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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ παξνχζα Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο αθνξά ζηελ θαηαγξαθή, αλάιπζε 

θαη ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε/αμηνιφγεζε ησλ δνκψλ, δξάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπ 

Σκήκαηνο κε ζηφρν ηε αλάδεημε ησλ θπξηφηεξσλ πξνβιεκάησλ ηνπ, ησλ θξίζηκσλ δεηθηψλ 

πνπ θαζνξίδνπλ ηε πνξεία θαη ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ δηαγξάθνληαη 

γηα ην κέιινλ ηνπ. 

Κεληξηθήο ζεκαζίαο δηαπίζησζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γ.Δ. 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην Σκήκα απηφ – φπσο ζα θαλεί θαη ζηελ Έθζεζε - έρνληαο 

ειάρηζηεο ππνδνκέο, παξάγεη έξγνπ πνιιαπιάζηνπ φγθνπ. 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο ζηελ παξνχζα 

ζπγθπξία θαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία απνηειεί θαη κία κνξθή ελδνζθφπεζεο 

„πεπξαγκέλσλ‟ θαη αλαζηνραζκνχ θαη πξνβιεκαηηζκνχ ζε επίπεδν ζηνρνζεζίαο, δξάζεσλ, 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πνηνηηθνχ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ. 

εκαληηθή ζέζε ζην πνιπζπιιεθηηθφ απηφ Σκήκα (κε ηελ έλλνηα ηεο παξνπζίαο θαη 

θαιιηέξγεηαο δηαθφξσλ επηζηεκψλ) θαηέρεη ε Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε πνπ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο ππφινηπεο (Φπρνινγία, Κνηλσληνινγία, Θεηηθέο Δπηζηήκεο, Λνγνηερλία, θ.ιπ.) 

δηαζθαιίδνπλ ηε κφξθσζε ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζηφρν έρεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ησλ πνηθίισλ νηθνλνκηθψλ, 

δεκνγξαθηθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αλαθαηαηάμεσλ θαη αιιαγψλ.  

εκεηψλνπκε επίζεο φηη νη επηινγέο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα 

δηελεξγνχληαη πάληνηε κε πιήξε δηαθάλεηα, απηνέιεγρν θαη δεκνθξαηηθφηεηα, γεγνλφο πνπ 

εγγπάηαη φρη κφλνλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο, αιιά θαη ηελ πξννπηηθή ηεο 

αλάπηπμήο ηνπ ζην κέιινλ. 

ηελ παξνχζα έθζεζε παξνπζηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα εμήο: ε Οξγάλσζε ηνπ 

Σκήκαηνο ζε Σνκείο, ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ησλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο, ε 

παξνπζίαζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ, ε Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο, ε 

Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο θνηηεηέο, ε Αμηνιφγεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη ε Αμηνιφγεζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ, θαζψο θαη 

ε Έθζεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ  απφ 

ηνλ ηεηξαεηή πξνγξακκαηηζκφ 2008-2012, ηηο επηζηνιέο πξνο ην ΤΠΔΠΘ, ηελ Πξπηαλεία, 

ηελ Γ/λζε ρεδηαζκνχ & Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο θαη ηα ζηνηρεία πξνο 

ηελ ΜΟΓΗΠ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο. Ζ έθζεζε νινθιεξψλεηαη κε ηα πκπεξάζκαηα φπνπ 

εθηίζεληαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη πξννπηηθέο ηνπ Σκήκαηνο θαη αθνινπζνχλ ηα ζρεηηθά 

Παξαξηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ Οδεγφ Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ, ηα ΦΔΚ θαη ηνλ 

εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ηα ΦΔΚ 

Ίδξπζεο ησλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

Γηδαζθαιείσλ θαη ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ησλ Γηδαζθαιείσλ, ηα βηνγξαθηθά ησλ 
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δηδαζθφλησλ, ηα ηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνο ηελ ΜΟΓΗΠ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο θαη ην αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην ησλ θνηηεηψλ, ηελ έθζεζε 

ηνπ ηεηξαεηνχο πξνγξακκαηηζκνχ & απνινγηζκνχ θαη ηέινο ελδεηθηηθή αιιεινγξαθία κε 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηελ Γηνίθεζε ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο 

Χο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηηο 

ζπλαδέιθνπο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο αμηνιφγεζεο, ηδηαίηεξα 

δε ηνπο θ.θ. Ν. Αλδξεαδάθε θαη Π. Καινγηαλλάθε, θαζψο θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ 

Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο θ. Μ. Κνπλαιάθε ρσξίο ηελ ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ, ε έθζεζε δελ 

ζα κπνξνχζε λα είρε ζπληαρζεί. Δθθξάδσ ηελ επρή ηα απνηειέζκαηά ηεο λα απνηειέζνπλ 

έλα ζνβαξφ θαη ζεηηθφ βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο, ηελ 

πνηνηηθφηεξε αλαβάζκηζή ηνπ θαη ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πνπ ην ζηειερψλεη. Ο εληνπηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ θαη νη δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ Έθζεζε απηή επειπηζηψ λα απνηειέζνπλ αθνξκή γηα πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ 

γηα ηελ ιήςε θαηάιιεισλ θαη δπλακηθψλ απνθάζεσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηελ 

Πνιηηεία.  

 

Κσλ/λνο Σδαλάθεο 

Καζεγεηήο 

επηέκβξηνο 2010 
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2. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Δ ΣΟΜΔΗ 

Με ηελ ππ‟ αξηζκ. B1/293 ΦEK 474/24-6-1994 Yπνπξγηθή απφθαζε πεξί χζηαζεο 

Tνκέσλ ζην Παηδαγσγηθφ Tκήκα Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο θαη 

Kαζνξηζκνχ ηνπ γλσζηηθνχ ζηηο αληηθεηκέλνπ, ζπζηήζεθαλ ζην Π.Σ.Γ.Δ. νη αθφινπζνη 

Tνκείο: 

 

Α. Tομέαρ Θεωπίαρ και Kοινωνιολογίαρ ζηιρ Παιδείαρ, αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ είλαη 

ην θαηλφκελν ζηηο Παηδείαο ζηελ ηζηνξηθνθνηλσληθή ηνπ εμέιημε θαη ζηηο ζηηο ζχγρξνλεο 

ζεσξεηηθέο ηνπ δηαηάμεηο ηδίσο δε: 

i)  H δηαρξνληθή εμέιημε ζηηο παηδαγσγηθήο ζθέςεο θαη πξάμεο θαη ε ζπλάξηεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ κε ζηηο ηζηνξηθνθνηλσληθέο εμειίμεηο θαη ζπγθπξίεο. 

ii)  H δηαζχλδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηα ινηπά ππνζπζηήκαηα 

(αλζξσπνθνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ππνζχζηεκα, ζχζηεκα απαζρφιεζεο θ.ιπ.) θαη 

νη ακνηβαίεο επηδξάζεηο ηνπ ζηηο επί ηνπ άιινπ. 

iii)  H θνηλσληθή έληαμε ηνπ αλαπηπζζφκελνπ αλζξψπνπ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

ζχλνιν. H ηζφηεηα εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ Kξάηνπο-

Πξφλνηαο. 

iv)  H δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ζηηο αγσγήο ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θφζκν θαη 

ε ζπγθξηηηθή πιεπξά ησλ δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

v)  H νηθνλνκία ζηηο εθπαίδεπζεο κε ζηηο ζηηο ζπλαθείο επηπηψζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα απαζρφιεζεο.  

 

Β.  Tομέαρ Παιδαγωγικήρ Ψςσολογίαρ και Mεθοδολογίαρ ζηιρ Eπεςναρ, αληηθείκελν 

ηνπ νπνίνπ είλαη ε δηδαζθαιία θαη έξεπλα ςπρνινγηθψλ φςεσλ ζηηο αγσγήο θαη ζηηο 

εθπαίδεπζεο. H δηδαζθαιία θαη έξεπλα ςπρνινγηθψλ θαη ςπρνπαηδαγσγηθψλ φςεσλ ζηηο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε θαλνληθή (νκαιή) εμέιημε θαη αλάπηπμε θαζψο θαη 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

Γ. Tομέαρ Eκπαιδεςηικών ππογπαμμάηων Διδακηικήρ μεθοδολογίαρ και 

Eκπαιδεςηικήρ Tεσνολογίαρ, αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ είλαη ε έλλνηα ησλ curricula κε ζηηο 

πξνεθηάζεηο ζηηο θαη ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο ζηηο δηαζηάζεηο ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε. 

i)  H θχζε, ε κνξθή, ε ζεσξία, ε αλάπηπμε θαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (Α.Π) κε ζηηο αληίζηνηρεο πξνεθηάζεηο ζηηο ζηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα 

θαη ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

ii)  H δηαζχλδεζε ησλ A.Π. κε ζηηο εζσηεξηθέο  ιεηηνπξγίεο ζηηο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί, δηδαθηηθφ πιηθφ, 

εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, δηδαθηηθή πξάμε, δάζθαινο, καζεηήο θ.ιπ.). 

v)  H «αξρηηεθηνληθή» ζηηο δηδαζθαιίαο θαη ν ιεπηνκεξήο πξνγξακκαηηζκφο ζηηο 

εθπαηδεπηηθήο γλψζεο. 
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iv)  Tα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα, ηα κνληέια, νη ζηξαηεγηθέο θαη ηα κέζα θαζψο θαη ηα 

θξηηήξηα επηινγήο ζηηο γηα ηελ ελαξκφληζε ζηηο κάζεζεο κε ηε δηδαζθαιία. 

vi)  H θηινζνθηθή θαη ςπρνπαηδαγσγηθή δηεξεχλεζε, ρξήζε θαη δηαρξνληθή εμέιημε ησλ 

κέζσλ ζηηο εθπ/θήο ηερλνινγίαο (O/A, H/Y, πνιπκέζα θαη άιια ηερλνινγηθά 

επηηεχγκαηα). 

 

Γ.  Tομέαρ Aνθπωπιζηικών και Kοινωνικών Eπιζηημών, αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ 

είλαη ε δηδαζθαιία θαη έξεπλα ζεκάησλ, ηα νπνία αλήθνπλ ζηηο αθφινπζεο γλσζηηθέο 

πεξηνρέο: 

i)  H Eιιεληθή γιψζζα ζηε δηαρξνληθή θαη ζπγρξνληθή ζηηο δηάζηαζε θαη ε 

ζπλάξηεζή ζηηο ζηηο ηε δηδαθηηθή πξάμε. 

vii) Nενειιεληθή θαη Παηδηθή Λνγνηερλία. 

iii) Φηινζνθία θαη Θξεζθεπηηθή Παηδεία 

iv) Aηζζεηηθή – Φπζηθή θαη Mνπζηθή Aγσγή 

v)  Iζηνξία θαη ε ζπλάξηεζή ζηηο ζηηο ηε δηδαθηηθή πξάμε. 

vi) Kνηλσληνινγία. 

 

Δ. Tομέαρ Θεηικών Eπιζηημών, αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ είλαη ε εθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, ε δηδαθηηθή ησλ επηζηεκψλ, πιεξνθνξηθή θαη 

εθπαίδεπζε, πεξηβάιινλ θαη εθπαίδεπζε, λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθφηεξα 

ε έξεπλα θαη δηδαζθαιία ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηε ζχλδεζε ησλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ κε ηελ εθπαίδεπζε. 
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3. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

Σν πξφγξακκα  ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ Οδεγφ 

πνπδψλ ζθνπφ έρεη
1
:  

- Να θαιιηεξγήζεη ζηνπο θνηηεηέο θαη κέιινληεο δαζθάινπο πλεχκα ειεχζεξεο 

αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο, ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο θαη δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

- Να ηνπο βνεζήζεη ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα απνδερζνχλ ηηο αλζξψπηλεο 

αμίεο. 

- Να ηνπο αλαπηχμεη ηηο αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε 

ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ θξηηηθή αλάιπζε ζεζκψλ θαη 

θαηαζηάζεσλ. 

- Να ηνπο θαηαζηήζεη θνξείο βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ 

καο. 

- Να ηνπο παξάζρεη ηα εθφδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απηελέξγεηαο, ηεο πξνζσπηθήο 

έθθξαζεο θαη ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

- Να ηνπο εμαζθήζεη ζηελ θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο αιιεινθαηαλφεζεο θαη ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο ησλ ιαψλ ηεο γεο. 

 

Γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ν θνηηεηήο νθείιεη λα έρεη παξαθνινπζήζεη θαη 

λα έρεη εμεηαζηεί επηηπρψο ζε ζαξάληα ελλέα (49) καζήκαηα ησλ 3 ή 6 σξψλ εβδνκαδηαίαο 

δηδαζθαιίαο, θαη λα έρεη εθπνλήζεη θαη ππνζηεξίμεη δεκνζίσο πηπρηαθή εξγαζία ζε έλα 

απφ ηνπο πέληε πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Ο 

βαζκφο ηνπ πηπρίνπ πξνθχπηεη σο εμήο: {(άζξνηζκα βαζκνινγίαο ζε 46 καζήκαηα) + 3 Υ 

(βαζκφο πηπρηαθήο)}: 49. Τπελζπκίδεηαη φηη ε μέλε γιψζζα ππνινγίδεηαη σο έλα (1) 

κάζεκα (κε βαζκφ ηνλ κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ησλ 4 επηπέδσλ). Ο αξηζκφο ησλ 

ππνρξεσηηθψλ (Τ), ησλ ππνρξεσηηθά επηιεγνκέλσλ (ΤΔ) καζεκάησλ, ησλ καζεκάησλ γηα 

ηηο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ, θαζψο θαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ νθείιεη λα 

παξαθνινπζήζεη ν θνηηεηήο απφ θάζε ηνκέα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίνακαρ Δξαμηνιαίων Μαθημάηων καηά Σομέα 

Σομείρ Τ ΤΔ εμινάπια ύνολο 

Α' 3 3 (1) 6 

Β' 3 3 (1) 6 

Γ' 2 4 (1) 6 

Γ' 4 3 (1) 7 

Δ' 2 5
*
 (1) 7 

Γηδαθηηθέο Μεζνδνινγίεο
**

 5   5 

Ξέλε Γιψζζα (4)   (4)
***

 

ρνιηθή πξαθηηθή  ΠΑ 4   4 

Διεχζεξεο Δπηινγέο (ΔΔ)   (1) 4 

                                                           
1
 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. Παξάξηεκα 1. 

Παράρτημα1-ΠροπτυχιακόςΟΣ2008-09.doc
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Πηπρηαθή Δξγαζία    3
****

 

ύνολο 24 18 (6) 49 

Παξαηεξήζεηο 

Οη εληφο παξελζέζεσο αξηζκνί ζπλππνινγίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ  ΤΔ καζεκάησλ. 
 

*
 Οη 5 ΤΔ ηνπ Δ΄ Σνκέα θαηαλέκνληαη σο εμήο:  

2 απφ ηελ πεξηνρή Δ01: Μαζεκαηηθά,  

2 απφ ηελ πεξηνρή Δ02: Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη  

1 απφ ηελ πεξηνρή Δ03: Πιεξνθνξηθή. 
 

**
 Οη δηδαθηηθέο Μεζνδνινγίεο αληηζηνηρνχλ ζηνπο θσδηθνχο: Γ0106, Γ01 11, Γ04 07, Δ01 

07 θαη  Δ02 06 
***

 Γηα ηα  4 επίπεδα ηεο ΞΓι ππνινγίδεηαη έλαο βαζκφο. 
****

 Ζ πηπρηαθή εξγαζία ηζνδπλακεί κε 3 καζήκαηα ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ηνπ 

πηπρίνπ 
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4. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΠΟΤΓΩΝ
2
 

Οη Γενικέρ Διαηάξειρ πνπ δηέπνπλ ην παξαπάλσ πξφγξακκα νξίδνπλ φηη: 

1. Ζ δνκή, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ, απφ ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Έγθξηζεο, απφ ηνλ Δζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, θαζψο θαη απφ ηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ΠΜ.  

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, φπσο απηέο αλαιχνληαη 

παξαθάησ, εμεηδηθεχνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ξπζκίδνπλ κε εληαίν ηξφπν ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ηα νπνία δελ ξπζκίδνληαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, αιιά, είηε παξέρνληαη γηα απηά ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο απφ ηνλ λφκν, είηε 

ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (άξζξν 1). 

 

Πποϋποθέζειρ και διαδικαζίερ επιλογήρ για ηον Α’ κύκλο μεηαπηςσιακών ζποςδών 

χκθσλα κε ην Άξζξν 3 γίλεηαη ε ζρεηηθή Πξνθήξπμε ζέζεσλ θαη αλαθνηλψλνληαη νη 

Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (α. Οη ππνςήθηνη γηα ην ΠΜ πξέπεη λα είλαη (i) θάηνρνη 

πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ πηπρίνπ επίζεκα αλαγλσξηζκέλσλ 

ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπο λα έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη θαη λα έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο ζε δχν καζήκαηα Δπηζηεκψλ Αγσγήο, 

(ii) θάηνρνη πηπρίνπ TEI νη νπνίνη είλαη θαη απφθνηηνη ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. γ. Γηα  

αιινδαπνχο θαη νκνγελείο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη θαηέρνπλ πηπρίν ΑΔΗ ηζφηηκν κε εθείλα 

ησλ ειιεληθψλ ΑΔΗ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε επαξθήο γλψζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, ε νπνία πηζηνπνηείηαη κε δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ε Γ..Δ.. ηνπ πξνγξάκκαηνο. δ. 

Γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε θαηνρή κηαο μέλεο γιψζζαο  

(αγγιηθήο, γαιιηθήο, γεξκαληθήο ή ηηαιηθήο). Ζ επαξθήο γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο 

πηζηνπνηείηαη  απφ ζρεηηθή εμέηαζε πνπ δηελεξγείηαη κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο 

Δμεηάζεσλ) θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη. 

Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ νξίδνληαη κε ζρεηηθφ άξζξν ελψ ε  αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ θαη ε βαζκνιφγεζή ηνπο γίλεηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ: 

Α) Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ θαη  Β) Γξαπηέο εμεηάζεηο. 

 

Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) νξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θαη είλαη 4 αθαδεκατθά εμάκελα. ε 

εηδηθέο κφλν πεξηπηψζεηο θαη κε απφθαζε ηεο ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο είλαη δπλαηή ε 

παξάηαζε ηνπ παξαπάλσ νξηζζέληνο ρξφλνπ γηα δχν (2) ην πνιχ εμάκελα αθφκα. Ζ 

                                                           
2
 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. Παξάξηεκα 2. 

Παράρτημα2-ΠΜΣ-ΦΕΚ-Κανονισμός.doc
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παξάηαζε απηή κπνξεί λα δνζεί κφλν κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηνκέα, φηαλ 

ζπληξέρνπλ ζπνπδαίνη ιφγνη π.ρ. ζνβαξνί ιφγνη πγείαο. Ζ πξφηαζε απηή ππνβάιιεηαη πξνο 

έγθξηζε ζηελ ΓΔ. ε θάζε πεξίπησζε  γηα λα εμεηαζηεί αίηεζε παξάηαζεο ζπνπδψλ 

πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ε πξφηαζε εθπφλεζεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο θαη λα έρεη 

εγθξηζεί απφ ηε ΓΔ. 

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ αλψηαηνπ απηνχ ρξνληθνχ νξίνπ, ν κεηαπηπρηαθφο 

θνηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ην ΠΜ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ηνκέα πξνο ηελ ΓΔ, ε 

νπνία θαη ιακβάλεη ηε ζρεηηθή απφθαζε.  

 

Ζ δηδαζθαιία καζεκάησλ, θνίηεζε, εμεηάζεηο νξίδνληαη αλά εμάκελν ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη δεθαηξείο (13) ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο γηα δηδαζθαιία θαη δχν (2) εβδνκάδεο 

γηα εμεηάζεηο. Αλ ε δηδαζθαιία θάπνηνπ καζήκαηνο δηαξθέζεη ιηγφηεξν απφ δέθα 

εβδνκάδεο ή ιηγφηεξν απφ ηξηάληα ζπλνιηθά ψξεο δηδαζθαιίαο, ην κάζεκα ζεσξείηαη φηη 

δελ δηδάρζεθε επαξθψο θαη νη θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ην παξαθνινπζήζνπλ ζε 

επφκελν εμάκελν. Ζ θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη ν θνηηεηήο κπνξεί λα απνπζηάζεη 

κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην πνιχ γηα δχν ηξίσξα (άξζξν 8). 

 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ πεξηιακβάλεη καζήκαηα θνξκνχ, 

καζήκαηα εηδίθεπζεο θαη κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία. ηα καζήκαηα απηά 

κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ άιια ή λα ηξνπνπνηεζνχλ ηα ππάξρνληα, χζηεξα 

απφ απφθαζε ηεο ΓΔ. Σα καζήκαηα θνξκνχ επηδηψθνπλ λα θέξνπλ ηνλ κεηαπηπρηαθφ 

θνηηεηή ζε κηα πξψηε γλσξηκία θαη επαθή κε ηηο κεζφδνπο έξεπλαο πνπ εθαξκφδνληαη ζην 

ρψξν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, λα ηνλ πξνβιεκαηίζνπλ θαη λα ηνλ εμνηθεηψζνπλ κε 

κεζνδνινγηθά θαη επηζηεκνινγηθά ζέκαηα.  

 

Μαθήμαηα Κοπμού είλαη: 

α. Μεζνδνινγία Έξεπλαο Ι 

β. Μεζνδνινγία Έξεπλαο ΙΙ 

γ. Σηαηηζηηθή Ι ( Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή) 

δ. Δπαγσγηθή Σηαηηζηηθή ΙΙ  & Δπεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο Δπηζηήκεο 

Αγσγήο  κε ρξήζε Ζ/Τ 

ε. Colloquium 

 

Μαθήμαηα Ειδίκεςζηρ είλαη: Σν  Μάζεκα Τνκέα θαη ην Μάζεκα Δηδίθεπζεο 

Σν κάζεκα  Σνκέα νξγαλψλεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ θάζε Σνκέα ρσξηζηά κε 

επζχλε ηνπ δηεπζπληή ηνπ, εθφζνλ ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, 

δειαδή ηνπιάρηζηνλ 3. ε θάζε πεξίπησζε, ν Σνκέαο κεξηκλά ψζηε νη κεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο ηνπ λα δηδαρζνχλ ην κάζεκα απηφ ζηα ηξία πξψηα εμάκελα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ο 

δηεπζπληήο ηνπ Σνκέα νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ πιήξε θαηάινγν ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ην πεξηερφκελν 

θαη ηα αληηθείκελα δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο σο θαη ηνπο δηδάζθνληεο θάζε γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ.  
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Μεηαπηςσιακή Επγαζία 

Ζ κεηαπηπρηαθή εξγαζία ζπληάζζεηαη θαη θαηαηίζεηαη απφ ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή 

ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο θαη ησλ δχν άιισλ κειψλ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

επηηξνπήο.  

Σν Άξζξν 9 θαζνξίδεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Β‟ Κχθινπ - Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 

 

Πποϋποθέζειρ και διαδικαζίερ επιλογήρ για ηην εκπόνηζη διδακηοπικήρ διαηπιβήρ 

1. Γηα ηελ εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

• Να  είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, πνπ νδεγεί ζε 

εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

• Να έρνπλ επαξθή γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο. 

• Να γίλνπλ δεθηνί απφ θάπνην κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηελ 

επίβιεςε θαη ηελ θαζνδήγεζε ελφο ππνςεθίνπ σο πξψην απφ ηα ηξία κέιε ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Σν κέινο ΓΔΠ πνπ αλαιακβάλεη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

ππνςεθίνπ, σο επηβιέπσλ, δελ κπνξεί λα αλήθεη ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα.  

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ γίλεηαη απφ ηε ΓΔ κεηά ηελ πξφηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. 

 

Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΓΓ) νξίδεηαη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 5 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θαη είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηξία (3) αθαδεκατθά 

έηε απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη 

ην ζέκα θαη ν επφπηεο, ελψ ε κέγηζηε δηάξθεηα είλαη πέληε (5) αθαδεκατθά έηε. ε εηδηθέο 

κφλν πεξηπηψζεηο θαη κε απφθαζε ηεο ΓΔ είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ. 

