά 

αντικείμενα τα οποία καλύπτονται από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ 

του Τμήματος. Ως εκ τούτου, Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ανταποκρίνεται σε 

μεγάλο βαθμό στους στόχους του Τμήματος.  

 Πολλές από τις Διδακτορικές Διατριβές που εκπονούνται στο Τμήμα (που 

μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα) αντλούν τα θέματά τους από 

την σύγχρονη εργασιακή, εκπαιδευτική ή κοινωνική πραγματικότητα. Συνεπώς, 

θεωρούμε ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας, αν και δεν υπάρχει 

κάποια συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου του βαθμού ανταπόκρισης. 

 Τέλος, δεν υπάρχει κάποια διαδικασία παρακολούθησης της 

επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα ΕΚΠ.  

 

3.3.2. Πώς κρίνετε τη δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; 

 

- Προσφέρονται μαθήματα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά; 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών δεν είναι χωρισμένο σε κατευθύνσεις και 

δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις μαθημάτων ή ιδιαιτέρων εξετάσεων. Υποχρεωτικά 

μαθήματα για υποψηφίους διδάκτορες δεν υπάρχουν. Υπάρχει, ωστόσο, η 

δυνατότητα η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή να κάνει σύσταση στον υποψήφιο 

να καλύψει τυχόν κενά στην προετοιμασία του, παρακολουθώντας κάποιο μάθημα.   
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3.3.3. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

 

- Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της διδακτορικής 

διατριβής; 

- Υπάρχει συμμετοχή συναφών θεματικά ειδικών επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή 

ερευνητικά Ιδρύματα στη σύνθεση των 7μελών και 3μελών επιτροπών; 

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως υποψήφιος διδάκτωρ απαιτείται να συναινέσει 

κάποιο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος (από την βαθμίδα του Επίκουρου και άνω) για να 

λειτουργήσει ως επόπτης της προτεινόμενης διατριβής και, στη συνέχεια, να 

συναινέσει το Τμήμα (σε Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης) τόσο ως προς την αποδοχή 

του προτεινόμενου θέματος όσο και ως προς την σύσταση της τριμελούς επιτροπής 

εποπτείας της διατριβής. Στις τριμελείς και επταμελείς επιτροπές των διδακτορικών 

εργασιών συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ από άλλα ΑΕΙ της Ελλάδος ή και του εξωτερικού. 

 

- Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων 

διδακτόρων; 

Κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παρουσιάσει την εξέλιξη της υπό 

εκπόνηση εργασίας του στα Colloquia. Αυτά τα διοργανώνει το Τμήμα και τα 

παρακολουθούν οι υποψήφιοι διδάκτορες και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος καθώς 

και άλλοι προσκεκλημένοι επιστήμονες. Επιπλέον, οι υποψήφιοι διδάκτορες 

ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες καθώς 

και στο ερευνητικό και διδακτικό έργο του Επόπτη Καθηγητή και των άλλων μελών 

ΔΕΠ του Τμήματος.  

 Επιπροσθέτως, ο κάθε υποψήφιος διδάκτορας οφείλει, σε ετήσια βάση, να 

συμπληρώνει μία Έκθεση Προόδου της διατριβής του, η οποία περιλαμβάνει και 

στοιχεία για τη συνεπικουρία του στις διδακτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες του 

Τμήματος, τη συμμετοχή του στα Colloquia και σε ελληνικά και ξένα συνέδρια και 

τις δημοσιεύσεις που έχουν προκύψει στο μεταξύ διάστημα. Η ετήσια αυτή έκθεση 

αποτελεί μία πολύτιμη διαδικασία ελέγχου της προόδου του υποψηφίου.  

 

- Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 

υποψηφίων διδακτόρων; 

- Εφαρμόζονται κοινές (μεταξύ των διδασκόντων) διαδικασίες αξιολόγησης 

των υποψηφίων διδακτόρων; 

- Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων; 

  Προκειμένου να εγκριθεί η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, οι υποψήφιοι 

διδάκτορες πρέπει να πληρούν δύο  προϋποθέσεις:  
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 1) Nα παρουσιάζουν την εξέλιξη της υπό εκπόνηση εργασίας τους 

τουλάχιστον δύο φορές πριν τη δημόσια υποστήριξη στις ειδικές επιστημονικές 

συναντήσεις (Colloquia).  

 2) Να έχουν πραγματοποιήσει έναν αριθμό δημοσιεύσεων και 

ανακοινώσεων, ως εξής: (α) μία τουλάχιστον δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό με 

κριτές, (β) μία τουλάχιστον ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο, και (γ) ία τουλάχιστον 

δημοσίευση σε ελληνικό περιοδικό με κριτές ή σε ελληνικό συνέδριο.  

 Κάθε διδακτορική διατριβή, μετά από την ολοκλήρωσή της, κατατίθεται 

στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, η οποία την αξιολογεί, και στη συνέχεια 

ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος (υποστήριξή της σε 

συνέλευση ανοιχτή στο κοινό, κτλ.). Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε κάποιες 

περιπτώσεις, μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι Καθηγητές από 

πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

 

 

3.3.4. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων;  

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.6, σήμερα το Τμήμα έχει 46 υποψήφιους διδάκτορες, 

ενώ μέχρι τώρα έχουν ανακηρυχθεί 9 διδάκτορες, με μέση διάρκεια σπουδών τα 4 

έτη. 

 

Πίνακας 3.6. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του 

Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

 

 
2012/

2013 

2011/ 

2012 

2010/ 

2011 

2009/ 

2010 

2008/ 

2009 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων 

(α+β) 
6 12 7 12 9 

 (α) Πτυχιούχοι του 

Τμήματος 
1 1 1 4 1 

(β) Πτυχιούχοι άλλων 

Τμημάτων 
5 11 6 8 8 

Συνολικός αριθμός 

εγγραφέντων υποψηφίων 
6 12 7 12 9 

Απόφοιτοι 3 3 3 - - 

Μέση διάρκεια σπουδών 

αποφοίτων 
4 4 4   
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- Ποια είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων;  

- Με ποια συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται; 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους προς το Τμήμα 

είναι η 30ή Ιουνίου ή η 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, για ενδεχόμενη έναρξη στο 

αντίστοιχο χειμερινό εξάμηνο ή εαρινό εξάμηνο του επομένου ακαδημαϊκού έτους. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών – Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος συνοδευόμενη από τα εξής 

δικαιολογητικά, τα οποία συνιστούν και τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων 

διδακτόρων:  

α). Αντίγραφα του Πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από 

το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η ελάχιστη βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

πρέπει να είναι Λίαν Καλώς (με ελάχιστο τον βαθμό 7 για ελληνικούς τίτλους).    

β). Αναλυτική βαθμολογία του Πτυχίου.  

γ).  Αντίτυπο της μεταπτυχιακής εργασίας.  

δ). Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ή περισσότερων ξένων 

γλωσσών (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική).  

ε). Τρεις πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά τα διεθνή πρότυπα.  

στ). Βιογραφικό σημείωμα (έως 300 λέξεις).  

ζ). Συνοπτική έκθεση (έως 300 λέξεις) στην οποία ο υποψήφιος αναλύει τα 

επιστημονικά του ενδιαφέροντα, τους επαγγελματικούς στόχους και τους λόγους 

για τους οποίους επιλέγει το συγκεκριμένο Τμήμα.  

η). Ένα αντίγραφο του δημοσιευμένου επιστημονικού έργου.  

θ). Προσχέδιο της διατριβής (έως 1500 λέξεις), το οποίο περιέχει:  

i. έναν αρχικό τίτλο της διατριβής,  

ii. μία συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου,  

iii. τους βασικούς άξονες του θέματος,  

iv. αιτιολογημένες υποθέσεις ή ανοικτά ερωτήματα σχετικά με το 

αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής,  

v. σύντομη τεκμηρίωση του θέματος με βάση την υπάρχουσα ελληνική και 

διεθνή βιβλιογραφία. 

 Η Γραμματεία του ΠΜΣ ελέγχει την τυπικότητα των αιτήσεων και των 

δικαιολογητικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό του 

Π.Μ.Σ. και κατόπιν διαβιβάζει τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά στη 

Γ.Σ.Ε.Σ. Η ΓΣΕΣ αποφασίζει για το τελικό αποτέλεσμα, αφού λάβει σοβαρά υπόψη 

της την εισήγηση του Επόπτη Καθηγητή. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, όταν 

αυτό κρίνεται αναγκαίο, η ΓΣΕΣ ζητά από τον υποψήφιο να προβεί σε 

αναδιατύπωση των στόχων και του ερευνητικού σχεδιασμού της εργασίας του με 

σκοπό πάντοτε τη βελτίωση της τελευταίας. Σε μία τέτοια περίπτωση, η ΓΣΕΣ 

αναπέμπει τον υποψήφιο να καταθέσει εκ νέου το Υπόμνημά του στην επόμενη 

ΓΣΕΣ. 
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- Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

διδακτόρων; 

- Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας 

επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 

Τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων διδακτόρων δημοσιεύονται στον Κανονισμό 

Μεταπτυχιακών – Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος,  ο οποίος είναι 

προσβάσιμος από την ιστοσελίδα του Τμήματος.   

 

3.3.5. Πώς κρίνετε την οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών; 

 

- Υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης ομιλητών από άλλα παν/μια και 

ερευνητικά κέντρα για να δώσουν  ομιλίες και να ενημερώσουν για το έργο 

τους; 

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ έχουν τη δυνατότητα να 

προσκαλέσουν άλλους επιστήμονες/ερευνητές από άλλα πανεπιστήμια/ερευνητικά 

κέντρα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Ο κάθε επισκέπτης δίνει μία 

(ή και περισσότερες) διάλεξη σε θέματα που αφορούν τα επιστημονικά/ερευνητικά 

ενδιαφέροντα των διδασκόντων του Τμήματος και των υποψηφίων Διδακτόρων. Η 

διαδικασία αυτή δίνει δυνατότητα στους υποψήφιους διδάκτορες να 

ενημερώνονται για τις νέες εξελίξεις σε πολλά και διάφορα επιστημονικά πεδία. Ο 

κύκλος αυτών των συναντήσεων/διαλέξεων ανακοινώνεται στην αρχή του κάθε 

ακαδημαϊκού εξαμήνου από τη Γραμματεία ΠΜΣ και καθίσταται γνωστός σε όλους 

τους ενδιαφερομένους. 

 

3.3.6. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών 

Σπουδών; 

 

- Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7μελείς και 3μελείς 

επιτροπές; Σε ποιο ποσοστό; 

-  Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων; 

- Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη 

γλώσσα; 

Το Τμήμα ΕΚΠ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τόνωση της διεθνούς 

διάστασης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. Συγκεκριμένα, οι Επταμελείς 

Επιτροπές αξιολόγησης των διδακτορικών εργασιών έχουν πολύ συχνά μέλη από 

άλλα ελληνικά πανεπιστήμια. Σε ένα μικρό ποσοστό, υπάρχουν και μέλη των 

Τριμελών Επιτροπών που προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Όπως 

προβλέπεται από το νόμο, παρέχεται η δυνατότητα σε κάποιους από τους 
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υποψήφιους διδάκτορες να εκπονήσουν τη Διδακτορική Διατριβή τους στην αγγλική 

γλώσσα. Επιπλέον, σε εξίσου μικρό ποσοστό, υπάρχουν και αλλοδαποί φοιτητές 

που εκπονούν τη Διδακτορική τους Διατριβή στο Τμήμα (στην αγγλική γλώσσα). 

 

- Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού; 

- Παρέχονται από το Τμήμα κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για την 

συμμετοχή τους σε διεθνή «Θερινά Προγράμματα» (summer schools), διεθνή 

ερευνητικά συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά, κλπ.; 

Υπάρχει μια συμφωνία συνεργασίας του Τμήματος με το Birmingham City University 

(BCU), στη Μ. Βρετανία, η οποία περιλαμβάνει και τους διδακτορικούς φοιτητές, 

αλλά και μέσω των Διμερών Συμφωνιών στα πλαίσια του Προγράμματος 

Ανταλλαγής LLP/ Erasmus. Δεν έχει σημειωθεί κάποια συμμετοχή σε «Θερινά 

Προγράμματα» πανεπιστημίων του εξωτερικού.  

 Όλοι οι  υποψήφιοι διδάκτορες έχουν ενεργητική συμμετοχή σε διεθνή 

συνέδρια που λαμβάνουν χώρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπου 

συμμετέχουν με ανακοινώσεις, πολλές εκ των οποίων συμπεριλαμβάνονται στην 

έκδοση Πρακτικών και συλλογικών τόμων. Για τη συμμετοχή τους στα συνέδρια 

συνήθως παρέχεται οικονομική ενίσχυση ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του 

Πανεπιστημίου. Η υποβολή εργασιών προς δημοσίευση σε έγκριτα επιστημονικά 

περιοδικά αποτελεί μια εκ των προϋποθέσεων για να εγκριθεί η υποστήριξη της 

διδακτορικής διατριβής. Επίσης, πολλοί υποψήφιοι διδάκτορες εμπλέκονται σε 

ερευνητικά προγράμματα του τμήματος ευρωπαϊκά (π.χ. TEMPUS, LLP) αλλά και 

εθνικά (π.χ. ΕΣΠΑ, ΘΑΛΗΣ). Τα παραπάνω αποτελούν σημαντικά κίνητρα για την 

συγγραφή και υποβολή των εργασιών τους σε διεθνή περιοδικά. 
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4. Διδακτικό έργο 

 

4.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; 

 

- Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς 

εφαρμόζεται; 

Η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού αποτιμάται προς το τέλος κάθε 

εξαμηνιαίου μαθήματος με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης από 

τους φοιτητές που παρακολουθούν το εκάστοτε μάθημα (παρατίθεται στο 

Υπόμνημα).  Μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία ορίζεται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αντιστοιχεί στο δεύτερο μισό του εξαμήνου,  τα 

ερωτηματολόγια διανέμονται σε έντυπη μορφή στους φοιτητές και 

συμπληρώνονται ανώνυμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας εν απουσία του 

διδάσκοντα. Κατόπιν κατατίθενται στη Γραμματεία από δύο φοιτητές της τάξης 

αυτής. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε μαθήματος κοινοποιούνται 

στους διδάσκοντες.   

 

- Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από 

τους φοιτητές;   

Τα συλλεγέντα στοιχεία από την αξιολόγηση των διδασκόντων υποβάλλονται προς 

επεξεργασία και εκδίδονται (α) τα αποτελέσματα αξιολόγησης του διδάσκοντος από 

τους φοιτητές για το κάθε μάθημα και (β) τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της 

αξιολόγησης των διδασκόντων του Τμήματος σε όλα τα μαθήματα, όπου 

αναγράφονται οι συνολικοί μέσοι όροι των επιδόσεων των μελών ΔΕΠ και 

εξωτερικών διδασκόντων του Τμήματος στα διάφορα κριτήρια αποτίμησης του 

διδακτικού έργου. Τα αποτελέσματα του κάθε μαθήματος μαζί με τα συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα (βλ αρ ΙV.12 Υπόμνημα) διανέμονται πίσω στους διδάσκοντες για 

ανατροφοδότηση. Τα αποτελέσματα καθώς και τυχόν σχόλια των φοιτητών στο 

έντυπο αξιολόγησης λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη βελτίωση του επιπέδου του 

μαθήματος.  Όπως δείχνουν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 4.1 (σε κλίμακα 1-5), η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους 

φοιτητές είναι αρκετά υψηλή. Η βαθμολογία δείχνει ότι οι φοιτητές που 

συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια έχουν γενικά θετική γνώμη για τους διδάσκοντες 

του Τμήματος ΕΚΠ. 
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Πίνακας 4.1. Αξιολόγηση διδακτικού έργου μελών ΔΕΠ του Τμήματος  ΕΚΠ για το 

ακαδημαϊκό έτος  2012-2013 

 

Κριτήρια αξιολόγησης των 

διδασκόντων από τους φοιτητές 

Μέσος όρος   Τυπική Απόκλιση   

Συνολική απόδοση διδάσκοντα 4,03 0,85 

Ποιότητα μαθήματος 3,97 0,87 

Οργάνωση και παρουσίαση του 

μαθήματος 

3,96 0,89 

Επάρκεια διδακτικού υλικού 3,74 1,01 

Προετοιμασία διδάσκοντος 4,37 0,76 

Μεταδοτικότητα διδάσκοντος 3,94 1,00 

 Ενθάρρυνση συμμετοχής των 

φοιτητών στο μάθημα 

4,11 0,90 

Συνέπεια τήρησης ωρών γραφείου 3,97 0,99 

Συνέπεια παρουσιών στα μαθήματα 4,45 0,78 

Ποιότητα φροντιστηριακού 

μαθήματος 

3,82 0,92 

Συνολική απόδοση του επικουρικού 

διδακτικού  προσωπικού 

3,89 0,88 

 

 

- Ποιός είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του 

ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος; 

Ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος 

κατά το έτος 2012-2013 ήταν 17,6 ώρες/διδάσκοντα και προκύπτει από το 

άθροισμα:   

 α) των ωρών διδασκαλίας ανά διδάσκοντα στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΠΣ), που ανέρχονται σε 6,3 ώρες/ανά εβδομάδα/διδάσκοντα 

 β) των ωρών διδασκαλίας ανά διδάσκοντα στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), που ανέρχονται σε 2,2 ώρες/ανά 

εβδομάδα/διδάσκοντα  

 γ) των ωρών εποπτείας των 27 μαθημάτων που διδάχθηκαν από 

εξωτερικούς συνεργάτες, που ανέρχονται σε 0,2 ώρες/εβδομάδα/ διδάσκοντα 

 δ) των ωρών συνεργασίας με τους προ- και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 

ανέρχονται σε 4 ώρες/εβδομάδα/ διδάσκοντα  

 ε) των ωρών συνεργασίας για την επίβλεψη των πτυχιακών εργασιών και 

ανέρχονται σε 1,2 ώρες/εβδομάδα/ διδάσκοντα 

 στ) των ωρών συνεργασίας για την επίβλεψη των μεταπτυχιακών εργασιών 

που ανέρχονται σε  1,8 ώρες/ εβδομάδα/ διδάσκοντα 
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 ζ) των ωρών συνεργασίας για την επίβλεψη των διδακτορικών διατριβών, 

που ανέρχονται σε 1,9 ώρες/ εβδομάδα/ διδάσκοντα 

 Σύνολο  17,6 ώρες/ εβδομάδα/ διδάσκοντα 

 

 Συμπερασματικά, όπως φαίνεται στο Γράφημα 4.1, από το σύνολο του 

μέσου εβδομαδιαίου φόρτου διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού 

προσωπικού του Τμήματος, οι 8,7 ώρες διατίθενται για διδασκαλία στο 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και οι 8,9 ώρες διατίθενται για 

συνεργασία και εποπτεία ερευνητικών εργασιών με προπτυχιακούς, 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. 

 

  

Γράφημα 4.1.  Κατανομή ωρών επαφής των διδασκόντων με τους φοιτητές. 

Κατανομή ωρών επαφής διδάσκοντα με φοιτητές

'Ωρες 

διδασκαλίας, 

49%Ώρες 

συνεργασίας με 

φοιτητές, 51%

 
 

- Πόσα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν 

στο ΠΜΣ; 

Και τα 15 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διδάσκουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών. 

  

- Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι 

διδάκτορες του Τμήματος και σε τί ποσοστό; 

     Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δε συμμετέχουν στο διδακτικό έργο.  Οι υποψήφιοι 

διδάκτορες του Τμήματος συμμετέχουν στο διδακτικό έργο σε ποσοστό περίπου 

30%. 
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4.2. Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής 

διαδικασίας;  

 

     -   Ποιες συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται;  

Διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές όπως η εμπλουτισμένη εισήγηση, η 

μικροδιδασκαλία, οι εργασίες σε ομάδες, οι μελέτες περιπτώσεις  και ανάθεση 

μικρών εργασιών χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες 

του μαθήματος από το διδακτικό προσωπικό.  Το Γράφημα 4.2 δείχνει το ποσοστό 

χρήσης των ανωτέρω μεθόδων από το διδακτικό προσωπικό. Όπως φαίνεται, η 

ανάθεση ομαδικών και ατομικών εργασιών αλλά και οι μελέτες περίπτωσης είναι οι 

συνηθέστεροι μέθοδοι διδασκαλίας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.   

 

 

Γράφημα 4.2.  Ποσοστό  αξιοποίησης των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας από 

μέλη ΔΕΠ του τμήματος ΕΚΠ. 

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%

40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

Εμπλουτισμένη

εισήγηση

Μικροδιδασκαλία Εργασίες σε

Ομάδες

Ανάθεση μικρών

εργασιών

Μελέτες

περίπτωσης

Aλλη μέθοδος

Μέθοδοι διδασκαλίας

Ποσοστό χρήσης μεθόδων διδασκαλίας από τα μέλη ΔΕΠ

 
 

 

- Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και 

των διδακτικών μεθόδων;  

Ο κάθε διδάσκων επικαιροποιεί το περιεχόμενο των προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών μαθημάτων του και των διδακτικών μεθόδων ανάλογα με τις 

ανάγκες του εκάστοτε μαθήματος. Το Γράφημα 4.3 δείχνει τη συχνότητα 

επικαιροποίησης της ύλης για τα προπτυχιακά μαθήματα.  Το 69,3 % των μελών 

ΔΕΠ επικαιροποιεί την ύλη των προπτυχιακών μαθημάτων κάθε 6 έως 12 μήνες. Το 

ποσοστό της ύλης που επικαιροποιείται κυμαίνεται από 10%-100%, ανάλογα με το 

μάθημα και τις επιστημονικές εξελίξεις. Οι περισσότεροι διδάσκοντες (61,6%) 

επικαιροποιούν το 10-30% της ύλης των προπτυχιακών μαθημάτων τους. 
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 Γράφημα 4.3.  Συχνότητα επικαιροποίησης της ύλης από διδάσκοντες του 

τμήματος ΕΚΠ για τα προπτυχιακά μαθήματα. 
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Το Γράφημα 4.4  δείχνει τη συχνότητα επικαιροποίησης της ύλης για τα 

μεταπτυχιακά μαθήματα. Το 84,6 % των μελών ΔΕΠ επικαιροποιεί την ύλη των 

μεταπτυχιακών μαθημάτων κάθε 6 έως 12 μήνες. Το ποσοστό της ύλης που 

επικαιροποιείται κυμαίνεται από 10%-80%, ανάλογα με το μάθημα και τις 

επιστημονικές εξελίξεις.  

  

 

Γράφημα 4.4.  Συχνότητα επικαιροποίησης της ύλης από διδάσκοντες του 

τμήματος ΕΚΠ για τα μεταπτυχιακά μαθήματα. 
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- Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις;  

Σύμφωνα με στοιχεία του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 2012-13 και επί 

συνόλου 81-84 μαθημάτων, το ποσοστό των φοιτητών που συμμετείχε στις 

εξετάσεις συνοψίζεται ως εξής: 

 Ποσοστό συμμετοχής φοιτητών στην Α’ εξεταστική περίοδο και στην 

επαναληπτική εξεταστική περίοδο 68%-70% 

 Ποσοστό επιτυχίας των συμμετεχόντων  φοιτητών στις εξετάσεις 86%-89%. 

 

 

- Ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου;   

Όπως δείχνει ο Πίνακας 4.2 για τα έτη 2008-2013, ο μέσος βαθμός πτυχίου των 

αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών είναι περίπου 7,5. 

 

 

- Ποια είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου;   

Η πλειονότητα των φοιτητών αποφοιτούν σε 8 ή το πολύ 9 εξάμηνα, ενώ η 

ποσοστιαία αναλογία αυτών που αποφοίτησαν τα τελευταία έτη ανέρχεται σε 

ποσοστό 77% - 91%, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.3. Όπως αναφαίνεται στο 

Γράφημα 4.5, η διάρκεια σπουδών για τη συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων 

του τμήματος ΕΚΠ είναι 4 έτη. 

 

 

 Γράφημα 4.5. Διάρκεια σπουδών των αποφοίτων του Τμήματος ΕΚΠ σε σχέση με 

τον αριθμό των αποφοίτων. 
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Πίνακας 4.2. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

 

Σ          Συνολικός 

αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % 

επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας  

(στο σύνολο των 

αποφοίτων) 

Έτος 

Αποφοίτησης 
5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2008-2009 95 _  24 26% 64 67% 7 7% 7,47 

2009-2010 109 _  26 24% 76 70% 7 6% 7,47 

2010-2011 120 _  38 32% 70 58% 12 10% 7,41 

2011-2012 104 1 1% 24 23% 71 68% 8 8% 7,44 

2012-2013 141 -  43 30% 87 62% 11 8% 7,45 

Σύνολο 752 _  183  508  60   
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Πίνακας 4.3. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

 

Εγγραφέντες 

Α π ο φ ο ι τ ή σ α ν τ ε ς  

Δ ι ά ρ κ ε ι α  Σ π ο υ δ ώ ν  ( σ ε  έ τ η )  

   

 Ποσοστιαία αναλογία 

Έτος 

εισαγωγής Κ1 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 ≥Κ+6 

Μη 

αποφοιτήσαντε

ς 

Συνολικό ποσοστό 

αποφοιτησάντων2 

Συνολικό 

ποσοστό μη 

αποφοιτησάντων 

2004-2005 83 45 15 3 6 1   13 84% 16% 

2005-2006 97 61 23 2 2    9 91% 9% 

2006-2007 117 82 10 3 3    19 84% 16% 

2007-2008 131 82 22 3     24 82% 18% 

2008-2009 168 114 16      38 77% 23% 

2009-2010 193 118       75 61% 39% 

Κ=4έτη  

                                                           
1 Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα.  (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 έτη,..., 

Κ+6=10 έτη). 

2 Στην στήλη αυτή σημειώνεται η ποσοστιαία αναλογία των αποφοιτησάντων κάθε έτους σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εισαχθέντων του έτους 

(της στήλης 2). 
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4.3. Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; 

 

- Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή του 

εξαμήνου; 

Η ύλη των μαθημάτων γνωστοποιείται στους φοιτητές:   

 - από τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος,  που βρίσκεται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  http://www.uom.gr/index.php?tmima=7&categorymenu=2 

 - από την ιστοσελίδα του μαθήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα COMPUS του Πανεπιστημίου  

 - από το διάγραμμα του μαθήματος που περιέχει τις επιμέρους ενότητες. 

 

- Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα; 

Στο πρόγραμμα σπουδών και στην ιστοσελίδα του μαθήματος περιγράφονται 

αναλυτικά ο σκοπός του μαθήματος, οι μαθησιακοί στόχοι, τα περιεχόμενα  και οι 

ενότητες των μαθημάτων. 

 

- Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των 

μαθημάτων; 

Οι εξετάσεις που διενεργούνται στο τέλος των μαθημάτων είναι ένας τρόπος 

μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων. Συγχρόνως, κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων, οι φοιτητές αξιολογούνται από τις εργασίες τις οποίες εκπονούν και 

παρουσιάζουν. 

 

- Σε ποιο βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων; 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων τηρείται απόλυτα.  Αυτό διαπιστώνεται 

και από τις απαντήσεις των φοιτητών/τριών του Τμήματος  στην ερώτηση "Ο 

διδάσκων ήταν συνεπής στις παρουσίες του στα μαθήματα;" που περιλάμβανε το 

τυποποιημένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που κλήθηκαν να συμπληρώσουν στο 

τέλος του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου. Σε μια 5-βάθμια κλίμακα (όπου 

1=Καθόλου, 5=Πάρα πολύ), οι απαντήσεις τους είχαν Μ.Ο.=4,46 (Τ.Α.=0,80) και 

Μ.Ο.=4,43 (Τ.Α.=0,75), αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, κατά τις εκτιμήσεις των 

φοιτητών, το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων τηρείται επακριβώς. 

 

- Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος 

μαθημάτων; 

 Είναι ορθολογική. Τα μέλη ΔΕΠ δηλώνουν στη Γραμματεία τις ώρες που επιθυμούν 

να διδαχθούν τα μαθήματά τους. Στη συνέχεια, η γραμματεία αναζητά μέσα από 

ένα κεντρικό σύστημα του πανεπιστημίου τις διαθέσιμες αίθουσες για τις 

συγκεκριμένες ώρες και, τέλος, επιδιώκεται τα μαθήματα κάθε έτους να 
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κατανέμονται ισομερώς σε όλες τις ημέρες της εβδομάδος και να μην 

επιβαρύνονται ιδιαιτέρως κάποιες μέρες με μαθήματα.  

 Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται ορισμένα προβλήματα 

διότι οι αίθουσες δεν επαρκούν ή είναι κατειλημμένες τις ώρες που χρειάζονται, 

ενώ άλλοτε δεν είναι οι καταλληλότερες για τα συγκεκριμένα μαθήματα. 

 

- Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα διδάσκονται από 

μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων; 

Τα παρακάτω εννέα βασικά εισαγωγικά μαθήματα διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ 

των δύο ανώτερων βαθμίδων. Τα μαθήματα αυτά εντάσσονται στα Υποχρεωτικά 

μαθήματα του προγράμματος σπουδών. 

1.ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ, ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Καθηγητής) 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Ι (Καθηγητής) 

3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ H/Y (Καθηγητής) 

4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Αναπληρωτής Καθηγητής) 

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ: ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

(Αναπληρωτής Καθηγητής) 

6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ (Αναπληρωτής Καθηγητής) 

7. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Αναπληρωτής Καθηγητής) 

8. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ (Καθηγητής) 

9. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Αναπληρωτής Καθηγητής) 

 

- Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν 

μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο;  

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που εμπίπτουν στο στενό ή 

ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο. 

 

 

4.4. Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; 

 

- Είδη και αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε 

ιστοσελίδες, κλπ) που διανέμονται στους φοιτητές 

Για κάθε μάθημα, προσφέρονται ένα ή δύο βοηθήματα, τα οποία προτείνονται από 

τον εκάστοτε διδάσκοντα, και επιλέγονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία 

ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων Εύδοξος. Τα 

βοηθήματα αυτά συχνά συμπληρώνονται με πανεπιστημιακές σημειώσεις, οι 

οποίες διανέμονται στους φοιτητές σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή, με 

σκοπό να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες των μαθημάτων.  

 Σχετικά με την ποιότητα των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, αξίζει να 

επισημανθούν οι απαντήσεις των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην ερώτηση " Το 
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διδακτικό υλικό (βιβλία, σημειώσεις, ασκήσεις, άρθρα κλπ) ήταν επαρκές για τις 

ανάγκες του μαθήματος;" που περιλάμβανε το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης. Σε μια 5-βάθμια κλίμακα (όπου 1=Καθόλου, 5=Πάρα πολύ), οι 

απαντήσεις τους είχαν Μ.Ο.=3,82 (Τ.Α.=0,98) και Μ.Ο.=3,65 (Τ.Α.=1,04), για τα 

μαθήματα του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των φοιτητών, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα θεωρούνται 

πολύ ικανοποιητικά. 

 

- Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων; Πώς εφαρμόζεται; 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε έτος υποχρεωτικά και έτσι ο 

διδάσκων έχει τη δυνατότητα επικαιροποίησης των βοηθημάτων που προτείνει, και 

των πανεπιστημιακών σημειώσεων που διανέμει ο ίδιος. 

  

- Πώς και πότε συγκεκριμένα διατίθενται τα βοηθήματα;  

Το πώς και πότε διατίθενται τα βοηθήματα καθορίζονται από το πρόγραμμα 

«Εύδοξος» (http://eudoxus.gr/). Σχετική ενημέρωση υπάρχει στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2282/2013 

 

 

- Ποιο ποσοστό  της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα;   

Το μεγαλύτερο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης (περίπου το 70-80%) καλύπτεται 

από διανεμόμενα συγγράμματα. 

 

- Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων 

συγγραμμάτων; 

Τα βοηθήματα καλύπτουν τη συνολική διδασκόμενη ύλη, ενώ οι διδάσκοντες 

παρέχουν και επιπλέον βιβλιογραφική υποστήριξη, κατά περίπτωση. 

 

 

4.5. Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές ;  

 

- Αίθουσες διδασκαλίας  

Ο αριθμός των αιθουσών που διατίθενται για διδασκαλία κατ’ 

αποκλειστικότητα στο Τμήμα ΕΚΠ είναι ελάχιστος και ανεπαρκής (2 αίθουσες). 

Παράλληλα, η χωρητικότητα των αιθουσών είναι πολύ μικρή σε σχέση με τον 

αριθμό των φοιτητών που προσέρχονται. Για να καλύψει τις διδακτικές του 

ανάγκες, το Τμήμα χρησιμοποιεί άλλες αίθουσες του πανεπιστημίου, που κατά 

περίπτωση ή κατ’ εξαίρεση μένουν ελεύθερες από άλλα Τμήματα. Ο υποστηρικτικός 

εξοπλισμός ανταποκρίνεται γενικά στις ανάγκες της διδασκαλίας, αλλά υπάρχουν 

και αίθουσες διδασκαλίας στις οποίες δεν υπάρχει ή δεν λειτουργεί σωστά.  

http://eudoxus.gr/
https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2282/2013
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Οι ανάγκες του Τμήματος για σπουδαστήριο καλύπτονται από τους χώρους 

της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. 

 

- Εκπαιδευτικά εργαστήρια:    

(α) Αριθμός και χωρητικότητα 

1. Πρώτο εργαστήριο: το μεγαλύτερο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Το εν λόγω εργαστήριο περιλαμβάνει 60 Η/Υ Intel P4, 3.2GHz, 1GB RAM, 160GB 

HDD, 17 ιντσών TFT Monitors, 3 εκτυπωτές δικτύου με αντίστοιχες θέσεις 

εκτύπωσης, 3 Gigabit Switches 24ports έκαστο. 

 

2. Το Εργαστήριο Η.Υ. του Τμήματος. Στο Τμήμα λειτουργεί εργαστήριο 

Πληροφορικής το οποίο διαθέτει σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας για 

τη στήριξη της διδασκαλίας,  και είναι διαθέσιμο για χρήση και εκτός των 

προγραμματισμένων ωρών. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 

χωρητικότητά του είναι σχετικά μικρή και ο αριθμός των εγκαταστημένων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες όλων των 

φοιτητών ενός μαθήματος.   

 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των εργαστηρίων. 

 Για το δεύτερο εργαστήριο: Το Εργαστήριο κρίνεται ως εξαιρετικά 

περιορισμένο, από την άποψη της χρήσιμης επιφανείας του, καθώς οι ανάγκες του 

Τμήματος είναι πολλαπλάσιες των δυνατοτήτων του εργαστηρίου αυτού. Επίσης θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρείται έλλειψη αποθηκευτικών χώρων για τα 

διάφορα υλικά. 

 

(γ) Βαθμός χρήσης των εργαστηρίων 

 Το πρώτο παρέχει ένα πλήθος υπηρεσιών στις φοιτήτριες και τους φοιτητές 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής ιδιαίτερα, διευθύνεται από μια Διατμηματική Επιτροπή Υπολογιστών και 

Δικτύων και υπηρετούν σε αυτό άνω των 20 ατόμων, οργανωμένα με μια δομή 

σύμφωνη με τις σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις γα την οργάνωση υπηρεσιών και 

τμημάτων αυτού του είδους. Το δεύτερο εργαστήριο χρησιμοποιείται από φοιτητές 

του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

 

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Εργαστήριο 1:  

Στο εργαστήριο είναι εγκατεστημένα πολλά λογισμικά, όπως τα εξής: Microsoft 

Windows XP, Linux Debian, Acdsee8, Adobe audition 1.5, Adobe encore dvd 1.5, 

Adobe photoshop elements 4, Adobe premiere pro 1.5, Adobe reader 7, Bluej, Cool 

edit pro 2, Derive 6 trial, Easy php, Easy php 1.7, Eay, Edit plus 2, Gsview 4.6, Ghost 
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script 8.50, Jcreator pro, Macromedia (dreamweaver 8, extention manager, flash 8, 

flash 8 video encoder, flash player 8), Mathtype 5, Matlab 6,5, Ms office 2003, Ms 

SQL server 2005, Ms visual c++ 6, Ms visual studio 2005, Minitab 14, Open source 

(gimp 2, gtk + runtime environment, notepad 2, nvu, OpenOffice.org 1.1.3, 

PDFCreator, Audacity, OR (LINDO , MENTOR, POM for windows 2, QM for windows 

2, WIN QSB), Parallel graphics (VRML PAD 2), Quick time, Real player, SPSS 13, SPSS 

smart viewer 13, Stata SE 8, Win Zip 10, Wrox Press C++ tutorial , Borland Pascal 7, 

2x ApplicationServer client, ECDLATES, Maple 9.5, Microfit, Statgraf, Putty, CyberLink 

power dvd, Nero 6, MS virtual pc, SCRATCH. 

 

 Εργαστήριο 2: 

 Το εν λόγω εργαστήριο περιλαμβάνει 16 Η/Υ Intel P4, 3.2GHz, 1GB RAM, 

160GB HDD, 17 ιντσών TFT Monitors, εκτυπωτές δικτύου με αντίστοιχες θέσεις 

εκτύπωσης, καθώς και μια σειρά συσκευών όπως scanner κλπ. Διαθέτει 

βιντεοπροβολέα οροφής και διαδραστικό πίνακα. Στο εργαστήριο είναι επίσης 

εγκατεστημένο σύστημα ελεύθερης ασύρματης πρόσβασης (wi fi).  

 Στο γενικό πλαίσιο προσφοράς υπηρεσιών προς το Τμήμα Εκπαιδευτικής  και 

Κοινωνικής Πολιτικής, αλλά και προς το Πανεπιστήμιο γενικότερα, το Εργαστήριο 

ανέπτυξε και αναπτύσσει ορισμένα καινοτόμα προγράμματα (τα οποία, προφανώς, 

είναι διαθέσιμα, ελεύθερα σε όλη την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα): 

(α) ανάπτυξη ενός συστήματος διαδραστικών επιφανειών χαμηλού κόστους, 

σύμφωνα με διεθνή αναπτυγμένα πρότυπα, 

(β) ανάπτυξη ενός πρωτότυπου συστήματος ηλεκτρονικού παρουσιολογίου, 

(γ) σύστημα καταγραφής και ανεύρεσης εργασίας ειδικών εκπαιδευτών για 

άτομα με ειδικές ανάγκες, 

(δ) σύστημα τυποποίησης και πιστοποίησης κειμένων και ιστοσελίδων για 

χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες, και 

(ε) σχεδιασμός project για την υλοποίηση συστήματος αυτοματοποιημένων 

online εξετάσεων. 

 Στη διάθεση του Τμήματος, κατόπιν σχετικής συνεννόησης,  είναι και η 

αίθουσα Τηλεδιασκέψεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ος όροφος) η οποία 

χρησιμοποιείται για τηλεμαθήματα ή τηλεδιασκέψεις, όπως, προσφάτως, εκλογές 

μελών ΔΕΠ με συμμετοχή μελών από απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές 

(σύστημα e-presence).  

 

(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, κλπ) 

Δεύτερο εργαστήριο: έλλειψη αποθηκευτικών χώρων για τα διάφορα υλικά. 
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- Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων 

ωρών;   

 Το πρώτο εργαστήριο: Το εργαστήριο αυτό είναι κοινόχρηστο για όλα τα Τμήματα 

του Πανεπιστημίου. Οι κρατήσεις για τη χρήση του ανά εξάμηνο 

πραγματοποιούνται με ευθύνη εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των Γραμματειών, 

σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τμήματος όπως καθορίζονται από τους αντίστοιχους 

υπευθύνους για τα μαθήματα Πληροφορικής. 

 Το  δεύτερο Εργαστήριο Η.Υ. του Τμήματος: Το εργαστήριο παραμένει ανοιχτό σε 

καθημερινή βάση κατά κανόνα επί 10 τουλάχιστον ώρες (09:00 – 19:00), αλλά πολύ 

συχνά και περισσότερο διάστημα αν υπάρχει ανάγκη. 