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ αλψηαηνπ απηνχ ρξνληθνχ νξίνπ, ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο 

δηαγξάθεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ηνκέα πξνο ηελ ΓΔ, ε νπνία θαη ιακβάλεη ηε 

ζρεηηθή απφθαζε. 
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5. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ 

Σα Δξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο είλαη ηα εμήο
3
: 

 

Eπγαζηήπιο Διδακηικήρ Θεηικών Eπιζηημών 

 (Π.Γ. 353/89/ΦEK  159A/14-6-89) 

Γηεπζπληήο: Παλαγηψηεο Mηραειίδεο  

Σν εξγαζηήξην έρεη σο απνζηνιή: 

α) Σελ θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο ζε 

πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. 

β) Σελ θάιπςε  δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ άιισλ  Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο, εθφζνλ ηνχην είλαη δπλαηφ θαη δεηείηαη απφ ηα ηκήκαηα απηά. 

γ) Σε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηε δηδαθηηθή ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ζηα ζπλαθή 

αληηθείκελα θαη γεληθφηεξα ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο θαη ηηο ζπλαθείο πξνο απηέο. 

γ) Σελ παξνρή ππεξεζηψλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ N. 1268/1982 

ε) Σε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο γηα πξνψζεζε ζεκάησλ θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

 

ηα πιαίζηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηδαθηηθήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί ην Δξγαζηήξην Φπζηθήο-Υεκείαο θαη ην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο.  

O εμνπιηζκφο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο απνηειείηαη απφ 18 Ζ/Τ κε 

επεμεξγαζηέο Pentium IV, 2,4 GHz, 256 Ram, DVD 16X. Δπίζεο 5 ε/π Pentium III,  

ζπλδεκέλνπο ζε ηνπηθφ δίθηπν (Windows 2000) κε αλάινγν εμνπιηζκφ ζε εθηππσηέο, 

ζαξσηέο (4 HP scanjet 3500c), πνιπκέζα θαη ινγηζκηθφ (Microsoft Office, Front Page, 

PhotoShop, Toolbook Instructor, AuthorWare, SPSS θιπ.). Δπίζεο ππάξρεη ζχλδεζε κέζσ 

ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ην Γηαδίθηπν. Οη 

ηξέρνπζεο εξγαζίεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζηεξηαθήο θαη 

πξαθηηθήο εξγαζίαο ζηα ζρνιεία, ηελ αμηνιφγεζε θαη απνηίκεζε αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θπξίσο ζηελ πεξηνρή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εηζαγσγήο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία, ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ 

πνιπκέζσλ γηα απηνδχλακε θαη θαζνδεγνχκελε κάζεζε θαζψο θαη ηζηνζειίδσλ ζηηο 

πεξηνρέο θπξίσο ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηελ εθηίκεζε αλαγθψλ 

θαη αληίζηνηρε νξγάλσζε θαη αλάπηπμε επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ, ηε κειέηε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο πξνγξακκάησλ  

Σν Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ Δξγαζηεξίνπ πεξηιακβάλεη: Γλσξηκία κε ηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο, Μεηαηξνπέο Μεηξήζεσλ Μήθνπο, Βάξνπο, Πίεζεο & Όγθνπ, Ππζαγφξεην 

Θεψξεκα, Πεξηνδηθφο Πίλαθαο ηνηρείσλ, σκαηηδηαθή Φπζηθή - Έλα Παξάζπξν ζηε 

Γέλλεζε ηνπ Υξφλνπ. Δπίζεο, ην Δξγαζηήξην έρεη δηνξγαλψζεη  Γηεζλή πλέδξηα ζην ρψξν 

                                                           
3
 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. Παξάξηεκα 3. 

http://www.clab.edc.uoc.gr/physics/front_1.htm
http://www.clab.edc.uoc.gr/physics/front_1.htm
http://www.clab.edc.uoc.gr/physics/light/metric%20calculations.html
http://www.clab.edc.uoc.gr/educationalmaterials/pethagoras%20theorem.html
http://www.clab.edc.uoc.gr/educationalmaterials/pethagoras%20theorem.html
http://www.clab.edc.uoc.gr/educationalmaterials/table%20of%20elements/PeriodicTable.html
http://www.clab.edc.uoc.gr/materials/pc/WELCOME.HTML
http://www.clab.edc.uoc.gr/materials/pc/WELCOME.HTML
Παράρτημα3-ΦΕΚ-εργαστηρίωνΠΤΔΕ.doc
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ηεο δηδαθηηθήο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, παξέρεη παξάιιεια ειεθηξνληθή ππνζηήξημε 

καζεκάησλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. θαη έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

Επγαζηήπιο Έπεςναρ ηων Επιζηημών ηηρ Αγωγήρ και O-A Μέζων 

(Π.Γ. 482/93  ΦEK 218/31-12-93) 

Γηεπζπληήο: Βαζίιεηνο Μαθξάθεο 

Σν Δξγαζηήξην απηφ θαιχπηεη ηηο εξεπλεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο αλάγθεο 

ζηηο αθφινπζεο γλσζηηθέο πεξηνρέο: Ηζηνξία θαη θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, 

πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή, Θεσξία θαη κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο, Δθπαηδεπηηθή 

ηερλνινγία, Δθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, Γηδαθηηθή-κεζνδνινγία ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ, 

Θεσξίεο θαη δηαηαξαρέο ηεο κάζεζεο, Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ρνιηθφο 

θαη επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. 

 Έρεη σο απνζηνιή: 

1. Σελ θάιπςε δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο  

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο,  ηδηαίηεξα  ζε ζέκαηα  ςπρνπαηδαγσγηθήο 

έξεπλαο, παξαγσγήο  νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ζηε 

ρξήζε ησλ κέζσλ απηψλ. 

2. Σε δεκηνπξγία ζρνιηθνχ κνπζείνπ θαη αξρείνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

3. Σελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ παηδαγσγηθψλ  

επηζηεκψλ γηα πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. 

4. Σελ επηδίσμε ζπλεξγαζίαο κε κέιε ΓEΠ άιισλ ζπγγελψλ ηκεκάησλ  ησλ AEI ηεο  

ρψξαο θαζψο θαη Παλεπηζηεκίσλ ή Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ ηεο αιινδαπήο. 

5. Σελ παξνρή ππεξεζηψλ θαηά πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ λ. 1268/1982. 

6. Σε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο γηα πξνψζεζε ζεκάησλ θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

7. Σελ έθδνζε επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ, φπνπ δεκνζηεχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξεπλεηηθήο θαη ινηπήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειψλ ΓEΠ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Γ.E. θαη άιισλ ζπγγελψλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο, ησλ AEI ηεο ρψξαο  θαη 

παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. 

 

Το Επγαζηήπιο Διαπολιηιζμικών και Μεηαναζηεςηικών Μελεηών (E.ΔIA.M.ME.) 

(Π.Γ. 147/96, ΦEK 111/10-6-1996)  

Γηεπζπληήο: Mηράιεο Γακαλάθεο 

Σν Δξγαζηήξην απηφ έρεη ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο. 

α) Να εξεπλά θαη λα πξνσζεί ηα ζέκαηα παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ Διιήλσλ ηεο 

δηαζπνξάο θαη ηδηαίηεξα ησλ απνδήκσλ Διιήλσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο θαηάζηαζε ζηηο ρψξεο πνπ δνπλ θαη κε ηηο 

πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ζηηο ρψξεο απηέο. 

β) Να εξεπλά θαη λα πξνσζεί εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ησλ παιηλλνζηνχλησλ Διιήλσλ θαη 

ησλ αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα , ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο, 

πνιηηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα. 
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γ) Να θαηαξηίδεη θαη λα επηκνξθψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαινχληαη λα δηδάζθνπλ 

ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα ζε καζεηέο ειιεληθήο ή κε ειιεληθήο θαηαγσγήο ζην 

εμσηεξηθφ, ζηνπο παιηλλνζηνχληεο έιιελεο καζεηέο θαη ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ζηελ 

Διιάδα. 

δ) Να παξάγεη δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο, σο δεχηεξεο γιψζζαο 

θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ  πνιηηηζκνχ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο καζεηψλ. 

ε) Να πξνσζεί ηε δηπνιηηηζκηθή-δηγισζζηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, 

κέζα απφ ηελ έξεπλα, θαη ηε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα ζπλαθή κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

ζη) Να πξνσζεί ηε "δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε" θαη ηελ  "Δπξσπατθή δηάζηαζε" ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζηελ Διιάδα. 

δ)  Να πξνσζεί δηαπνιηηηζκηθέο, ζπγθξηηηθέο θαη ηζηνξηθν-θνηλσληνινγηθέο κειέηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ηζηνξηθνθνηλσληθή εμέιημε θαη ζηηο ζχγρξνλεο εθθάλζεηο ηεο παηδείαο θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Δπξσπατθψλ θαη ησλ Mεζνγεηαθψλ ρσξψλ. 

 

Επγαζηήπιο Μελέηηρ και Έπεςναρ ηηρ Γλώζζαρ και ηηρ Λογοηεσνίαρ ζηην 

Εκπαίδεςζη  (Ε. Μ. Ε. Γ. ΛΟ.)  

(Τπ. Απφθαζε 119613/Β1/29-9-09, ΦEK Β2172/2-10-2009)  

Γηεπζπληήο: Αιεμάλδξα Εεξβνχ 

Σν Δξγαζηήξην απηφ έρεη ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο. 

Σν εξγαζηήξην έρεη σο ζθνπφ ηε κειέηε θαη ην ζρεδηαζκφ θαηλνηφκσλ πνιηηηζηηθψλ 

δξάζεσλ πνπ έρνπλ σο απνδέθηε ην παηδί θαη αλαπηχζζνληαη εληφο θαη εθηφο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Δηδηθφηεξα, αληηθείκελν εξεπλψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: 

1. Ζ δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ καζεκάησλ θαη ν εκπινπηηζκφο 

ηνπο κέζσ ηνπ ζεάηξνπ, 

ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, ηεο ινγνηερλίαο, αθφκα θαη ηνπ θηινζνθηθνχ ιφγνπ. 

2. Ζ κειέηε ησλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ απεπζχλνληαη ζην παηδί, φπσο π.ρ. ε 

εηθφλα ή ην βηβιίν (ζρνιηθφ − εμσζρνιηθφ − παξαζρνιηθφ) θαη ε ρξήζε ηνπο ζην ζρνιείν. 

3. Ο ζρεδηαζκφο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θηιαλαγλσζίαο θαη ηελ επαθή κε ην έξγν ηέρλεο. 

4. Ζ πξνεηνηκαζία, ε εθπαίδεπζε θαη ε ελ γέλεη επαηζζεηνπνίεζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ 

απξηαλψλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο. 

5. Ζ θάιπςε ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

Σκήκαηνο, θαζψο θαη άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζε ζέκαηα πνπ 

εκπίπηνπλ ζηα αληηθείκελα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εξγαζηεξίνπ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη 

ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο. 

6. Σε δηεμαγσγή βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. 

7. Ζ δηεμαγσγή θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο 

γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο θαη έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ηνλ ειιεληθφ, ηνλ επξσπατθφ 

θαη ηνλ δηεζλή ρψξν. 
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8. Σε ζπλεξγαζία θάζε κνξθήο κε θέληξα εξεπλψλ θαη αθαδεκατθά ηδξχκαηα εκεδαπήο 

θαη αιινδαπήο, εθφζνλ νη επηζηεκνληθνί ζηφρνη, ζπκπίπηνπλ, ζπκβαδίδνπλ θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε εθείλνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

9. Σε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ ζπκπνζίσλ 

ζπλεδξίσλ θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνζηεχζεσλ 

θαη εθδφζεσλ θαη ηελ πξφζθιεζε Διιήλσλ θαη μέλσλ αλαγλσξηζκέλσλ επηζηεκφλσλ. 

10. Σελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην π.δ. 159/1984 

«Πξνυπνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηα παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα ζε ηδηψηεο θαη 

θάζε λνκηθήο κνξθήο νξγαληζκνχο» (Α΄ 53) 

 

Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κέρξη ηψξα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ην εξγαζηήξην 

θαηαλέκνληαη ζηα παξαθάησ πέληε επηζηεκνληθά πεδία: 

Α. Ζ πξφζιεςε ηεο αξραηφηεηαο: ρξήζεηο ad usum delphini 

Β. Ζ Διιεληθή Λνγνηερλία γηα παηδηά θαη λένπο πιάη ζηελ Παγθφζκηα 

Γ. Σα γξάκκαηα ζηελ Κξήηε θαη ε Δθπαίδεπζε 

Γ. Ζ δηαρείξηζε ηεο (λεφηεξεο) ηζηνξηθφηεηαο γηα λεαξνχο αλαγλψζηεο 

Δ. Σν ζέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Κνηλσλία. 

Κνηλφ ζηνηρείν ζηα πέληε απηά εξεπλεηηθά πεδία θαη ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηνπο 

είλαη ε παξνπζία ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ σο καζεηή, αλαγλψζηε, απνδέθηε 

αθεγήζεσλ, ζεαηή, δξψληνο πξνζψπνπ, αιιά θαη σο ζθεπηφκελνπ λεαξνχ ελειίθνπ θαηά 

ηελ εχζηνρε έθθξαζε ηνπ Fernand Braudel. Σν Δξγαζηήξην έρεη ζθνπφ λα αλαπηχμεη θαη 

λα εκπινπηίζεη απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηηο εληάμεη ζε 

ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. 

 

Διαδπαζηική Έκθεζη-Επγαζηήπιο Σσολικού Μοςζειακού Υλικού (ΔΕΣΜΥ)  

Υπεχζπλνο: Αληψλεο Υνπξδάθεο 

Πξφθεηηαη γηα κε ζεζκνζεηεκέλν εξγαζηήξην, ηνπ νπνίνπ ε νξγάλσζε θαη αλάπηπμε 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2008. Οη ζηφρνη ηνπ θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ 

βαζίδνληαη ζηελ Βηβιηνζήθε, ην Αξρείν θαη ην κνπζεηαθφ πιηθφ ηεο πξψελ Παηδαγσγηθήο 

Αθαδεκίαο Ζξαθιείνπ θαη ησλ κνπζεηαθήο αμίαο αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ 

ζρνιεία ηεο Κξήηεο, ε δε αλάπηπμή ηνπ άξρηζε απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη Πξπηαληθέο Αξρέο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο παξαρψξεζαλ ην ηζφγεην ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ Ξελία ζην 

Ρέζπκλν (πλεδξίαζε Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ 585/11-4-2008 – βι. ζρεηηθά θαη 

Παξάξηεκα 8). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο ρξεκαηνδφηεζε, παξά 

φ,ηη κπνξεί λα παξαζρεζεί κέζσ ηνπ πεληρξνχ εηήζηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Σκήκαηνο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ δαπάλεο. 

Ζ Βηβιηνζήθε ηεο πξψελ Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ζξαθιείνπ πεξηιακβάλεη πινχζην 

πιηθφ θαη απνηειεί ρξήζηκν θαη απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο 

ηνπ Σκήκαηνο, αιιά θαη άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη παηδαγσγηθά καζήκαηα, ελψ παξάιιεια είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο. Παξάιιεια, ζηνλ 

ίδην ρψξν, καδί κε ηελ Βηβιηνζήθε, ζηεγάδεηαη θαη ην Αξρείν ηεο πξψελ Παηδαγσγηθήο 
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Αθαδεκίαο Ζξαθιείνπ (ηίηινη ζπνπδψλ, βηβιία χιεο, πξαθηηθά ζπλεδξίαο θαζεγεηψλ 

θιπ.). Δθηφο, φκσο, απφ ην αξρεηαθφ απηφ πιηθφ, ππάξρεη αξθεηφ πιηθφ απφ επνπηηθά θαη 

άιια κέζα, πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί θαη δηαθπιαρζεί απφ ην Σκήκα κεηά απφ πξνζθνξά 

Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο Κξήηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εθζεζηαθνχ ρψξνπ. Σν πιηθφ 

απηφ πεξηιακβάλεη ζρνιηθνχο ράξηεο, φξγαλα θαη απιέο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ 

δηδαζθαιία θπζηθήο θαη αλζξσπνινγίαο, ράξηηλνη πίλαθεο πνπ ρξεζίκεπαλ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ηεο ηζηνξίαο, ηεο δσνινγίαο θαη θπηνινγίαο, παιηά 

παηδαγσγηθά βηβιία, ζρνιηθά εγρεηξίδηα, καζεηνιφγηα, γξαπηά καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, 

κειαλνδνρεία, καζεηηθά θπηνιφγηα, ζθξαγίδεο, κεραλέο πξνβνιήο εθπαηδεπηηθψλ ηαηληψλ, 

ζξαλία, κνπζηθά φξγαλα θιπ. Σα πιηθά απηά ζα κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ απφ θνηηεηέο θαη 

εξεπλεηέο. Παξάιιεια, ε έθζεζε ησλ παιηψλ απηψλ ζρνιηθψλ αληηθεηκέλσλ, έρεη 

ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ επξχηεξε ηνπηθή θνηλσλία, ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη ιεηηνπξγεί 

ην Παλεπηζηήκηφ Κξήηεο σο πλεπκαηηθφο θνξέαο. 

Έηζη, ε ΓΔΣΜΥ ζα απνηειέζεη ηνλ ππξήλα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζηαδηαθφ εκπινπηηζκφ 

ελφο κφληκνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ ζπιινγήο παιηψλ ζρνιηθψλ αληηθεηκέλσλ γηα ηε 

δηαθχιαμε θαη δηαηήξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ καο, πνπ ζα είλαη 

παξάιιεια εξεπλεηηθφ εξγαζηήξην-ζπνπδαζηήξην ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ καο αιιά θαη πνιιψλ άιισλ εξεπλεηψλ απφ ηελ ππφινηπε ρψξα. 
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6. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ 

Σν Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Γ.Γ.Δ.) “Μαξία Ακαξηψηνπ” είλαη εληαγκέλν ζην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ην νπνίν 

έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ 128 

(ΦΔΚ. 104/15.5.1998, η. Α )́
4
 

θνπφο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ. “Μαξία Ακαξηψηνπ” είλαη ε κεηεθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

ηα πιαίζηα απηά ην Γηδαζθαιείν Γ.Δ. “Μαξία Ακαξηψηνπ” επηδηψθεη: 

α) Να παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο·. 

β) λα πξνάγεη ηελ έξεπλα, ηελ παξαγσγή θαη ηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

γ) λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πξφζζεηεο γεληθέο θαη εηδηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ειεχζεξε θαη ηζφηηκε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Ζ δνκή, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ. Δ. “Μαξία Ακαξηψηνπ” θαζνξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2327/1995 (ΦΔΚ 156/31.7.1995, η. Α΄). 

 

Κανόνερ λειηοςπγίαρ 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ πκβνπιίσλ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ δηέπεηαη απφ ηνπο 

αθφινπζνπο θαλφλεο, εθηφο αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή λνκηθή ξχζκηζε.  

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο επηηξνπήο ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ 

ζπγθαιεί ην φξγαλν κε έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαη ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο ζπλεδξίαζεο. Ζ πξφζθιεζε κε ην απαξαίηεην πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ δηαλέκεηαη ηνπιάρηζην δχν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. ε επείγνπζα 

πεξίπησζε ε πξφζθιεζε αξθεί λα γίλεη ηειεθσληθά, νπφηε απνδεηθλχεηαη απφ ζεκείσζε ζε 

εηδηθφ βηβιίν πνπ ηεξεί ν/ε Γξακκαηέαο ηνπ Γηδαζθαιείνπ. 

Σν φξγαλν βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ είλαη παξφληα ηα κηζά απφ ηα κέιε ηνπ πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ. Γηαθνξεηηθά ην φξγαλν κπνξεί λα ζπγθιεζεί εθ λένπ εληφο  δέθα εκεξψλ, 

νπφηε ηειεί ζε απαξηία νζαδήπνηε κέιε θαη αλ είλαη παξφληα.  

Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδεηνχληαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη.  Με απφθαζε 

ηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ ε ζεηξά κπνξεί λα κεηαβιεζεί. Θέκαηα κε ην ραξαθηήξα 

ηνπ θαηεπείγνληνο κπνξεί λα ζπδεηεζνχλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, χζηεξα απφ απφθαζε ησλ 

δχν ηξίησλ ησλ κειψλ.  

Ζ ζπδήηεζε είλαη ειεχζεξε γηα φια ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ, κε ηε ρξήζε εχινγνπ ρξφλνπ γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ απφςεσλ ηνπο. Δηζεγεηήο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη ν 

Πξφεδξνο ή κέινο ηνπ νξγάλνπ πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηνλ  Πξφεδξν σο εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο.  

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ απνθάζεσλ κεξηκλά ν/ε Πξφεδξνο. Γηα θάζε ζπλεδξίαζε ηεξνχληαη πξαθηηθά ζηα νπνία 

                                                           
4
 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. Παξάξηεκα 4. 

Παράρτημα4-Διδασκαλείο-Κανονισμός-ΟΣ.doc
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θαηαρσξνχληαη ζπλνπηηθά ή θαη απηνχζηα, αλ ζπληξέρεη εηδηθφο ιφγνο, νη εηζεγήζεηο, νη πξνηάζεηο, 

νη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο.  

Ο Γξακκαηέαο έρεη ηελ επηκέιεηα θαη ηελ επζχλε, απφ θνηλνχ κε ηνλ Πξφεδξν, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα, δίρσο 

άιιε επηθχξσζε θαη ηα πξσηφηππά ηνπο θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γηδαζθαιείνπ. 

Γπαμμαηειακή ςποζηήπιξη  και Οικονομική διασείπιζη  

Ζ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Γ. Δ., νη δηαδηθαζίεο θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

αληίζηνηρεο ζέζεηο, ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ Α. Δ. Η. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Γηδαζθαιείνπ .Γ. Δ. είλαη δπλαηφλ λα 

απνζπψληαη εθπαηδεπηηθνί, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ. . 

Ζ δηαρείξηζε ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο γηα ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία, ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζθνπψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ. Δ. γίλεηαη απφ ηε Γ. . Δ. . ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ. Δ 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 

Εγγπαθή και αηομική ςπηπεζιακή μεπίδα 

Ζ εγγξαθή ησλ κεηεθπαηδεπφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην Γηδαζθαιείν Γ.Δ γίλεηαη κε ηελ 

θαηάζεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γηδαζθαιείνπ, κέζα ζηηο λφκηκεο πξνζεζκίεο, αίηεζεο 

εγγξαθήο θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά 

δηαηάμεηο. 

Διάπθπωζη ηων ζποςδών.  

Οη ζπνπδέο ζην Γηδαζθαιείν Γ.Δ “Μαξία Ακαξηψηνπ” ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. δηεμάγνληαη κε βάζε 

ην ζχζηεκα ησλ εμακεληαίσλ καζεκάησλ θαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ θαηαξηίδεη ε 

Γ..Δ. ηνπ Γηδαζθαιείνπ. Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη 

ρξνληθά ζε δχν αθαδεκατθά εμάκελα, ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ, ησλ νπνίσλ νη αθξηβείο 

εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηεο Γ..Δ..  

Οπγάνωζη ηηρ διδαζκαλίαρ. Ζ δηδαζθαιία γίλεηαη ζχκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα πνπ 

θαηαξηίδεηαη κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηδαζθαιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν ησλ 

κεηεθπαηδεπφκελσλ θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία. Ζ θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ 

ζηα εμάκελα γίλεηαη έηζη ψζηε λα είλαη γλσζηά εθ ησλ πξνηέξσλ ηα ρξνληθά πιαίζηα γηα ηε 

δηδαζθαιία καζεκάησλ (δηαιέμεηο, παξαδφζεηο, ζεκηλάξηα), γηα πξαθηηθέο αζθήζεηο ή γηα 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 Ζ Γ..Δ. ηνπ Γηδαζθαιείνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε Γ. ., ξπζκίδεη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα 

ζρεηηθή κε ηε δηάξζξσζε θαη νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε κέιε Γ.Δ.Π ή σξνκίζζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 
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Παπακολούθηζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ διαδικαζίαρ 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, θξνληηζηεξίσλ, αζθήζεσλ, ζεκηλαξίσλ,  

εξγαζηεξίσλ θιπ. εθ κέξνπο ησλ κεηεθπαηδεπφκελσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη ηνλ θαλνληζκφ ζπνπδψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ.  

Οη δηδάζθνληεο απφ θνηλνχ κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηδαζθαιείνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ απνπζηνινγίνπ. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ  ησλ ηξηψλ (3) απνπζηψλ 

απφ παξαδφζεηο, ζεκηλάξηα, αζθήζεηο ή εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, ηφηε ν 

κεηεθπαηδεπφκελνο δελ αμηνινγείηαη θαη ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ή λα επηιέμεη ζε 

επφκελν εμάκελν ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ή άιιν πνπ ην αληηθαζηζηά. 

Ζ Γξακκαηεία δέρεηαη ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο θάζε εξγάζηκε εκέξα, θαη' ειάρηζηνλ επί 

κία θαη κηζή ψξα, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο, λα ππνβάιινληαη 

αηηήζεηο, δειψζεηο καζεκάησλ, θ.ι.π ζχκθσλα ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ   

ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο παξέρνληαη δηδαθηηθά βηβιία ή παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ. Ζ έγθξηζε θαη δηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη ζεκεηψζεσλ γίλεηαη 

κε επζχλε ηνπ αξκφδηνπ Σνκέα ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ζηνλ νπνίν αλήθεη ην κάζεκα. Ζ ζρεηηθή 

απφθαζε επηθπξψλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

Ζκεξίδεο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Γ..Δ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη πίζησζε “Δηδηθψλ Γξάζεσλ” γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε  εθδφζεσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ, ηελ 

νκαδηθή κεηαθνξά κεηεθπαηδεπφκελσλ ζε Πεηξακαηηθά, Πξφηππα θαη άιια Γεκνηηθά ρνιεία, 

Παηδαγσγηθά Ηδξχκαηα θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, κε ζθνπφ ηε 

δηελέξγεηα πξαθηηθψλ αζθήζεσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ζπλδηαζθέςεσλ ή ηελ νξγάλσζε 

Παηδαγσγηθψλ πλεδξίσλ. 
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7. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
5
 

 

Δπαζηηπιόηηηα μελών ΔΕΠ 

χκθσλα κε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλνληαη ζπλνπηηθά ζηα ζηνηρεία δξάζεσλ ησλ 

κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο απφ ην 2004 έσο ην 2009: 

 

ςνολικά ηοισεία: Αξηζκφο Δπηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ 

ΔΣΟ Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Η Κ 

2009 8 23 3 49 1 21 7 7 37 8 

2008 2 28 4 49  8 8 10 48 14 

2007 6 18 4 50 2 13 5 11 35 15 

2006 8 21 2 46  14 4 5 30 11 

2005 7 16 3 34  8 5 6 25 12 

2004 5 20 2 31  5 2 21 25 7 

ύνολο 36 126 18 259 3 69 31 60 200 134 

       

 

      Δπεξηγήζειρ: 

Α: Βηβιία/κνλνγξαθίεο 

Β: Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

Γ: Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο 

Γ: Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο 

Δ: Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο  

Ε: Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο 

H: πιινγηθνί ηφκνη ζηνπο νπνίνπο θαη επηζηεκνληθφο εθδφηεο είλαη κέινο ΓΔΠ ηνπ    

     Σκήκαηνο  

Θ: Άιιεο εξγαζίεο 

Η: Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ εθδίδνπλ πξαθηηθά 

Κ: Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά 

                                                           
5
 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. ηα βηνγξαθηθά ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο ζην Παξάξηεκα 5. 

Παράρτημα5-CV.doc
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ςνολικά ηοισεία: Αλαγλψξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

 

ΔΣΟ Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ 

2009 150 15 7 29 29 33  

2008 143 20 6 28 27 16  

2007 136 16 4 22 24 16  

2006 123 17 5 14 19 18  

2005 117 24  13 16 13  

2004 392 15  15 15 15  

ύνολο 1061 107 22 121 130 111  

 

Δπεξηγήζειρ: 

Α: Δηεξναλαθνξέο 

Β: Αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ/επηζηεκνληθνχ ηχπνπ 

Γ: Βηβιηνθξηζίεο 

Γ: πκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ 

Δ: πκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ 

Ε: Πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο 

Ζ: Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 
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8. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΤ   

    ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΦΟΗΣΖΣΔ &ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ
6
 

Πξηλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ κνηξάζηεθε 

ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο, ραξαθηεξηζηηθά παξαζέηνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζηνλ 

νπνίν θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ πνπ έρεη δεηήζεη ην Σκήκα απφ ην 

Τπνπξγείν, απφ ην 2000 κέρξη ζήκεξα. Οη αξηζκνί εχγισηηα παξνπζηάδνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο, νη νπνίεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ 

θνηηεηψλ πνπ ην Τπνπξγείν θάζε θνξά ζηέιλεη πξνο ην Σκήκα: 

2000-01 (200), 2001-02    (200),    2002-03 (150)    2003-04 (120)    2004-05 (90),    

2005-06 (90),    2006-07 (0), 2007-08 (κε απφθαζε ηεο Γ 329/29-11-08 δελ 

δφζεθε απάληεζε), 2008-09  (90), 2009-10  (90) θαη    2010-11  (90) 

 

ην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο αιιά θαη ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

επηρεηξείηαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ηε γεληθφηεξε βειηίσζε 

ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο απφ ην Σκήκα, εθπνλήζεθε γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην ην 

νπνίν απεπζχλεηαη ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη απνζθνπεί ζηε ζπιινγή εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ ζην Σκήκα.  

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 38 ζπλνιηθά εξσηήζεηο κε ηε κνξθή δειψζεσλ 

απέλαληη ζηηο νπνίεο θαινχληαη νη θνηηεηέο λα πάξνπλ ζέζε (16 γηα ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ, 14 γηα ην δηδαθηηθφ έξγν, 5 γηα ηηο ππνδνκέο θαη 3 γηα ηηο παξνρέο ηνπ 

Σκήκαηνο), θαζψο θαη κηα αλνηθηή εξψηεζε πνπ αθνξά ζηε δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ ή 

πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ Σκήκαηνο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε ην 2ν δεθαπελζήκεξν Μαξηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-2010 θαη ηελ επίδνζή ηνπ ζηνπο θνηηεηέο 

αλέιαβε απνθιεηζηηθά, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, ν χιινγνο Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο. Ο 

χιινγνο αλέιαβε επίζεο ηε δηαδηθαζία  εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ζε ε/π. Σν ηειηθφ 

δείγκα απνηειείηαη απφ 403 θνηηεηέο, αξηζκφο ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφο αλ κάιηζηα αλαινγηζηεί θαλείο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ 

ηνπ Σκήκαηνο (800 πεξίπνπ θνηηεηέο 1
νπ

 έσο θαη 4
νπ

 έηνπο). Μάιηζηα, νη θνηηεηέο ηνπ 

δείγκαηνο είλαη ζρεηηθά ηζνθαηαλεκεκέλνη ζηα ηέζζεξα έηε θνίηεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

107 θνηηεηέο (26,6%) ήηαλ πξσηνεηείο, 99 (24,6%) δεπηεξνεηείο, 103  (25,6%) ηξηηνεηείο, 

71 (17,6%) ηεηαξηνεηείο, ελψ νη ππφινηπνη 23 θνηηεηέο (5,7%) δελ δήισζαλ ην έηνο 

θνίηεζήο ηνπο. 

Πεπιγπαθικά αποηελέζμαηα 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ηα πεξηγξαθηθά 

απνηειέζκαηα.  Καηά ηελ πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ εκθαλίδνληαη ν κέζνο φξνο (κ.ν) 

                                                           
6
 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. Παξάξηεκα 7α, Παξάξηεκα 7β. 

Παράρτημα7α-ΑξιολόγησηΦοιτητών.doc
Παράρτημα7β-ΑξιολόγησηΦοιτητών-Ερωτηματολόγιο.doc
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αιιά θαη ε ηππηθή απφθιηζε (η.α), σο ζπλνπηηθά κέηξα θεληξηθήο ηάζεο θαη δηαζπνξάο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο. Γηα ηελ επρεξέζηεξε αλάγλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ζεσξνχκε ζθφπηκν εδψ λα ππελζπκίζνπκε φηη ε θσδηθνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ ηηκψλ ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ έγηλε κε ηνλ εμήο ηξφπν: 

πάξα πνιχ ή ζπκθσλψ απφιπηα=5 / αξθεηά ή ζπκθσλψ αξθεηά=4 / κέηξηα ή νχηε ζπκθσλψ 

- νχηε δηαθσλψ=3 / ιίγν ή δηαθσλψ αξθεηά=2 / θαζφινπ ή δηαθσλψ απφιπηα=1. Έηζη, 

κ.ν.=4,12 ζεκαίλεη φηη νη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο, θαηά κέζν φξν, ζπκθψλεζαλ αξθεηά κε 

ηε δήισζε ή ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ θαηεγνξία «αξθεηά». 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί εδψ φηη γηα ηελ επρεξέζηεξε αλάγλσζε ησλ πηλάθσλ 1 έσο 

θαη 4 πνπ αθνξνχλ ζηα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη 

δειψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαζεκία ελφηεηα δελ παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηε ζεηξά 

εκθάληζήο ηνπο ζην εξσηεκαηνιφγην. Οη δειψζεηο έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηνπο ζρεηηθνχο 

πίλαθεο κε βάζε ην χςνο ηεο ηηκήο ηνπ κέζνπ φξνπ. Έηζη ζηηο πξψηεο ζέζεηο βξίζθνληαη 

απηέο κε ηνπο πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο θαη ζηηο ηειεπηαίεο εθείλεο κε ηνπο 

ρακειφηεξνπο. 

Μηα πξψηε γεληθή δηαπίζησζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ζηήιεο «Γελ απάληεζαλ» ζηνπο πίλαθεο 1 έσο θαη 4 είλαη φηη ηα πνζνζηά ησλ θνηηεηψλ 

πνπ εγθαηέιεηςαλ ηηο δηάθνξεο δειψζεηο βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Γελ 

μεπεξλνχλ ζε θακία πεξίπησζε ην 6% ηνπ δείγκαηνο, ελψ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ δειψζεσλ 

ηα πνζνζηά είλαη ζρεδφλ κεδεληθά.   

Ππόγπαμμα Σποςδών 

ηνλ πίλαθα 1 εκθαλίδεηαη, γηα θαζεκία απφ ηηο 16 δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ζην 

Πξφγξακκα πνπδψλ, ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο. 

Απφ ηε κειέηε ηνπ χςνπο ησλ ηηκψλ ηνπ κ.ν ζηηο δηάθνξεο δειψζεηο ηνπ παξαπάλσ 

πίλαθα, νδεγνχκαζηε ζηηο παξαθάησ δηαπηζηψζεηο: 

 ε θακία απνιχησο δήισζε δε θαίλεηαη νη θνηηεηέο λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ αθξαία 

ζεηηθή αμηνινγηθή θαηεγνξία «πάξα πνιχ ή ζπκθσλψ απφιπηα» αιιά νχηε φκσο θαη ζηελ 

αθξαία αξλεηηθή αμηνινγηθή θαηεγνξία «θαζφινπ ή δηαθσλψ απφιπηα». 

 ε έμη ζπλνιηθά δειψζεηο, νη θνηηεηέο ηνπνζεηνχληαη ζηελ θαηεγνξία «αξθεηά ή 

ζπκθσλψ αξθεηά». Σηο δπν πξψηεο ζέζεηο ζηε ζεηξά ηεξάξρεζεο ησλ κέζσλ φξσλ  

θαηαιακβάλεη ε Πξαθηηθή Άζθεζε. Ζ δήισζε «Η Σρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ 

Τκήκαηνο ζπκβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ» εκθαλίδεη ηνλ 

πςειφηεξν κέζν φξν 4,32. Απφ ηελ εμέηαζε ηεο θαηαλνκήο ησλ πνζνζηψλ ησλ θνηηεηψλ 

ζηελ παξαπάλσ δήισζε πξνθχπηεη φηη πνζνζηφ 49,5% ζπκθσλεί απφιπηα, 35,7% 

ζπκθσλεί αξθεηά, 12,5% ηνπνζεηείηαη ζηε κεζαία θαηεγνξία, ελψ ην πνζνζηφ ησλ 

θνηηεηψλ πνπ απάληεζε φηη δηαθσλεί αξθεηά ή απφιπηα είλαη αζξνηζηηθά ζρεδφλ κεδεληθφ 

(2,3%). Γεχηεξε ζηε ζεηξά ηεξάξρεζεο έξρεηαη ε δήισζε «Η Σρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ 

Τκήκαηνο είλαη νξγαλσκέλε κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν» κε κ.ν. 3,81 (22,2%, 43,7%, 27,4%, 5,9% 

θαη 0,8% αληίζηνηρα ). Αθνινπζνχλ νη δειψζεηο «Τν επίπεδν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ» (κ.ν. 3,76), «Η πηπρηαθή εξγαζία πξέπεη λα έρεη πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα» 
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(κ.ν. 3,72), «Τν Πξφγξακκα Σπνπδψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία θαη ελαιιαθηηθέο ζεκαηηθέο 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ» (κ.ν. 3,55) θαη «Τν Πξφγξακκα Σπνπδψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζηελ πξάμε» (κ.ν. 3,52). 

 ε ελληά ζπλνιηθά δειψζεηο νη θνηηεηέο ηνπνζεηνχληαη ζηε κεζαία θαηεγνξία 

«κέηξηα ή νχηε ζπκθσλψ - νχηε δηαθσλψ». Οη δειψζεηο απηέο θαηά ζεηξά ηεξάξρεζεο 

είλαη: «Τν Πξφγξακκα Σπνπδψλ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζθνπνχο & ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Τκήκαηνο» (κ.ν. 3,48), «Τν πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο» (κ.ν. 3,31), «Ο αξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ζε ζρέζε 

κε ην θφξην εξγαζίαο ησλ καζεκάησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο» (κ.ν. 3,16), «Οη παξαδφζεηο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο ησλ θνηηεηψλ» (κ.ν. 2,97), «Τν 

Πξφγξακκα Σπνπδψλ δηαζέηεη επειημία» (κ.ν. 2,88), «Τν Πξφγξακκα Σπνπδψλ ιακβάλεη 

ππφςε ηα ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηψλ» (κ.ν. 2,82), «Τα ζεκηλάξηα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο ησλ θνηηεηψλ» (κ.ν. 2,80), «Ο ζεζκφο ηνπ Αθαδεκατθνχ 

Σπκβνχινπ Σπνπδψλ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά» (κ.ν. 2,76) θαη, ηέινο, νξηαθά «Ο αξηζκφο 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ (παξαδφζεηο, ζεκηλάξηα, θ.ιπ.) είλαη ηθαλνπνηεηηθφο» (κ.ν. 

2,62). 

 Ζ κνλαδηθή δήισζε ζηελ νπνία νη θνηηεηέο ηνπνζεηνχληαη ζηελ θαηεγνξία «ιίγν ή 

δηαθσλψ αξθεηά» είλαη ε δήισζε «Οη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ» κε κέζν φξν 2,31. Απφ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

πξνθχπηεη αζξνηζηηθά φηη κφλν ην 13,4% ησλ θνηηεηψλ ηάζζεηαη ζεηηθά ππέξ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δήισζεο, ηνπνζεηψληαο ηνλ εαπηφ ηνπο ζηηο θαηεγνξίεο «ζπκθσλψ 

απφιπηα» ή «ζπκθσλψ αξθεηά». Αληίζεηα, ε πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ (63,5%) 

ηνπνζεηείηαη αξλεηηθά, ζεκεηψλνληαο ηηο θαηεγνξίεο «δηαθσλψ απφιπηα» ή «δηαθσλψ 

αξθεηά». 

Διδακηικό έπγο 

ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη, ζε ηαμηλνκηθή ζεηξά κε βάζε ην χςνο ηεο ηηκήο ηνπ 

κέζνπ φξνπ, νη 14 δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηνπο δηδάζθνληεο.   

Απφ ηε κειέηε ηνπ χςνπο ησλ ηηκψλ ηνπ κ.ν ζηηο δηάθνξεο δειψζεηο ηνπ παξαπάλσ 

πίλαθα, απνξξένπλ νη παξαθάησ επηζεκάλζεηο: 

 Αλαθνξηθά κε ηα άθξα ηεο θιίκαθαο αμηνιφγεζεο, ε εηθφλα είλαη παξφκνηα κε εθείλε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. ε θακία απνιχησο δήισζε δε θαίλεηαη νη θνηηεηέο λα 

ηνπνζεηνχληαη ζηελ αθξαία ζεηηθή ή αξλεηηθή αμηνινγηθή θαηεγνξία. Δπηπξφζζεηα θαη ζε 

αληίζεζε κε ηε γεληθφηεξε εηθφλα πνπ εκθάληζε ην Πξφγξακκα πνπδψλ, ζηελ παξνχζα 

ζεκαηηθή ελφηεηα εληνπίδεηαη αθφκε κεγαιχηεξε ζχγθιηζε ησλ κέζσλ φξσλ πξνο ην κέζν 

ηεο θιίκαθαο. Γελ παξνπζηάδεηαη ηηκή πνπ λα ππεξβαίλεη ηηο 4 κνλάδεο αιιά νχηε θαη ηηκή 

πνπ λα ηνπνζεηεί ηνπο θνηηεηέο ζηελ θαηεγνξία  «ιίγν ή δηαθσλψ αξθεηά». 

 ε πέληε ζπλνιηθά δειψζεηο, νη θνηηεηέο ηνπνζεηνχληαη ζηελ θαηεγνξία «αξθεηά ή 

ζπκθσλψ αξθεηά». ηηο δπν πξψηεο ζέζεηο βξίζθνληαη νη δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο είηε ηνπ ηξφπνπ εμέηαζεο είηε ηνπ ηξφπνπ 
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δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ ηνπο (νη κέζνη φξνη είλαη 3,89 θαη 3,87 αληίζηνηρα). 

Αθνινπζνχλ νη δειψζεηο «Οη δηδάζθνληεο ελζαξξχλνπλ ηνλ δηάινγν θαη ηελ ειεχζεξε 

έθθξαζε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο (δηαηχπσζε απφςεσλ, εξσηήζεηο, θ.ιπ.)» (κ.ν. 3,76), 

«Τν πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ» (κ.ν. 

3,69) θαη «Οη δηδάζθνληεο είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, 

ψξεο αθξφαζεο, έγθαηξε δηφξζσζε γξαπηψλ, θ.ιπ.)» (κ.ν. 3,52). 

 Όιεο αλεμαηξέησο νη ππφινηπεο 9 δειψζεηο ηνπνζεηνχληαη ζηε κεζαία θαηεγνξία 

«κέηξηα ή νχηε ζπκθσλψ - νχηε δηαθσλψ». Οη δειψζεηο απηέο θαηά ηεξαξρηθή ζεηξά είλαη: «Η 

επηθνηλσλία-ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο θνηηεηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθή» (κ.ν. 3,45), 

«Οη δηδάζθνληεο εκπιέθνπλ ηνπο θνηηεηέο ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο» (κ.ν. 3,26), «Οη 

δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλα κέζα δηδαζθαιίαο» (κ.ν. 3,17), «Οη δηδάζθνληεο 

θξνληίδνπλ γηα ηε δηαξθή αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο ησλ γλσζηηθψλ 

ηνπο αληηθεηκέλσλ» (κ.ν. 3,00), «Οη δηδάζθνληεο ζπλδένπλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε» (κ.ν. 

2,94), «Ο βαζκφο επθνιίαο ησλ εμεηάζεσλ είλαη πςειφο» (κ.ν. 2,89), «Οη δηδάζθνληεο 

ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο κεζφδνπο εμέηαζεο-αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ» (κ.ν. 2,86), «Η 

πξνζέιεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή» (κ.ν. 2,87) θαη, ηέινο, «Οη 

δηδάζθνληεο είλαη αληηθεηκεληθνί ζηε βαζκνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ» (κ.ν. 2,82). 

 Υποδομέρ 

Ζ παξνχζα ελφηεηα αθνξά ζηηο ππνδνκέο θαη θαιχπηεηαη κε 5 ζπλνιηθά δειψζεηο νη 

νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3 ζε ηεξαξρηθή θαη πάιη ζεηξά, κε βάζε ην χςνο ηεο 

ηηκήο ηνπ κέζνπ φξνπ.   

Απφ ηε γεληθφηεξε εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα 3 δηαπηζηψλεηαη εχθνια φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα εκθαλίδεη αξθεηά αδχλακνπο κέζνπο φξνπο. Πην 

αλαιπηηθά: 

 ε ηξεηο απφ ηηο δειψζεηο, νη θνηηεηέο ηνπνζεηνχληαη ζηε κεζαία θαηεγνξία «κέηξηα ή 

νχηε ζπκθσλψ - νχηε δηαθσλψ». Δίλαη νη δειψζεηο «Η Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο είλαη 

πξφζπκε λα εμππεξεηήζεη ηνπο θνηηεηέο» (κ.ν. 3,08), «Τα εξγαζηήξηα ηνπ Τκήκαηνο είλαη 

νξγαλσκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν» (κ.ν. 2,85) θαη «Τν ππάξρνλ δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ 

πξνζσπηθφ εμππεξεηεί επαξθψο ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ» (κ.ν. 2,64). 

 Γηα ηηο ππφινηπεο δπν δειψζεηο  νη θνηηεηέο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ αξλεηηθή 

δηάζεζε. Πξφθεηηαη γηα: α) ηε δήισζε «Ο αξηζκφο ησλ δηδαζθφλησλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ θνηηεηψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο» κε κέζν φξν 2,41. Δδψ, ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ 

ζεκείσζαλ φηη ζπκθσλνχλ απφιπηα ή αξθεηά είλαη 18,2%, ελψ αληίζεηα ην πνζνζηφ ησλ 

θνηηεηψλ πνπ ζεκείσζαλ φηη δηαθσλνχλ απφιπηα ή αξθεηά πξνζεγγίδεη ην 60% (55,6%). Σν 

ππφινηπν 26,2% ηνπνζέηεζε ην εαπηφ ηνπ ζηε κεζαία θαηεγνξία «νχηε ζπκθσλψ – νχηε 

δηαθσλψ», θαη β) ηε δήισζε «Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηεξίσλ επαξθνχλ γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο» κε κέζν φξν 2,37. Δδψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 

16,3% γηα ηε ζπκθσλία, 58,4% γηα ηε δηαθσλία θαη 25,3 γηα ην κέζν ηεο αμηνινγηθήο 

θιίκαθαο. 
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  Παποσέρ 

Ζ ηειεπηαία ζεκαηηθή ελφηεηα θαιχπηεηαη κε ηξεηο δειψζεηο  θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 4, πξνθχπηεη φηη:  

 Μηα δήισζε ηνπνζεηείηαη ζηελ θαηεγνξία «αξθεηά ή ζπκθσλψ αξθεηά» θαη κηα ζηελ 

θαηεγνξία «κέηξηα ή νχηε ζπκθσλψ - νχηε δηαθσλψ». Δίλαη νη δειψζεηο «Οη επαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο πνπ παξέρεη ην πηπρίν είλαη ηθαλνπνηεηηθέο» κε κέζν φξν 3,84 θαη «Ζ 

βηβιηνγξαθία ησλ παξαδφζεσλ ή ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη εχθνια δηαζέζηκε ζηελ 

Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε» κε κέζν φξν 3,27.    

 Ζ δήισζε «Τν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ καζεκάησλ (ζπγγξάκκαηα, ζεκεηψζεηο, θ.ιπ.) 

ρνξεγείηαη εγθαίξσο ζηνπο θνηηεηέο» εκθαλίδεη ην ρακειφηεξν κέζν φξν (2,06) 

ζπγθξηλφκελε θαη κε ηηο 38 δειψζεηο πνπ εληάρζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Μφιηο ην 

11,9% ησλ θνηηεηψλ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί (απφιπηα ή αξθεηά), ελψ δηαθσλεί (απφιπηα ή 

αξθεηά) ην 69,6% ησλ θνηηεηψλ. Οη θνηηεηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην κέζν ηεο θιίκαθαο 

πεξηνξίδνληαη ζε 18,5%.  
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9. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

Γεδνκέλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

αληιήζεθαλ απφ ηελ πηπρηαθή εξγαζία ηνπ Καηζανχλε Αζαλαζίνπ κε ηίηιν «Αμηνιφγεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ: ε πεξίπησζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζην 

ΠΣΓΔ Κξήηεο». Ζ εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Καζεγεηή θ. Β. 