 

- Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης: (α) Αριθμός και 

ειδικότητες, (β) Επάρκεια ειδικοτήτων 

Όσον αφορά το Διοικητικό προσωπικό, το Τμήμα διαθέτει Γραμματεία 

τεσσάρων ατόμων, εκ των οποίων τρία είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

(κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) και ένα άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(κλάδου ΔΕ- Διοικητικού Λογιστικού). Οι ανάγκες στις οποίες καλείται να 

ανταποκριθεί η Γραμματεία είναι πολλές και ποικίλες και συχνά υπάρχει μεγάλος 

φόρτος δουλειάς .   

Όσον αφορά το Τεχνικό προσωπικό, στο Τμήμα εργάζονται 3 μέλη Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), τα οποία παρέχουν έργο υποδομής 

στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές 

εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, 

ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους. Ενδεικτικά αναφέρονται: οργάνωση 

της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, του Προγράμματος LLP/Erasmus, επικουρία 

στα μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης, κατάρτιση προγράμματος 

επιτηρήσεων, επιτήρηση φοιτητών και καταχώρηση βαθμολογιών κατά τις 

εξεταστικές περιόδους, συμμετοχή σε επιτροπές κατατακτηρίων 

εξετάσεων/μετεγγραφών, παράρτημα διπλώματος (Diploma Supplement), έντυπη 

και ηλεκτρονική επιμέλεια του Οδηγού Σπουδών στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα. Επιπλέον, παρέχεται τεχνική υποστήριξη του Εργαστηρίου Πληροφορικής 

του Τμήματος, επικουρικό έργο στα μαθήματα Πληροφορικής Α’, Β’, Γ’ και Δ’ 

Εξαμήνων. 

Όσον αφορά το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) του 

Τμήματος, αυτό στελεχώνεται από ένα άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για 

την υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων και διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων των 

φοιτητών της κατεύθυνσης «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση». Ωστόσο, δεδομένου του 

μεγάλου αριθμού των φοιτητών και των αυξημένων αναγκών του Τμήματος, το 

συγκεκριμένο άτομο υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό και την πρακτική άσκηση της 
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κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες», λόγω έλλειψης μέλους 

ΕΕΔΙΠ για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

 

 

4.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών;   

 

- Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων;   

Τα διδασκόμενα μαθήματα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του τμήματος 

(http://compus.uom.gr/). Οι φοιτητές ενημερώνονται κυρίως για τα προτεινόμενα 

συγγράμματα και την εξεταστέα ύλη, αλλά μπορούν να βρουν και πρόσθετο 

εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα, όπως οι διαφάνειες των παραδόσεων, θέματα 

εργασιών και προτεινόμενους ιστότοπους σχετικούς με την ύλη των μαθημάτων 

 

- Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην 

εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς;   

Τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ (92,3%) του τμήματος κάνουν χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών στη διδασκαλία. Τα είδη ΤΠΕ που 

χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία συνοψίζονται στον Πίνακα 4.6. Συνοπτικά, οι 

περισσότεροι χρησιμοποιούν στο πλαίσιο του μαθήματος διαφάνειες, τις οποίες 

προβάλλουν μέσω φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και του αντίστοιχου 

μηχανήματος προβολής. Επίσης, πολλοί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ή προβάλλουν 

ταινίες εκπαιδευτικού περιεχομένου.   

 

 

Πίνακας  4.6. Είδη ΤΠΕ στη διδασκαλία και ποσοστό των μελών ΔΕΠ που κάνει 

χρήση των μέσων αυτών.  

 

Είδη ΤΠΕ στη διδασκαλία Ποσοστό χρήσης 

Η/Υ 92.3% 

Προτζέκτορας 92.3% 

Ίντερνετ 53.8% 

Power point 38.5% 

Βίντεο/DVD 30.8% 

Διαφάνειες 7.7% 

Συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας 7.7% 

Skype 7.7% 

Διαδραστικά online προγράμματα 7.7% 
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 Ένα μεγάλο ποσοστό των διδασκόντων (84,6%) χρησιμοποιεί την 

πλατφόρμα του Πανεπιστημίου COMPUS για τη διαχείριση των μαθημάτων που 

διδάσκει. Οι συνηθέστερες εφαρμογές COMPUS που χρησιμοποιούνται είναι: 

ανάρτηση σημειώσεων (84,6%), ανάρτηση συμπληρωματικού υλικού και 

βιβλιογραφίας (76,9%), ανακοινώσεις προς φοιτητές (84,6%), ανάρτηση εξεταστέας 

ύλης (69,3%)  ενώ η κατάθεση εργασιών (38,5%) και η ανάρτηση βαθμολογίας 

(7,7%) χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά. 

 

Πίνακας 4.7.  Eίδη ΤΠΕ στα εργαστήρια 

Η/Υ 

προτζέκτορας 

διαδραστικά online προγράμματα 

εξειδικευμένο οπτικοακουστικό υλικό ασκήσεων 

στερεοαντιγραφική μηχανή 

μηχανές Braile 

εκτυπωτής Braile 

wavesurfer 

praat 

excel 

spss 

βίντεο 

CITI online course 

 

 Επιπρόσθετα, μόνο το 46,2% του διδακτικού προσωπικού διδάσκει 

εργαστηριακά μαθήματα. Τα είδη ΤΠΕ στα εργαστήρια είναι ποικίλα ανάλογα με τη 

φύση του εργαστηριακού μαθήματος ή των εργαστηριακών ασκήσεων και είναι τα 

εξής (βλ. Πίνακα 4.7): 

 

- Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Η βαθμολογία των μαθημάτων αρχικά καταχωρείται στην εφαρμογή ClassWeb, η 

οποία αποτελεί υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος των Γραμματειών και 

εξυπηρετεί το εκπαιδευτικό προσωπικό στο διδακτικό του έργο. Μέχρι την 

υπογραφή της βαθμολογικής κατάστασης από τον διδάσκοντα και την κατάθεσή της 

στη Γραμματεία του Τμήματος, η βαθμολογία παραμένει αποθηκευμένη στην 

εφαρμογή, αλλά δεν είναι προσβάσιμη από κανέναν πλην της Γραμματείας. Μόλις 

υπογραφεί η κατάσταση γίνεται Αποστολή της βαθμολογίας στο Πληροφοριακό 

Σύστημα των Γραμματειών. Αυτομάτως γίνεται ανάρτηση της βαθμολογίας και στην 

εφαρμογή StudentsWeb, η οποία είναι ένα «εργαλείο» ειδικά σχεδιασμένο για να 

επιτρέπει την αλληλεπίδραση/επικοινωνία μεταξύ Γραμματείας και φοιτητών μέσω 

web. Αποτελεί επέκταση του ήδη υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος που 
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εξυπηρετεί τις γραμματείες του Πανεπιστημίου, και δίνει μεταξύ άλλων τη 

δυνατότητα στο φοιτητή να βλέπει αποτελέσματα βαθμολογίας μέσω Διαδικτύου. 

 

- Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα; 

Πώς ; 

Ναι, γίνεται συχνή χρήση των ΤΠΕ για την επικονωνία των φοιτητών με τον 

διδάσκοντα. Χρησιμοποιείται κυρίως η ηλεκτρονική αλληλογραφία (μέσω email) και 

γίνεται μερική χρήση της πλατφόρμας COMPUS για τον σκοπό των ανακοινώσεων, 

της ανταλλαγής μηνυμάτων και των συζητήσεων μέσω chat rooms. 

 

- Ποιο το ύψος των επενδύσεων του Τμήματος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία 

πενταετία  

Το ύψος των επενδύσεων του Τμήματος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία πενταετία 

ανήλθε σε 12.000 ευρώ περίπου (Από τακτικό προϋπολογισμό, δημόσιες 

επενδύσεις και προγράμματα) 

 

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

συνεργασία; 

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από  15 μέλη ΔΕΠ. Το 2012-

2013 στο Τμήμα φοιτούσαν 841 φοιτητές, δηλαδή η αναλογία διδασκόντων προς 

διδασκόμενους είναι 1 διδάσκων ανά 56 φοιτητές, η οποία είναι πολύ μεγάλη, 

γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την καλή και αποτελεσματική εκπαίδευση των 

φοιτητών μας. 

 

- Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με 

τους φοιτητές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές;  

Οι  διδάσκοντες έχουν ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους 

φοιτητές, οι οποίες ανέρχονται κατ’ ελάχιστο σε τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως και 

αξιοποιούνται επαρκώς από τους φοιτητές. Όπως φαίνεται από την εξαμηνιαία 

αξιολόγηση των φοιτητών, οι ώρες και οι ανάγκες συνεργασίας με τους διδάσκοντες 

τηρούνται ικανοποιητικώς. Στην ερώτηση "Όποτε χρειάστηκα να λύσω απορίες/ 

προβλήματα βρήκα τον καθηγητή στις ώρες γραφείου του" οι απαντήσεις που 

έδωσαν είχαν Μ.Ο.=3,97 και Μ.Ο.=3,96 για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του 

2012-13, αντιστοίχως.  
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4.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα;   

 

- Πώς μεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία 

(π.χ. αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας);   

Η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία γίνεται με τους εξής 

τρόπους:  

 (α) μέσω της προφορικής καθοδήγησης από τον διδάσκοντα σε ατομικό 

επίπεδο ή σε ομαδικό επίπεδο,  

 (β) μέσω της εκπόνησης μιας μικρής σε έκταση ερευνητικής εργασίας 

(υποχρεωτικής ή προαιρετικής),  

 (γ) μέσω σεμιναρίου (περίπου 1.5 ωρών), που προσφέρεται από το 

προσωπικό της βιβλιοθήκης,  

 (δ) μέσω της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας (στο ΠΠΣ) ή της 

διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας (στο ΠΜΣ), η οποία είναι υποχρεωτική για 

τη λήψη του αντίστοιχου πτυχίου και  

 (ε) μέσω μαθημάτων στατιστικής και μεθοδολογίας που στόχο έχουν να 

προετοιμάσουν τους φοιτητές για την έρευνα.  Στο πλαίσιο της εκπόνησης 

πτυχιακής εργασίας, οι διδάσκοντες αναθέτουν μικρής κλίμακας ερευνητικά έργα.  

 Επίσης, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνεται συστηματικότερη 

προσπάθεια εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ερευνητική 

διαδικασία. Στα επιμέρους μεταπτυχιακά μαθήματα γίνεται ανάθεση ερευνητικών 

εργασιών, ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, 

έχουν καθιερωθεί δύο εκπαιδευτικοί θεσμοί: α) η παρουσίαση της μεταπτυχιακής 

εργασίας και β) τα Colloquia, όπου οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν την 

έρευνά τους. Στις παρουσιάσεις των εργασιών αυτών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι 

υποψήφιοι διδάκτορες αλλά και τα μέλη ΔΕΠ καλούνται να σχολιάσουν την έρευνα. 

Η διαδικασία εκπαιδεύει όσους παρακολουθούν αλλά και τους εισηγητές στη 

βασική ερευνητική διαδικασία. 

 

- Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα; 

Από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος παρέχεται στους προπτυχιακούς φοιτητές η 

δυνατότητα συμμετοχής στην ερευνητική διαδικασία, μέσα από την εκπόνηση των 

πτυχιακών τους εργασιών. Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, στα 10 

ερευνητικά προγράμματα τα οποία εκπονούνται από 6 μέλη ΔΕΠ, συμμετέχουν 

επίσης 11 υποψήφιοι διδάκτορες και 6 μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος.  
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4.9. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και 

του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο;   

 

- Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και 

πώς;  

Το Τμήμα συνεργάζεται ευρέως με σχολεία Γενικής & Ειδικής Αγωγής 

(πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), στο πλαίσιο 

εκπόνησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών μας. Επιπλέον, το Τμήμα 

εποπτεύει τη λειτουργία πειραματικών σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συνεργάζεται με φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

και Διά βίου Μάθησης (ΚΕΕ, ΚΕΚ, ΣΔΕ) , καθώς και με συναφή Τμήματα άλλων 

ελληνικών ΑΕΙ (ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, Παν/μιο Θεσσαλίας κλπ). Το 84,6% των μελών ΔΕΠ 

συνεργάζεται με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού. Στον Πίνακα 4.8 

αναφέρονται τα είδη των κέντρων και το ποσοστό συμμετοχής των μελών ΔΕΠ στις 

συνεργασίες αυτές. 

 Οι τρόποι συνεργασίας αφορούν την πρακτική άσκηση (69,3%), συνέδρια 

και ομιλίες (69,3%), διδασκαλία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (15,4%), συμμετοχή 

ως μέλη επιτροπών μεταπτυχιακού–διδακτορικού (23,1%), επιστημονικά 

προγράμματα - έρευνες (π.χ. Θαλής) (46,20%) και διδασκαλία στο διδασκαλείο του 

Π.Τ.Δ.Ε. (7,7%). 

  

Πίνακας 4.8.  Είδη εκπαιδευτικών κέντρων εσωτερικού και συμμετοχή 

διδασκόντων στη συνεργασία με αυτά 

 

Σχολεία γενικής αγωγής Αθμιας Εκπαίδευσης 69.3% 

Πανεπιστήμια  61.5% 

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Αθμιας και Βθμιας 

Εκπαίδευσης 53.8% 

Φορείς ειδικής αγωγής (π.χ. Εταιρεία Σπαστικών Βορείου 

Ελλάδος) 15.4% 

Ινστιτούτα εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΚΕΚ)_ 15.4% 

Νοσοκομειακές κλινικές 15.4% 

Κέντρα συμβουλευτικής 15.4% 

Cedefop 7.7% 

Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης 7.7% 

Διδασκαλείο  7.7% 

Το «Χαμόγελο του παιδιού» 7.7% 
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- Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και 

πώς;  

Στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus, το Τμήμα έχει συνάψει διμερείς 

συμφωνίες συνεργασίας με 18 Πανεπιστήμια του εξωτερικού (βλ. 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=194&tmi

ma=7&categorymenu=2) για φοιτητική κινητικότητα και κινητικότητα διδακτικού 

προσωπικού. Επίσης, έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με το Birmingham City 

University (BCU), στη Μ. Βρετανία. 

 Το 38,40% των μελών ΔΕΠ συνεργάζεται με εκπαιδευτικά κέντρα του 

εξωτερικού. Εξ αυτών, το 60% συμμετέχει σε συνέδρια και ομιλίες, το 20% σε 

ανταλλαγές Erasmus, το 20% σε τριμελείς  επιτροπές διδακτορικού και το 20% ως 

Visiting Scholar. 

 

 

- Αναπτύσσονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς, 

περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς; 

Η πλειοψηφία των διδακτικού προσωπικού (84,6%) αναπτύσσει εκπαιδευτικές 

συνεργασίες με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς, όπως με 

επαγγελματικούς συλλόγους εκπαιδευτικών (π.χ. ΕΛΜΕ) σε ημερίδες και συνέδρια 

(π.χ. με ΚΕΘΕΑ), με μη κυβερνητικές οργανώσεις (π.χ. ΠΥΞΙΔΑ), στην πρακτική 

άσκηση (π.χ σχολεία ειδικής αγωγής, ΙΔΕΚΕ κλπ). Ένα μεγάλο ποσοστό των 

συνεργασιών αυτών είναι με σχολεία γενικής (69,3%) και ειδικής αγωγής (53,8%), 

ενώ οι υπόλοιπες είναι με δήμους/νομαρχίες (30,8%), εταιρίες – οργανισμούς – 

ινστιτούτα ( π.χ. Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος) (38,4%) και συλλόγους (7,7%). Η 

δραστηριότητα εκπαιδευτικής συνεργασίας με τοπικούς, περιφερειακούς και 

εθνικούς κοινωνικούς φορείς που αναπτύσσουν τα μέλη ΔΕΠ περιγράφεται εκτενώς 

στο κεφάλαιο 8 της παρούσας Έκθεσης.  

 

4.10. Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των 

φοιτητών;      

 

- Πόσες και ποιες συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της 

κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών; 

Η κινητικότητα των διδασκόντων καθορίζεται κεντρικά από το γραφείο Erasmus του 

Πανεπιστημίου.  Κάθε ακαδημαϊκό έτος ανακοινώνονται οι θέσεις για μετακίνηση 

διδασκόντων και ορίζονται τα κριτήρια επιλογής. Σε ισχύ βρίσκονται 18 διμερείς 

συμφωνίες με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμιο, οι οποίες παρουσιάστηκαν αναλυτικά 

στην ενότητα 3.2 της παρούσας Έκθεσης: 

  

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=194&tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=194&tmima=7&categorymenu=2


 
 

73 
 

- Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και πόσοι φοιτητές 

μετακινήθηκαν από και προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο 

ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;  

Την τελευταία πενταετία μέσω του LLP/ Erasmus έχουν μετακινηθεί δύο μέλη ΔΕΠ 

του Τμήματος και 12 μέλη ΔΕΠ άλλων ιδρυμάτων του εξωτερικού μετακινήθηκαν 

προς στο Τμήμα. Επίσης μέσω του LLP/Erasmus ο αριθμός των εξερχομένων 

φοιτητών ανέρχεται στους  43 φοιτητές  και των εισερχομένων στους 12. Συγχρόνως 

3 φοιτήτριες μετακινήθηκαν για Πρακτική σε Φορείς Ειδικής Αγωγής μέσω του 

LLP/Erasmus. 

 

- Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας 

για τα προγράμματα  κινητικότητας αναλαμβάνει το Τμήμα; 

- Πώς προωθείται στο Τμήμα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και μελών 

του ακαδημαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα; 

Η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και της 

Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα προωθείται στο Τμήμα από τις ενημερώσεις του 

Ακαδημαϊκού και του Διοικητικού Υπευθύνου LLP/Erasmus. Κάθε χρόνο στις αρχές 

του εαρινού εξαμήνου γίνεται μια ενημέρωση σε επίπεδο τμήματος για το 

πρόγραμμα ανταλλαγής LLP/Erasmus και τις δυνατότητες/ ευκαιρίες που έχουν οι 

φοιτητές με τη συμμετοχή τους σε αυτό. Εν συνεχεία, οργανώνεται από το κεντρικό 

γραφείο LLP/Erasmus του Πανεπιστημίου μια ημερίδα ενημέρωσης για τους 

ενδιαφερόμενους φοιτητές.  

 Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής 

εμπειρίας στο εξωτερικό μέσω της AIESEC, οι διδάσκοντες, κατά τη διάρκεια του 

μαθήματός  τους και ύστερα από συνεννόηση με εκπροσώπους της AIESEC, τους 

παραχωρούν τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου αυτοί να ενημερώσουν τους 

φοιτητές για τα προγράμματα ανταλλαγής και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο 

εξωτερικό. 

 

- Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα 

Ιδρύματα;  

- Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι φοιτητές;  

Για τους εισερχόμενους φοιτητές οργανώνεται πάλι από το κεντρικό γραφείο 

LLP/Erasmus μια συνάντηση υποδοχής σε συνεργασία με το Σύλλογο Erasmus 

ΠαΜακ http://compus.uom.gr/erasmus/?q=el/node/167 (ESN UOM Thessaloniki 

http://compus.uom.gr/erasmus/?q=el/node/213). Ο/η ακαδημαϊκά υπεύθυνος/η 

οργανώνει συνάντηση με τους εισερχόμενους φοιτητές και μαζί με το διοικητικά 

υπεύθυνο προσωπικό ενημερώνει τον φοιτητή για τα μαθήματα, τις διαδικασίες 

που πρέπει να ακολουθήσει κ.λπ.  
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- Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους 

αλλοδαπούς σπουδαστές; 

Τρία μαθήματα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους αλλοδαπούς 

σπουδαστές.  

 

- Υπάρχει πρόσθετη (από το Τμήμα ή/και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση 

των φοιτητών και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνουν 

μέρος στα προγράμματα κινητικότητας; 

Δεν υπάρχει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και των μελών του 

ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα κινητικότητας, 

πέραν αυτής που προβλέπεται από το πρόγραμμα. 

  

- Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού 

Γραφείου Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους; 

Η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού Γραφείου Διεθνών / Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους είναι αρκετά ικανοποιητική, αν και τα 

τελευταία έτη υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον προσωπικού. Το ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΑΠΕ) έχει 1 

μόνιμη διοικητική υπάλληλο και 3 υπαλλήλους ΙΔΑΧ. Επιπλέον, δραστηριοποιούνται 

αρκετοί εξωτερικοί συνεργάτες.  