Μαθξάθε θαη ππνζηεξίρζεθε επηηπρψο ηνλ Ηνχλην 2008. 

Χο κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απεπζπλφηαλ ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο α΄ θχθινπ θαη απνηειείην 

απφ θιεηζηνχ θπξίσο ηχπνπ εξσηήζεηο δηαηππσκέλεο κε ηε κνξθή δειψζεσλ, απέλαληη 

ζηηο νπνίεο νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο έπξεπε λα ηνπνζεηεζνχλ ζε κηα πεληάβαζκε 

δηαβαζκηζηηθή θιίκαθα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείην απφ 5 ζπλνιηθά 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζε πξνζσπηθά ζηνηρεία, 33 δειψζεηο θαη, ηέινο, 1 αλνηθηή 

εξψηεζε φπνπ κπνξνχζαλ λα εθθξάζνπλ ηηο γεληθφηεξεο απφςεηο ηνπο γηα ην 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην απαληήζεθε απφ 25 θνηηεηέο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 16 θνηηνχζαλ 

ζην πξψην έηνο θαη νη ππφινηπνη 9 ζην δεχηεξν έηνο. Αλ ιάβεη ππφςε ηνπ θαλείο ην 

ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα, 

δηαπηζηψλεη φηη αληαπνθξίζεθαλ φινη ζρεδφλ νη θνηηεηέο ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη πεξίπνπ νη 

κηζνί ηνπ δεπηέξνπ έηνπο. 

 

Απφ ηε κειέηε ησλ απαληήζεσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηηο δειψζεηο (θιεηζηνχ 

ηχπνπ εξσηήζεηο) πνπ αθνξνχλ ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πξνέθπςαλ νη 

παξαθάησ δηαπηζηψζεηο:  

Οη θνηηεηέο θαίλεηαη λα απέθηεζαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

αλαθνξηθά κε φιεο αλεμαηξέησο ηηο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

πξφθεηηαη γηα: ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο ηεο Παηδαγσγηθήο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ηεο ζεηηθηζηηθήο άπνςεο ηεο επηζηήκεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

κηαο έξεπλαο κε βάζε ην εκπεηξηθναλαιπηηθφ παξάδεηγκα, ηα επέιηθηα ή πξνθαζνξηζκέλα 

εξεπλεηηθά ζρέδηα, ηηο θπξίαξρεο ζηξαηεγηθέο ησλ επέιηθησλ ζρεδίσλ, ηε ρξήζε 

πνιιαπιψλ κεζφδσλ ζηε δηεξεχλεζε ελφο εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο, ην ξφιν ηεο έξεπλαο ζηελ 

παξαγσγή θνηλσληθήο αιιαγήο, θαη, ηέινο, ηα δενληνινγηθά δεηήκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

Ηδηαίηεξν, φκσο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηελ αλνηθηή 

εξψηεζε πνπ αθνξά γεληθφηεξεο ζθέςεηο γηα ην Μ.Π.. θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή 

ηνπ. 

 Πνιινί θνηηεηέο θάλεθαλ ηδηαίηεξα ζεηηθνί ζηε δεκηνπξγία ελφο βησκαηηθνχ θαη 

ζπκκεηνρηθνχ δηδαθηηθνχ-καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, βαζηθή 

ζέζε πξέπεη λα έρνπλ νη νκάδεο εξγαζίαο, νη παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ, ε νκαδηθή 

ζπκκεηνρή θνηηεηψλ ζε ζπλέδξηα ή ζεκηλάξηα, ν αλνηθηφο δηάινγνο κεηαμχ δηδαζθφλησλ 

θαη δηδαζθνκέλσλ θαζψο θαη ε πνιππξνζσπία απφ δηδάζθνληεο. 

 Μηα ζεκαληηθή κεξίδα θνηηεηψλ έζημε ην δήηεκα ηεο κεγαιχηεξεο εμεηδίθεπζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε θνηηεηή (π.ρ. ην κάζεκα 
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«Μεζνδνινγία Έξεπλαο» λα επηθεληξψλεηαη ζηα γλσζηαθά ελδηαθέξνληα θαη επηζηεκνληθά 

αληηθείκελα κειέηεο θάζε Σνκέα ηνπ Σκήκαηνο). 

 Κάπνηνη θνηηεηέο άζθεζαλ θξηηηθή ζηελ άληζε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ αλαθνξηθά 

κε ην θηινζνθηθφ ππφβαζξν ηεο επηζηήκεο (π.ρ. ηα ηξία κεζνδνινγηθά παξαδείγκαηα δελ 

έρνπλ ηνλ ίδην ρξφλν παξνπζίαζεο κε ηελ έκθαζε λα απνδίδεηαη ζην εκπεηξηθναλαιπηηθφ 

παξάδεηγκα). 

 Οξηζκέλνη θνηηεηέο πξφηεηλαλ ηε δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο εηδηθά γηα ην Π.Μ.., 

ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ. 

 Αξθεηνί θνηηεηέο πξφηεηλαλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ κε 

απαιιαθηηθέο εξγαζίεο ζηα καζήκαηα πνπ ηζρχεη ν πξψηνο ηξφπνο εμέηαζεο.  

 Σέινο, ζην πιαίζην ηεο απνδνηηθφηεξεο νξγάλσζεο ηνπ Π.Μ.., πξνηάζεθε απφ 

αξθεηνχο θνηηεηέο δηαθνξνπνίεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο δηεμαγσγήο ησλ 

καζεκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη φινη ζρεδφλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 

είλαη εξγαδφκελνη. 

 

πλνςίδνληαο, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε γεληθφηεξε πνηφηεηα ησλ ζπνπδψλ 

ζην Μ.Π.. ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα. Τπάξρνπλ, φκσο, 

πεξηζψξηα βειηίσζεο θπξίσο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νξζνινγηθφηεξεο νξγάλσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (ζηξνθή ζε ζπκκεηνρηθφηεξν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, 

πξνζαξκνγή ζε πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα, αιιαγή δηαδηθαζίαο εμέηαζεο, θ.ιπ.) αιιά θαη 

ησλ ππνδνκψλ ή ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (βηβιηνζήθε, σξνιφγην 

πξφγξακκα, θ.ιπ.). 
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10. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ
7
 

ην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο αιιά θαη ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

επηρεηξείηαη γηα ηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο απφ ην Σκήκα, γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ. «Μαξία Ακαξηψηνπ», 

αμηνπνηήζεθε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία ε νπνία εθπνλήζεθε απφ ηε 

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα θαη εθπαηδεπηηθφ θ. ηπιηαλή νπριάθε κε ζέκα «Αμηνιφγεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηε Γηα βίνπ Δθπαίδεπζε: ε πεξίπησζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ  

Γ.Δ. Κξήηεο».  Ζ εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Δπηθ. Καζεγεηή ηνπ 

Σκήκαηνο θ. Νίθνπ Αλδξεαδάθε θαη ππνζηεξίρζεθε θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009. 

ην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εθπνλήζεθαλ γξαπηά εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία 

απεπζπλφηαλ, ηφζν ζηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζηνπο δηδάζθνληεο 

ζην Γηδαζθαιείν. Πνιιά απφ ηα εξσηήκαηα αθνξνχζαλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο απφ ην Γηδαζθαιείν
8
. Γηα δηαζηαχξσζε 

ησλ απφςεσλ, ήηαλ κάιηζηα θνηλά θαη ζηα δπν ρνξεγεζέληα εξσηεκαηνιφγηα. Πην 

αλαιπηηθά, ηέζεθαλ εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε: ηε γεληθφηεξε πξνζθνξά ηεο 

κεηεθπαίδεπζεο & ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε κεηεθπαίδεπζε & ηελ 

επίηεπμε ησλ επηδηψμεσλ ηεο, ην Πξφγξακκα πνπδψλ & ηελ πινπνίεζή ηνπ, θαη ηα 

απνζθνπεί ζηε ζπιινγή εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζπνπδψλ ζην Σκήκα. 

Αλαθνξηθά κε ην δείγκα ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ, απηφ ζπληίζεηαη απφ 73 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ απνηεινχλ ην 50% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο αξηζκνχ. Ζ θαηαλνκή 

ηνπο θαηά ηκήκα έδεημε φηη νη 39  (πνζνζηφ 53,4%) θνηηνχλ ζην ηκήκα Γεληθήο Αγσγήο 

θαη  νη 34 (πνζνζηφ 46,6%) ζην ηκήκα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο . Όζνλ αθνξά ζην έηνο 

θνίηεζήο ηνπο ζην Γηδαζθαιείν, 44 εθπαηδεπηηθνί ή πνζνζηφ 62,0% δήισζαλ ην Α΄ έηνο 

ζπνπδψλ θαη 27 εθπαηδεπηηθνί ή πνζνζηφ 38,0% ην Β΄ έηνο ζπνπδψλ (2 άηνκα δελ 

απάληεζαλ ζηε ζρεηηθή εξψηεζε).  

Όζνλ αθνξά ζηνπο δηδάζθνληεο ζην Γηδαζθαιείν Γ.Δ. «Μαξία Ακαξηψηνπ» Ρεζχκλνπ, 

ην δείγκα απνηειείηαη απφ 15 ζπλνιηθά δηδάζθνληεο. Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε εξγαζίαο ησλ 

δηδαζθφλησλ, 6 είλαη κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, 2 είλαη κέιε ΔΔΓΗΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη 6 

είλαη ζπκβαζηνχρνη – εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο (1 δηδάζθσλ δελ απάληεζε ζηε 

ζρεηηθή εξψηεζε).  

  

                                                           
7
 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. Παξάξηεκα 8. 

8
 Όια ηα εξσηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ήηαλ δηαηππσκέλα ζε πεληάβαζκε δηαβαζκηζηηθή θιίκαθα ηχπνπ 

Likert. Γηα ηελ επρεξέζηεξε αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζεσξνχκε ζθφπηκν εδψ λα ππελζπκίζνπκε φηη ε 

θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ ηηκψλ ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ έγηλε κε ηνλ εμήο ηξφπν: 

πάξα πνιχ ή πάξα πνιχ ζεκαληηθφο ή ζπκθσλψ απφιπηα=5 / αξθεηά ή αξθεηά ζεκαληηθφο ή ζπκθσλψ 

αξθεηά=4 / κέηξηα ή κέηξηαο ζεκαζίαο ή νχηε ζπκθσλψ - νχηε δηαθσλψ=3 / ιίγν ή ιίγν ζεκαληηθφο ή δηαθσλψ 

αξθεηά=2 / θαζφινπ ή θαζφινπ ζεκαληηθφο ή δηαθσλψ απφιπηα=1. Έηζη, κ.ν.=4,12 ζεκαίλεη φηη νη 

κεηεθπαηδεπφκελνη ή νη δηδάζθνληεο ηνπ δείγκαηνο, θαηά κέζν φξν, ζπκθψλεζαλ αξθεηά κε ηε δήισζε ή 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ θαηεγνξία «αξθεηά» ή ζηελ θαηεγνξία «αξθεηά ζεκαληηθφο». 

Παράρτημα8-ΑξιολόγησηΔιδασκαλείου.doc
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Αποηελέζμαηα 

Πποζθοπά μεηεκπαίδεςζηρ και ζςμβολή διδακηικού έπγος 

Απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηεο 

κεηεθπαίδεπζεο ζηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο δαζθάινπο, ζπλάγεηαη ην γεληθφ ζπκπέξαζκα 

φηη δελ εληνπίδνληαη ζρεηηθέο δειψζεηο κε ηηο νπνίεο λα θαίλεηαη φηη νη δάζθαινη  ηνπ 

δείγκαηνο, εθηηκνχλ σο πάξα πνιχ ή αξθεηά ζεκαληηθή, αιιά νχηε θαη εληειψο αζήκαληε 

ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζην 

Γηδαζθαιείν Κξήηεο. Οη εθηηκήζεηο ηνπο γηα φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηπηψζεηο πξνζθνξάο 

θπκαίλνληαη θπξίσο ζην ελδηάκεζν επίπεδν (κέζνη φξνη απφ 3,04 έσο θαη 3,79), 

απνθαιχπηνληαο έηζη φηη, γηα ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο ε πξνζθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ζπνπδψλ ηεο κεηεθπαίδεπζεο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο κέηξηαο ζεκαζίαο.  

Παξ‟ φια απηά, πξνθχπηεη φηη νη κεηεθπαηδεπφκελνη δάζθαινη ηνπ δείγκαηνο 

απνδέρνληαη σο ζεκαληηθφηεξε ηελ πξνζθνξά πνπ αθνξά ζηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά 

κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν (κ.ν 3,79) 

θαη ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ζεσξεηηθήο ηνπο κφξθσζεο (κ.ν. 3,70). Αθνινπζνχλ ε 

απφθηεζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο  απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ε 

θαηάξηηζε ζε εληειψο λέα γλσζηηθά αληηθείκελα, ε δπλαηφηεηα ελαξκφληζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε θαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία πάλσ ζε ζχγρξνλεο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο /πξαθηηθέο. Μηθξφηεξεο ζεκαζίαο είλαη γηα ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο 

δαζθάινπο ε πξνζθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, ζηε δπλαηφηεηα 

εμεηδίθεπζεο ζε θάπνην ηνκέα, ζηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεηαη γηα απηνπξαγκάησζε, ζηε 

ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη ζηελ αλάπηπμε ηξφπσλ 

βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ρνιείνπ-Οηθνγέλεηαο-Κνηλσλίαο. 

Σειεπηαία ζηε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ηεο πξνζθνξάο, βξίζθεηαη ε θαιιηέξγεηα ησλ 

ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ δαζθάισλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δηδάζθνληεο, αλαθεξφκελνη ζηε ζπκβνιή ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο 

έξγνπ ζηε κεηεθπαίδεπζε, επηκέλνπλ φηη  ε ζπκβνιή ηνπο ζηε κεηεθπαίδεπζε ησλ 

δαζθάισλ ππήξμε αξθεηά ζεκαληηθή. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, ελψ νη 

δηδάζθνληεο είραλ ηελ πξφζεζε κε ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν πξψηα λα ελεκεξψζνπλ ηνπο 

δαζθάινπο γηα ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ 

απφθηεζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηειηθά, ζεσξνχλ φηη πεξηζζφηεξν 

ζπλέβαιαλ ζηελ ελαξκφληζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο κε ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ζηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηεο ζεσξεηηθήο κφξθσζεο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ. Δληχπσζε, επίζεο, 

πξνθαιεί ε δήισζε γηα ηε ζεκαληηθή βνήζεηα πνπ πξφζθεξαλ νη δηδάζθνληεο ζηνπο 

δαζθάινπο ζην λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα ηνλ αλαπηχμνπλ, παξφιν 

πνπ ζηηο πξνζέζεηο ηνπο ε πξναλαθεξφκελε δήισζε θαηαηάρζεθε ηεξαξρηθά ηειεπηαία.  

Απφ ηελ αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ  πξνθχπηεη φηη ε ζπκβνιή ηνπ 

δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ δηδαζθφλησλ ζηε κεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ, ζχκθσλα πάληα κε 

ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ δείγκαηνο, ήηαλ ζεκαληηθφηεξε, φπσο είδακε πην 

πάλσ, ζηε δπλαηφηεηα ελαξκφληζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο κε ηε δηδαθηηθή πξάμε 



 30 

(κ.ν. 4,54), ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ζεσξεηηθήο κφξθσζεο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ (κ.ν. 

4,53), ζηελ ελεκέξσζε γηα ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζε δηεζλέο θαη 

εζληθφ επίπεδν θαη ζηε κχεζε/ππνζηήξημε ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα (κ.ν. 4,50), ζηε 

βνήζεηα ζηνπο δαζθάινπο γηα απηνγλσζία θαη απηνπξαγκάησζε, ζηε κεηάδνζε πξαθηηθψλ 

γλψζεσλ/δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία πάλσ ζε ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο/πξαθηηθέο 

(κ.ν. 4,46). Ληγφηεξν αιιά ζπγρξφλσο ζε αξθεηά ζεκαληηθφ βαζκφ, νη δηδάζθνληεο 

ζεσξνχλ φηη ζπλέβαιαλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ ζε εληειψο 

λέα γλσζηηθά αληηθείκελα, ζηελ θαιιηέξγεηα ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ 

κεηεθπαηδεπνκέλσλ, ζηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, ζηελ εμεηδίθεπζή 

ηνπο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα  θαη ζηελ αλάπηπμε ηξφπσλ βειηίσζεο ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ρνιείνπ-Οηθνγέλεηαο-Κνηλσλίαο. 

Απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψζεθε φηη νη δηδάζθνληεο 

δηαθνξνπνηνχληαη, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν, ζην ζχλνιν ησλ δειψζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα πξναλαθεξφκελα δεηήκαηα. Έηζη, ινηπφλ, δήισζαλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηε ζπκβνιή ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ ζην Γηδαζθαιείν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

δαζθάινπο πνπ ζεψξεζαλ ηελ πξνζθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ ηεο κεηεθπαίδεπζεο 

κέηξηαο ζεκαζίαο. Πηζαλφλ ε δηαθνξνπνίεζε απηή λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

κεηεθπαηδεπφκελνη είραλ πςειφηεξεο απαηηήζεηο κε βάζε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο απφ απηέο πνπ κπνξνχζε λα ηθαλνπνηήζεη ην πξφγξακκα 

κεηεθπαίδεπζεο ην νπνίν παξαθνινπζνχζαλ. 

 

Γεληθφηεξνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε κεηεθπαίδεπζε & ηελ επίηεπμε ησλ επηδηψμεψλ ηεο 

Με βάζε ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηε ζρεηηθή εξψηεζε 

δηαπηζηψζεθε φηη ην 41,1% ηνπ δείγκαηνο ησλ δαζθάισλ πνπ κεηεθπαηδεχνληαη δειψλεη 

αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ ηε κεηεθπαίδεπζε, ην 39,7% κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν, ελψ κε ην 

ίδην πνζνζηφ (9,6%) παξνπζηάδεηαη ηφζν ν κεγάινο βαζκφο. 

Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη, ελψ νη δειψζεηο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ 

γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο κεηεθπαίδεπζεο ήηαλ πην επηθπιαθηηθέο, 

ηνπνζεηψληαο ηελ ζε έλα κέηξην επίπεδν, ηψξα ηα ίδηα αθξηβψο άηνκα ππνζηεξίδνπλ ρσξίο 

δηζηαγκφ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηε κεηεθπαίδεπζε ζε αξθεηά ζεκαληηθφ βαζκφ. Θα 

κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη νη κεηεθπαηδεπφκελνη δηαρσξίδνπλ ηε ζέζε πνπ 

παίξλνπλ απέλαληη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο κεηεθπαίδεπζεο θαη  ζ‟ εθείλε  γηα ην 

γεληθφηεξν αλαλεσηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε φιε απηή ηε  δηαδηθαζία. Έηζη, θαίλεηαη 

πσο κπνξεί νη κεηεθπαηδεπφκελνη λα κελ έκεηλαλ αξθεηά επραξηζηεκέλνη απφ ην 

πξφγξακκα, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο ε θνίηεζή ηνπο ζηε κεηεθπαίδεπζε ηνχο ηθαλνπνίεζε 

πνιχ.  

Δλδερνκέλσο, εθηφο απφ ηα καζήκαηα ππήξραλ θαη θάπνηνη άιινη παξάγνληεο πνπ είραλ 

γη‟ απηνχο κεγάιε ζπνπδαηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην Γηδαζθαιείν, 

φπσο ε «γλσξηκία κε θσηηζκέλνπο θαζεγεηέο θαη επαηζζεηνπνηεκέλνπο δαζθάινπο», 

ζχκθσλα κε ην 32,3% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ ζε ζρεηηθή αλνηρηή εξψηεζε. 
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Πάλσ ζην ζέκα απηφ, έλα πνζνζηφ 27,9% δήισζε φηη ηθαλνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

επαθή κε λέα θαη ελδηαθέξνληα γλσζηηθά αληηθείκελα, ελψ νη άιιεο θαηεγνξίεο 

αθνινπζνχλ κε πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά: ε ελεκέξσζε πάλσ ζε ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο 

θαη δηδαθηηθέο αληηιήςεηο (8,8%), ε επαηζζεηνπνίεζε-απηνπξαγκάησζε ησλ δαζθάισλ 

(8,8%), ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο-εμεηδίθεπζε ζηελ Δ.Α. (5,8%), νη 

νκαδηθέο εξγαζίεο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ (4,4%) θαη εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, θαη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ή ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα, 

εκεξίδεο, δηεκεξίδεο.  

ε ζρεηηθή ζπλαθή αλνηθηή εξψηεζε γηα ην ηη ηνπο απνγνήηεπζε πην πνιχ, νη 

κεηεθπαηδεπφκελνη θαίλεηαη λα δειψλνπλ φηη δχν πξάγκαηα ηνπο απνγνήηεπζαλ 

πεξηζζφηεξν: ε απνπζία ζχλδεζεο θαη ελαξκφληζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο κε 

ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα (23,2%) θαη ε πξνρεηξφηεηα, ε δεκνζηνυπαιιειηθή λννηξνπία 

& ε ζπκπεξηθνξά ιίγσλ  θαζεγεηψλ (21,8%). Αθνινπζνχλ νη δειψζεηο απνγνήηεπζεο γηα 

ην πξφγξακκα θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ θαζψο, επίζεο, ε έιιεηςε νξγάλσζεο θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ αμηνζεκείσηε είλαη ε επφκελε θαηεγνξία κε πνζνζηφ 8,7% κε ηελ 

νπνία νη εξσηψκελνη εθθξάδνπλ ηελ απνγνήηεπζή ηνπο γηα ηνλ «σραδεξθηζκφ» θάπνησλ 

ζπλαδέιθσλ-ζπκθνηηεηψλ ηνπο. Με πνζνζηφ (5,8%) αλαθέξζεθαλ αξλεηηθά ζρφιηα απφ 

ηελ πιεπξά ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ γηα ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη ηελ 

απνζπαζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο, ελψ 

ην ίδην απνγνεηεπηηθή είλαη θαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Πάλησο κηθξφηεξε ήηαλ ε απνγνήηεπζή ηνπο ζρεηηθά κε ηε 

πιήξε αλαγλψξηζε ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ νη νπνίνη, 

φπσο δήισζαλ, απνγνεηεχηεθαλ θπξίσο επεηδή δελ δηαλεκήζεθαλ επηζηεκνληθά 

ζπγγξάκκαηα.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο δηδάζθνληεο έρνπκε ζρεδφλ παξφκνηα εηθφλα γηα ην γεληθφηεξν 

βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο κε εθείλε ησλ δηδαζθνκέλσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ην 53,3% ηνπ 

δείγκαηνο ησλ δηδαζθφλησλ δειψλεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο,  ην 33,3% κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν, ελψ κε ην ίδην πνζνζηφ 

(6,7%) παξνπζηάδεηαη ηφζν ν πνιχ κεγάινο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο φζν θαη ν κηθξφο. 