 

- Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της κινητικότητας του 

ακαδημαϊκού προσωπικού; 

Δεν υπάρχουν στο Τμήμα θεσμοθετημένα κριτήρια ελέγχου της ποιότητας της 

κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού. Η/Ο κάθε διδάσκων, όταν 

μετακινείται, έχει ένα σχέδιο εργασίας και συνεργασίας με συναδέλφους από τα 

Ιδρύματα που επισκέπτεται και επαφίεται στα δικά του ακαδημαϊκά κριτήρια ο 

τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί. Στοιχεία για το περιεχόμενο μίας ακαδημαϊκής 

επίσκεψης περιγράφονται στην έκθεση προγραμματισμού και απολογισμού που 

κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο για την έγκριση της μετακίνησης. 
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5. Ερευνητικό έργο 

 

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

 

-Υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του Τμήματος; Ποια είναι;   

-Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του 

Τμήματος; 

Η ερευνητική πολιτική του Τμήματος καθορίζεται κυρίως από τους σκοπούς του 

Τμήματος, καθώς και από τις διεθνείς εξελίξεις στα επιστημονικά πεδία της Διά 

Βίου Μάθησης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι ερευνητές του Τμήματος 

δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διενέργεια ερευνών που θα τύχουν διεθνούς 

αναγνώρισης, καθώς όλοι αποδέχονται τη σημασία της έρευνας για την ποιότητα 

των σπουδών και την προβολή του Τμήματος. H ερευνητική πολιτική δεν είναι μεν 

καταγεγραμμένη με τη μορφή ενός πλήρως αναπτυγμένου συστήματος αρχών, 

ωστόσο παρακολουθείται τακτικά και εν μέρει δημοσιοποιείται, μέσω της 

συμπλήρωσης από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, σε εξαμηνιαία βάση, των ατομικών 

απογραφικών Δελτίων αλλά και της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης.   

 

-Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας; Ποια είναι αυτά; 

Ως προς το θέμα των κινήτρων για τη διεξαγωγή έρευνας και τη χρηματοδότηση των 

ερευνητικών προσπαθειών, το Τμήμα δεν διαθέτει δικές του διαδικασίες και πηγές, 

αλλά αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρονται από την Πρυτανεία και τη 

Σύγκλητο. Σημειώνεται, για παράδειγμα, ότι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν 

πρόσφατα βραβευτεί από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

για το ερευνητικό τους έργο.  

 

-Πώς ενημερώνεται το ακαδημαϊκό προσωπικό για δυνατότητες 

χρηματοδότησης της έρευνας; 

Αυτό γίνεται κυρίως μέσα από τη δημοσιοποίηση, από την Επιτροπή Ερευνών του 

ΠΑΜΑΚ, των προσκλήσεων  για κατάθεση ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο 

ευρωπαϊκών (π.χ. LLP Erasmus, Grundtvig, Jean Monnet κ.ά.) αλλά και εθνικής 

εμβέλειας (π.χ. Ίδρυμα Λάτση κ.ά) προγραμμάτων. 

 

  

-Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο εσωτερικό του Τμήματος; 

-Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα εκτός Τμήματος, στην 

ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα; 
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-Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο τοπικό και εθνικό 

κοινωνικό περιβάλλον; 

Για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων δεν υπάρχει κάποια 

θεσμοθετημένη και γενικά ακολουθούμενη ενδοτμηματική διαδικασία. Ως προς τη 

διεθνή και την εγχώρια κοινότητα, η διάχυση γίνεται διαμέσου δημοσιεύσεων, 

προσκεκλημένων ομιλιών και συνεδρίων.  

 

 

5.2. Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται 

στο Τμήμα; 

-Ποια ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή 

βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία; 

-Ποιο ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες; 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν να επιδείξουν, κατά την τελευταία πενταετία, 

συμμετοχές σε συνολικά 39 ερευνητικά προγράμματα, όπως φαίνεται στον  πίνακα 

5.1. Στο 77% περίπου αυτών των 39 προγραμμάτων συντονιστές ή κύριοι ερευνητές 

ήταν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Επίσης τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν να 

επιδείξουν 7 χρηματοδοτήσεις από διεθνείς φορείς και 8 περιπτώσεις κατοχής 

διοικητικών θέσεων σε διεθνείς οργανισμούς. Στα ερευνητικά προγράμματα που 

συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν συμμετάσχει επίσης και εξωτερικοί 

συνεργάτες. Επισημαίνεται η εμφανής βελτίωση της σχετικής εικόνας κατά τα δύο 

τελευταία έτη. Αναλυτικά τα ερευνητικά προγράμματα παραθέτονται στο 

Υπόμνημα.  
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Πίνακας  5.1. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος 

 

  2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 Σύνολο 

Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή 

ανταγωνιστικά ερευνητικά 

προγράμματα 

Ως συντονιστές 4 4 1   9 

Ως συνεργάτες 

(partners) 
13 12 6 3  34 

Αριθμός μελών ΔΕΠ με 

χρηματοδότηση από διεθνείς 

φορείς ή διεθνή προγράμματα 

έρευνας 

 2 2 1 1 1 7 

Αριθμός μελών ΔΕΠ με 

διοικητικές θέσεις σε διεθνείς 

ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς 

οργανισμούς ή επιστημονικές 

εταιρείες 

 2 2 2 1 1 8 
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5.3. Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές; 

 

- Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων. 

- Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Το Τμήμα δεν διαθέτει επίσημα θεσμοθετημένα εργαστήρια. Άτυπα λειτουργούν 

εργαστήριο πληροφορικής και εργαστήριο εκπαιδευτικών εφαρμογών. Το ζήτημα 

της έλλειψης χώρων είναι ένα γενικό θέμα για όλο το Πανεπιστήμιο και ισχύει και 

για το Τμήμα. Μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ έχουν στη διάθεσή τους εξοπλισμό που 

μπορεί να αξιοποιηθεί για τις ερευνητικές ανάγκες του πεδίου τους, αλλά αυτό δεν 

χαρακτηρίζει γενικά την κατάσταση του Τμήματος. Οι υπάρχουσες ερευνητικές 

υποδομές δεν ανανεώνονται τακτικά λόγω οικονομικών προβλημάτων. Έτσι, 

υπάρχουν ελλείψεις που δυσχεραίνουν την καθημερινή εργασία τόσο των μελών 

ΔΕΠ όσο και του Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος και κοστίζουν κυρίως σε 

χρόνο. 

 

 

5.4. Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού 

προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία;  

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.2, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν να 

παρουσιάσουν έναν σημαντικό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων. 

Παρατηρείται μια συνεπής προσπάθεια αύξησης της ποιότητας και της ποσότητας 

των δημοσιεύσεων. Εκδόθηκαν  συνολικά 20 μονογραφίες, δημοσιεύτηκαν 198 

εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, 228 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων και 87 

κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Επιπρόσθετα υλοποιήθηκαν 137 ανακοινώσεις 

σε Ημερίδες και Συνέδρια (χωρίς πρακτικά), διεθνούς,  εθνικής  και τοπικής 

εμβέλειας. 

 

 Πίνακας 5.2. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος 

 

 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 

2008-2009 2 40 0 36 1 5 6 16 15 2 

2009-2010 7 31 1 53 1 12 0 10 16 7 

2010-2011 5 41 0 52 0 22 5 7 17 5 

2011-2012 1 37 0 35 0 19 4 10 14 3 

2012-2013 5 49 0 52 0 13 1 7 25 2 

Σύνολο 20 198 1 228 2 71 16 50 87 19 
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Επεξηγήσεις: 

Α = Βιβλία/μονογραφίες 

Β = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 

Γ = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 

Δ = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 

Ε = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  

ΣΤ  = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 

Ζ = Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. 

του Τμήματος  

Η = Άλλες εργασίες 

Θ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν 

πρακτικά 

Ι = Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

 

5.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα 

από τρίτους; 

 

Ο βαθμός αναγνώρισης της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος εμφανίζεται 

στον Πίνακα 5.3 και κρίνεται ικανοποιητικός. Πιο συγκεκριμένα, κατά την τελευταία 

πενταετία, σημειώθηκαν πολύ υψηλοί αριθμοί ετερο-αναφορών (citations) σε 

εργασίες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος: 1245, με βάση το Scopus, και 5191 με βάση  

το  Google Scholar και το Publish or Perish. Επιπλέον σημειώθηκαν 52 συμμετοχές 

σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων, 50 συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές 

επιστημονικών περιοδικών και 28 προσκλήσεις για διαλέξεις. Επίσης 11 από τα 15  

μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν διατελέσει κριτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 

ενώ όλα τα μέλη ΔΕΠ έχουν κρίνει άρθρα ελληνικών περιοδικών. Σε μέλος ΔΕΠ του 

Τμήματος έχουν απονεμηθεί 4 διπλώματα ευρεσιτεχνίας.      

        Αναφορικά με την πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των 

μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος, ότι αυτό συμβαίνει συστηματικά και σε βάθος κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών. Το κάθε μέλος ΔΕΠ 

επιβλέπει και καθοδηγεί έναν αριθμό φοιτητών, με βάση τις γενικά αποδεκτές 

διεθνείς παραδοχές, αλλά βέβαια και με βάση τα αποτελέσματα των δικών του 

ερευνών. Καθώς οι φοιτητές αποφοιτούν και εργάζονται σε μονάδες ειδικής αγωγής 

και δομές δια βίου μάθησης τα ερευνητικά αποτελέσματα των μελών ΔΕΠ 

μεταφέρονται στην πράξη.  

 

Πίνακας 5.3.  Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος 
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 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

2008-2009 224 7 1 7 6 4 0 

2009-2010 228 1 6 9 7 7 0 

2010-2011 236 3 3 12 9 3 0 

2011-2012 292 0 1 12 12 6 0 

2012-2013 265 0 0 12 16 8 0 

Σύνολο 1245 11 11 52 50 28 0 

 

 

Επεξηγήσεις: 

Α = Ετεροαναφορές (με βάση μόνο το Scopus) 

Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 

Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 

ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις 

Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

5.6. Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος; 

-Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιές 

(α) Με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος; 

(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού; 

(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού; 

Οι ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος έχουν κυρίως χαρακτήρα 

διαπροσωπικών επαφών των μεμονωμένων ερευνητών με συναδέλφους άλλων 

ιδρυμάτων, για συγκεκριμένες ερευνητικές προσπάθειες, κι όχι στοιχεία 

συλλογικότητας.  Σημειώνεται, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, μία τάση σύμπραξης 

των μελών του τμήματος σε συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού. Επιπλέον, 

μετά τη δημιουργία Σχολών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αρχίζουν να 

διαφαίνονται εντονότεροι ρυθμοί συνεργασιών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος με 

μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της ίδιας Σχολής.  Ερευνητικές συνεργασίες έχει να 

επιδείξει το Τμήμα και στο πεδίο της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. 

 

 

5.7. Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν 

απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος; 

 

-Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του 

Τμήματος;  
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-Ποιοι τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, 

ακαδημαϊκοί, αντεπιστέλλοντα μέλη ακαδημιών κλπ). έχουν απονεμηθεί από 

άλλα ιδρύματα σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος; 

Η ποιότητα της συστηματικής ερευνητικής προσπάθειας των μελών του ΔΕΠ του 

Τμήματος έχει αναγνωριστεί διαμέσου μιας σειράς διακρίσεων, βραβείων και 

τιμητικών τίτλων. Ειδικότερα: (α) σε επίπεδο ιδρύματος (ΠΑΜΑΚ) μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος έχουν λάβει χρηματικά βραβεία για δημοσιεύσεις τους σε περιοδικά με 

υψηλό δείκτη απήχησης, (β) σε εθνικό επίπεδο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος έχει λάβει 

ερευνητικό βραβείο από ιδιωτικό Ίδρυμα και Επιστημονική Εταιρεία και (γ) σε 

διεθνές επίπεδο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος έχει λάβει σειρά βραβείων από 

αμερικανικές και βρετανικές  επιστημονικές εταιρείες.  Οι τιμητικοί τίτλοι που έχουν 

απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι Fellow, Honorary Fellow και Life 

Fellow. 

 

 

 

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

έρευνα; 

 

Η συμμετοχή φοιτητών στην έρευνα που διενεργείται στο Τμήμα είναι υπαρκτή, 

αλλά σχετικά περιορισμένη. Για παράδειγμα, στα 10 ερευνητικά προγράμματα τα 

οποία εκπονούνται από 6 μέλη ΔΕΠ, συμμετέχουν 11 υποψήφιοι διδάκτορες και 6 

μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος. Η επικέντρωση των φοιτητών στην ταχεία 

περάτωση των σπουδών τους, η επαγγελματική απασχόληση πολλών από αυτούς 

και η έλλειψη κατάλληλων υποδομών, κινήτρων και προγραμμάτων είναι μερικές 

από τις αιτίες της περιορισμένης συμμετοχής, παρά τη συνεχή ενθάρρυνση των 

μελών ΔΕΠ.  
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6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) 

φορείς 

 

6.1. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τμήματος με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/ 

παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς; 

 

- Ποια έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο 

Τμήμα κατά την τελευταία πενταετία;  

- Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος συμμετείχαν σ’ αυτά; 

- Πόσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος 

συμμετείχαν σε αυτά;  

Από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 έως το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 το Τμήμα 

ΕΚΠ συμμετείχε σε δύο σημαντικά έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς και 

συγκεκριμένα σε δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα, μέσω των οποίων 

συγχρηματοδοτήθηκε η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση των φοιτητών: 

 1. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του 

ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή Ένωση[Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κατά 75% 

Κοινοτική Συμμετοχή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 25% Εθνικοί Πόροι / Ειδική 

υπηρεσία διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ] (2006-2008).  

  2. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2012 η Πρακτική Άσκηση υλοποιήθηκε 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των 

συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής 

Εξόδου» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 

από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του 

Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

  Ο Πίνακας 6.1 συνοψίζει τον αριθμό των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών που 

συμμετείχαν στα έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς (βλ αναλυτικότερη περιγραφή 

του στο Υπόμνημα). Όπως διαπιστώνεται, ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι 

σημαντικός. 
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Πίνακας 6.1 Αριθμός των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών που συμμετείχαν στα έργα 

συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς την τελευταία πενταετία 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2008 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Έργα συνεργασίας με ΚΠΠ 

φορείς που εκτελέσθηκαν 

Συμμετοχή 

μελών ΔΕΠ του 

Τμήματος 

Συμμετοχή 

μελών ΕΠ 

του Τμήματος 

Συμμετοχή 

Προπτυχιακών 

Φοιτητών του 

Τμήματος 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης και Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ 

(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) (συγχρηματοδότηση 

μέσω του ΥΠΕΠΘ από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και από 

Εθνικούς Πόρους / Ειδική 

υπηρεσία διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ].  

1. ΙΕΚ Πολιτιστικό 
2. ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 
3. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
4. Κέντρο Πρόληψης «ΠΥΞΙΔΑ» 
5. Εταιρία Αξιοποίησης και 

Διαχείρισης της Περιουσίας 
του Παν/μίου Μακεδονίας – 
Προγρ. Εξειδίκευσης 

6. ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ 
7. ΚΕΚ Αμερικανικής Γεωρ. 

Σχολής 
8. ΚΕΚ ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ 
9. ΟΑΕΔ - ΚΠΑ Θεσ/νίκης 
10. ΟΑΕΔ - ΚΠΑ Πύλης Αξιού 
11.  ΟΑΕΔ - ΚΠΑ Τούμπας 
12.  ΚΕΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 
13. ΚΕΕ Ανατολ. Θεσ/νίκης 

47 θέσεις 2 θέσεις 237 θέσεις 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης και Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ 

(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) (συγχρηματοδότηση 

μέσω του ΥΠΕΠΘ από την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση και από 

Εθνικούς Πόρους / Ειδική 

υπηρεσία διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ].  

1. Τμήματα ένταξης 
2. Ειδικά σχολεία 
3. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για 

παιδιά με αυτισμό 
(Παπάφειο)  

4. Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής 
Υγιεινής & Ερευνών – Ιατρο-
παιδαγωγικό Τμήμα 

5. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Τυφλών Θες/νίκης 

6. Σχολή Τυφλών (Νηπιαγωγείο) 
7. Κέντρο Ανάπτυξης & 

Εκπαίδευσης ΑμΕΑ 
8. Ινστιτούτο Αναπτυξιακής 

Αποκατάστασης 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 

Έργα συνεργασίας με ΚΠΠ 

φορείς που εκτελέσθηκαν 

Συμμετοχή 

μελών ΔΕΠ του 

Τμήματος 

Συμμετοχή 

μελών ΕΠ 

του Τμήματος 

Συμμετοχή 

αποσπασμένων 

εκπαιδευτικών 

Συμμετοχή 

Προπτυχιακών 

Φοιτητών του 

Τμήματος 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

«Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-

2013, Άξονας Προτεραιότητας 5: 

«Αναβάθμιση των συστημάτων 

αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και σύνδεση της 

εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας στις 3 περιφέρειες 

Σταδιακής Εξόδου» 

(συγχρηματοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς 

πόρους, μέσω του 

Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του 

Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων). 

1. ΚΕΚ 

18 θέσεις 1 θέση 1 θέση 335 θέσεις 
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2. ΚΕΕ 
3. ΣΔΕ 
4. ΚΕΣΥΠ 
5. ΚΠΑ του ΟΑΕΔ 
6. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας  
7. Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ 
8. Νοσοκομεία  
9. Ιδιωτικές επιχειρήσεις 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-

2013, Άξονας Προτεραιότητας 5: 

«Αναβάθμιση των συστημάτων 

αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και σύνδεση της 

εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας στις 3 περιφέρειες 

Σταδιακής Εξόδου» 

(συγχρηματοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς 

πόρους, μέσω του 

Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του 

Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων). 

1. Τμήματα ένταξης γενικών 
σχολείων 

2.  Ειδικά σχολεία 
3. ΚΕΔΔΥ 
4. ΕΕΕΕΚ 
5. Φορείς υποστήριξης ΑμΕΑ 
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6.2. Πώς κρίνετε τη δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ 

φορείς; 

 

- Υπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; Πόσο 

αποτελεσματικοί είναι κατά την κρίση σας; 

Η δυναμική ανάπτυξης του Τμήματος για την ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς 

είναι συνδεδεμένη κυρίως με την εκπαιδευτική διαδικασία και την ερευνητική 

δραστηριότητα. Κατά την τελευταία πενταετία, το Τμήμα έχει αναπτύξει ένα μεγάλο 

σε εύρος και πλούσιο ως προς τη σύσταση και τη σκοποθεσία του δίκτυο 

συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς και επιστημονικές 

εταιρείες, ενώσεις και συλλόγους, δήμους και κοινότητες, επιμελητήρια, φόρουμ 

και επαγγελματικά δίκτυα τόσο της πόλης της Θεσσαλονίκης όσο και σε 

περιφερειακό και  εθνικό επίπεδο. Σε όλες τις εκδηλώσεις του Τμήματος 

δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν οι φοιτητές του Τμήματος (προπτυχιακοί, 

μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) αλλά και ο σύλλογος 

αποφοίτων του Τμήματος.  

 Η ανάπτυξη ενός ευρύτατου δικτύου συνεργασιών, με περισσότερους από 

150 φορείς ειδικής αγωγής και διά βίου μάθησης, στο πλαίσιο της Πρακτικής 

Άσκησης των φοιτητών, αποτελεί ένδειξη αφενός της αναγνώρισης που χαίρει το 

Τμήμα από το ευρύτερο κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και επιχειρηματικό 

περιβάλλον της πόλης μας και αφετέρου μιας δυναμικής που αναπτύσσεται χρόνο 

με το χρόνο, με στόχο τη διεύρυνση και την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών με 

ΚΠΠ φορείς. Οι συνεργασίες αυτές έχουν γερές βάσεις και υπερβαίνουν κατά πολύ 

το πλαίσιο των τυπικών σχέσεων, όπως αποδεικνύεται από την από κοινού με τους 

φορείς αυτούς διοργάνωση ημερίδων, ομιλιών, βιωματικών σεμιναρίων καθώς και 

άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων στους χώρους του Πανεπιστημίου ή εκτός.  