Αξθεηνί απφ απηνχο, φηαλ ηνπο δεηήζεθε ζηε ζπλέρεηα, πεξηέγξαςαλ ηη ηνπο ηθαλνπνίεζε 

θαη ηη ηνπο απνγνήηεπζε πεξηζζφηεξν. Όζνλ αθνξά ζην πξψην ζθέινο ηνπ αλνηρηνχ 

εξσηήκαηνο, δηαπηζηψλεηαη κηα ζρεδφλ απφιπηε νκνθσλία ησλ δηδαζθφλησλ, αθνχ ε 

πιεηνλφηεηα εμέθξαζε ηε κεγάιε ηθαλνπνίεζή ηεο απφ ην «κεγάιν ελδηαθέξνλ», ηελ 

«…άκεζε αληαπφθξηζε θαη ηελ ελεξγεηηθή-δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή πνιιψλ 

κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ πνπ έθηαλε αθφκα θαη ζηελ «…εζεινληηθή εθπφλεζε 

δεηγκαηηθψλ εξγαζηψλ». ε αληηδηαζηνιή κε ην πξψην,  ζην δεχηεξν ζθέινο, νη 

πεξηζζφηεξνη δηδάζθνληεο δήισζαλ φηη απνγνεηεχηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ αδηαθνξία, 

ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ηε ζπρλή απνπζία κηαο κεξίδαο κεηεθπαηδεπνκέλσλ 

δαζθάισλ «κε δεκνζηνυπαιιειηθή λννηξνπία». ηηο αηηίεο απνγνήηεπζεο ήηαλ, αθφκε,  

«…ε απνπζία ζπληνληζκνχ ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηελ ελεκέξσζε ζε λέεο πξνηάζεηο 

δηδαζθαιίαο, αλαβάζκηζεο επηπέδνπ ζπνπδψλ, θαηλνηφκεο δξάζεηο ζε δεηήκαηα αμηνιφγεζεο 
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κεηεθπαηδεπνκέλσλ θ.ιπ.», ν «εμεηαζηηθνθεληξηζκφο» θαη ε αδπλακία πξαθηηθήο εθαξκνγήο 

ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, ζηα επαγσγηθά απνηειέζκαηα, δελ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε δηδάζθνληεο θαη δηδαζθνκέλνπο γηα ην γεληθφηεξν βαζκφ 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηε κεηεθπαίδεπζε ζην Γηδαζθαιείν Γ.Δ. Κξήηεο.  

ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηφζν ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ φζν θαη ησλ 

δηδαζθφλησλ ζην Γηδαζθαιείν Γ.Δ. Κξήηεο, αλαθνξηθά κε ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ 

επηδηψμεσλ ηεο κεηεθπαίδεπζεο, δηαθαίλεηαη φηη νη ζηφρνη ηεο κεηεθπαίδεπζεο 

επηηεχρζεθαλ ζε αξθεηά κεγάιν έσο κέηξην βαζκφ. 

ηε ζρεηηθή εξψηεζε πνπ αληρλεχεη ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ 

δαζθάισλ αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ επηδηψμεσλ ηεο κεηεθπαίδεπζεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ ζε γεληθέο γξακκέο φηη νη ζηφρνη ηεο κεηεθπαίδεπζεο 

επηηεχρζεθαλ  αξθεηά έσο κέηξηα. Ο κεγαιχηεξνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο δίλεηαη απφ ηνπο 

κεηεθπαηδεπφκελνπο ζην ζηφρν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ Δπηζηεκψλ & πην εηδηθά ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο (κ.ν. 3,86). Αθνινπζνχλ ε 

παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο (κ.ν. 3,71), ε 

πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ε παξαγσγή & κεηάδνζε γλψζεσλ & εκπεηξηψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο (κ.ν. 3,32 θαη γηα ηνπο δπν ζηφρνπο) 

θαη ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πξφζζεησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ειεχζεξε, ηζφηηκε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (κ.ν. 3,31). 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ησλ δηδαζθφλησλ ζην Γηδαζθαιείν Γ.Δ. 

αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ επηδηψμεσλ ηεο κεηεθπαίδεπζεο, δηαθαίλεηαη 

νκνηφηεηα κε ηε ζηάζε ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ. Ο κεγαιχηεξνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 

δίλεηαη απφ ηνπο εξσηεζέληεο δηδάζθνληεο ζην ζηφρν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ & πην εηδηθά ζηηο επηζηήκεο ηεο 

αγσγήο (κ.ν. 4,0). Αθνινπζνχλ κε ηνλ ίδην κέζν φξν (3,71), ε παξαθνινχζεζε ησλ 

εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο & ε πξναγσγή ηεο έξεπλαο, ε 

παξαγσγή & ε κεηάδνζε γλψζεσλ & εκπεηξηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Δληχπσζε πξνθαιεί ε δήισζε ησλ δηδαζθφλησλ φηη ζε κέηξην –θαη 

κηθξφηεξν ζπγθξηηηθά- βαζκφ ηθαλνπνηήζεθε ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πξφζζεησλ 

γεληθψλ θαη εηδηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ειεχζεξε θαη ηζφηηκε 

επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (κ.ν. 3,53). 

Όπσο αλακελφηαλ, ε επαγσγηθή αλάιπζε έδεημε φηη ν βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ 

ππνθεηκέλσλ θαη ησλ δχν δεηγκάησλ φζνλ αθνξά ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

επηδηψμεσλ ηεο κεηεθπαίδεπζεο, δελ απνηειεί παξάγνληα πνπ δηαθνξνπνηεί ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ επίπεδν ηηο απφςεηο κεηεθπαηδεπνκέλσλ θαη δηδαζθφλησλ. 

 

Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ νξγαλσηηθά δεηήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο κεηεθπαίδεπζεο 

χκθσλα κε ηηο δειψζεηο-εθηηκήζεηο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ ηνπ δείγκαηνο 

γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ νξγαλσηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

κεηεθπαίδεπζή ηνπο, εκθαλίδνληαη πνιχ επραξηζηεκέλνη θαηαξρήλ απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε 
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ηνπο άιινπο κεηεθπαηδεπφκελνπο ζην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (κ.ν. 4,40) θαη 

ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γηδαζθαιείνπ (κ.ν. 4,36), απφ ηελ  νξγάλσζε απφ 

κέξνπο ηνπ Γηδαζθαιείνπ δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ, φπσο εκεξίδσλ, 

ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, θ.ιπ. (κ.ν. 4,11) θαη ηηο ζρέζεηο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ κε ηνπο 

δηδάζθνληεο (κ.ν. 4,08). Δπηπιένλ, νη δάζθαινη εθθξάδνπλ κέηξην έσο αξθεηά κεγάιν 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηε κεηεθπαίδεπζε απφ ηα 

παξαθάησ δεηήκαηα:  ηε δξάζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζπιιφγνπ 

κεηεθπαηδεπνκέλσλ, ηηο επαθέο ηνπο κε ηε δηνίθεζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ, ηε ζπλνιηθή ηνπ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, ηελ πνηφηεηα ησλ βηβιίσλ πνπ ηνπο πξνηάζεθαλ θαη ηε 

γεληθφηεξε θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Γ.Γ.Δ. 

Απφ ηηο ππφινηπεο δειψζεηο ησλ εξσηψκελσλ δαζθάισλ δηαθαίλεηαη απφ ηε κεξηά ηνπο 

κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηα ζέκαηα κεηεθπαίδεπζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε: ηνλ νδεγφ 

ζπνπδψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Γ.Γ.Δ., ηελ θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ δηδαζθαιίαο, 

ηε βνήζεηα/ζηήξημε πνπ ηνπο πξνζθέξζεθε ζε πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα, ην επίπεδν 

ζπνπδψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηεο εκπεηξίαο ησλ 

κεηεθπαηδεπνκέλσλ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Λίγν κηθξφηεξε ηθαλνπνίεζε εθθξάδνπλ νη 

δάζθαινη γηα ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηνπ Γ.Γ.Δ., ηελ χπαξμε επνπηηθψλ κέζσλ 

δηδαζθαιίαο. Αμηνζεκείσην είλαη, επίζεο, ην γεγνλφο φηη νη κεηεθπαηδεπφκελνη δελ έρνπλ 

κείλεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επαθή ησλ δηδαζθφλησλ κε ηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ. Όπσο δειψλνπλ, αθφκα πην κέηξηα είλαη 

ε ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ χπαξμε εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ, ηελ πνηφηεηα ησλ ζεκεηψζεσλ 

πνπ ηνπο δφζεθαλ θαη  ηελ ππνζηήξημε πνπ έιαβαλ γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα. Δληχπσζε πξνθαιεί φηη ηειεπηαία ζηε ζεηξά ηεξάξρεζεο ησλ ηηκψλ ηνπ κέζνπ 

φξνπ βξίζθεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ Γ.Γ.Δ. κε άιινπο ζπλαθείο θνξείο θαη ε ζχλδεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δηδάζθνληεο εθθξάδνπλ έλαλ αξθεηά κεγάιν βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηεθπαίδεπζεο, δειψλνπλ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ θάπνηα άιια ζέκαηα, ελψ κφλν έλα, 

ε χπαξμε εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ ζην Γηδαζθαιείν, έρεη γη‟ απηνχο ηθαλνπνηεζεί ζε 

ειάρηζην βαζκφ, θαζψο ππάξρεη έιιεηςε ηέηνησλ ρψξσλ κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ 

κεγάιεο δπζθνιίεο, ηφζν νη δηδάζθνληεο φζν θαη νη κεηεθπαηδεπφκελνη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ καζεκάησλ. Δπηπιένλ, άμην πξνζνρήο είλαη φηη θαλέλαο 

δηδάζθνληαο δε δήισζε πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ γεληθφηεξε θηηξηαθή θαη 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Γ.Γ.Δ. ελψ εθθξάδνπλ ηε κηθξφηεξε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ 

χπαξμε επνπηηθψλ κέζσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ δηδαζθαιίαο.  

Σν αληίζεην, φκσο, ζπκβαίλεη αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηδαζθαιείνπ, φπνπ ηελ πξψηε ζέζε ζην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο θαη, κάιηζηα, κε αξθεηά πςειή ηηκή (κ.ν. 4,86) θαηαιακβάλεη ε 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γ. Γ. Δ. Αθνινπζνχλ  νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

κεηεθπαηδεπφκελνπο δαζθάινπο  (κ.ν. 4,64), εληζρχνληαο έηζη ηελ άπνςε φηη απφ ηα 

δεηήκαηα κεηεθπαίδεπζεο νη δηδάζθνληεο αμηνινγνχλ θαη΄ απφιπην ζρεδφλ ηξφπν θαη σο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο ηηο 
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θαιέο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο  ηφζν κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

φζν θαη κε ηνπο  κεηεθπαηδεπφκελνπο θνηηεηέο ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, έλα αξθεηά κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο γηα ηνπο δηδάζθνληεο 

κνηξάδνληαη, ε πνηφηεηα ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ έδσζαλ νη δηδάζθνληεο ζηνπο 

κεηεθπαηδεπφκελνπο  θαη ε νξγάλσζε απφ ην Γ.Γ.Δ. δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ 

ζπλαληήζεσλ, φπσο εκεξίδεο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, θ.ιπ. (κ.ν. 4,50). Αθφκα, πνιχ 

επραξηζηεκέλνη δήισζαλ απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ, ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή 

ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ ζην κάζεκα, ηηο επαθέο ησλ δηδαζθφλησλ κε ηε 

δηνίθεζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ. θαη ηελ  επαθή  ηνπο κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηηο ππφινηπεο δειψζεηο, δηαθαίλεηαη αξθεηά 

κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ζέκαηα ζρεηηθά κε: ηε βηβιηνγξαθία πνπ πξφηεηλαλ γηα ην 

κάζεκά ηνπο, ηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ δαζθάισλ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ηε 

ζπλνιηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηδαζθαιείνπ, ηε ζχλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηεθπαίδεπζεο κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηε βνήζεηα/ζηήξημε πνπ πξνζθέξζεθε ζην 

δηδαθηηθφ έξγν ησλ δηδαζθφλησλ, ηελ ππνζηήξημε ζηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο δαζθάινπο 

ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα, θαζψο θαη άιια δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε 

δξάζε ηνπ Γ.. ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ηνλ Οδεγφ πνπδψλ, ην πξφγξακκα 

καζεκάησλ, ηηο  ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο δηδάζθνληεο θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ ζην 

Γηδαζθαιείν Κξήηεο. 

Απφ ηελ επαγσγηθή αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δειψζεσλ δηαπηζηψζεθε φηη δηδάζθνληεο 

θαη κεηεθπαηδεπφκελνη δηαθνξνπνηνχληαη, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν, ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξναλαθεξζέληα δεηήκαηα. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ηνπ δείγκαηνο, αθνχ 

ζπγθεληξψλεη ηνπο πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο απφ ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο, ππνζηεξίδεηαη 

φκσο ζε πςειφηεξν βαζκφ απφ ηνπο δηδάζθνληεο (4,86 έλαληη 4,36). 

Απφ ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο δηαθαίλεηαη ε ηάζε λα εθδειψλεηαη κέηξηα κελ αιιά ιίγν 

κεγαιχηεξε -ζε ζρέζε κε ηνπο δηδάζθνληεο πνπ ζα πξνηηκνχζαλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο- ηθαλνπνίεζε γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε γεληθφηεξε θηηξηαθή θαη 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Γηδαζθαιείνπ, ηελ θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ δηδαζθαιίαο θαη ηελ 

χπαξμε εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ θαη επνπηηθψλ κέζσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δηδάζθνληεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Κξήηεο δηαθνξνπνηήζεθαλ 

απφ ηνπο δαζθάινπο πνπ θνηηνχλ ζ‟ απηφ, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν, εθθξάδνληαο 

ζε πςειφηεξν βαζκφ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα δηάθνξα άιια επηκέξνπο δεηήκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο, φπσο ηα παξαθάησ: ηε ζπλνιηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ Γηδαζθαιείνπ, ηελ πνηφηεηα ησλ ζπγγξακκάησλ πνπ πξνηάζεθαλ ζηνπο 

κεηεθπαηδεπνκέλνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ  ηνπο δφζεθαλ, ηελ επαθή ησλ 

δηδαζθφλησλ κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ αμηνπνίεζε απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηεο 

εκπεηξίαο ησλ δαζθάισλ πνπ θνηηνχλ ζηε κεηεθπαίδεπζε, ηελ πξνζέγγηζε/δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ, ηε 

ζχλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηελ ππνζηήξημε 

γηα ελαζρφιεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα, ηηο ζρέζεηο κεηεθπαηδεπνκέλσλ-δηδαζθφλησλ, 
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ηηο επαθέο κε ηε Γηνίθεζε, ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γηδαζθαιείνπ θαη, ηέινο, ηε 

βνήζεηα/ζηήξημε πνπ πξνζθέξζεθε ζε πξνζσπηθά πξνβιήκαηα.  

Σπκπεξάζκαηα 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά ηεο κεηεθπαίδεπζεο,  νη κεηεθπαηδεπφκελνη εθηηκνχλ φηη ε 

πξνζθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ ηεο κεηεθπαίδεπζε είλαη ζε γεληθέο γξακκέο κέηξηαο 

ζεκαζίαο. Απνδέρνληαη σο ζεκαληηθφηεξε ηελ πξνζθνξά πνπ αθνξά ζηελ ελεκέξσζή 

ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ζε δηεζλέο - εζληθφ επίπεδν 

θαη ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ζεσξεηηθήο ηνπο κφξθσζεο, ελψ σο ηειεπηαία ζε ζεηξά 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπνζεηνχλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ θαη ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπο.   

Οη δηδάζθνληεο, αλαθεξφκελνη ζηε ζπκβνιή ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ ζηε 

κεηεθπαίδεπζε, ππνζηεξίδνπλ φηη, κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ζην Γηδαζθαιείν 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ε ζπκβνιή ηνπο ζηε κεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ππήξμε 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Θεσξνχλ φηη ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζηελ ελαξκφληζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο κε ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ζεσξεηηθήο 

κφξθσζεο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ. 

Απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψζεθε φηη νη δηδάζθνληεο 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο, ζην ζχλνιν ησλ δειψζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε κεηεθπαίδεπζε. Οη κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο εληνπίζηεθαλ ζηηο 

δειψζεηο πνπ αθνξνχζαλ: ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ & ελδηαθεξφλησλ 

ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ, ζηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξζεθε ζηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο λα 

γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο & λα ηνλ αλαπηχμνπλ θαη, ηέινο, ζηε κχεζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα. 

ε έλα γεληθφηεξν επίπεδν εμέηαζεο ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο, αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη 

εκθαλίδνληαη ηφζν νη κεηεθπαηδεπφκελνη απφ ηε θνίηεζή ηνπο ζην Γηδαζθαιείν φζν θαη νη 

δηδάζθνληεο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο κεηεθπαίδεπζεο. Δληχπσζε, φκσο, 

πξνθάιεζε ε δηαπίζησζε φηη νη κεηεθπαηδεπφκελνη, παξά ηε ζρεηηθή επηθπιαθηηθφηεηα γηα 

ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, εθθξάδνπλ ηαπηφρξνλα ηε γεληθφηεξε 

ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηε κεηεθπαίδεπζε, πηζαλφλ ιφγσ ηνπ αλαλεσηηθνχ θιίκαηνο πνπ 

επηθξαηεί ζε φιε απηή ηε  δηαδηθαζία, φπσο είλαη π.ρ. ε «…γλσξηκία κε θσηηζκέλνπο 

θαζεγεηέο θαη επαηζζεηνπνηεκέλνπο δαζθάινπο» θαη ε επαθή κε λέα θαη ελδηαθέξνληα 

γλσζηηθά αληηθείκελα. Απνγνήηεπζε εθθξάδνπλ κφλν γηα ηελ απνπζία ζχλδεζεο - 

ελαξκφληζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο κεηεθπαίδεπζεο κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ηελ πξνρεηξφηεηα, δεκνζηνυπαιιειηθή λννηξνπία & ζπκπεξηθνξά θάπνησλ ειαρίζησλ 

δηδαζθφλησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δηδάζθνληεο εμέθξαζαλ ηε κεγάιε ηθαλνπνίεζή 

ηνπο γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ ζηα 

καζήκαηα, ελψ απνγνεηεχηεθαλ θπξίσο απφ ηελ αδηαθνξία ή ηελ απνπζία θάπνησλ 

ειάρηζησλ πεξηπηψζεσλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ.  

Όζνλ αθνξά ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ επηδηψμεσλ ηεο κεηεθπαίδεπζεο, δηαθαίλεηαη 

κηα ηαχηηζε απφςεσλ, εθφζνλ νη εξσηψκελνη –κε ηνπο δηδάζθνληεο ζε ιίγν κεγαιχηεξν 

βαζκφ- δείρλνπλ λα δηαθσλνχλ ζε ζηαηηζηηθά αζήκαλην επίπεδν, δειψλνληαο νκφθσλα φηη 

νη ζηφρνη ηεο κεηεθπαίδεπζεο επηηεχρζεθαλ απφ αξθεηά κεγάιν έσο κέηξην βαζκφ, κε 
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έκθαζε ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ Δπηζηεκψλ - Δπηζηεκψλ 

Αγσγήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο. 

ε ζρέζε κε εηδηθφηεξα δεηήκαηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

Γ.Δ. Κξήηεο, νη εθπαηδεπφκελνη εκθαλίδνληαη αξθεηά επραξηζηεκέλνη  απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο 

κε ηνπο άιινπο κεηεθπαηδεπφκελνπο, ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ηελ νξγάλσζε 

δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ θαη ηε ζρέζε κε ηνπο δηδάζθνληεο. Άμην 

επηζήκαλζεο είλαη ην γεγνλφο φηη νη κεηεθπαηδεπφκελνη δελ έρνπλ κείλεη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επαθή ησλ δηδαζθφλησλ κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηελ χπαξμε 

εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ, ηελ πνηφηεηα ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ ηνπο δφζεθαλ,  ηελ ππνζηήξημε 

πνπ έιαβαλ γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα, ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γ.Γ.Δ. κε 

άιινπο ζπλαθείο θνξείο θαη, ηέινο, ηε ζχλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο κε ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

ηνπο δηδάζθνληεο ηηο πξψηεο ζέζεηο, φζνλ αθνξά ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο  ηνπο απφ 

ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κεηεθπαίδεπζεο, θαηαιακβάλνπλ ε γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε, ε ζρέζε κε ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο θαη ε νξγάλσζε απφ ην Γ.Γ.Δ. 

δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ (εκεξίδεο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, θ.ιπ.). Γελ 

εθθξάδνπλ φκσο ζεηηθή άπνςε θαη γηα ηελ χπαξμε εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ ζην 

Γηδαζθαιείν, κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνληαη κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ καζεκάησλ. Άμην επηζήκαλζεο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη 

θαλέλαο δηδάζθνληαο δε δήισζε πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ γεληθφηεξε θηηξηαθή 

θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Γ.Γ.Δ. ελψ ζε ρακειά επίπεδα ηνπνζεηείηαη ε ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ χπαξμε επνπηηθψλ κέζσλ αιιά θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ δηδαζθαιίαο. 

Ζ επαγσγηθή αλάιπζε ησλ ζπλαθψλ δειψζεσλ απνθάιπςε φηη δηδάζθνληεο θαη 

κεηεθπαηδεπφκελνη δηαθνξνπνηνχληαη, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν, ζηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ δειψζεσλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ ήηαλ ζε ζρέζε κε: 

ηελ πνηφηεηα ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ δφζεθαλ, ηελ πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο & ηα ελδηαθέξνληα ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ, ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο & ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ θαη, ηέινο, ηελ επαθή ησλ δηδαζθφλησλ κε ηε 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Μάιηζηα, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ, ε ζέζε ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ ήηαλ ζπληεξεηηθφηεξε ηεο αληίζηνηρεο 

ζέζεο ησλ δηδαζθφλησλ. 
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11. ΔΚΘΔΖ ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ  ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ 

ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 4ΔΣΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ, ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΣΟΛΔ ΠΡΟ ΤΠΔΠΘ, ΠΡΟ 

ΠΡΤΣΑΝΔΗΑ, Γ/ΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ, ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟ ΜΟΓΗΠ
9
 

Ζ θαηάζηαζε ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη απεηθνληζζεί ιεπηνκεξψο θη ηεθκεξησκέλα  

 ηελ Έθζεζε πνπ ππέβαιε ην Σκήκα πξνο ηελ Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηνπ Σεηξαεηνχο Πξνγξακκαηηζκνχ 2009-2012 

 ηελ ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ έζηεηιε ην Σκήκα πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

ηελ Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ππέβαιε ην Σκήκα πξνο ηελ ΜΟΓΗΠ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ηελ ζπλνιηθή έθζεζή ηεο πξνο ηελ ΑΓΗΠ 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, κέξνο ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα Παξαξηήκαηα πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα Έθζεζε, ε θαηάζηαζε ηνπ Σκήκαηνο κπνξεί λα ζπλνςηζζεί 

παξαζέηνληαο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία, δπζαλαινγίεο θαη πξνβιήκαηα, ηα νπνία 

θαηά θαηξνχο έρνπκε θνηλνπνηήζεη πξνο ηνπο αλσηέξσ θνξείο θαη φξγαλα: 

1. Απιθμόρ θοιηηηών και μελών ΔΕΠ & ζσεηικέρ αναλογίερ 

(α) Όπσο πξνθχπηεη αλαιπηηθφηεξα θαη απφ ηνλ επηζπλαπηφκελν πίλαθα, θαηά ηελ 

πεξίνδν 1995-2009 ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ήηαλ 23,81% θαη 

ε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ 418,75%, κε απνηέιεζκα ε 

αλαινγία αξηζκνχ κειψλ ΓΔΠ πξνο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ελεξγψλ πξνπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ λα κεηαβιεζεί απφ 1:13 ζε 1:31,6!  

(β) Καηά ηελ δηεηία 2007-2009 ε αλαινγία αξηζκνχ κειψλ ΓΔΠ πξνο ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κεηαβιήζεθε απφ 1:27,9 ζε 1:31,6. Με βάζε ηα 

αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα φια ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ηνπ Μαξηίνπ 2010, ην Σκήκα 

βξίζθεηαη ζηελ 14
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ 17 ηκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, σο πξνο 

απηφ ηνλ δείθηε. 

2. Πποζωπικό και νέερ θέζειρ 

(α) Σν Σκήκα δελ έρεη ιάβεη λέα ζέζε ΓΔΠ απφ ην 2004 (ε ηειεπηαία πξνεξρφηαλ απφ 

ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ 2004-2005). 

(β) Σν Σκήκα δελ έρεη ιάβεη λέα ζέζε ΔΔΓΗΠ απφ ην 2000. Αληίζεηα, ε κεηαβνιή ηνπ 

αξηζκνχ κειψλ ΔΔΓΗΠ απφ ην 2000 κέρξη ζήκεξα είλαη απφ 5 ζε 4 ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο 

(1 ζέζε), ζαλάηνπ (1 ζέζε) θαη λένπ δηνξηζκνχ (1 ζέζε). 