 

- Πώς αντιμετωπίζουν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος την ανάπτυξη τέτοιων 

συνεργασιών;  

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν ενεργητικά στη διαμόρφωση και την 

ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς. Συμβάλλουν αποφασιστικά στην υλοποίηση 

των συνεργασιών αυτών και ενεργοποιούν με κάθε ευκαιρία το φοιτητικό 

πληθυσμό του Τμήματος, τόσο από το Προπτυχιακό όσο και από το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών, να συμμετέχει στις δραστηριότητες και τις συνεργασίες του 

Τμήματος. Η θετική ανταπόκριση του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του 

Τμήματος στην ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών αποδεικνύεται από την πλούσια 

δράση τους και από την υποστήριξη που προσφέρουν στους φορείς, καθώς άλλοτε 

οι ίδιοι εκκινούν τη συνεργασία (π.χ. πρακτική άσκηση, διοργάνωση συνεδρίων) και 

άλλοτε υποστηρίζουν τις ανάλογες προσπάθειες των φορέων ή ανταποκρίνονται 

στις προσκλήσεις των φορέων για συμμετοχή σε δικές τους διοργανώσεις 



 
 

88 
 

(συμμετοχή σε φόρουμ, συμπόσια, Ημερίδες, κύκλους επιστημονικών ομιλιών, 

κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ.). Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μία πολύ 

καλή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ του Τμήματος ΕΚΠ των ΚΠΠ φορέων της 

πόλης μας.  

 

- Πώς αντιμετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών; 

Οι ΚΠΠ φορείς εκφράζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιδιώκουν τη σύναψη αλλά 

και τη συνέχιση των συνεργασιών με το Τμήμα ΕΚΠ. Προσφέρουν συνεχή 

ενημέρωση για τις επικείμενες δράσεις τους, ζητούν την επιστημονική αρωγή των 

μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε σχετικά θέματα αγωγής και εκπαίδευσης και 

συμβάλλουν θετικά στην εκπλήρωση των στόχων των συνεργασιών με το Τμήμα.  

 

- Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος στις συνεργασίες 

με ΚΠΠ φορείς; 

 Οι υποδομές του Τμήματος είναι πάντοτε στη διάθεση των συνεργασιών που 

συνάπτει το Τμήμα με τους ΚΠΠ φορείς. Οι υποδομές αξιοποιούνται συστηματικά. 

 

6.3. Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της 

ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; 

 

- Οργανώνει ή συμμετέχει το Τμήμα σε εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση 

ΚΠΠ φορέων σχετικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο 

έργο του Τμήματος; 

Το Τμήμα επιδιώκει μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και 

συνεδρίων να ενημερώνει συστηματικά τους ΚΠΠ σχετικά με τις δραστηριότητες και 

τα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετούν τα μέλη του, καθώς επίσης και για το 

σκοπό, τους στόχους και το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του. 

Με τον τρόπο αυτό το Τμήμα παρουσιάζει το έργο του, ενδυναμώνει τις ήδη 

υπάρχουσες συνεργασίες και επιδιώκει τη διεύρυνση των συνεργασιών και τη 

δημιουργία νέων σε συμφωνία πάντοτε με τις επιστημονικές αλλά και τις 

κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις.  

 

- Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας σε ειδικά 

περιοδικά ή στον τύπο; 

Τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς 

ανακοινώνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με δελτία τύπου ή και με 

συνεντεύξεις των μελών του στα ΜΜΕ. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στο 

περιοδικό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ (ενδεικτικά 

http://www.uom.gr/media/docs/pdf/panepistimiaka/pamak_magazine_08.pdf)  που 

εκδίδει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο (π.χ. 

http://www.uom.gr/media/docs/pdf/panepistimiaka/pamak_magazine_08.pdf
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εφημερίδες των Δήμων ή των σχολικών μονάδων) ή στον ειδικό τύπο των ΚΠΠ 

φορέων (π.χ. περιοδικά επαγγελματικών Συλλόγων). 

 

- Υπάρχει επαφή και συνεργασία με αποφοίτους του Τμήματος που είναι 

στελέχη ΚΠΠ φορέων; 

Είναι δεδομένη η συνεργασία με αποφοίτους του Τμήματος που εργάζονται σε ΚΠΠ, 

καθώς πολλοί  απ’ αυτούς εργάζονται ως ειδικοί παιδαγωγοί σε σχολεία ειδικής 

αγωγής ή ως στελέχη σε φορείς διά βίου μάθησης (π.χ. σε ΚΕΚ, ΚΕΕ, ΣΔΕ, ΚΠΑ του 

ΟΑΕΔ Κ.ΛΠ.) και ως Μέντορες αναλαμβάνουν την καθοδήγηση των φοιτητών των 

δύο κατευθύνσεων αντίστοιχα κατά την πρακτική τους άσκηση. 

 

 

6.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την 

εκπαιδευτική διαδικασία; 

   

- Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία; 

Στο πλαίσιο ορισμένων μαθημάτων, πραγματοποιήθηκαν πολλές εκπαιδευτικές 

επισκέψεις των φοιτητών σε ειδικά σχολεία, σε ιδρύματα και φορείς Ειδικής 

Αγωγής εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου 

Ελλάδος, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου Ξενώνας ΕΡΑΤΩ Ν. Πιερίας 

(Κορινός), το Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος , το Ειδικό Σχολείο Βέροιας, το 

Ειδικό Σχολείο Σερρών, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής και ΕΕΕΕΚ Σερρών, και σε φορείς Διά 

βίου Μάθησης όπως η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για 

την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (CEDEFOP).   

 

- Οργανώνονται ομιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων; 

Στο πλαίσιο προπτυχιακών ή / και μεταπτυχιακών μαθημάτων οργανώνονται 

ομιλίες / διαλέξεις ή βιωματικά εργαστήρια από στελέχη ποικίλων ΚΠΠ φορέων 

ειδικής αγωγής και διά βίου μάθησης στους φοιτητές του Τμήματος ΕΚΠ, με θέματα 

που άπτονται εξειδικευμένων θεμάτων, όπως τα ακόλουθα που αναφέρονται 

ενδεικτικά:   

 (2012) Πρόσκληση για παρουσίαση Φορέων Ειδική Αγωγής του Ν. 

Θεσσαλονίκης στις 3 Δεκεμβρίου κατά την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με 

Αναπηρία στα πλαίσια του μαθήματος «Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση».  

 (2012) Συνεργασία με την Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων και πρόσκληση στους 

κ. Γιώργο Κουλαουζίδη και τον καθηγητή κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο για ομιλία 

με θέμα «Ο ρόλος των κοινωνικών επιστημών. 
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 (2012) Ομιλία της κ. Αθανασίας Λαζαρίδου, Κοινωνιολόγος – Σύμβουλος 

Απασχόλησης – Υπεύθυνη του συντονισμού του Σχεδίου Δράσης «Κέντρο 

Εργάνη: Κινητοποιούμε, Υποστηρίζουμε, Ενδυναμώνουμε τις Γυναίκες με στόχο 

μια Νέα Γυναικεία Δυναμική», με θέμα: Σχέδιο Δράσης, με τίτλο: «Κέντρο 

Εργάνη: Κινητοποιούμε, Υποστηρίζουμε, Ενδυναμώνουμε τις Γυναίκες με στόχο 

μια Νέα Γυναικεία Δυναμική». 

 (2012) Ομιλία της Δρ Μαρίας Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια, 1ο Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Νεάπολης Θεσσαλονίκης με θέμα τα Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας. 

 (2011) Συμμετοχή, κατόπιν πρόσκλησης, σε ημερίδα του 2ου ΣΔΕ Θεσσαλονίκης 

 (2011) Συμμετοχή, με ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών, κατόπιν πρόσκλησης, 

στη βιωματική διημερίδα (peer learning event) του Cedefop, με θέμα: “Labor 

Market Integration of Immigrants in Europe”. 

 (2010) Συνεργασία με την Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ομιλία του 

καθηγητή Michel Alhadeff-Jones (Teachers College, Columbia University, US) με 

θέμα “Life history and transformative learning”. 

 (2010) Εισηγήτρια: κ. Αθ. Λαζαρίδου, Κοινωνιολόγος, Υπεύθυνη 

Συμβουλευτικής στο Κέντρο «ΕΡΓΑΝΗ», με θέμα «Λήψη απόφασης». 

 (2010) Πρόσκληση στους κ.κ. Μ. Τραχαλιός, & Χ. Αντωνίου, Σύμβουλοι 

Σταδιοδρομίας ΚΕΣΥΠ Νεάπολης για ομιλία με θέμα «Παρουσίαση βιωματικής 

άσκησης Συμβουλευτικής». 

 (2010) Πρόσκληση στην κ. Λία Αβραάμ, Εκπαιδεύτρια κινητικότητας για ομιλία 

με θέμα «Τεχνικές συνοδείας ατόμων με προβλήματα όρασης». 

 

Προσκλήσεις σε φορείς Ειδικής Αγωγής για συνεργασία   

 (2013) Συμμετοχή  στην ημερίδα της ΕΛΕΠΑΠ «Η Επίδραση της Παιδικής 

Αναπηρίας στη Δυναμική της Οικογένειας» 

 (2013) Συνάντηση εργασίας «Δεξιότητες Μετάβασης στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση» με τα ΕΕΕΕΚ του Ν. Θεσσαλονίκης με την επιστημονική 

υποστήριξη της Καθηγήτριας Deborah Merchant από το Πανεπιστήμιο Keene 

των Η.Π.Α. ως υποτρόφου Fulbright.  

 (2010) Φιλοξενία και διοργάνωση επισκέψεων σε φορείς Ειδικής Αγωγής 

στην Κεντρική Ελλάδα φοιτητών από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης 

(Γερμανία) 

 (2009) Επίσκεψη στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, ΕΕΕΕΚ και ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 

Σερρών με 3ετείς φοιτητές του Τμήματος ΕΚΠ. 

 (2008) Επίσκεψη στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βέροιας με 2ετείς φοιτητές 

του Τμήματος ΕΚΠ. 

 (2008) Η Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Λευκοθέα Καρτασίδου ορίζεται 

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης και του 

Εργαστηρίου Μουσικής στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Δημιουργικής 
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Απασχόλησης της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων 

(Παράρτημα Θεσσαλονίκης). 

 (2008) Οργάνωση Προγράμματος Μουσικής στο 5ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 

και Ειδικό Νηπιαγωγείο που στεγάζεται στο Ίδρυμα «Αγ. Παντελεήμων».  

 

 

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

εθνική ανάπτυξη; 

 

- Πόσο σταθερές και βιώσιμες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες;  

- Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Τμήματος με το περιβάλλον του, ιδίως 

με αντίστοιχα Τμήματα άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης;  

- Αναπτύσσει το Τμήμα και διατηρεί σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή 

κοινωνία, καθώς και με την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονομική 

υποδομή;  

Τα μέλη ΔΕΠ ανταποκρίνονται σε πλήθος προσκλήσεων από κοινωνικούς και 

πολιτιστικούς φορείς και πραγματοποιούν διαλέξεις, σχετικές με το αντικείμενό 

τους, στο πλαίσιο ημερίδων και συμποσίων, σε σχολεία, πολιτιστικές δομές των 

Δήμων, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Συλλόγους ΑμεΑ, μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις, Επιστημονικές Εταιρείες, Επιστημονικά Εργαστήρια, Επιστημονικά 

Κέντρα κ.ά. Ο ρόλος του Τμήματος ΕΚΠ είναι ιδιαιτέρως ενεργός στην τοπική και 

ευρύτερη κοινωνία, και οι συνεργασίες του με άλλους φορείς είναι σταθερές και 

αναπτυσσόμενες, όπως αποδεικνύεται από τις ακόλουθες διοργανώσεις που 

ενδεικτικά αναφέρονται: 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ/ΗΜΕΡΙΔΩΝ: 

1. (Οκτώβριος 2013)  4ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας και Ψυχανάλυσης σε 

συνεργασία με τη Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και το Εργαστήριο 

Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό (ΑΠΘ), με θέμα «Η θέση του 

Υποκειμένου»,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

2. (Σεπτέμβριος 2013) 16ο διεθνές συνέδριο της Βαλκανικής Εταιρείας 

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας, το ελληνικό Παράρτημα της Βαλκανικής Εταιρείας 

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης και το Μακεδονικό Παράρτημα και την 

Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, με τίτλο “The Image of the “Other”/the 

Neighbour In the Educational Systems of the Balkan Countries” 

(Θεσσαλονίκη).  

3. (Ιούνιος 2013) 1ο Διεθνές Συνέδριο «…για να ξαναφανταστούμε το 

σχολείο…» σε συνεργασία με τους παρακάτω φορείς: The School of 

Education - Glasgow University (Μεγάλη Βρετανία), Faculty of Psychology & 
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Education - University of Porto (Πορτογαλία), The School of Education - The 

University of Sheffield (Μεγάλη Βρετανία), The Ideas Foundation (Μεγάλη 

Βρετανία), Necmettin Erbakan University Ahmet Kelesoglu Faculty of 

Education - Konya University (Τουρκία). Το συνέδριο παρακολούθησαν 

πολλοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 

την Ελλάδα. Στα πλαίσια του συνεδρίου αναπτύχθηκε συνεργασία με την 

ομάδα «Τhe Future School Project», της οποίας στόχος είναι η ανάπτυξη των 

δυνατοτήτων των νέων ανθρώπων, ώστε να δημιουργήσουν το σχολείο που 

τους ταιριάζει. Σε συνέχεια του παραπάνω συνεδρίου, διοργανώνεται 

εκπαιδευτικό σεμινάριο για μαθητές και γονείς με τίτλο "Diploma in 

Leadership Skills: Παιδιά του Σήμερα, Ηγέτες του Αύριο".  

4. (Ιούνιος 2013) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα «Το κακό» σε 

συνεργασία με το περιοδικό «Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά» και το 

Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό (ΑΠΘ), 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

5. (Ιούνιος 2013) Εργαστήριο με θέμα "Developing interventions for healthcare 

professional: Balancing well-being & performance" με τη συμμετοχή 

ερευνητών από τους παρακάτω φορείς και γιατρούς από νοσοκομεία της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής στο πλαίσιο του  ερευνητικού προγράμματος 

"Βελτιώνοντας την ποιότητα και την ασφάλεια στα νοσοκομεία: η σύνδεση 

μεταξύ οργανωτικής κουλτούρας, επαγγελματικής εξουθένωσης και 

ποιότητας της φροντίδας υγείας (ORCAB)" (2009-2013): Ιατρική Σχολή του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Royal College of Surgeons 

(Ιρλανδία), University of Nottingham (Μεγάλη Βρετανία), Universitatea 

Babes Bolyai (Ρουμανία), Health Psychology Research Center (Βουλγαρία), 

Andrija Štampar School of Public Health, University of Zagreb (Κροατία), 

WHO Collaborating center for Occupational Health -  Institute of 

Occupational Health (Π.Γ.Δ.Μ.), Centro de Investigação e Intervenção Social 

(Πορτογαλία) και  EGE University (Τουρκία)  

6. (Μάιος 2013) Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκές Αξίες, 

Κοινωνίες και Κοινωνική Ευρώπη: Επαναπροσδιορισμός του Κοινωνικού και 

Πολιτικού Τοπίου της Ένωσης», ύστερα από πρόσκληση από το Εργαστήριο 

Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης σε συνεργασία με την έδρα 

Jean Monnet.  

7. (Ιανουάριος 2013) 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, σε συνεργασία με 

το περιοδικό «Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά» και το Εργαστήριο 

Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό (ΑΠΘ), με θέμα «Λόγος, 

Επικοινωνία και Εξουσία – Προς μία νέα πολιτική της κουλτούρας». 

8. (Οκτώβριος 2012) 3ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας και Ψυχανάλυσης σε 

συνεργασία με τη Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και το Εργαστήριο 
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Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό (ΑΠΘ), με θέμα «Χρόνος και 

Υποκείμενο», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

9. (Ιούλιος 2012) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την Μουσική στην 

Ειδική Εκπαίδευση, στη Μουσικοθεραπεία και για την Μουσική στην Ιατρική 

που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής, την ISME (International Society of Music Education), την Ε.Ε.Μ.Ε. 

(Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση), και το Ελληνικό Ερευνητικό 

Σωματείο Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης (ΕΛΕΣΑΠΟ). 

10. (Μάρτιος 2012). Ημερίδα » με θέμα «Ο ρόλος των κοινωνικών επιστημών 

στη σύγχρονη εποχή» σε συνεργασία με την Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

και το επιστημονικό περιοδικό «Κοινωνικές Επιστήμες. 

11. (Δεκέμβριος 2011) ΙΔ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας 

Ελλάδος, με θέμα: “Educating Individuals with Special Needs: A Challenge for 

School and Society”, σε συνεργασία με το Παράρτημα Μακεδονίας της 

Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, την Παιδαγωγική Εταιρεία Ειδικής Αγωγής 

Ελλάδος, το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., το Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το 

Παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

12. (Ιούνιος 2011) Συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση & Κοινωνική Ένταξη 

Ευάλωτων Ομάδων» σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ. 

13. (Μάρτιος 2011) Συνέδριο με θέμα «Η διαχείριση πένθους των παιδιών στο 

σχολικό πλαίσιο» σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ., την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το 

Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, - τα Γραφεία Αγωγής Υγείας της Δ/νσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, το 

Διδασκαλείο Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ «Δημ. Γληνός», το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών 

Θεσσαλονίκης, - τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας, το 

Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας με φορέα Υποδοχής την Αμερικανική 

Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.  

14. (Ιανουάριος 2011) Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Διά βίου μάθηση: 

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του 

ΑΠΘ.  

15. (Νοέμβριος 2010) Ημερίδα με διεθνή συμμετοχή «Άτομα με πολλαπλές 

αναπηρίες: εκπαίδευση, συμπεριληπτική εκπαίδευση, θεραπεία, 

αποκατάσταση» σε συνδιοργάνωση με  το Διδασκαλείο «Δημ. Γληνός» ΠΤΔΕ 

– ΑΠΘ, το Διδασκαλείο ΤΕΠΑΕ – ΑΠΘ και το Ελληνικό Ερευνητικό Σωματείο 

Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης (Ελ.Ε.Σ.Α.Π.Ο.) 

16. (Οκτώβριος 2010) 2ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας και Ψυχανάλυσης, σε 

συνεργασία με τη Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και το Εργαστήριο 

Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό (ΑΠΘ) με θέμα «Το 

πρωταρχικό».  
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17. (Οκτώβριος 2010) Διεθνές Συνέδριο με θέμα ‘Literacy and Numeracy 

European Network (EUR-ALPHA), σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό 

Οργανισμό Lire et Ecrire (Communaute Francaise asbl) του Βελγίου.   

18. (2010) Συμμετοχή του Τμήματος στο European Symposium of Pediatric 

Cochlear Implantation, στην Αθήνα.  

19. (Νοέμβριος 2009) Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Educating the Adult Educator. 

Quality Provision & Assessment in Europe», σε συνεργασία με το δίκτυο 

ESREA RENADET. 

20. 2009 Διεθνής Ημερίδα με θέμα «Αντιμετώπιση παιδιών με κοχλιακό 

εμφύτευμα: Σύγχρονες Τάσεις», στην Αθήνα, σε συνεργασία με την Ομάδα 

Βαρηκοΐας του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών και το Ear Foundation 

(United Kingdom). 

21. (Οκτώβριος 2008) 1ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας και Ψυχανάλυσης, σε 

συνεργασία με τη Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και το Εργαστήριο 

Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό (ΑΠΘ), με θέμα «Προς 

αναζήτηση του Υποκειμένου».  

22. (Μάρτιος 2008) Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Αναπτυξιακές 

Γλωσσικές Διαταραχές: H Ειδική Γλωσσική Διαταραχή από τη βασική έρευνα 

στην κλινική πράξη», σε συν-διοργάνωση με τον Πανελλήνιο Σύλλογο 

Λογοπεδικών. 

23. (Νοέμβριος 2007) 9ο Συνέδριο της Βαλκανικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα: 

«Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Εκπαιδευτικές Προκλήσεις στα Βαλκάνια» σε 

συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. και το 

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2013, έχει δοθεί μία σειρά ενημερωτικών – 

επιμορφωτικών διαλέξεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής εκδηλώσεις:   

 Διαλέξεις σε θέματα δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών (από τον Καθηγητή 

κ. Γ. Παυλίδη) σε Δήμους, Νομαρχίες, επιστημονικές εταιρείες και  

εκπαιδευτικούς και πολιτισμικούς οργανισμούς σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής φορείς: Οργανισμός πολιτισμού και αθλητισμού 

του Δήμου Ν. Προποντίδας, Δήμος Μαρκόπουλου, Europalso Αθηνών, 

Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας, Employ, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 

Γυμνασίου Κάνηθου-Χαλκίδας, Δήμος Δράμας, Ένωση Συλλόγου Γονέων Ν. 

Δράμας, Ένωση Σχολικών Συμβούλων Φιλολόγων Ν. Δράμας, Δήμος Σύρου, 

Mensa, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού Σχολείου 

Σταυρούπολης, Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ηρακλέιου Κρήτης, Ιερά 

Μητρόπολης Κρήνης και Καλαμαριάς, 54η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής – 

Ανατολικής Αττικής, Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης, Πειραματικό Σχολείου 

Δήμου Νεάπολης, Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία, Αντιδημαρχία Παιδείας και 
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Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ωραιοκάστρου, Σχολή Γονέων του Ανοικτού 

Πανεπιστημίου Κατερίνης, Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαγκαδά, 

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Δήμου 

Θερμαϊκού, Δήμος Πεύκων, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου Κρήτης, 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, Ένωση Συλλόγου Γονέων Δήμου Θέρμης, 

Δήμος Πυλαίας, Δήμος Φαρσάλων, Σχολικές Κοινότητες Δήμου Αγ. Αναργύρων, 

Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δήμου Πεύκων, Γραφείο Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού Λυκείου Σοχού, Δήμος Ιεράπετρας, 

Εκπαιδευτικός Όμιλος Κορέλκο, Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Κω, 

Σύλλογος Εκπαιδευτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω και Νισύρου, 

Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Αχαρνών, Λαογραφικός Σύλλογος Αχαρνών. 

 Εκδήλωση με θέμα: «A Cognitive Behavioral Approach to Weight Loss and 

Maintenance» που συνδιοργάνωσαν το  Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης 

Φοιτητών (που εποπτεύεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΕΚΠ), η Ελληνική 

Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας, το Beck Institute for 

Cognitive Behavior Therapy και το First Interdisciplinary Congress “Psychiatry and 

related sciences” (2012). 

 Συμμετοχή σε δράσεις του  Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Παιδιών με Απώλεια 

Ακοής στο Πρόγραμμα «Αξιολόγηση  της ανάπτυξης των βαρήκοων παιδιών 

μετά από την τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος και εκπαίδευση γονέων και 

παιδαγωγών από εξειδικευμένο προσωπικό στην υποστήριξη της ανάπτυξης και 

της ένταξης των κωφών παιδιών στη γενική εκπαίδευση και την κοινωνία». The 

EEA/Norwegian NGO Fund, Κύπρος (2009). 

 Συμμετοχή στην επιμορφωτική ημερίδα του ΕΟΠΠΕΠ για τα στελέχη ΣΕΠ των 

Κέντρων Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Κεντρικής Μακεδονίας 

(Δεκέμβριος 2012). 

 Συμμετοχή σε κύκλο επιμορφωτικών διαλέξεων για το Προσωπικό της ΕΛΕΠΑΠ 

(Μάιος 2012). 

 Συμμετοχή στην Ημερίδα Επαγγελμάτων της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 

(Μάρτιος 2012) 

 Συμμετοχή μελών ΔΕΠ στον Κύκλο Μαθημάτων για τη Διά Βίου Μάθηση και την 

Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Θερμαϊκού. (Νοέμβριος - 

Δεκέμβριος 2011).  

 Συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή δια βίου μάθησης και σύνδεσης με την 

απασχόληση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Σεπτέμβριος 2012). 

 Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Το μέλλον σου στην απασχόληση:  Εκπαίδευση 

ενηλίκων και Διά  Βίου Μάθηση» (Μάιος 2012). 

 Συμμετοχή στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης (Απρίλιος 2012). 

 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης (2012-2011) 
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 Εκδήλωση με θέμα "Ιατρική εξουθένωση και ιατρικά λάθη. Και οι γιατροί 

άνθρωποι είναι...". Την εκδήλωση παρακολούθησαν γιατροί, ακαδημαϊκοί και 

φοιτητές ιατρικής (Απρίλιος 2011).  

 Βιωματικό Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, σε μαθητές-τριες του Αρσακείου 

Γυμνασίου Θεσσαλονίκης (Ιανουάριος 2011). 

 Διοργάνωση της Ευρωπαϊκής ημέρας λογοθεραπείας (ευαισθητοποίηση για τα 

προβλήματα ακοής, εκπομπές, παράσταση, μουσικό δρώμενο, άρθρα στα μέσα 

ενημέρωσης, συγγραφικό έργο, μελέτες περίπτωσης, ενημέρωση κοινού για τα 

προβλήματα ακοής) σε συνεργασία με την Ομάδα Βαρηκοΐας του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (2010). 

 Εκδήλωση με θέμα την «Ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και εκπαίδευση του 

διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με τους φοιτητές με αναπηρία και τη 

διευκόλυνση της ενσωμάτωσής τους στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι 

της μεταβαλλόμενης Ευρώπης»  σε συνεργασία το πρόγραμμα Disability 

Awareness - a New Challenge for Employees (DARE) ( Δεκέμβριος 2010). 

 Εκδήλωση με θέμα «Η επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση των 

δικηγορών» σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 

(Νοέμβριος 2010). 

 Σεμινάριο-Εργαστήριο για τον συνδυασμό εργασίας και οικογένειας στην 

κατασκήνωση της Χριστιανικής, Φοιτητικής Ένωσης, Αθήνα (Ιούνιος 2010). 

 Ημερίδα για τη «Φιλοσοφία της παιδείας» σε συνεργασία με το Ολυμπιακό 

Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού (Ιούνιος 2009). 

 Σεμινάριο-Βιωματικό Εργαστήριο για τις Δεξιότητες Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης, Χριστιανική Φοιτητική Ένωση, Αθήνα (Νοέμβριος 2009). 

 Σεμινάριο Γονέων για παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα, Πανεπιστήμιο  

Μακεδονίας (2008). 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ FORUM - ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ   

(2008-2013)  Συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε ημερίδες που οργανώθηκαν 

από Γραφεία Συμβούλων Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

κλπ. 

(2013)   Συνεργασία και συμμετοχή στις επιμορφωτικές ημερίδες με το 

Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων 

Βορείου Ελλάδος το οποίο παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση σε 

παιδιά και εφήβους με αυτισμό.   

(2012)   Διημερίδα με θέμα «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Η 

αναγκαιότητα στο σήμερα και το αύριο» που διοργανώθηκε από το 

Κέντρο ΑμεΑ «Ο Σωτήρ» στη Θεσσαλονίκη.   
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(2011)   Εκδήλωση-διαβούλευση από το Κέντρο Στήριξης της Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας ΕΡΓΑΝΗ, (στο πλαίσιο του έργου WINNET 8), με 

στόχο τη συνεργασία των φορέων για το σχεδιασμό νέων δράσεων 

σχετικών με την ισότητα των φύλων & τη διεύρυνση της αγοράς 

εργασίας. 

(2011)   Πρόσκληση του Κέντρου ΕΡΓΑΝΗ για συμμετοχή των τελειοφοίτων ή 

αποφοίτων του Τμήματος ΕΚΠ στο δίκτυο εθελοντών που αναπτύσσει 

το κέντρο. 

(2010)   Ημερίδα του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down ‘Αμφινόμη’, με θέμα 

«Επαγγελματική Ένταξη ΑμεΑ: Το Μοντέλο της Υποστηρικτικής 

Απασχόλησης». 

(2010)   Συνέδριο με θέμα «Πρόσβαση στη ζωή» που διοργάνωσε ο Σύλλογος 

παραπληγικών Δράμας και ο Δήμος Δράμας (τίτλος εισήγησης: 

«Αναπηρία και μετάβαση στην ενήλικη ζωή»). 

(2010)   Ημερίδα της AIESEC Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα: 

«Διαχείριση Χρόνου».  

(2009)   Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Η Ψυχοκινητική αγωγή στον 21ο 

αιώνα. Προβληματισμοί και προοπτική» που διοργάνωσε το 

Εργαστήριο Μουσικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών στο 

Ρέθυμνο (τίτλος εισήγησης: «Ψυχοκινητική αγωγή και Ειδική Αγωγή 

και Εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές 

εφαρμογές»).  

(2009)   Ενδοσχολική επιμορφωτική ημερίδα των ειδικών σχολείων 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Ν. Χαλκιδικής και Ν. Κιλκίς με θέμα 

εισήγησης: «Ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 

μέσω της ένταξης προτιμώμενων ερεθισμάτων σε εκπαιδευτικό-

θεραπευτικό πρόγραμμα σε μαθητές με βαριές και πολλαπλές 

αναπηρίες». 

(2009)   Ημερίδα με θέμα «Πρώιμη Ανίχνευση – Πρώιμη Παρέμβαση» που 

διοργανώθηκε από το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής 

Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων. Τίτλος της εισήγησης 

«Μοντέλα συνεργασίας γονέων και επαγγελματικών πρώιμης 

παρέμβασης». 

(2008)   Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων 

Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του 

προσωπικού. 

(2008)   Ημερίδα που οργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 7ης 

Περιφέρειας στο 2ο Ειδικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στην ΕΛΕΠΑΠ με 

θέμα: «Βασικές αρχές ενίσχυσης της επικοινωνίας και της 

αλληλεπίδρασης σε μαθητές με βαριές πολλαπλές αναπηρίες». 
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(2008)   Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Παράρτημα 

Θεσσαλονίκης) με θέμα «Μουσική και Πρώιμη Παρέμβαση» στο 

πλαίσιο ενημέρωσης των μελών και των επαγγελματικών της ειδικής 

αγωγής. 

(2008)   Ημερίδα που οργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 7ης 

Περιφέρειας στο 2ο Ειδικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στην ΕΛΕΠΑΠ.  

(2008)   Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Παράρτημα 

Θεσσαλονίκης) με θέμα «Μουσική και Πρώιμη Παρέμβαση» στο 

πλαίσιο ενημέρωσης των μελών και των επαγγελματικών της ειδικής 

αγωγής».  

 

Τις εκδηλώσεις αυτές παρακολουθεί μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας, γεγονός 

που επιβεβαιώνει τη συμβολή του Τμήματος ΕΚΠ ως προς την ενημέρωση του 

κοινού τόσο ως προς γενικά αλλά και ως προς εξειδικευμένα θέματα αγωγής και 

εκπαίδευσης.  

 

- Πώς συμμετέχει το Τμήμα στα μείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή 

ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα; 

Το Τμήμα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό σε εθνικά κυρίως αλλά και σε και διεθνή 

ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων του: 

 Εποπτεία Πειραματικών Σχολείων: Από το 2008, το Τμήμα εποπτεύει το 

Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και το Πειραματικό 

Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κωνσταντίνος Καραμανλής». Η σχέση του Τμήματος 

με το πρώτο το οδήγησε σε στενές επαφές και συνεργασίες με το προσωπικό, 

τους μαθητές, τους γονείς κλπ. των δήμων Νεάπολης και Πολίχνης. Μετά τη 

δημοσίευση του νέου Νόμου για τα Πειραματικά Σχολεία με τον οποίο τα 

Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία ανεξαρτοποιούνται από συγκεκριμένα 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τρία μέλη του Τμήματος (το ένα προσφάτως 

συνταξιοδοτήθηκε) εποπτεύουν ισάριθμα Πειραματικά Σχολεία: έχουν την 

εποπτεία του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, του 2ου 

Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του Πειραματικού Λυκείου (μόνο 

του Λυκείου γιατί διαχωρίστηκαν τα δυο σχολεία), δηλαδή του πρώην 

Πειραματικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.   

 Διατηρεί συνεχή συνεργασία με το «Ελληνικό Ερευνητικό Σωματείο για Άτομα 

με Πρόβλημα Όρασης» (ΕΛΕΣΑΠΟ) μέσω του Αν. Καθηγητή και Προέδρου του 

Τμήματος κ. Κ. Παπαδόπουλου (Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του ΕΛΕΣΑΠΟ).  

 Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο "Reseau Europeen pour l’ Αlphabetisation", 

στο πλαίσιο του LifeLong Learning Programme (EUR-ALPHA) του προγράμματος 

Grundtvig, στο οποίο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι εταίρος.   

 Ανέπτυξε συνεργασία με το Ear Foundation (United Kingdom) πάνω σε 

προβλήματα και θέματα ακοής καθώς και με την Ομάδα Βαρηκοϊας του 
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Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών(Hearing Group, 

Panhellenic Association of Logopedists and Speech Therapists) και το  Σύλλογο 

Γονέων και Κηδεμόνων Κωφών και Βαρηκόων Παιδιών Κεντρικής Μακεδονίας.  

 Βρίσκεται σε συνεργασία με τη Φροϋδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΦΕΒΕ) και 

το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό της Φιλοσοφικής 

Σχολής του ΑΠΘ με τη διοργάνωση τακτικών συνεδρίων, ημερίδων και 

συμποσίων. 

 Συνεργασία  με το Δήμο Θεσσαλονίκης (Αντι-δημαρχία Διά Βίου Μάθησης) σε 

θέματα Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.   
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7.  Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

  

7.1. Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; 

 

-        Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση 

και παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των 

αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών; 

- Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον 

αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και 

δείκτες; 

- Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη 

ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου; 

- Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του 

ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του 

Τμήματος;  

- Πόσους φοιτητές ζητάει τεκμηριωμένα το Τμήμα ανά έτος; Πόσοι φοιτητές 

τελικά σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους ανά τρόπο 

εισαγωγής (εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, κλπ); 

- Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές 

υψηλού επιπέδου; 

 Μετά από μια υπερδωδεκαετή λειτουργία του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ και 

το λοιπό προσωπικό έχουν διαμορφώσει μια σαφή άποψη για τον ακαδημαϊκό 

προσανατολισμό του Τμήματος. Αυτός προσδιορίζεται με βάση τον σκοπό και τους 

στόχους της λειτουργίας του Τμήματος, όπως ορίζονται στον ιδρυτικό νόμο, τον 

θεσμικό προσδιορισμό των επαγγελματικών προσόντων και την εν μέρει θεσμική 

κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών.  

 Είναι σαφές ότι το Τμήμα εκπαιδεύει εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και 

εκπαιδευτικούς - και όχι εκπαιδευτές - της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της δια βίου 

μάθησης. Παράγει δηλαδή επιστήμονες, οι οποίοι προορίζονται για να 

αποτελέσουν στελέχη κρατικών φορέων και οργανισμών και ιδιωτικών 

επιχειρήσεων φυσικά που είναι αρμόδιοι ή αναπτύσσουν δραστηριότητες στην 

εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ), την επαγγελματική 

κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες.  

 Κατά την παρούσα περίοδο  διαμορφώνεται ένας σχεδιασμός για την 

ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Τμήματος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τα εξής 

στοιχεία: 
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 λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις στους σχετικούς τομείς της Ειδικής 

Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων/Δια Βίου Μάθησης για τη συγκρότηση 

τόσο του προγράμματος σπουδών, όσο και των γενικότερων εκδηλώσεων του 

Τμήματος (όπως είναι οι ερευνητικές κατευθύνσεις,  τα ερευνητικά και 

αναπτυξιακά προγράμματα στα οποία στοχεύει, η ανάπτυξη Ανοιχτών 

μαθημάτων, η προτυποποίηση των διαδικασιών προσβασιμότητας στις 

ψηφιακές πηγές του Τμήματος  κλπ),  

 επιδιώκονται συνεργασίες κυρίως με ερευνητές και γενικότερα προσωπικό 

ψηλού ακαδημαϊκού κύρους μέσω ακαδημαϊκών συνεργασιών, προσκλήσεων 

για διαλέξεις και συμμετοχή σε διδακτορικά και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

κλπ., και 

 προγραμματίζονται προσλήψεις (μέσω των νόμιμων διαδικασιών) και εξελίξεις 

μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος που συγκλίνουν και υποστηρίζουν το 

βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Τμήματος.  

 

 Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι ο σχεδιασμός αυτός δυσχεραίνεται 

από το γεγονός ότι είναι μέχρις ενός βαθμού ασαφείς οι όροι της περαιτέρω 

λειτουργίας του καθώς, σύμφωνα με το νέο Νόμο, οι όροι λειτουργίας του 

Τμήματος μέσα στο νέο ακαδημαϊκό σχήμα της Σχολής δεν απολύτως σαφείς και 

δεν υπάρχει προφανώς εμπειρία από τη λειτουργία της νέας ακαδημαϊκής δομής. 

Οι αποφάσεις για την ανάπτυξη του Τμήματος λαμβάνονται με συλλογικές 

διαδικασίες. Υφίσταται και μια άτυπη συμφωνία μεταξύ των μελών ΔΕΠ ότι θα 

προγραμματίζονται κατ’ έτος νέες θέσεις για κάθε κατεύθυνση ανάλογα και με τις 

διδακτικές ανάγκες του Τμήματος, ώστε να υφίσταται μια ισορροπία ως προς τον 

αριθμό των μελών ΔΕΠ κάθε κατεύθυνσης. Η ανάγκη αυτή, βέβαια απέχει από έναν 

σχεδιασμό πλήρους ισορροπίας και ισομερούς κατανομής πόρων, καθόσον οι 

ανάγκες της κατεύθυνσης Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες είναι 

πολλαπλάσιες από αυτές της κατεύθυνσης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης για τους 

εξής λόγους:  

 Οι εξειδικεύσεις στην Ειδική Αγωγή είναι πάρα πολλές και γι’ αυτό 

απαιτούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες που να διαθέτουν τόσο θεωρητική 

εκπαίδευση όσο και πρακτική / διδακτική εμπειρία.  

 Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Εκπαίδευσης των ΑμΕΑ είναι πολύ 

περισσότεροι σε αριθμό από αυτούς της άλλης κατεύθυνσης, χρειάζονται, 

επομένως, περισσότερη υποστήριξη. 

 Οι μέχρι τώρα καθυστερήσεις των διαδικασιών πλήρωσης τόσο των 

προκηρυγμένων όσο και των εγκεκριμένων από το ΥΠΑΙΘ θέσεων μελών ΔΕΠ 

δημιουργούν προβλήματα στην εφαρμογή του προγράμματος διδασκαλίας με 

περικοπές ή μεταθέσεις της διδασκαλίας μαθημάτων του προπτυχιακού 

προγράμματος, ενώ πρόσθετα προβλήματα δημιουργούνται από τις περικοπές 
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πόρων για αναθέσεις διδασκαλίας σε συμβασιούχους. Το ΠΜΣ εξάλλου (εντελώς 

δωρεάν) στηρίζεται εξολοκλήρου στην προσφορά των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.  

 Πέραν του ότι το Τμήμα έχει ανάγκες σε μόνιμο διδακτικό και ερευνητικό 

προσωπικό (ΔΕΠ), έχει επίσης αυξημένες ανάγκες σε ειδικό επιστημονικό και 

διδακτικό προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) καθώς και σε ειδικό τεχνικό προσωπικό (ΕΤΕΠ). Ως 

γνωστό το υπάρχον ειδικό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό απαρτίζεται από 1 

μέλος ΕΕΔΙΠ για την υποστήριξη των φοιτητών της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην 

πρακτική τους άσκηση, και τρία μέλη ΕΤΕΠ για την εργαστηριακή υποστήριξη των 

φοιτητών στο (άτυπο) εργαστήριο της Πληροφορικής.  Φέτος, για παράδειγμα, 

2013-2014 υπάρχει πρόβλημα καθώς το ΥΠΑΙΘ δεν ενέκρινε καμία απόσπαση 

εκπαιδευτικού για την υλοποίηση της πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών. 