(γ) Σν Σκήκα δελ έρεη ιάβεη λέα ζέζε ΔΣΔΠ απφ ην 2004. Ζ κεηαβνιή ησλ κειψλ 

ΔΣΔΠ απφ ην 2000 κέρξη ζήκεξα είλαη απφ 2 ζε 3 γηα ηα ηέζζεξα ζεζκνζεηεκέλα 

                                                           
9
 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. Παξάξηεκα 6, Παξάξηεκα 9 θαη Παξάξηεκα 10. 

Παράρτημα6-ΣτατιστικάΣτοιχείαΠΤΔΕ-ΠροςΜΟΔΙΠ-11-3-10.doc
Παράρτημα9-4ετήςΠρογραμματισμός08-12ΠΤΔΕ/Παράρτημα9-τετραετήςΠρογραμ08-12ΠΤΔΕ.doc
Παράρτημα10-ΥΠΕΠΘ-Πρυτανεία.doc
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εξγαζηήξηά ηνπ. 

3. Ππόγπαμμα Σποςδών και δςζλειηοςπγίερ  

(α) Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δπζιεηηνπξγίεο, ζε φηη αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ιφγσ ηνπ αζθπθηηθά κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ ζηηο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο, αδπλακίαο ζηελήο παξαθνινχζεζεο ησλ ζεκηλαξηαθψλ θαη πηπρηαθψλ 

εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ, ηεο πινπνίεζεο εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο θαη ηελ πιεξνθνξηθή, απξφζθνπηεο πινπνίεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θιπ) θαη ηελ απξφζθνπηε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΠ. Αο 

ζεκεησζεί φηη ην Σκήκα καο δηαζέηεη ηέζζεξα ζεζκνζεηεκέλα εξγαζηήξηα πνπ απαηηνχλ 

κηθξή αλαινγία θνηηεηψλ αλά δηδάζθνληα, φπσο θαη ζηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ζρνιψλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη πνιπηερλείνπ.  

(β) Χο εθ ηνχηνπ, ην Σκήκα αδπλαηψληαο λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά 

εθπιεξψλνληαο ηελ απνζηνιή ηνπ:  

(1) Αλέζηεηιε δχν θνξέο ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009, πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ νη απαξαίηεηεο πηζηψζεηο 

ζπκβαζηνχρσλ δηδαζθφλησλ βάζεη ηνπ ΠΓ407/80 θαη απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθψλ 

Α‟βάζκηαο & Β‟βάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ηεο ζηνηρεηψδνπο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ. 

(2) Αλαγθάζηεθε λα θαηαξγήζεη γηα ην 2009-2010 ηνλ απφ ην 1997 ππνρξεσηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, θαη πξνέβε θαη ζε άιιεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζεκηλαξηαθψλ 

καζεκάησλ, γεγνλφο πνπ απαιείθεη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, 

ζπληζηψληαο ζαθή ππνβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ ησλ 1000 θαη πιένλ θνηηεηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

(3) Αδπλαηεί λα πινπνηήζεη ηελ ρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ, φπσο έθαλε 

απφ ηελ ίδξπζε ηνπ κέρξη ζήκεξα, ζε ηέζζεξα επίπεδα, πινπνηνχκελα ζε ηέζζεξα 

δηαδνρηθά εμάκελα ζπνπδψλ γηα θάζε θνηηεηή. Ζ κεγάιε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο απηήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειήο πνηφηεηαο επφπηεπζε απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζην Σκήκα κε ηελ 

βνήζεηα θαη ησλ εθάζηνηε απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ ην Σκήκα 

καο δηαθξίλεηαη ζε φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. ρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ έθηαζε ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο. 
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12. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ-ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

Όπσο θάλεθε απφ ηελ πην πάλσ ζπλνπηηθή έθζεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο, 

πξνβιήκαηα ηνπ Σκήκαηνο εληνπίδνληαη θαη ζε επίπεδν ππνδνκψλ, θαη ζηειέρσζεο θαη 

νξγάλσζήο ηνπ, ιφγσ απνπζίαο έκςπρνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (λέεο ζέζεηο ΓΔΠ, ΔΔΓΗΠ 

επαξθείο πηζηψζεηο ζπκβαζηνχρσλ 407/80, απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θιπ). Δληνχηνηο, παξά ηηο δχζθνιεο απηέο ζπλζήθεο, ην Σκήκα- 

φπσο ηεθκεξηψζεθε ζηελ παξνχζα Αμηνιφγεζε- παξάγεη έξγν πνιιαπιάζηνπ φγθνπ ζε 

ζρέζε κε ηηο δνζκέλεο ζπλζήθεο θαη ππνδνκέο ηνπ.  

Χζηφζν, ε κέξηκλα απφ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο είλαη πιένλ επηηαθηηθή θαη άκεζε, εθφζνλ 

ε εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνβάιιεη σο έλα απφ ηνπο  θπξηφηεξνπο 

άμνλεο/ πξνζδνθίεο/πξννπηηθέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρψξα καο αιιά θαη ζηελ 

Δπξψπε ζήκεξα.  
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Α. κοπόρ ηος Σμήμαηορ 

Με ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ,  ην Σκήκα απνβιέπεη εηδηθφηεξα: 

- Να θαιιηεξγήζεη ζην θνηηεηή θαη κέιινληα δάζθαιν πλεχκα ειεχζεξεο αλαδήηεζεο ηεο 

γλψζεο, ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο θαη δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

- Να ηνλ βνεζήζεη ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα απνδερζεί ηηο αλζξψπηλεο αμίεο. 

- Να ηνλ παξνηξχλεη λα αλαπηχμεη ηηο αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε 

ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ θξηηηθή αλάιπζε ζεζκψλ θαη θαηαζηάζεσλ. 

- Να ηνλ θαηαζηήζεη θνξέα βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ καο. 

- Να ηνπ παξάζρεη ηα εθφδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απηελέξγεηαο, ηεο πξνζσπηθήο έθθξαζεο θαη 

ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ηνπ. 

- Να ηνλ εμαζθήζεη ζηελ θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

αιιεινθαηαλφεζεο θαη ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο ησλ ιαψλ ηεο γεο. 

 

 

Β. Οπγάνωζη ηος Σμήμαηορ 

Σν Σκήκα απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ Σνκείο (ΦΔΚ 474/24-6-1994): 

 

• Τομέαρ Θεωπίαρ και Κοινωνιολογίαρ ηηρ Παιδείαρ  

Γηεπζχληξηα: Πέιια Καινγηαλλάθε, ηει.: 28310 77612, e-mail: pkalogian@edc.uoc.gr 

Αληηθείκελν ηνπ Σνκέα είλαη ην θαηλφκελν ηεο Παηδείαο ζηελ ηζηνξηθνθνηλσληθή ηνπ εμέιημε θαη 

φιεο νη ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο ηνπ δηαηάμεηο, ηδίσο δε: 

- Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο παηδαγσγηθήο ζθέςεο θαη πξάμεο θαη ε ζπλάξηεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

κε ηηο ηζηνξηθνθνηλσληθέο εμειίμεηο θαη ζπγθπξίεο. 

- Ζ δηαζχλδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηα ινηπά ππνζπζηήκαηα (αλζξσπνθνηλσληθφ 

θαη νηθνλνκηθφ ππνζχζηεκα, ζχζηεκα απαζρφιεζεο θ.η.ι.) θαη νη ακνηβαίεο επηδξάζεηο ηνπ ελφο 

επί ηνπ άιινπ. 

- Ζ θνηλσληθή έληαμε ηνπ αλαπηπζζφκελνπ αλζξψπνπ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ 

ηζφηεηα εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ Κξάηνπο Πξφλνηαο. 

- Ζ δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο αγσγήο ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θφζκν θαη ε 

ζπγθξηηηθή πιεπξά ησλ δηάθνξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

- Ζ νηθνλνκία ηεο εθπαίδεπζεο κε φιεο ηηο ζπλαθείο επηπηψζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

απαζρφιεζεο. 

 

• Τομέαρ Παιδαγωγικήρ Ψςσολογίαρ και Μεθοδολογίαρ ηηρ Έπεςναρ 

Γηεπζπληήο: Κσλζηαληίλνο Μπαζέηαο, ηει.: 28310 77608,     e-mail: kmpasetas@edc.uoc.gr  

Αληηθείκελν ηνπ Σνκέα είλαη ε δηδαζθαιία θαη έξεπλα ςπρνινγηθψλ φςεσλ ηεο αγσγήο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε θαλνληθή (νκαιή) εμέιημε θαη αλάπηπμε, θαζψο θαη αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο. 

 

• Τομέαρ Εκπαιδεςηικών Ππογπαμμάηων Διδακηικήρ Μεθοδολογίαρ και Εκπαιδεςηικήρ 

Τεσνολογίαρ 
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Γηεπζπληήο: Βαζίιεηνο Μαθξάθεο, ηει.: 28310 77625, e-mail: makrakis@ edc.uoc.gr 

Αληηθείκελν ηνπ Σνκέα είλαη ε έλλνηα ησλ curricula κε ηηο πξνεθηάζεηο ηνπο θαη ηηο ζχγρξνλεο 

ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο ηνπο δηαζηάζεηο ζηε δηδαθηηθή πξάμε: 

- Ζ θχζε, ε κνξθή, ε ζεσξία, ε αλάπηπμε θαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ Aλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ (Α.Π.) κε ηηο αληίζηνηρεο πξνεθηάζεηο ηνπο ζηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα θαη ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε. 

- Ζ δηαζχλδεζε ησλ Α.Π. κε ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

(εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί, δηδαθηηθφ πιηθφ, εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, 

δηδαθηηθή πξάμε, δάζθαινο, καζεηήο, θ.η.ι.). 

- Ζ «αξρηηεθηνληθή» ηεο δηδαζθαιίαο θαη ν ιεπηνκεξήο πξνγξακκαηηζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

γλψζεο. 

- Σα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα, ηα κνληέια, νη ζηξαηεγηθέο θαη ηα κέζα, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα 

επηινγήο ηνπο γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο κάζεζεο κε ηε δηδαζθαιία. 

- Ζ θηινζνθηθή θαη ςπρνπαηδαγσγηθή δηεξεχλεζε, ρξήζε θαη δηαρξνληθή εμέιημε ησλ κέζσλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο (Ο/Α, Ζ/Τ, πνιπκέζα θαη άιια ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα). 

 

• Τομέαρ Ανθπωπιζηικών και Κοινωνικών Επιζηημών 

Γηεπζχληξηα: Aιεμάλδξα Zεξβνχ, ηει.: 28310 77589, e-mail: zervoual@ edc.uoc.gr 

Αληηθείκελν ηνπ Σνκέα είλαη ε δηδαζθαιία θαη έξεπλα ζεκάησλ ηα νπνία αλήθνπλ ζηηο 

αθφινπζεο γλσζηηθέο πεξηνρέο:  

- ε ειιεληθή γιψζζα ζηε δηαρξνληθή θαη ζπγρξνληθή ηεο δηάζηαζε θαη ε ζπλάξηεζή ηεο πξνο ηε 

δηδαθηηθή πξάμε,  

- ε Νενειιεληθή θαη Παηδηθή Λνγνηερλία 

- ε Φηινζνθία θαη ε Θξεζθεπηηθή Παηδεία 

- ε Αηζζεηηθή - Φπζηθή θαη Μνπζηθή Αγσγή 

- ε Ηζηνξία θαη ε ζπλάξηεζή ηεο πξνο ηε δηδαθηηθή πξάμε  

- ε Κνηλσληνινγία 

 

• Τομέαρ Θεηικών Επιζηημών 

Γηεπζπληήο: Παλαγηψηεο Mηραειίδεο, ηει.: 28310 77627, e-mail: michail@edc.uoc.gr 

Αληηθείκελν ηνπ Σνκέα είλαη ε εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, ε δηδαθηηθή 

ησλ επηζηεκψλ, ε πιεξνθνξηθή θαη ε εθπαίδεπζε, ην πεξηβάιινλ θαη ε εθπαίδεπζε, νη λέεο 

ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη, γεληθφηεξα, ε έξεπλα θαη δηδαζθαιία ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο 

κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηε ζχλδεζε ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ κε ηελ εθπαίδεπζε. 
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Γ. Κανονιζμόρ και Ππόγπαμμα ποςδών 

 

1. Δήλωζη και Απιθμόρ Μαθημάηων 

Ο θνηηεηήο κε αίηεζή ηνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ην λσξίηεξν κία (1) εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ εμακήλνπ θαη ην αξγφηεξν ψο ην ηέινο ηεο πξψηεο εβδνκάδαο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ 

εμάκελνπ, εγγξάθεηαη ζηα καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζεη. 

ηε δηάξθεηα ησλ έμη (6) πξψησλ εμακήλσλ ζπνπδψλ ν θνηηεηήο νθείιεη λα εγγξαθεί θαη λα 

ππνβιεζεί ζηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο, φρη ζε ιηγφηεξα απφ ηέζζεξα (4) θαη φρη πεξηζζφηεξα απφ 

νθηψ (8) καζήκαηα αλά εμάκελν. ην έβδνκν (Ε’) θαη ζην φγδνν (Ζ’) εμάκελν κπνξεί λα 

εγγξαθεί ζε ελλέα (9) καζήκαηα. ηνπο αξηζκνχο απηνχο ζπλππνινγίδεηαη θαη ε Ξέλε Γιψζζα, 

έζησ θαη αλ ν θνηηεηήο έρεη απαιιαγεί απφ ηελ παξαθνινχζεζή ηεο. Καηά ην ηέηαξην (Γ’) έηνο 

ζπνπδψλ νθείιεη λα εγγξαθεί θαη λα ππνβιεζεί επηηπρψο ζηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο ζε ηέζζεξα 

(4) ηνπιάρηζην καζήκαηα, απφ ηα νπνία, δχν (2) ηνπιάρηζην, θαηά ην φγδνν (Ζ’) εμάκελν 

ζπνπδψλ.  

 

2. Καηηγοπίερ Μαθημάηων 

Χο κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ. ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο λνείηαη 

θαζεκηά απφ ηηο εμήο ηξεηο κνξθέο:  

- Παξαδφζεηο   

- Απηνηειείο Αζθήζεηο  

- εκηλάξηα 

 

α. Παραδόζεις  

 

Πξφθεηηαη γηα ηα καζήκαηα ζηα νπνία παξνπζηάδεηαη επνπηηθά κηα επξεία πεξηνρή ελφο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ν ζρεηηθφο κε απηή επηζηεκνληθφο πξνβιεκαηηζκφο, κέξνο ησλ 

νπνίσλ κπνξεί λα είλαη εηδηθέο αζθήζεηο. 

Οη Παξαδφζεηο είλαη δηάξθεηαο ηξηψλ (3) σξψλ εβδνκαδηαίσο. Όκσο ζε νξηζκέλεο Παξαδφζεηο 

κπνξεί λα γίλνληαη πέξαλ ηνπ ηξηψξνπ θαη θξνληηζηεξηαθέο ή εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, 

πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα γηα ην θνηηεηή, ηξεηο (3) ψξεο εβδνκαδηαίσο ζπλνιηθά. Οη αζθήζεηο 

απηέο απνζθνπνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ εκπέδσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δε 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επέθηαζή ηεο (πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην πεξίγξακκα χιεο ηεο 

Παξάδνζεο). Καηά ηε δηάξθεηά ηνπο, νη θνηηεηέο κπνξεί λα είλαη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο, νη 

νπνίεο είηε αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα δπζθνιίαο, είηε δεκηνπξγνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεξε θαη 

επρεξέζηεξε εθηέιεζε πεηξακαηηθψλ αζθήζεσλ. 

 

β. Ασηοηελείς Αζκήζεις 

 

Έηζη νλνκάδνληαη ηα αλεμάξηεηα καζήκαηα, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή ή εκπέδσζε 

βαζηθψλ ή γεληθψλ γλψζεσλ θαη γίλνληαη, θαηά ην δπλαηφ, ζε κηθξέο νκάδεο θνηηεηψλ. Οη 
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απηνηειείο αζθήζεηο είλαη δηάξθεηαο έμη (6) σξψλ εβδνκαδηαίσο. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ 

αζθήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Φνηηεηήο πνπ πξαγκαηνπνηεί πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο (3) απνπζίεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ράλεη ην δηθαίσκα γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο πξνο 

θαηνρχξσζε ηεο απηνηεινχο άζθεζεο. 

Σα καζήκαηα ησλ μέλσλ γισζζψλ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αζθήζεσλ θαη ε 

παξαθνινχζεζε είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

γ. Σεμινάρια 

 

εκηλάξηα νλνκάδνληαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία νη δηδαζθφκελνη, κε ηηο νδεγίεο ηνπ δηδάζθνληνο 

εξεπλνχλ έλα εηδηθφ ζέκα κε ηε βνήζεηα ηεο ζρεηηθήο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο. Ζ 

παξαθνινχζεζε ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Σα ζεκηλάξηα είλαη δηάξθεηαο ηξηψλ (3) 

σξψλ εβδνκαδηαίσο. 

Γηθαίσκα εγγξαθήο ζε ζεκηλάξην έρεη ν θνηηεηήο κεηά απφ ην ηξίην (Γ’) εμάκελν ζπνπδψλ. Ο 

αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ αλά ζεκηλάξην δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έμη (6) θαη 

κεγαιχηεξνο απφ είθνζη (20). Χζηφζν, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, κπνξεί θαηά πεξίπησζε λα θηάζεη 

ηνπο ηξηάληα (30). Ζ επηινγή ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κέζα ζηηο δχν (2) πξψηεο εβδνκάδεο ηνπ 

εμακήλνπ. Ο δηδάζθσλ θαηαζέηεη ηε δεχηεξε εβδνκάδα ζηε γξακκαηεία ηνπ θαηάινγν ησλ 

θνηηεηψλ πνπ έγηλαλ δεθηνί. ηα ζεκηλάξηα γίλνληαη δεθηνί θνηηεηέο άιισλ Σκεκάησλ κφλνλ 

εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο θαη κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο είθνζη (20). 

ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ ελδηαθέξεηαη λα δειψζεη έλα ζεκηλάξην είλαη 

κεγαιχηεξνο, ηφηε νη θνηηεηέο ρσξίδνληαη ζε ηκήκαηα ησλ 20 αηφκσλ θαη ην ζεκηλάξην 

πξαγκαηνπνηείηαη ρσξηζηά γηα θάζε νκάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Καη’ εμαίξεζε, θαη 

ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, κπνξεί λα γίλνληαη δεθηνί ζε έλα ζεκηλάξην κέρξη 30 θνηηεηέο ρσξίο ην 

ζρεκαηηζκφ δχν νκάδσλ. 

Φνηηεηήο πνπ πξαγκαηνπνηεί πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο (3) απνπζίεο ζηηο δεθαηξείο (13) 

ζπλαληήζεηο ράλεη ην δηθαίσκα θαηνρχξσζεο ηνπ ζεκηλαξηαθνχ καζήκαηνο. 

 

3. Σσολική Ππακηική (ΣΠΑ) 

 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηε ΠΑ είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

α. Σκοπός ηης Στολικής Πρακηικής 

 

Tν Π.T.Γ.E. ηεο ρνιήο Eπηζηεκψλ Aγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο ζεσξεί ηε ρνιηθή 

Πξαθηηθή αλαπφζπαζην ηκήκα κηαο νινθιεξσκέλεο εθπαίδεπζεο ηνπ κειινληηθνχ δαζθάινπ 

θαη απνδίδεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ζσζηή νξγάλσζή ηεο. 

θνπφο ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο είλαη λα θέξεη ην θνηηεηή ζε κηα πξψηε επαθή κε ηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηνλ βνεζήζεη λα αζθεζεί ζηαδηαθά ζηελ νξγάλσζε, δηεμαγσγή θαη  

αμηνιφγεζε  ηεο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο. 
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Γηα   ην  ζθνπφ απηφ  ε ρνιηθή Πξαθηηθή είλαη ρσξηζκέλε ζε ηέζζεξα επάιιεια επίπεδα, 

θαζέλα απφ ηα νπνία δηαξθεί έλα εμάκελν. Ζ παξαθνινχζεζε θάζε επηπέδνπ πξνυπνζέηεη ηελ 

επηηπρή παξαθνινχζεζε ησλ πξνεγνχκελσλ επηπέδσλ. Γελ είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε 

παξαθνινχζεζε δχν δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ΠΑ ζην ίδην εμάκελν. 

Γηα λα μεθηλήζεη έλαο θνηηεηήο ηε ρνιηθή Πξαθηηθή ηνπ «Eπηπέδνπ II», ζπληζηάηαη ε 

παξαθνινχζεζε εηζαγσγηθψλ ζεσξεηηθψλ  καζεκάησλ: 1) ζηε Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ηεο 

Γηδαζθαιίαο θαη  2) ζηελ Παηδαγσγηθή Φπρνινγία ή ζηηο Θεσξίεο Μάζεζεο. Οη εηδηθέο 

κεζνδνινγίεο ησλ δηάθνξσλ καζεκάησλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ δηδάζθνληαη παξάιιεια κε ηα 

επίπεδα ΠΑ Η, ΠΑ ΗΗ θαη ΠΑ ΗΗΗ. 

Όζνη θνηηεηέο απνπζηάδνπλ έλα εμάκελν κε αληαιιαγέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ERASMUS ζην 

εμσηεξηθφ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε ρνιηθή Πξαθηηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ αλ 

παξαθνινπζήζνπλ θαη ζπκκεηάζρνπλ ζε αληίζηνηρν κάζεκα ηνπ Σκήκαηνο, ζην νπνίν ζα 

κεηαθηλεζνχλ, θαη πξνζθνκίζνπλ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε. 

 

β. Η οργάνωζη ηοσ «Επιπέδοσ Ι» 

 

Tν Δπίπεδν Η ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο αξρίδεη ζην Γ’ εμάκελν ζπνπδψλ. θνπφο ηνπ είλαη ε 

γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη 

ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε κεζφδνπο παξαηήξεζεο ηεο δηδαζθαιίαο. ην επίπεδν απηφ θπξηαξρεί ε 

παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο θαη ε ελεκέξσζε γηα δηάθνξνπο 

ηχπνπο ζρνιείσλ (νιηγνζέζηα ζρνιεία, Δηδηθφ ζρνιείν) θαη γηα παηδαγσγηθέο δξάζεηο θαη 

πξνγξάκκαηα (ι.ρ. Πεξηβαιινληηθή Αγσγή, Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή, Σειεδηαζθέςεηο κεηαμχ 

Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ, θ.ιπ.). 

Οη θνηηεηέο ρσξίδνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ζε ηκήκαηα, γηα θαζέλα απφ ηα νπνία νξίδεηαη έλαο 

επφπηεο, δηδάζθσλ ηνπ Σκήκαηνο. ην πξψην ηξίσξν ηνπ εμακήλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ν 

ρσξηζκφο ζε νκάδεο θαη ε πξψηε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ηνπ επφπηε κε ηελ νκάδα ηνπ. Οη 

θνηηεηέο εθνδηάδνληαη κε εηδηθφ δειηίν ρνιηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ζην νπνίν ζεκεηψλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ. 

Καηά ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηνπ εμακήλνπ ε θάζε νκάδα θνηηεηψλ επηζθέπηεηαη κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα έλα ζπγθεθξηκέλν Γεκνηηθφ ζρνιείν ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ, ζην νπνίν νη θνηηεηέο 

παξαθνινπζνχλ ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ γηα ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο. Ζ παξαθνινχζεζε 

καζεκάησλ δηαξθεί θαηά θαλφλα ηέζζεξηο εβδνκάδεο, αθνξά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε κηθξέο θαη ζε κεγάιεο ηάμεηο αιιά θαη δηαθφξσλ άιισλ 

καζεκάησλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, θαη ζπλνδεχεηαη απφ ζπδήηεζε κίαο  ή δχν 

δηδαθηηθψλ σξψλ ηεο νκάδαο κε ηνλ επφπηε ηεο. Μία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο δηδαζθαιίεο είλαη 

δεηγκαηηθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην δάζθαιν - βνεζφ ηνπ επφπηε ή απφ δάζθαιν ηνπ 

ζρνιείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη παξαθνινπζήζεηο, θάζε θνηηεηήο θάλεη κηα δηδαζθαιία ζηε Γιψζζα 

(θαηά θαλφλα), ελψ έλαο άιινο ηνλ βνεζά· ζηε ζπλέρεηα νη ξφινη αληηζηξέθνληαη. 