 Η υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στο Τμήμα έχει ως 

συνέπεια τη σχετικά γρήγορη επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων του 

Τμήματος και την εύκολη αποδοχή των σχετικών υποψηφιοτήτων τους σε 

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Από την άλλη, Το Τμήμα προσελκύει 

φοιτητές υψηλών επιδόσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, μέσα σε περίπου μια 

δεκαετία, η βάση εισαγωγής του Τμήματος ανήλθε σταδιακά από περίπου 14.000 

μόρια στα 17.500 μόρια – που αντιστοιχεί με μια μέση άνοδο περίπου 350 μορίων 

κατ’ έτος(!), άνοδος που αποτελεί μια πολύ σπάνια περίπτωση (αν όχι μοναδική) 

στα ελληνικά δεδομένα. Ανάλογα εντυπωσιακοί είναι οι αριθμοί των 

υποψηφιοτήτων για κατατακτήριες διαδικασίες εισαγωγής αποφοίτων 

(υποβλήθηκαν περίπου 730 αιτήσεις για λιγότερες από 10 θέσεις το 2012-2013 και 

άπαντες οι τελικώς εισαχθέντες είχαν βαθμούς άνω του 9/10), των υποψηφιοτήτων 

για το ΠΜΣ (υποβλήθηκαν περίπου 360 αιτήσεις για 30 θέσεις το 2013-2014). 

 

7.2. Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής 

ανάπτυξης του Τμήματος; 

 

- Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου 

(λ.χ. 5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η 

διαδικασία αυτή; 

- Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο 

αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι; 

- Υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των 

αποτελεσμάτων του; 

Στο Τμήμα έχουν συγκροτηθεί Επιτροπές, οι οποίες έχουν ως αποστολή την 

κατάθεση σχεδίων και προτάσεων, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, για την 

περαιτέρω πορεία του. Η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε αποτελεσματική ως τώρα 

για τη βραχυ- και μεσο-πρόσθεσμη ανάπτυξη του Τμήματος. 
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 Ωστόσο, οι διαδικασίες για την εξέλιξη των Τμημάτων που προβλέπει ο 

νέος  Νόμος (όπως η ενδεχόμενη σύμπτυξη Τμημάτων, η συγκρότηση Σχολών στη 

θέση των Τμημάτων), δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως και έτσι δυσχεραίνουν τη 

διαμόρφωση μας μακρόχρονης στρατηγικής (π.χ.  10 ετούς ανάπτυξης). 

     Πάντως δεν έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί λεπτομερούς παρακολούθησης 

των σχεδίων ανάπτυξης ούτε και δημοσιοποίησή τους. 
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8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

  

8.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών 

υπηρεσιών; 

 

- Πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία του Τμήματος και των 

Τομέων; 

H Γραμματεία του Προπτυχιακού Τμήματος είναι στελεχωμένη με τέσσερα άτομα, εκ των 

οποίων τα τρία είναι ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και το ένα ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού.  

 Η Προϊσταμένη της Γραμματείας έχει πτυχίο Νομικού Τμήματος του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και εργασιακή εμπειρία 26 ετών, τόσο στον ιδιωτικό (άσκηση 

δικηγορίας) όσο και στον δημόσιο τομέα (υπηρέτησε σε ΟΤΑ και σε Περιφέρεια). 

 Οι άλλοι δυο υπάλληλοι ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού είναι πτυχιούχοι: 

 α) του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με 

εργασιακή  εμπειρία 23 ετών στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και 

 β) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με εργασιακή εμπειρία είκοσι (20) ετών συνολικά στον 

ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.  

  Ο υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού έχει εργασιακή εμπειρία 25 ετών 

συνολικά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

 Η Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Τμήματος είναι στελεχωμένη με μια υπάλληλο 

με σύμβαση. Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,  

κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου από το ίδιο Τμήμα και είναι υποψήφια διδάκτωρ. 

 

- Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και 

το ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος και των Τομέων για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των 

φοιτητών; 

Τα τελευταία πέντε χρόνια οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Γραμματείας του 

Τμήματος έχουν βελτιωθεί σημαντικά και η εξυπηρέτηση των αναγκών του 

διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών είναι άμεση και αποτελεσματική. Όσον 

αφορά το ωράριο λειτουργίας της, αυτό είναι ικανοποιητικό.  

 

- Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του 

Τμήματος με εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος; Πόσο 

ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τμήματος είναι (α) η οργάνωση και το 

ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; (β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης; 

Η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με εκείνες της κεντρικής 

διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι πολύ καλές. 
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 (α) Η οργάνωση της βιβλιοθήκης θεωρείται ικανοποιητική, η οποία έχει 

διευρυμένο ωράριο λειτουργίας που καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες των 

φοιτητών. Επίσης, κατά περιόδους (για παράδειγμα κατά την περίοδο των 

εξετάσεων), η βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο παραμένουν ανοιχτά πολύ πέραν 

του συνήθους ωραρίου. Η βιβλιοθήκη, εξ άλλου, παρέχει πολύ ισχυρή ψηφιακή 

υποστήριξη, καθώς διαθέτει ένα πλήρες σύστημα αναζήτησης τεκμηρίων πάσης 

φύσεως, έχει ένα διαρκές αποθετήριο εσωτερικών τεκμηρίων (δημοσιεύσεις μελών 

ΔΕΠ, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές κλπ), συστήματα 

διαδανεισμού, πρόσβαση σε πηγές και αρχειακό υλικό και γενικά παίζει ένα πολύ 

θετικό ρόλο στην ενίσχυση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου στο ακαδημαϊκό, 

ερευνητικό και διδακτικό τους έργο. 

 (β) Οι υπηρεσίες πληροφόρησης λειτουργούν τόσο με αναλογικό, όσο και 

με ψηφιακό τρόπο. Έτσι, οι πληροφορίες σε έντυπη μορφή διανέμονται με πολλούς 

τρόπους: για παράδειγμα, στην είσοδο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπάρχουν 

πληροφορίες αναρτημένες σε πίνακες, σε διάφορα σημεία του ισογείου. Ένα 

σύντομο έντυπο για το πανεπιστήμιο θα ήταν επίσης χρήσιμο για να το γνωρίσουν 

καλύτερα όσοι το επισκέπτονται για πρώτη φορά.  

 

- Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα 

Σπουδαστήρια του Τμήματος; 

Σπουδαστήρια δεν υπάρχουν στο Τμήμα. Οι φοιτητές εξυπηρετούνται στο χώρο της 

βιβλιοθήκης. Επίσης, δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα εργαστήρια. Λειτουργούν δύο 

άτυπα εργαστήρια, της Πληροφορικής και των εκπαιδευτικών εφαρμογών, τα οποία 

χρειάζονται πληρέστερη στελέχωση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα χώρου, έτσι 

ώστε να υποστηρίζουν πληρέστερα τις ανάγκες των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ 

και όλου του προσωπικού του Τμήματος. Το Εργαστήριο Πληροφορικής είναι καλά 

εξοπλισμένο με 4 εκτυπωτές για τους σπουδαστές, 1 κοινόχρηστο για τα μέλη ΔΕΠ 

(heavy duty), CD/DVD Recorders, βιντεοπροβολέα, σαρωτή και Διαδραστικό Πίνακα. 

Το Εργαστήριο Πληροφορικής είναι άρτια εξοπλισμένο και σε λογισμικό γενικής και 

ειδικής χρήσεως. Επίσης έχει πιστοποιηθεί από το ΥΠΔΒΜΘ για διεξαγωγή 

εξετάσεων στις δεξιότητες και την Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ (Α' και Β' 

επίπεδο). Ωστόσο, παρόλο που το Τμήμα έχει περίπου 900 φοιτητές που 

παρακολουθούν 8 μαθήματα Πληροφορικής τουλάχιστον, σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό Επίπεδο, το Εργαστήριο Πληροφορικής έχει μόνο 20 θέσεις εργασίας 

– αριθμός καταφανώς εξαιρετικά περιορισμένος. Ο χώρος του Εργαστηρίου είναι  

επίσης περιορισμένος. 

 

- Πώς υποστηρίζονται οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών του Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικές είναι; 

Οι υποδομές και οι υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Τμήματος 

υποστηρίζονται αποτελεσματικά από την κεντρική υπηρεσία πληροφορικής και 
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τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι δε υψηλής ποιότητος, αν 

και είναι απαραίτητη η περαιτέρω στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό, το 

οποίο θα ελαττώσει σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα του Πανεπιστημίου και των 

Τμημάτων, του Τμήματος ΕΚΠ συμπεριλαμβανομένου (ψηφιοποιώντας και 

αυτοματοποιώντας, για παράδειγμα, εργασίες που μπορούν να 

αυτοματοποιηθούν). 

 Το Τμήμα έχει πρόσβαση σε αίθουσες τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου 

πλήρως εξοπλισμένες όπως και (κατόπιν συνεννοήσεως) με ειδικό στούντιο 

ηχογράφησης πολύ υψηλών προδιαγραφών υποστηριζόμενο από ειδικό τεχνικό. 

 

8.2. Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας; 

 

- Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή; 

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ανά έτος και ανά κατεύθυνση ένα μέλος ΔΕΠ ως 

σύμβουλο καθηγητή, ρόλος των οποίων είναι να ενημερώνουν τους φοιτητές για τα 

θέματα των σπουδών τους και να επιλύουν μαζί τους τυχόν προβλήματα που 

προκύπτουν.  

 

- Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της 

ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών; 

Η πρόσβαση υποστηρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο, καθώς το Πανεπιστήμιο 

παρέχει πολλαπλή υποστήριξη στη χρήση τους (για παράδειγμα: πληροφορίες από 

το προσωπικό, εξειδικευμένα σεμινάρια, ιστοσελίδες με πληροφόρηση κ.ά.). 

Ωστόσο, η αδυναμία πρόσληψης και άλλου προσωπικού το οποίο θα υποστήριζε 

και άλλες χρήσεις των ΤΠΕ (όπως οι χώροι κοινωνικής δικτύωσης και η ενσωμάτωσή 

τους στη διδακτική πρακτική), καθιστά μελλοντικά αβέβαιη τη στήριξη αυτή. 

 

- Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών; Πόσο 

αποτελεσματική είναι η λειτουργία της; 

 Δεν υπάρχει εξειδικευμένη υπηρεσία. Οι εργαζόμενοι φοιτητές υποστηρίζονται από 

τους συμβούλους καθηγητές. 

 

- Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και 

εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; Πόσο 

αποτελεσματική είναι η λειτουργία της; 

    Δεν υπάρχει εξειδικευμένη υπηρεσία. Ωστόσο, οι ακαδημαϊκά αδύναμοι φοιτητές 

υποστηρίζονται από τους συμβούλους καθηγητές. Μπορούν επίσης να 

απευθύνονται στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών (ΚΣΣΦ) του 

Πανεπιστημίου, στο οποίο Επιστημονικώς Υπεύθυνοι είναι δύο μέλη ΔΕΠ του 
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Τμήματος ΕΚΠ. Η αποτελεσματικότητα του ΚΣΣΦ είναι συνάρτηση της στελέχωσής 

του, που εδώ και ένα χρόνο γίνεται μόνο σε εθελοντική βάση, από ειδικευόμενους 

ψυχολόγους. 

 

- Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες 

φοιτητών (πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ); 

   Όχι δεν παρέχονται άλλες υποτροφίες. 

 

- Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των 

νεοεισερχόμενων στο Τμήμα φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι; 

Κάθε χρόνο, στις αρχές Νοεμβρίου, διοργανώνεται η Ημέρα Υποδοχής των 

νεοεισερχόμενων φοιτητών του Πανεπιστημίου και του Τμήματος ειδικότερα. Κατά 

την ημέρα αυτή, ο Πρόεδρος και οι σύμβουλοι καθηγητές των δύο κατευθύνσεων 

παρέχουν εκτενή ενημέρωση στους νεοεισερχόμενους φοιτητές. Επίσης, δίνονται 

οδηγίες για τις υπηρεσίες που το Τμήμα προσφέρει στους φοιτητές, τη λειτουργία 

και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, καθώς και για την ηλεκτρονική Γραμματεία.  

Ενημέρωση επίσης παρέχεται για όλες τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, όπως τη 

χρήση της Βιβλιοθήκης και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, τη 

φοιτητική μέριμνα και το Κέντρο Συμβουλευτικής. Οι φοιτητές κρίνουν ότι είναι 

πολύ χρήσιμη μια τέτοια ενημέρωση.  

 

-Πώς συμμετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος 

γενικότερα; 

     Συμμετέχουν σε ημερίδες και συνέδρια που οργανώνει ή συμμετέχει το Τμήμα , 

σε έρευνες που εκπονούν τα μέλη ΔΕΠ, και γενικότερα σε δράσεις που οργανώνουν 

οι ίδιοι οι φοιτητές, π.χ., θεατρικές ομάδες, συζητήσεις-ομιλίες κ.λπ.. Ωστόσο είναι 

μάλλον ελλιπής η συμμετοχή των φοιτητών στις διάφορες επιτροπές του Τμήματος. 

Παρά το γεγονός ότι καλούνται να ορίσουν εκπροσώπους τους, σπανίως το κάνουν 

και, στις περιπτώσεις που οι εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται, δεν συμμετέχουν ενεργά 

στις εργασίες της επιτροπής, ή απουσιάζουν. 

 

- Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται προς 

το Τμήμα; 

     Υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τους φοιτητές 

LLP/ERASMUS. Εξάλλου, το Τμήμα έχει αναθέσει σε δύο μέλη ΔΕΠ και δύο μέλη 

ΕΤΕΠ να ασχολούνται με όλα τα διαδικαστικά και αλλά προβλήματα που τυχόν 

προκύπτουν στους αλλοδαπούς φοιτητές που μετακινούνται προς το Τμήμα, μέσω 

κυρίως του προγράμματος LLP/Erasmus. Όλα τα μέλη ΔΕΠ εξυπηρετούν και σε 

γενικά θέματα και ειδικότερα στα μαθήματα τους φοιτητές αυτούς, ενώ υπάρχουν 

και μαθήματα που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα. 
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8.3. Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα; 

 

- Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης.  

Κατά τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και ποιότητα των 

τεκμηρίων της βιβλιοθήκης. Η Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

(Hellenic Academic Libraries Link (Heal Link) εξασφάλιζε για όλα τα μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας πρόσβαση σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες 

διεπιστημονικές βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων και δεδομένων παραπομπών 

(citation data). Επέτρεπε τη συνεργασία με διεθνείς εκδότες και διαθέτες 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής επιστημονικής πληροφόρησης που καλύπτουν σε μεγάλο 

βαθμό τις ερευνητικές, εκπαιδευτικές και επιστημονικές ανάγκες των χρηστών της. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, λόγω έλλειψης πόρων, υπάρχει σοβαρή υστέρηση 

στην  ανανέωση και επικαιροποίηση των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης. Η αδυναμία 

της χρηματοδότησης από το αρμόδιο Υπουργείο της ηλεκτρονικής πρόσβασης 

δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση στη γνώση τόσο στους 

διδάσκοντες όσο και στους φοιτητές.  Σήμερα η συνέχισή της ηλεκτρονικής 

πρόσβασης κρίνεται αβέβαιη.  

 

- Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού.  

Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης του τεχνικού εξοπλισμού ο οποίος φθείρεται λόγω 

της χρήσης και υπάρχει ανάγκη τακτικής συντήρησης και ανανέωσης.  

 

- Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων. 

Τα γραφεία είναι γενικά καλά. Ωστόσο, δεν είναι αρκετά για στεγάσουν όλο το 

προσωπικό του Τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι επί αρκετά έτη συστεγάζονταν 

ανά δύο αρκετά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ενώ στο γραφείο 313 στεγάζονταν 

τουλάχιστον 6 μέλη του προσωπικού μαζί με τους εξωτερικούς διδάσκοντες (με το 

ΠΔ 408/80) το οποίοι επισκέπτονταν καθημερινά και οι φοιτητές.  Σήμερα δεν 

υπάρχουν συστεγαζόμενα μέλη ΔΕΠ αλλά στο γραφείο 313 εξακολουθούν να 

συστεγάζονται 2 μέλη ΕΤΕΠ, 1 μέλος ΕΕΔΙΠ και οι εξωτερικοί διδάσκοντες. 

 

- Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος   

Ο χώρος της Γραμματείας δεν είναι επαρκής, ούτε κατάλληλα διαμορφωμένος. 

Συγκεκριμένα: δεν υπάρχει θυρίδα εξυπηρέτησης του καθημερινού όγκου των 

φοιτητών, οι οποίοι, αναγκαστικά, εισέρχονται στον ενιαίο χώρο. Δεν υπάρχει 

ιδιαίτερο γραφείο για την Προϊσταμένη, η οποία μπορεί να έχει συνεργασία με ένα 

μέλος ΔΕΠ ενώ στον ίδιο χώρο ταυτόχρονα εξυπηρετούνται 2-3 φοιτητές. Επίσης 

δεν υπάρχει επάρκεια αποθηκευτικών χώρων για φακέλους αρχείου. 
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- Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων. 

Ο χώρος συνεδριάσεων είναι ικανοποιητικός. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

χρησιμοποιείται και από άλλο Τμήμα του πανεπιστημίου ως χώρος συνεδριάσεων, 

ενώ τα απογεύματα χρησιμοποιείται και ως αίθουσα για το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συχνά να 

παρακωλύονται  οι διάφορες δραστηριότητες που επιτελούνται εκεί. 

 

- Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ 

Γενικά το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει φροντίσει για την ποιότητα στις κτιριακές 

υποδομές για ΑμεΑ. Παρά την πολυπλοκότητα του χώρου, τηρούνται οι κανόνες 

προσβασιμότητας με τις κατάλληλες κάθε φορά παρεμβάσεις. Τα ΑμεΑ που 

φοιτούν στο Τμήμα μας, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, εξυπηρετούνται για θέματα 

εκπαιδευτικού υλικού από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Στη βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου λειτουργεί επίσης σταθμός, εξοπλισμένος με ειδικές συσκευές και 

λογισμικά, που υποστηρίζει την πρόσβαση των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Αυτή 

τη στιγμή είναι υπό ολοκλήρωση μεγάλο ερευνητικό έργο που αφορά στη 

διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ (τυφλών και κινητικά αναπήρων) 

στους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και στην υποστήριξη της 

εκπαίδευσης τους μέσω της παροχής προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού (300 

συγγράμματα). Το Τμήμα συμβάλει μέσω του ειδικευμένου σε θέματα αναπηρίας 

προσωπικού του, στην αναβάθμιση των υποδομών και γενικότερα στην υποστήριξη 

της φοίτησης των ΑμεΑ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 

- Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε 

υποδομές και εξοπλισμό του Ιδρύματος;  

Ο εξοπλισμός διατίθεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και υπάρχει 

συνεργασία και εξυπηρέτηση από τη σχετική κεντρική υπηρεσία. 

 

8.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες 

υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου); 

 

- Ποιες από τις λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ;  

Από ΤΠΕ υποστηρίζονται οι εξής υπηρεσίες: 

 (1) Επικοινωνία μελών ΔΕΠ/ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ/Γραμματείας με φοιτητές 

 (2) Βαθμολόγιο (φοιτητών) 

(3) πλήρης πρόσβαση στη βιβλιοθήκη (με δυνατότητα αναζήτησης, 

κράτησης υλικού κλπ) 

 (4) Επιλογή βιβλίων (Εύδοξος) 

 (5) Δήλωση μαθημάτων κάθε εξάμηνο 
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(6) Υποστήριξη διδασκαλίας με τουλάχιστον 2 συστήματα (CMS CoMPUs 

http://compus.uom.gr και LMS Moodle http://telemathea.uom.gr) καθώς 

και μια σειρά άλλων, δευτερευουσών υπηρεσιών (για παράδειγμα: online 

"παρουσιολόγιο" για μαθήματα εργαστηριακά με υποχρεωτική παρουσία). 

Επιπλέον, σε ανάπτυξη βρίσκονται ψηφιακά συστήματα για τις εξής 

υπηρεσίες: 

(7) Σύστημα online για την παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης των 

φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος 

(8) Σύστημα για την οnline αξιολόγηση των μαθημάτων από τους 

σπουδαστές 

(9) Σύστημα online για τις εκλογές και εξελίξεις των μελών ΔΕΠ του 

Τμήματος (σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ) 

(10) Σύστημα για την τυποποίηση ιστοσελίδων, κειμένων και 

παρουσιάσεων με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα για την προσβασιμότητα. 