Σηο ππφινηπεο εβδνκάδεο ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζην Δηδηθφ ζρνιείν Ρεζχκλνπ, 

επίζθεςε ζε νιηγνζέζην ζρνιείν θαη ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο θ.η.ι. 
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Yπνρξεψζεηο ηνπ θνηηεηή 

 

ην ηέινο ηνπ Eπηπέδνπ I ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο θάζε θνηηεηήο παξαδίδεη ζηνλ ππεχζπλν 

παηδαγσγφ: α) ην «Γειηίν ρνιηθήο Πξαθηηθήο» θαη β) κηα εξγαζία παξαηήξεζεο θαη 

πνιπδηάζηαηεο αλάιπζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζε έλαλ απφ ηνπο ηχπνπο ζρνιείσλ πνπ 

επηζθέπηνληαη νη θνηηεηέο ζηε δηάξθεηα ηνπ επηπέδνπ Η ηεο ΠΑ. Ζ εξγαζία απηή αλαθέξεηαη 

ζηα πεξηερφκελα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ επηθνηλσλία δαζθάινπ θαη καζεηψλ, ηελ θνηλσληθή 

πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ, ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θ.η.ι. Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο 

εμεηδηθεχεηαη κεηά απφ ζπλελλφεζε ηνπ επφπηε θαζεγεηή κε ηνλ θάζε θνηηεηή. Ζ εξγαζία 

πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο πξάμεο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΠΑ Η ζπλππνινγίδνληαη: 

1. Οη παξνπζίεο - παξαθνινπζήζεηο ηνπ θνηηεηή ζην ζρνιείν ηεο άζθεζεο (ζπκπιήξσζε 

Γειηίνπ Παξαθνινχζεζεο). 

2. Ζ γξαπηή εξγαζία πνπ παξαδίδεηαη ζην ηέινο ηεο άζθεζεο θαη ε νπνία αθνξά δεηήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαθνινπζήζεηο ζηα ζρνιεία (δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο, επηζθέςεηο, 

επηκέξνπο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, θ.η.ι.). Ζ εξγαζία ηεθκεξηψλεηαη κε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

πνπ δηαλέκεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. 

 

3.  Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηηεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. 

 

γ.  H οργάνωζη ηοσ «Eπιπέδοσ II» 

 

ην Eπίπεδν II ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο ν θνηηεηήο εηζάγεηαη ζπζηεκαηηθά ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ 

νξγάλσζε θαη ζηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, νη θνηηεηέο, 

πνπ παξαθνινχζεζαλ κε επηηπρία ην «Eπίπεδν I», ρσξίδνληαη ζε κηθξφηεξεο νκάδεο. Tελ 

επνπηεία θαη ηελ θαζνδήγεζε θάζε νκάδαο αλαιακβάλεη έλαο παηδαγσγφο. H ρνιηθή Πξαθηηθή 

αξρίδεη κε ηε γεληθή ελεκέξσζε ηνπ θνηηεηή. Γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ θνηηεηή ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο δεκηνπξγνχληαη ζηα ζρνιεία άζθεζεο ηάμεηο «παξαδεηγκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο» ησλ δηάθνξσλ καζεκάησλ, ηηο νπνίεο παξαθνινπζνχλ νη νκάδεο ρνιηθήο 

Πξαθηηθήο ηνπ «Eπηπέδνπ II». πγθεθξηκέλα, ηελ πξψηε εβδνκάδα θάζε νκάδα παξαθνινπζεί 

ηελ παξαδεηγκαηηθή δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, νη θνηηεηέο, ν  ππεχζπλνο 

παηδαγσγφο, ν δάζθαινο ηεο ηάμεο θαη ν θαζεγεηήο ηεο εηδηθφηεηαο αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη 

ζπδεηνχλ γηα ηε δηδαζθαιία. Tελ επφκελε εβδνκάδα αλαιακβάλνπλ νη θνηηεηέο, αλά δεχγε, λα 

πξνεηνηκάζνπλ θαη λα δηδάμνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο πνπ 

παξαθνινχζεζαλ. Aπφ θάζε δεχγνο ν έλαο θνηηεηήο δηδάζθεη, ελψ ν άιινο ηνλ παξαθνινπζεί 

θαη, αλ ρξεηαζζεί, ηνλ βνεζά. O δάζθαινο ηεο ηάμεο παξακέλεη ζηελ αίζνπζα σο απιφο ζεαηήο.  

Mε ηνλ ίδην ηξφπν ζπλερίδνληαη ε παξαθνινχζεζε ησλ παξαδεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ θαη ε 

δηδαζθαιία ησλ άιισλ καζεκάησλ. Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη παξαπάλσ δηδαζθαιίεο, ν θνηηεηήο 

δηδάζθεη ηέζζεξηο (4) ψξεο ζε κηα ηάμε. Tελ πέκπηε ψξα φινη νη θνηηεηέο ηεο νκάδαο κε ηνλ  

ππεχζπλν παηδαγσγφ  ζπγθεληξψλνληαη ζε κηα αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπδεηνχλ ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο. H ζπδήηεζε είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί ή λα νξηζηεί άιιε ψξα θαη ζε άιιν ρψξν, χζηεξα 



 47 

απφ ζπκθσλία ππεχζπλνπ παηδαγσγνχ θαη θνηηεηψλ. Tελ ηειεπηαία εβδνκάδα θάζε θνηηεηήο 

αλαιακβάλεη λα δηδάμεη γηα έλα ζπλερφκελν ηξηήκεξν ζε κηα ηάμε. ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

ηα δεχγε ησλ θνηηεηψλ δηδάζθνπλ ζε ηξεηο (3) ηνπιάρηζην δηαθνξεηηθέο ηάμεηο, δειαδή, κηα 

θαηψηεξε (A’ ή B’), κηα κεζαία (Γ’ ή Γ’) θαη κηα αλψηεξε (E’ ή η’). Oη παξαδεηγκαηηθέο 

δηδαζθαιίεο θαη ε ζπδήηεζε ζεσξνχληαη ψξεο «εξγαζηεξηαθήο ζπκκεηνρήο», θαηαρσξνχληαη 

ζηελ αλάινγε ζειίδα ηνπ «Γειηίνπ ρνιηθήο Πξαθηηθήο» θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ επφπηε 

παηδαγσγφ.  Aληίζεηα, νη δηδαζθαιίεο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. 

 

Eλδεηθηηθφ Πξφγξακκα «Δπηπέδνπ II» 

 

 1. Γεληθή ελεκέξσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο. 

 2. Παξαθνινχζεζε «παξαδεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ». πδήηεζε. 

 3. Γηδαζθαιίεο. Παξαθνινχζεζε «παξαδεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ». πδήηεζε. 

 4. Γηδαζθαιίεο. Παξαθνινχζεζε «παξαδεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ». πδήηεζε. 

 5. Γηδαζθαιίεο. Παξαθνινχζεζε «παξαδεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ». πδήηεζε.    

 6. Γηδαζθαιίεο. Παξαθνινχζεζε «παξαδεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ». πδήηεζε.   

 7. Γηδαζθαιίεο. Παξαθνινχζεζε «παξαδεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ». πδήηεζε.   

 8. Γηδαζθαιίεο. Παξαθνινχζεζε «παξαδεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ». πδήηεζε.   

 9. Γηδαζθαιίεο. Παξαθνινχζεζε «παξαδεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ». πδήηεζε.   

           10. Γηδαζθαιίεο. Παξαθνινχζεζε «παξαδεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ». πδήηεζε.   

           11. Γηδαζθαιίεο (4 ψξεο). πδήηεζε (1 ψξα). 

           12. Γηδαζθαιίεο (4 ψξεο). πδήηεζε (1 ψξα).                                           

           13. Γηδαζθαιίεο γηα έλα ζπλερέο ηξηήκεξν. 

 

Kάζε νκάδα παξακέλεη δπν (2) εβδνκάδεο ηνπιάρηζην ζηελ ίδηα ηάμε. 

 

Yπνρξεψζεηο ηνπ θνηηεηή 

 

ην ηέινο ηνπ «Eπηπέδνπ II» ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο θάζε θνηηεηήο παξαδίδεη ζηνλ ππεχζπλν 

παηδαγσγφ: α. ην «Γειηίν ρνιηθήο Πξαθηηθήο» θαη β. ηέζζεξα (4) ζρέδηα δηδαζθαιίαο θαη κηα 

(1) εξγαζία ζρεηηθή κε ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο. 

 

Aμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή 

 

Όπσο θαη ζην «Eπίπεδν I» ηεο «ρνιηθήο Πξαθηηθήο» 

 

δ. H οργάνωζη ηοσ «Επιπέδοσ III» 

 

ην Eπίπεδν III ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο ν θνηηεηήο εληάζζεηαη απφ ηελ αξρή ζην πιήξεο 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ άζθεζεο. Oη δηκειείο νκάδεο ηνπ «Eπηπέδνπ II» δηαηεξνχληαη, εθηφο αλ 

θάπνηνο δεηήζεη αιιαγή νκάδαο. Mηα εκέξα ηεο εβδνκάδαο, ζπλήζσο ε Πέκπηε, αθηεξψλεηαη 
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ζηε ρνιηθή Πξαθηηθή. O θνηηεηήο πξνεηνηκάδεηαη ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κηαο ηάμεο θαη δηδάζθεη ηέζζεξηο (4) ψξεο. O δεχηεξνο θνηηεηήο ηεο νκάδαο ηνλ 

παξαθνινπζεί θαη ηνλ βνεζά. O επφπηεο παηδαγσγφο βξίζθεηαη ζην ζρνιείν θαη ηνπο 

παξαθνινπζεί πνπ δηδάζθνπλ. Tελ πέκπηε ψξα, παηδαγσγφο θαη θνηηεηέο ζπγθεληξψλνληαη ζε 

κηα  αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ, παξνπζηάδνπλ παξαηεξήζεηο, εθθξάδνπλ απφςεηο, αζθνχλ 

θαινπξναίξεηε θξηηηθή θαη πξνηείλνπλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. ηηο 

ζπδεηήζεηο απηέο ζπκκεηέρνπλ ζπρλά θαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηάμεσλ. Tελ επφκελε εβδνκάδα 

νη θνηηεηέο αιιάδνπλ ξφινπο. ηε δηάξθεηα ηνπ «Eπηπέδνπ III» ν θνηηεηήο δνθηκάδεη 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο (πεηαινεηδήο δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ, 

δηδαζθαιία ζε νκάδεο, εηαηξηθή ή αηνκηθή εξγαζία). πκκεηέρεη, αθφκε, ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο, φπσο ε δηνξγάλσζε ενξηψλ, πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

θ.η.ι. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, γηα κηα εβδνκάδα, ν θνηηεηήο επηζθέπηεηαη νιηγνζέζηα ζρνιεία 

ηεο ππαίζξνπ, ζηα νπνία θαη δηδάζθεη.  

 

Eλδεηθηηθφ Πξφγξακκα «Δπηπέδνπ III» 

 

 1. Γεληθή ελεκέξσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο.  

 2. Γηδαζθαιίεο (4 ψξεο). πδήηεζε. 

 3. Γηδαζθαιίεο (4 ψξεο). πδήηεζε 

 4. Γηδαζθαιίεο (4 ψξεο). πδήηεζε   

 5. Γηδαζθαιίεο (4 ψξεο). πδήηεζε 

 6. Γηδαζθαιίεο (4 ψξεο). πδήηεζε                    

 7. Γηδαζθαιίεο (4 ψξεο). πδήηεζε                    

 8. Γηδαζθαιίεο (4 ψξεο). πδήηεζε                      

 9. Γηδαζθαιίεο (4 ψξεο). πδήηεζε                      

10. Γηδαζθαιίεο (4 ψξεο). πδήηεζε                    

11. Γηδαζθαιίεο (4 ψξεο). πδήηεζε 

12. Oιηγνζέζηα. Mηα (1) εβδνκάδα. 

13. Oιηγνζέζηα. Mηα (1) εβδνκάδα. πδήηεζε εκπεηξηψλ. 

Kάζε νκάδα θνηηεηψλ αιιάδεη ηάμε ηελ έθηε εβδνκάδα. 

 

Yπνρξεψζεηο ηνπ θνηηεηή 

 

    ην Eπίπεδν III ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο ν θνηηεηήο δελ ππνρξεψλεηαη λα παξαδίδεη 

ιεπηνκεξή «ρέδηα δηδαζθαιίαο», ζπληάζζεη φκσο ζρεηηθέο ελδεηθηηθέο ζεκεηψζεηο. Aληί γηα 

«ρέδηα δηδαζθαιίαο» δηάθνξσλ καζεκάησλ, παξαδίδεη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ζηνλ ππεχζπλν 

παηδαγσγφ: α. Tν «Γειηίν ρνιηθήο Πξαθηηθήο», β. Tξία «ρέδηα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

δηδαζθαιίαο» (νκαδηθή, εηαηξηθή, αηνκηθή, πξνγξακκαηηζκέλε θ.η.ι.) ζε δηαθνξεηηθά καζήκαηα 

θαη γ. Έλα «ρέδην πξνγξακκαηηζκνχ εκεξήζηαο εξγαζίαο ζε νιηγνζέζην (κνλνζέζην) ζρνιείν».  

 

Aμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή 
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Όπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο.  

 

ε.  H οργάνωζη ηοσ «Επιπέδοσ IV» 

 

ην Eπίπεδν IV ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο, ην νπνίν κεηνλνκάδεηαη ζε  «Πξαθηηθή Άζθεζε», ν 

θνηηεηήο αζθείηαη ζε κηα πεξηνρή καζεκάησλ πνπ επηιέγεη. ηελ αξρή ηνπ πέκπηνπ (Δ’) 

εμάκήλνπ ζπνπδψλ, θάζε θνηηεηήο δειψλεη ζε πνηα πεξηνρή καζεκάησλ επηζπκεί λα αζθεζεί 

ζηε ΠΑ IV. Δπαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ επφπηε θάζε πεξηνρήο λα απνθαζίζεη αλ 

ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελα καζήκαηα γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ θνηηεηή. Απηά ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ ππεξβαίλνπλ ηα δχν (2) θαη πξέπεη λα έρνπλ θαηνρπξσζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ΠΑ IV. 

Οη πεξηνρέο καζεκάησλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αζθείηαη ν θνηηεηήο ζηε ΠΑ IV είλαη: 

1. Νενειιεληθή γιψζζα θαη ινγνηερλία 

2. Θεηηθέο επηζηήκεο 

3. Γηαπνιηηηζκηθή αγσγή/Ζ ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα 

4. Κνηλσληθέο ζπνπδέο 

5. Ζ/Τ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν 

6. Αηζζεηηθή αγσγή θαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε 

7. Δηδηθή αγσγή θαη εληζρπηηθή δηδαζθαιία 

 

Κάζε θνηηεηήο αλαιακβάλεη λα δηδάμεη ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο ηάμεηο καζήκαηα ηεο πεξηνρήο 

καζεκάησλ  πνπ επέιεμε ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) ψξεο.  Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

λενειιεληθήο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο ν αξηζκφο ησλ σξψλ είλαη ηνπιάρηζην ζαξάληα πέληε 

(45) θαη γηα ηελ «Δηδηθή αγσγή θαη εληζρπηηθή δηδαζθαιία» ηνπιάρηζην πελήληα (50). 

Ζ νξγάλσζε ηνπ Δπηπέδνπ ΗV ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο ζπληνλίδεηαη απφ Παηδαγσγφ. Σελ 

επζχλε ηεο επνπηείαο ησλ θνηηεηψλ θαηά πεξηνρή καζεκάησλ αλαιακβάλνπλ δηδάζθνληεο ηεο 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κε ηε βνήζεηα απνζπαζκέλσλ βνεζψλ δαζθάισλ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο ΗV θάζε νκάδα κε ηνλ επφπηε θαη ηνπο βνεζνχο δαζθάινπο 

ζπγθεληξψλνληαη θαη ζπδεηνχλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο ρνιηθήο 

Πξαθηηθήο ΗV. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο  ρνιηθήο Πξαθηηθήο ΗV νη θνηηεηέο θάζε νκάδαο κε ηνλ 

επφπηε θαη ηνπο βνεζνχο δαζθάινπο ζπγθεληξψλνληαη κηα θνξά θάζε εβδνκάδα θαη ζπδεηνχλ 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο  ρνιηθήο Πξαθηηθήο ΗV θάζε νκάδα 

ζπγθεληξψλεηαη γηα κηα γεληθή ζπδήηεζε, αμηνιφγεζε ηεο Πξαθηηθήο θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζήο ηεο. 

ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην ζρνιείν ν θνηηεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο, φπσο: ενξηέο, κνξθσηηθέο επηζθέςεηο, εθδξνκέο, 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ζπγθεληξψζεηο γνλέσλ θ.η.ι. Φξνληίδεη, επίζεο,  λα ελεκεξσζεί απφ ην 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

ην Δπίπεδν ΗV ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο ν θνηηεηήο ξπζκίδεη ην Πξφγξακκά ησλ πνπδψλ ηνπ 

έηζη ψζηε λα ηνπ επηηξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο. 
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Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα πεξηνρψλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο IV 

 

1. Νενειιεληθή γιψζζα θαη ινγνηερλία 

Ο θνηηεηήο πνπ ελδηαθέξεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

ζα πξέπεη λα έρεη παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ην κάζεκα Γ0101: Νενειιεληθή πνίεζε θαη Γ0108: 

Γισζζνινγία θαη Λνγνηερληθφ Κείκελν. 

 

2. Γηαπνιηηηζκηθή αγσγή/Ζ ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα 

Ο θνηηεηήο πνπ ελδηαθέξεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

ζα πξέπεη λα έρεη παξαθνινπζήζεη επηηπρψο έλα απφ ηα καζήκαηα κε θσδηθφ Α0603, Α0604, 

Α0605 θαη Α0607. 

Όπνηνο επηιέμεη απηή ηελ πεξηνρή άζθεζεο έρεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

α. Να δηδάμεη γηα ηξηάληα (30) ψξεο ζε ηξία (3) ή θαη πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ζρνιείσλ, φπνπ 

θνηηνχλ θαη καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ ή/θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, επηιεγκέλεο 

ελφηεηεο απφ ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη ησλ Κνηλσληθψλ πνπδψλ. Με αθνξκή ηηο ελφηεηεο 

απηέο νη καζεηέο ζα εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο (βι. ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο) κε 

ζηφρνπο (i) ηελ αλάδεημε δεηεκάησλ γχξσ απφ ηε ζπλχπαξμε κε ην «δηαθνξεηηθφ» θαη (ii) ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ θαη ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο 

ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ (ππν-πεξηνρή: Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή). 

β. Να δηδάμεη (i) ζε κία Σάμε Τπνδνρήο ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε αιιφγισζζνπο καζεηέο γηα 

ηξηάληα (30) ψξεο ή (ii) ζε έλα ηκήκα πνπ πεξηιακβάλεη θαη καζεηέο κε πεξηνξηζκέλε 

ειιελνκάζεηα ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο (20 ψξεο) θαη έλα κάζεκα ησλ Κνηλσληθψλ πνπδψλ 

(10 ψξεο). ηε δεχηεξε πεξίπησζε, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο ζα ιακβάλεηαη κέξηκλα 

γηα ηελ ελεξγφ εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ καζεηψλ κε πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο 

θαη έθθξαζεο (ι.ρ. κέζσ δηαθνξνπνηεκέλνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ δηδαζθαιίαο) (ππν-πεξηνρή: Γηδαθηηθή ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο). 

 

Δλδεηθηηθφ Πξφγξακκα «Δπηπέδνπ ΗV» 

 

1. Γεληθή ελεκέξσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο. 

2. πλερήο δηδαζθαιία ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) ψξεο ζε καζήκαηα ηεο πεξηνρήο καζεκάησλ 

ηεο  άζθεζεο θαη ζπκκεηνρή ζηε ζρνιηθή δσή. 

3. πδήηεζε εκπεηξηψλ. 

 

Τπνρξεψζεηο ηνπ θνηηεηή 

 

ην ηέινο ηνπ «Eπηπέδνπ IV» ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο θάζε θνηηεηήο παξαδίδεη ζηνλ ππεχζπλν 

παηδαγσγφ α. Tν «Γειηίν ρνιηθήο Πξαθηηθήο» θαη β. Tελ «ηειηθή έθζεζε ρνιηθήο Πξαθηηθήο» 

(βιέπε ζρεηηθφ έληππν). 

Γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο θάζε «Eπηπέδνπ ρνιηθήο Πξαθηηθήο» θνηλέο ζπλαληήζεηο ηνπ 
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επφπηε παηδαγσγνχ, ησλ δαζθάισλ  ηνπ ζρνιείνπ θαη  ησλ θνηηεηψλ θάζε ηκήκαηνο θαη ζην 

ηέινο ηνπ «Eπηπέδνπ IV» ζπλαληήζεηο φισλ ησλ παηδαγσγψλ, ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ θαη 

ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ. 

 

ζη. Γενικές παραηηρήζεις 

 

1. H ζπλεξγαζία θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο ζπκθνηηεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

ζρνιείνπ, ηνπο θαζεγεηέο ηεο εηδηθφηεηαο θαη ηνλ επφπηε παηδαγσγφ ζηε δηάξθεηα ηεο ρνιηθήο 

Πξαθηηθήο είλαη πάληνηε βνεζεηηθή γηα ην δηδάζθνληα. 

2.  H έγθαηξε πξνζέιεπζε ζηα ζρνιεία θαη ε θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην 

δηεπζπληή είλαη ζηνηρεία  πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ άζθεζεο θαη 

θαηαδεηθλχνπλ ηνλ ππεχζπλν κέιινληα  εθπαηδεπηηθφ. 

3.  H παξνπζία ηνπ δαζθάινπ ηεο ηάμεο ζηελ αίζνπζα, φηαλ δηδάζθεη ν θνηηεηήο, βνεζά ζηελ 

αληηκεηψπηζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ θαη επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κεηά ην πέξαο ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

 

4. Πηςσιακή Επγαζία 

 

Κάζε θνηηεηήο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. εθπνλεί Πηπρηαθή Δξγαζία ζε έλαλ απφ ηνπο πέληε (5) Σνκείο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία αλεμάξηεηα απφ ηνλ Σνκέα ζηνλ νπνίν 

εθπνλείηαη έρεη παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα. Ζ Πηπρηαθή Δξγαζία είλαη: α) ππνρξεσηηθή, β) 

αμηνινγείηαη απφ δχν δηδάζθνληεο. Κάζε θνηηεηήο δειψλεη ηνλ Σνκέα, ζηνλ νπνίνλ επηζπκεί λα 

εθπνλήζεη ηελ Πηπρηαθή ηνπ Δξγαζία, ζην ηέινο ηνπ η' εμακήλνπ ζπνπδψλ.  

(α) Ζ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ έβδνκνπ (Ε') θαη 

φγδννπ (Ζ') εμακήλνπ ζπνπδψλ ππφ ηελ επνπηεία ελφο δηδάζθνληα, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην 

νπνίν εκπίπηεη ε πηπρηαθή εξγαζία. H αμηνιφγεζή ηεο γίλεηαη απφ ηνλ επνπηεχνληα θαη έλα 

δηδάζθνληα πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Σνκέα ηνπ επνπηεχνληνο. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο 

δηκεινχο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη ζε πλέιεπζε ηνπ αληίζηνηρνπ Σνκέα, 

ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ επηεκβξίνπ. 

(β) Γηα ηελ θαιχηεξε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηελ έγθαηξε απνθπγή 

ππεξζπγθέληξσζεο ζε έλα Tνκέα θνηηεηψλ πνπ ζέινπλ λα εθπνλήζνπλ ζε απηφλ ηελ πηπρηαθή 

ηνπο εξγαζία, νη ηξηηνεηείο θνηηεηέο κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην ηέινο ηνπ 

έθηνπ (Σ') εμακήλνπ, ην κήλα Ηνχλην, θαηαζέηνληαο αίηεζε πξνο ην Γηεπζπληή ηνπ Σνκέα, φπνπ 

δειψλνπλ ηε ζεκαηηθή πεξηνρή πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο, θάζε 

θνηηεηήο δειψλεη κε ζεηξά πξνηίκεζεο, δχν ζεκαηηθέο πεξηνρέο, φρη απαξαίηεηα εληαζζφκελεο 

ζηνλ ίδην ηνκέα. 