Τέλος, σε φάση σχεδίασης βρίσκεται το:  

(11) Σύστημα για τη διεξαγωγή Online αυτοματοποιημένων εξετάσεων και 

την αυτόματη βαθμολόγηση 

  

- Ποιες από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, 

τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος; 

Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται από το σύνολο σχεδόν των μελών ΔΕΠ, τις διοικητικές 

υπηρεσίες και τους φοιτητές. 

 

- Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν 

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο;  

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διαθέτουν ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο. 

 

- Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τμήματος στο διαδίκτυο; 

Όταν προκύπτει ανάγκη προστίθενται οι απαιτούμενες πληροφορίες, αλλαγές και 

ανακοινώσεις που αφορούν το Τμήμα. 

 

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

υποδομών και εξοπλισμού; 

 

- Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος; Πώς 

διασφαλίζεται; 

     Ναι, γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος. 

Οποιαδήποτε αλλαγή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή γίνεται 

στο πλαίσιο κεντρικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου και άλλοτε στο πλαίσιο 

http://telemathea.uom.gr/
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ερευνητικών προγραμμάτων. Γενικότερα οι διαθέσιμες υποδομές του Τμήματος 

χρειάζονται ανανέωση.  

 

 

8.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη 

διαχείριση οικονομικών πόρων; 

 

- Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του 

Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; 

Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του Τμήματος γίνεται από 

τη Σύγκλητο. 

 

- Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων; Πόσο αποτελεσματικά 

εφαρμόζεται; 

Η διαδικασία κατανομής των πόρων του Τμήματος συζητείται και εγκρίνεται από τη 

Γενική Συνέλευση και συνήθως εφαρμόζεται αποτελεσματικά. 

 

- Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού; Πόσο αποτελεσματικά 

εφαρμόζεται; 

Εφαρμόζεται όσες φορές πρέπει σε συνεργασία με την κεντρική υπηρεσία. 
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9. Συμπεράσματα 

   

9.1. Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία 

του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής 

Αξιολόγησης; 

 

      Στα θετικά σημεία του Τμήματος θα πρέπει να αναφερθούν: 

 (1) η εντυπωσιακά  αυξανόμενη ζήτηση για σπουδές (προπτυχιακές ή 

μεταπτυχιακές) στο Τμήμα καθώς το Τμήμα φαίνεται ότι έχει ισχυρά ερείσματα 

στην κοινωνία, 

 (2) η προσαρμοστικότητα του Τμήματος τόσο στις διεθνείς προδιαγραφές 

(σπουδών, εξοπλισμών κλπ), όσο και στις τοπικές συνθήκες,  

 (3) η ύπαρξη καινοτόμων μαθημάτων (όπως της Επιχειρηματικότητας), η 

ισχυρή παρουσία μαθημάτων που σχετίζονται με την Πληροφορική, τα 

επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων,  και 

 (4) η αυξανόμενη «παρουσία» του Τμήματος τόσο στον ελληνικό, όσο και 

το διεθνή χώρο, μέσω των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, όσο και μέσω 

άλλων εκδηλώσεων (Διεθνή Συνέδρια που διοργανώνονται από το Τμήμα, Colloquia 

και άλλες συναφείς εκδηλώσεις που υλοποιούνται με ευθύνη ή συνδιοργάνωση 

από το Τμήμα, επιστημονικές εκδόσεις κλπ). 

 

Ως αρνητικά θα μπορούσαν να αναφερθούν τα εξής: 

 (1) Η έλλειψη εξειδικευμένων εργαστηρίων - που οφείλεται κυρίως στην 

έλλειψη χώρων και εξοπλισμού. Η υστέρηση της θεσμοθέτησης των εργαστηρίων 

εξάλλου (όπως της Πληροφορικής) οφείλεται, εν μέρει, στις τυπικές διαδικασίες, οι 

οποίες είναι σχετικά χρονοβόρες και μάλλον γραφειοκρατικού χαρακτήρα. Στις νέες 

συνθήκες που διαμορφώνονται (με την υπαγωγή του Τμήματος σε μια ευρύτερη 

Σχολή) το θέμα της θεσμοθέτησης των ερευνητικών και αναπτυξιακών εργαστηρίων 

θα τεθεί εκ νέου. 

 (2) Οι μικρές και ελλιπείς αίθουσες διδασκαλίας, γραφείων και άλλων 

χώρων (π.χ. εργαστήριο πληροφορικής). 

 (3) Η μη επαρκής σχεδίαση της μελλοντικής πορείας του Τμήματος - 

οφειλόμενη σε μεγάλο βαθμό και στην αβεβαιότητα που επικρατεί με τον τρόπο με 

τον οποίο θα υλοποιηθούν όσα προβλέπει ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ. Εκτιμάται 

πάντως ότι σύντομα το νέο θεσμικό πλαίσιο θα επιτρέψει την επέκταση του 

σχεδιασμού της πορείας του Τμήματος. 
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 (4) Η μη-επαρκής στελέχωση του Τμήματος μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και 

διοικητικό προσωπικό. Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι η υπαγωγή του Τμήματος 

σε μια ενιαία Σχολή, αμβλύνει την οξύτητα του προβλήματος αυτού, καθώς υπάρχει 

μεγάλη δυνατότητα «διαπίδυσης» μελών ΔΕΠ από Τμήμα σε Τμήμα μεταξύ 

Τμημάτων της ιδίας Σχολής. 

 

9.2. Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους  

κινδύνους από τα αρνητικά σημεία; 

 

Τα θετικά σημεία που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν ένα βασικό 

χαρακτηριστικό του Τμήματος, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα οδηγήσει το Τμήμα 

σε ακόμη καλύτερη ποιότητα σπουδών.  Έτσι, αναμένονται τα επόμενα χρόνια: 

 (1) αύξηση της συνολικής "ακαδημαϊκής παρουσίας" του Τμήματος 

διεθνώς (περισσότερες δημοσιεύσεις και με μεγαλύτερο συντελεστή απήχησης και 

γενικότερα ισχυρότερη διεθνή και εθνική παρουσία) 

 (2) αύξηση της επίδρασης του Τμήματος σε εθνικό επίπεδο (για  

παράδειγμα με αύξηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων κα συστηματική 

χρήσης σύγχρονων τεχνικών e-learning). Επίσης διαπιστώνεται, με έμμεσο τρόπο, 

μια πολύ σημαντική αύξηση της επιρροής του Τμήματος στους τομείς της Ειδικής 

Αγωγής και της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης – καθώς μέλη 

ΔΕΠ του Τμήματος γνωμοδοτούν σε σχετικές Επιτροπές, συμμετέχουν σε ομάδες 

εμπειρογνωμόνων, προσκαλούνται ως ειδικοί σε  ερευνητικά προγράμματα κλπ. 

 (3) βελτίωση της θέσης του Τμήματος διεθνώς (περισσότερες διεθνείς 

συνεργασίες σε διάφορα επίπεδα). 

 Ο σημαντικότερος ενδεχόμενος κίνδυνος από τα αρνητικά σημεία είναι μια 

στασιμότητα του Τμήματος και μια ανακοπή της πορείας του προς καλύτερη 

ποιότητα σπουδών (για παράδειγμα δημιουργία ενός αισθήματος απογοήτευσης 

και ματαίωσης που μπορεί να έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα). 
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10. Σχέδια βελτίωσης 

 

10.1. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση 

των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων.  

 

Οι σημαντικότερες προσπάθειες για την άρση των αρνητικών σημείων και ενίσχυση 

των θετικών σημείων του μπορούν να περιγραφούν με τα παρακάτω στοιχεία: 

1. δημιουργία, λειτουργία εργαστηρίων για την υποστήριξη της εκπαίδευσης 

και της έρευνας, 

2. ενίσχυση της παρουσίας και απήχησης του Τμήματος (συνεργασία σε τοπικό 

επίπεδο, υιοθέτηση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δημιουργία 

Μεταπτυχιακών Σπουδών), 

3. επιτάχυνση της στελέχωσης του Τμήματος, 

4. αύξηση και βελτίωση της «ψηφιακής παρουσίας» του Τμήματος με διαρκώς 

αυξανόμενη χρήση των δυνατοτήτων που διανοίγουν οι νέες ψηφιακές 

τεχνολογίες, και 

5. συνεχής παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και αντίστοιχη 

επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών έτσι ώστε να είναι σύμφωνο 

με τις επικρατούσες τάσεις. Μεγάλη σημασία στην εισαγωγή καινοτόμων 

μαθημάτων, διεπιστημονικού χαρακτήρα, κάλυψη νέων γνωστικών 

περιοχών και αντίστοιχη διεύρυνση του επαγγελματικού και ερευνητικού 

ορίζοντα των αποφοίτων 

 

10.2. Περιγράψτε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση 

των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων.  

 

Εν όψει της εφαρμογής του νέου νόμου, σύμφωνα με τον οποίο τα Τμήματα έχουν 

ήδη συγχωνευτεί  σε Σχολές, δεν μπορεί να διατυπωθεί ένα πλήρες μεσοπρόθεσμο 

σχέδιο δράσης (υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίες υπαγωγής ολοκληρώθηκαν 

πρόσφατα, μετά το καλοκαίρι του 2013). 

 

10.3. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος 

 

Οι προτάσεις προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος εστιάζουν σε 2 σημεία: 

 (1) ορθολογικότερη κατανομή ων διαφόρων πόρων που είναι διαθέσιμοι 

(π.χ. ψηφιακοί πόροι, φυσικοί χώροι κλπ). 

 (2) υιοθέτηση μιας γενικότερης στρατηγικής ψηφιακών υπηρεσιών από το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (παραδείγματα: δημιουργία συστήματος Online 
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εξετάσεων, συστηματική χρήση χώρων κοινωνικής δικτύωσης και γενικά του web 

2.0 στη διδακτική πρακτική). 

 

10.4. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία. 

 

Στην Πολιτεία θα προτείναμε 

(1)  να επισπεύσει τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή των σχεδίων για την  

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(2)  να αυξήσει τους πόρους προς τα ΑΕΙ. 

(3) να αναλάβει δράσεις εθνικής εμβελείας: για παράδειγμα το σύστημα 

"Εύδοξος" ορθολογικοποίησε σε μεγάλο βαθμό τη διανομή των βιβλίων και 

ανάλογες δράσεις (π.χ. ψηφιακή κάρτα για τους φοιτητές, ψηφιακά 

συστήματα εξετάσεων κ.λπ.) θα συνέβαλαν αποφασιστικά στον 

εξορθολογισμό του συστήματος με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού 

κόστους. 
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ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΙΔΡΥΜΑ:  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αριθμός προσφερομένων κατευθύνσεων:  2 (α)Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και β) 

Συνεχούς Εκπαίδευσης  

Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: ένα πρόγραμμα με δύο κατευθύνσεις Τίτλος:“Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή” 

 

 

Ακαδημαϊκό έτος 

 

2012-2013 2011-2012  2010-2011  2009-2010 2008-2009 

Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ 15 15 16 16 15 

Λοιπό προσωπικό 33 24 293 44 41 

Συνολικός αριθμός προπτυχιακών 

φοιτητών σε κανονικά έτη φοίτησης 

(ν+2) 

750 757 737 663 564 

Προσφερόμενες από το Τμήμα θέσεις  

στις πανελλαδικές 

90 80 80 70 70 

Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων 

φοιτητών  

137 147 205 199 169 

Αριθμός αποφοίτων 141 104 113 102 95 

Μ.Ο. βαθμού πτυχίου 7,45 7,44 7,41 7,47 7,47 

Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις 

ΠΜΣ 

30 30 30 30 30 

Αριθμός αιτήσεων  για ΠΜΣ 340 280 350 200 190 

Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την 

απόκτηση πτυχίου 

574 57 57 57 57 

Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) 395 38 40 42 41 

                                                           
3
 Στο λοιπό προσωπικό υπολογίζονται όλοι οι εργαζόμενοι στο Τμήμα: Μέλη ΔΕΠ, ειδικοί 

επιστήμονες με το ΠΔ 407/80, μέλη ΕΤΕΠ και ΕΕΔιΠ και Διοικητικό προσωπικό. 

4
 57 μαθήματα και δύο εξάμηνα υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης  

5
 Από τα 39 υποχρεωτικά μαθήματα τα 12 προσφέρθηκαν στον κοινό κορμό και τα 12 και στις δύο 

κατευθύνσεις παρομοίως συμβαίνει σε κάθε ακαδ. έτος 
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Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 

μαθημάτων επιλογής 

 

406 

 

35 

 

39 

 

52 

 

54 

Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΔΕΠ 119 92 120 103 83 

Αναγνώριση ερευνητικού έργου 

(ετεροαναφορές με βάση το Scopus 

σύνολο) 

2

65 

2

92 

2

36  

 

228 

2

24  

 

                                                           
6
 Από τα 40 υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα τα 11 προσφέρθηκαν και στις δύο κατευθύνσεις ενώ  τα 

ίδια μαθήματα όπως και υποχρεωτικά της άλλης κατεύθυνσης από αυτή που ακολουθεί ο κάθε 

φοιτητής λειτουργούν και ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής  
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ΤΜΗMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Περιεχόμενα Υπομνήματος 

 

Ι. Παρουσίαση του Τμήματος 

1. ΦΕΚ ίδρυσης τμήματος ΕΚΠ 
2. ΦΕΚ Καθορισμός Κατευθύνσεων  
3. ΦΕΚ για Επαγγελματική Κατοχύρωση δικαιωμάτων των αποφοίτων ΤΕΚΠ 
4. ΦΕΚ Ν3699 (αναφέρεται στο Τμήμα) 
5. Βιογραφικά μελών ΔΕΠ 
6. Ατομικά απογραφικά δελτία μελών ΔΕΠ  
7. Πίνακας επιτομής παρουσίασης του Τμήματος 

 

ΙΙ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

1. Πρόγραμμα Σπουδών 2012/2013 
2. Οδηγός σπουδών στα ελληνικά 
3. Οδηγός σπουδών στα αγγλικά 
4. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 
5. Ενημερωτικά φυλλάδια πρακτικής προς φοιτητές και φορείς 
6. Οδηγός για τη συγγραφή της πτυχιακής ή διπλωματικής  
7. Απολογιστική Έκθεση Πρακτικής Άσκησης 2012/2013 
8. Δείγματα εργασιών πρακτικής άσκησης 
9. Λίστα πτυχιακών εργασιών 2008-2013 (2012/2013 και στα αγγλικά) 

10. Δείγματα πτυχιακών εργασιών  
 

ΙΙΙ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

1. ΦΕΚ ιδρύσεως ΠΜΣ 
2. ΦΕΚ τροποποίησης ΠΜΣ 
3. Εσωτερικός Κανονισμός ΠΜΣ  
4. Επιτομή ΠΜΣ στα ελληνικά 
5. Επιτομή ΠΜΣ στα αγγλικά 
6. Προκήρυξη  εισαγωγικών εξετάσεων στο ΠΜΣ 
7. Λίστα μεταπτυχιακών εργασιών 2008-2013 
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8. Λίστα διδακτόρων, υποψ. διδακτόρων, μεταδιδακτόρων 2008-2013 
9. Λίστα προσκεκλημένων εισηγητών εσωτερικού 
10. Λίστα προσκεκλημένων εισηγητών εξωτερικού  
11. Δείγματα μεταπτυχιακών εργασιών 
12. Δείγματα διδακτορικών εργασιών 
13. Δείγματα εκθέσεων προόδου ΠΜΣ/ υπομνημάτων ΠΜΣ (Α’ και Β’ Κύκλου) 
14. Δείγματα από αφίσες διαλέξεων των  ξένων εισηγητών 
15. Δείγματα ανακοινώσεων: colloquium, υποστήριξης διδ. διατριβής, παρουσιάσεων 

μεταπτυχιακών εργασιών 
16. Δείγμα θεμάτων ΚΑΙ γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων 

 

IV. Διδακτικό έργο 

1. Δείγματα θεμάτων εξεταστικής ΠΠΣ 
2. Δείγματα γραπτών εξεταστικής ΠΠΣ 
3. Δείγμα σχεδιασμού μαθήματος ΠΠΣ, Syllabus 
4. Δείγμα παρουσιάσεων μαθημάτων (σε pdf) 
5. Δείγμα σημειώσεων μαθημάτων 
6. Δείγματα εργασιών μαθημάτων 
7. Δείγμα γραπτών ή εργασιών μαθημάτων ΠΜΣ 
8. Δείγμα σχεδιασμού μαθήματος ΠΜΣ 
9. Δείγματα μαθήματος στο compus 
10. Αξιολόγηση του διδακτικού έργου ΠΠΣ από τους φοιτητές για το έτος 2012-13 και 

υπόδειγμα ερωτηματολογίου 
11. Αξιολόγηση του διδακτικού έργου ΠΜΣ από τους φοιτητές για το έτος 2012-13 
12. Απογραφικά δελτία μαθημάτων - υπόδειγμα φόρμας  

 

V. Ερευνητικό/ Ακαδημαϊκό έργο 

1. Προγράμματα στα οποία συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
2. Λίστα έργων εσωτερικής χρηματοδότησης 
3. Λίστα έργων εξωτερικής χρηματοδότησης 
4. Δείγματα παραδοτέων/ εκθέσεων αξιολόγησης π.χ. Βασική έρευνα, TEMPUS 
5. Δείγματα συμβάσεων ανάθεσης έργου 
6. Δείγματα από αφίσες και προγράμματα συνεδρίων/ ημερίδων που οργανώθηκαν από 

το τμήμα 
7. Δείγματα μονογραφιών/ συλλογικών τόμων που εκδόθηκαν από μέλη ΔΕΠ του 

τμήματος 
8. Δείγμα πρακτικών συνεδρίων που διοργανώθηκαν από το Τμήμα 
 

VI. Σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς 

1. Πίνακες με αριθμό των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών που συμμετείχαν στα έργα 
συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς 

2. Συνεργασίες του Τμήματος με εκπαιδευτικά κέντρα και κοινωνικούς, πολιτιστικούς 
και άλλους φορείς 

3. Προσκλήσεις από φορείς ΚΠΠ σε μέλη ΔΕΠ για εισηγήσεις 
4. Αφίσες από ημερίδες σε συνεργασία με φορείς ΚΠΠ 
5. Προσκλήσεις σε φορείς ΚΠΠ για ομιλίες/ διαλέξεις στο τμήμα 
6. Δείγμα παρουσιάσεων power point μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε ΚΠΠ φορείς 
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VΙΙ. Διοίκηση 

1. Παρεχόμενες Υπηρεσίες από τη Γραμματεία του Τμήματος ΕΚΠ  
2. Δείγμα πρωτόκολλου ορκωμοσίας 
3. Δείγμα άλλων σχετικών εγγράφων π.χ. πρακτικό συνεδριάσεων 
4. Δείγμα παράρτημα διπλώματος στα ελληνικά και αγγλικά 
5. Δείγμα αναλυτική βαθμολογίας και διαφόρων αιτήσεων, εγγράφων της 

γραμματείας 
6. Δείγμα πρωτόκολλο ορκωμοσίας Α’ και Β’ Κύκλου ΠΜΣ 
7. Παρουσιολόγια ή άλλα έγγραφα του ΠΜΣ 

 

VΙΙΙ. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συνεργασίες 

1. Λίστα LLP/ Erasmus Bilateral Agreements  
2. Λίστα LLP/ Erasmus Student Mobility και Training 
3. Λίστα LLP/ Erasmus Staff mobility 
4. Λίστα μαθημάτων εξερχομένων φοιτητών που αναγνωρίσθηκαν από το Τμήμα 
5. Κριτήρια επιλογής φοιτητών για μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus 
6. Δείγματα εργασιών εισερχομένων φοιτητών 
7. Δείγμα Teaching Assignment (Staff Mobility) 
8. Δείγμα έκθεσης μετακίνησης Staff Mobility 
9. Δείγμα Training Agreement 
10. Key Data UOM  
11. Info Packet Host Institutions (exemplar) 
12. Δείγμα Bilateral Agreement (old and new) 
13. Δείγμα παρουσιάσεων power point staff mobility των εξερχομένων ή/και 

εισερχομένων 

 