(γ) Κάζε δηδάζθσλ (πιελ ησλ δηδαζθφλησλ Ξέλσλ Γισζζψλ) επνπηεχεη κέρξη θαη 6 πηπρηαθέο 

εξγαζίεο. 

(δ) Κάζε θνηηεηήο θαηαζέηεη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δήισζεο καζεκάησλ ηνπ έβδνκνπ (Ε') 

εμακήλνπ, βεβαίσζε ηνπ επνπηεχνληνο φπνπ αλαγξάθεηαη ε ζεκαηηθή πεξηνρή ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο θαη ηα κέιε ηεο Γηκεινχο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 
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(ε) Ζ ππνζηήξημε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο γίλεηαη θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν 

Ηνπλίνπ, ή κεηαγελέζηεξε. 

(ζη) Ο επφπηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, καδί κε ην Πξαθηηθφ Τπνζηήξημήο ηεο παξαιακβάλεη θαη ην 

cd κε ηελ πηπρηαθή εξγαζία θαη ην θαηαζέηεη ζην Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 

(ΔΓΘΔ), ζπκπιεξψλνληαο ζρεηηθφ Απνδεηθηηθφ Έληππν Καηάζεζεο, φπνπ αλαγξάθνληαη ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ θνηηεηή, ν ΑΜ ηνπ θαη ν ηίηινο ηεο εξγαζίαο. Σν πξαθηηθφ ππνζηήξημεο 

καδί κε ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηνπ cd ζην ΔΓΘΔ θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ θνηηεηή. 

(δ) Κάζε πηπρηαθή εξγαζία πεξηιακβάλεη ζην ηέινο ηεο ηππνπνηεκέλε κνξθή Τπεχζπλεο 

Γήισζεο ηνπ θνηηεηή φηη ε εξγαζία είλαη πξντφλ δηθήο ηνπ πξνζπάζεηαο θαη φηη ε ηπρφλ βνήζεηα 

αλαγλσξίδεηαη ξεηά κέζα ζηελ εξγαζία. Σν θείκελν είλαη δηακνξθσκέλν κε πξφηππν αληίζηνηρν 

θείκελν ηνπ ΔΑΠ. 

 (ε) Με επζχλε ηνπ θνηηεηή, ην αληίγξαθν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πνπ θαηαηίζεηαη ζην ΔΓΘΔ, 

ζπλνδεχεηαη απφ Έληππν κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

o    Ολνκαηεπψλπκν θαη ΑΜ ηνπ θνηηεηή 

o    Σίηινο εξγαζίαο θαη Θεκαηηθή Πεξηνρή 

o    Γηκειήο Δπηηξνπή 

o    Ζκεξνκελία ππνζηήξημεο 

o    Λέμεηο θιεηδηά ζηελ ειιεληθή θαη ζε κηα μέλε γιψζζα 

o    Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή θαη ζε κηα μέλε γιψζζα 

(ζ) Σα ζηνηρεία ζην (ε) αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν, κε επζχλε ηνπ ΔΓΘΔ. 

 Όια ηα ζρεηηθά έληππα δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή παξαθάησ, θαζψο θαη ζε έληππε 

κνξθή απφ ηε Γξακκαηεία. 

 

5. Διεςκπινίζειρ 

 

1. θνπφο ησλ Τπνρξεσηηθψλ Μαζεκάησλ είλαη λα πξνζθέξεη ζην θνηηεηή κηα θνηλή θαη εληαία 

βάζε, ε νπνία ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε. Γηα ην ιφγν απηφ 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα πξνζθέξνληαη ηα Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα απφ ην ίδην ην Tκήκα, 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε παξαπάλσ πξνυπφζεζε. O θνηηεηήο κπνξεί λα πάξεη Τπνρξεσηηθφ 

Μάζεκα απφ άιιν Tκήκα κφλν εθφζνλ δελ πξνζθέξεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Tκήκα θαη κε 

άδεηα ηεο Eπηηξνπήο  πνπδψλ. 

2. Σα  YΔ Μαζήκαηα ηνπ θάζε Σνκέα επηιέγνληαη απφ ηξία (3) ηνπιάρηζην δηαθνξεηηθά 

γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σνκέα. Δθηφο απφ ηα Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα, φζα καζήκαηα 

ππάξρνπλ ζην Πξφγξακκα πνπδψλ, φηαλ δελ πξνζθέξνληαη απφ δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο, 

κπνξεί ν θνηηεηήο λα ηα επηιέγεη απφ άιια Σκήκαηα. 

3. ε καζήκαηα κε δχν ή πεξηζζφηεξα επίπεδα, θάζε επίπεδν είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ην 

επφκελν. 

4. Γελ επηηξέπεηαη θνηηεηήο λα εγγξαθεί ζε πεξηζζφηεξα απφ δχν (2) εκηλάξηα θαηά ην ίδην 

εμάκελν. Γήισζε ηξηψλ (3) ζεκηλαξίσλ επηηξέπεηαη απφ ην Ε’ εμάκελν θαη πέξα θαη κφλνλ 



 53 

εθφζνλ ν θνηηεηήο ηα ρξεηάδεηαη γηα λα πάξεη πηπρίν θαη εθφζνλ γίλεη δεθηφο απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο. 

5. H ρνιηθή Πξαθηηθή πνπ δηεμάγεηαη ζηα ζρνιεία θαιχπηεη πέληε (5) δηδαθηηθέο ψξεο θάζε 

εβδνκάδα. Όηαλ απηή  πξαγκαηνπνηείηαη  ζην Παλεπηζηήκην θαιχπηεη ηξεηο (3) ψξεο θάζε  

εβδνκάδα.  

6. ηηο αθφινπζεο παξαδφζεηο κπνξεί λα γίλνληαη θαη ηξεηο (3) ψξεο θξνληηζηεξηαθέο ή 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) σξψλ δηδαζθαιίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 2α: 

Απφ ηνλ Β’ Σνκέα: Β0605, Όια κε θσδηθφ  Β05 πιελ ηνπ Β05 08 

Απφ ηνλ Γ’ Σνκέα: Γ02 06, θαη φια κε θσδηθφ Γ03 

Απφ ηνλ Γ’ Σνκέα: Γ01 06, Γ01 11, Γ01 02, Γ03 05, Γ03 13 

Απφ ηνλ Δ’ Σνκέα: Δ01 01, Δ01 03, Δ01 05, Δ01 07, Δ01 08, Δ02 02, Δ02 03, Δ02 05, Δ02 08, 

Δ02 10, Δ02 11, Δ02 13, θαη φια κε θσδηθφ Δ03.  

ηα καζήκαηα ηνπ Δ’ Σνκέα κε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πξνεγνχληαη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. 

Σε δεχηεξε εβδνκάδα ησλ καζεκάησλ ν δηδάζθσλ θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηνλ 

θαηάινγν ησλ θνηηεηψλ πνπ έγηλαλ δεθηνί. 

Ζ δπλαηφηεηα χπαξμεο ηέηνησλ αζθήζεσλ, δε ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αλαγθαζηηθή χπαξμή ηνπο 

θάζε θνξά πνπ πξνζθέξεηαη ην κάζεκα. Απηφ θαζνξίδεηαη απφ ην δηδάζθνληα θαη ηελ Δπηηξνπή 

πνπδψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ψζηε λα 

απνθεχγνληαη ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

Απφ ηνλ Δ’ Σνκέα: Δ03 01, Δ03 04, Δ03 05, Δ03 07. ηα καζήκαηα απηά εθηφο απφ ηηο ηξεηο (3) 

ψξεο παξάδνζεο ππάξρεη θαη εβδνκαδηαία εξγαζηεξηαθή άζθεζε ηξηψλ (3) σξψλ. 

Ο βαζκφο ζηα καζήκαηα απηά πξνθχπηεη σο εμήο: 

- Γηα ηα Δ03 04, Δ03 05, Δ03 07 θαηά 80% ε παξάδνζε θαη 20% ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε 

- Γηα ην Δ03 01 θαηά 70% ε παξάδνζε θαη 30% ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε. 

Πξνθεηκέλνπ ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηα αλσηέξσ καζήκαηα λα ζπλεηζθέξεη ζην βαζκφ ηνπ 

καζήκαηνο, ζα πξέπεη ν θνηηεηήο λα κελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2) 

απνπζίεο. 

 

6. Eξεηαζηικέρ Πεπίοδοι και Bαθμολογία 

 

α) Ζ βαζκνινγία γηα θάζε κάζεκα θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία απφ ην δηδάζθνληα ζε έλα 

βαζκνιφγην κηα θνξά, αιιά θαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν 15 κέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο 

εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ. Γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ήδε θαηαηεζεηκέλνπ βαζκνινγίνπ, 

ελεκεξψλεηαη ν Πξφεδξνο θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην ζέκα κπνξεί λα παξαπεκθζεί πξνο 

ζπδήηεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. 

β) ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ ν θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα εμεηάδεηαη 

εθηφο ησλ καζεκάησλ ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ θαη ζηα καζήκαηα ηνπ (Ζ') εμακήλνπ, αλ θπζηθά 

ηα έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηε δήισζε καζεκάησλ ηνπ. 

γ) Ο θνηηεηήο πξέπεη λα επηδεηθλχεη  ζηνπο επηηεξεηέο ηε θνηηεηηθή ηνπ ηαπηφηεηα (ηξίπηπρν) 

πξνθεηκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέξνο ζηελ εμέηαζε νπνηνπδήπνηε καζήκαηνο. 
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7. Απόκηηζη Πηςσίος 

 

Σν Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ. ρνξεγεί έλα εληαίν πηπρίν, ην νπνίν παξέρεη ζηνλ θάηνρφ ηνπ ηε 

δπλαηφηεηα λα δηνξίδεηαη σο εθπαηδεπηηθφο ζε δεκνηηθά ζρνιεία ή λα παξέρεη παηδαγσγηθέο 

ππεξεζίεο εθηφο ζρνιείνπ. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ 

πηπρίνπ είλαη νθηψ (8). 

Ο αξηζκφο ησλ Τπνρξεσηηθψλ (Y), ησλ Τπνρξεσηηθά Δπηινγφκελσλ (YΔ) Μαζεκάησλ, ησλ 

καζεκάησλ γηα ηηο Καηεπζχλζεηο ζπνπδψλ, θαζψο θαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ εκηλαξίσλ πνπ 

νθείιεη λα παξαθνινπζήζεη ν θνηηεηήο απφ θάζε ηνκέα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίνακαρ Δξαμηνιαίων Μαθημάηων καηά Σομέα 

Σομείρ Τ ΤΔ      εμινάπια ύνολο 

Α' 3 3 (1) 6 

Β' 3 3 (1) 6 

Γ' 2 4 (1) 6 

Γ' 4 3 (1) 7 

Δ' 2 5* (1) 7 

 Γηδαθηηθέο Μεζνδ.** 5   5 

Ξέλε Γιψοζα (4)   (4)*** 

 ρνιηθή πξαθηηθή  

ΠΑ 

4   4 

Διεχζεξεο Δπηινγέο 

(ΔΔ) 

  (1) 4 

Πηπρηαθή Δξγαζία    3**** 

ύνολο 24 18 (6) 49 

     

 

Οη εληφο παξέλζεζεο αξηζκνί ζπλππνινγίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ YΔ Μαζεκάησλ. 

* Οη πέληε (5) YΔ ηνπ Δ’ ηνκέα θαηαλέκνληαη σο εμήο: δχν (2) απφ ηελ πεξηνρή Δ01: 

Μαζεκαηηθά, δχν (2) απφ ηελ πεξηνρή Δ02: Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη έλα (1) απφ ηελ πεξηνρή Δ03: 

Πιεξνθνξηθή. 

** Οη δηδαθηηθέο Μεζνδνινγίεο αληηζηνηρνχλ ζηνπο θσδηθνχο: Γ0106, Γ01 11, Γ04 07, Δ01 07 

θαη  Δ02 06 

*** Σα  ηέζζεξα (4) επίπεδα ηεο ΞΓι ππνινγίδνληαη σο έλα κάζεκα, κε βαζκφ ην κέζν φξν ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ ηεζζάξσλ (4) επηπέδσλ. 
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**** Ζ Πηπρηαθή Δξγαζία ηζνδπλακεί κε ηξία (3) καζήκαηα ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ηνπ 

πηπρίνπ. 

Όια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη γηα ηξεηο (3) ψξεο ηελ εβδνκάδα αλά εμάκελν (παξαδφζεηο, 

ζεκηλάξηα, αζθήζεηο, ΠΑ) ηζνδπλακνχλ κε ηξεηο (3) δηδαθηηθέο κνλάδεο ην θαζέλα. Ζ Ξέλε 

Γιψζζα ηζνδπλακεί ζπλνιηθά κε ηξεηο (3) δ.κ., ελψ ε Πηπρηαθή Δξγαζία κε ελλέα (9) δ.κ. 

Γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ν θνηηεηήο νθείιεη λα έρεη παξαθνινπζήζεη θαη 

εμεηαζηεί επηηπρψο ζε ζαξάληα ελλέα (49) καζήκαηα ησλ ηξηψλ (3) ή έμη (6) σξψλ εβδνκαδηαίαο 

δηδαζθαιίαο θαη λα έρεη εθπνλήζεη θαη ππνζηεξίμεη δεκνζίσο Πηπρηαθή Δξγαζία ζε έλαλ απφ 

ηνπο πέληε Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, ην ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ πνπ 

απαηηνχληαη είλαη 147 (49x3). Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ πξνθχπηεη σο εμήο: {(άζξνηζκα 

βαζκνινγίαο ζε 46 καζήκαηα) + 3 x (βαζκφο πηπρηαθήο)}: 49. 

 

8. Mαθήμαηα Πιζηοποίηζηρ H/Y 

Tα αθφινπζα καζήκαηα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή: 

Α1202: Γηαδίθηπν θαη εθπαίδεπζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο (2007-08)  

(ζπγρψλεπζε (Α1202 + Α1203) 

Α1203: Νέεο  Σερλνινγίεο θαη εθπαίδεπζε απφ Απφζηαζε (E-learning)  

Α1205: Ζ ηειεδηάζθεςε ζην Γεκνηηθφ ρνιείν: Θεσξία θαη πξάμε (2007-08) 

Γ0302: Νέεο ηερλνινγίεο 

Γ0303:Αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ππεξκέζα (Απφ πιεξνθνξηθή, εθπαίδεπζε θαη θνηλσλία) 

Γ0304: Θεσξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

Γ0306: ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ (WORD WIDE 

WEB) 

Γ0307: Σειεκάζεζε- Ζ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ,  

Γ0305: ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζε  νπηηθνχο ςεθηαθνχο  δίζθνπο CD ROM 

Γ0308: Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

Όια κε θσδηθφ Δ03. 

 

9. Αναβαθμολόγηζη 

 

Κάζε θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμεηαζηεί εθ λένπ (άπαμ) ζε κάζεκα ζην νπνίν έρεη ήδε 

εμεηαζηεί επηηπρψο. Απηφ ηζρχεη έσο θαη γηα ηέζζεξα καζήκαηα (παξαδφζεηο), ηα νπνία ν 

θνηηεηήο πξέπεη λα δειψζεη εθ λένπ θαηά ηηο δειψζεηο καζεκάησλ. ε πεξίπησζε 

αλαβαζκνιφγεζεο ηζρχεη ν κεγαιχηεξνο εθ ησλ δχν βαζκψλ. 

πληνληζηήο ECTS ηνπ Σκήκαηνο: Βαζίιεηνο Μαθξάθεο, θαζεγεηήο. 

 

 

 

 

 

 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

 

ΜΑΘ 1
ο
 Δξ ECTS 2

ο
 Δξ ECTS 3

ο
 

Δξ. 

ECTS 4
ο
 

Δξ. 

ECTS 5
ο
 

Δξ. 

ECTS 6
ο
 

Δξ. 

ECTS 7
ο
 

Δξ. 

ECTS 8
ο
 

Δξ. 

ECTS ΤΝ ECTS 

Τ 6 24 5 20 5 20 3 12         19 76 

ΤΔ 1 4 2 8 2 8   2 8 3 12 3 12   13 52 

ΔΔ               3 12 3 12 

ΔΜ       1 6 2 12 1 6 1 6 1 6 6 36 

ΞΓΛ 1 2 1 2 1 2 1 2         4 8 

ΠΑ       1 10 1 10 1 12 1 12   4 44 

ΠΣΤ

Υ 

              1 12 1 12 

ΤΝ 8 30 8 30 8 30 6 30 5 30 5 30 5 30 5 30 50 240 

 

Πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) 

Τ (Τπνρξεσηηθά)  4 

ΤΔ ( Τπνρξεσηηθέο επηινγέο)  4  

EE (Διεχζεξεο επηινγέο)  4  

εκ (εκηλάξηα)  6  

ΞΓΛ ( Ξέλε γιψζζα)  

4 επίπεδα σο έλα κάζεκα 8  

ΠΑ (ρνιηθή πξαθηηθή) 4 επάιιεια επίπεδα 

ΠΑ Η 10  

ΠΑ ΗΗ  10  

ΠΑ ΗΗΗ  12  

ΠΑ IV  12  

ΠΣΤΥ (Πηπρηαθή)  12 
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Κωδικοποίηζη μαθημάηων 

ηνλ θαηάινγν ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ν θσδηθφο  αλαιχεηαη σο εμήο: ην θεθαιαίν 

γξάκκα δειψλεη ηνλ Σνκέα, ηα δχν πξψηα ςεθία ηνπ ηεηξαςήθηνπ αξηζκνχ ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, ελψ ηα δχν ηειεπηαία ηα καζήκαηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ο φξνο «κάζεκα» 

ρξεζηκνπνηείηαη εδψ σο «terminus technicus» ζε αληηδηαζηνιή πξνο ην «γλσζηηθφ αληηθείκελν». 

 

Τομέαρ Θεωπίαρ & Κοινωνιολογίαρ ηηρ Παιδείαρ 

 

Α01 Παηδαγσγηθή Θεσξία θαη Δπηζηεκνινγία 

Α01 01 Y Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή   

Α01 02  Δπηζηεκνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ηεο πγθξηηηθήο                

Παηδαγσγηθήο 

Α01 03  Θεκειησηέο ηεο πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο (πξψελ Α07 03)  

Α01 04  Δπηζηεκνινγία θαη κεζνδνινγία ηεο ηζηνξίαο ηεο παηδείαο 

Α01 05  Παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο Ηζηνξίαο 

Α01 06  Παηδαγσγηθή Αλζξσπνινγία (πξψελ Α13 01)  

 

Α02  Θεσξίεο Αγσγήο & Κνηλσληθνπνίεζεο  

Α02 01  Θεσξίεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη κνληέια δηπνιηηηζκηθήο-δηγισζζηθήο      

 θνηλσληθνπνίεζεο  

Α02 02  Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε: δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπνπ-πνιίηε 

Α02 03  Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη ζρνιείν 

Α02 05  Ζ ειιεληθή κπζνινγία θαη ε παηδαγσγηθή ηεο δηάζηαζε 

 

Α03  Ηζηνξία ηεο Παηδαγσγηθήο θέςεο & Πξάμεο  

Α03 01  Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία ηεο Αγσγήο  

Α03 02  Αλαθαηληζηέο ηεο παηδαγσγηθήο ζθέςεο θαη πξάμεο 

Α03 03  Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη εθπαίδεπζε: Σν παξάδεηγκα ησλ ζρνιηθψλ               

κνπζείσλ 

Α03 04  Ηζηνξηθά παηδαγσγηθά θείκελα 

Α03 05  πνπδαζηήξην ηζηνξηθνχ θαη θηινζνθηθνχ παηδαγσγηθνχ ιφγνπ 

Α03 06  Ηζηνξία ηεο παηδείαο «απφ ηα θάησ» 

 

Α04 Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Δθπαίδεπζεο 

Α04 01  Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο 

Α04 02  Ο «αξραίνο θφζκνο» ζηε Νενειιεληθή Δθπαίδεπζε 

Α04 03  Ζ παηδεία ζηελ Κξήηε (1898-1913) 

Α04 05  Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο  

Α04 06  Σνπηθή ηζηνξία: Ηζηνξίεο ζρνιείσλ  

 

Α05 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο 
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Α05 01 Y Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο 

Α05 02  Διιεληθή θνηλσλία θαη εθπαίδεπζε 

Α05 03  Ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ θαη εθπαίδεπζε 

Α05 04  Κνηλσληνγισζζνινγία (πξψελ Α06 06) 

Α05 05  Πξνβιήκαηα ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο 

Α05 06   Σν θχιν ζηελ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο  

 

Α06 Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή 

Α06 01  Μεηαλάζηεπζε θαη Δθπαίδεπζε 

Α06 02 Y Θέκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο  

Α06 03  Γηπνιηηηζκηθέο - δηγισζζηθέο θαη δηαπνιηηηζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο                   

Διιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο 

Α06 04  Γηγισζζία θαη δίγισζζε εθπαίδεπζε 

Α06 05  Ζ δηδαθηηθή ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο /μέλεογιψζζαο.  

Α06 07  Ζ δηδαζθαιία ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο 

Α06 08  Αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αιιειεπίδξαζεο 

Α06 09  Μνληέια δίγισζζεο εθπαίδεπζεο 

Α0610  Ζ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά 

Α0611  Ζ δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζηελ ειιεληθή Γηαζπνξά 

 

Α07 πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή 

Α07 01  Ζ Δθπαίδεπζε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

Α07 02  Θέκαηα Δπξσπατθήο θαη Οηθνπκεληθήο δηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε 

Α07 04  Ζ εθπαίδεπζε ζηνλ «Σξίην Κφζκν» 

 

Α10 Οξγάλσζε & Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο 

Α10 01  Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο 

Α10 02  Ννκηθφ πιαίζην θαη ζεζκνί ηεο Δθπαίδεπζεο 

Α10 03  Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Δθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε (Γηεζλήο                  

πξνβιεκαηηθή θαη ειιεληθή πεξίπησζε) 

Α10 04  Κξάηνο θαη Δθπαίδεπζε 

Α10 05  Δθπαίδεπζε, "Κνηλσλία ηεο γλψζεο" θαη κεηα-βηνκεραληθή επνρή  

Α10 06  Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηελ Κξήηε 

Α10 07  Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

Α10 08  Γηεζλείο νξγαληζκνί θαη εθπαίδεπζε 

 

Α12 Δπηκφξθσζε Δλειίθσλ-Γηα βίνπ θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

Α12 01  Δηζαγσγή ζηε Γηά βίνπ κάζεζε-Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

Α12 02  Γηαδίθηπν θαη εθπαίδεπζε ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο 

Α12 03  Νέεο ηερλνινγίεο θαη εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε (E- Learning) 

Α12 04  Δθπαίδεπζε απφ απφζηαζε: ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 
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Α12 05  Ζ Σειεδηάζθεςε ζην χγρξνλν ρνιείν: Θεσξία θαη Πξάμε 

 

Α14 Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ 

Α14 01  Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

Α14 02  Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

Α14 03  Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε 

 

Β. Σομέαρ Παιδαγωγικήρ Φςσολογίαρ & Μεθοδολογίαρ ηηρ Έπεςναρ 

 

Β01 Γεληθή Φπρνινγία 

Β01 01 Y Δηζαγσγή ζηε Γεληθή Φπρνινγία 

Β01 02  Αλαηνκία θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Ν.. 

Β01 03  Θέκαηα Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο 

Β01 04  Φπρνινγία θηλήηξσλ 

Β01 05  Θπκηθέο θαηαζηάζεηο καζεηψλ θαη κάζεζε 

Β01 06  Νεπξνςπρνινγία 

Β01 07  Γεκηνπξγηθφηεηα θαη γλσζηηθή δηαδηθαζία 

Β01 08  Φπρνινγία ησλ Μαζεκαηηθψλ 

Β01 09  Φπρνινγία ηεο αλάγλσζεο 

 

Β02 Δμειηθηηθή Φπρνινγία 

Β02 01 Y Φπρνινγία ηνπ παηδηνχ 

Β02 02  Φπρνινγία ηνπ εθήβνπ 

Β02 03  Γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

Β02 04  πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

Β02 05  Ζζηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

Β02 06  Φπρνζεμνπαιηθή αλάπηπμε θαη αγσγή ηνπ  παηδηνχ 

Β02 07  Φπρνινγία αηνκηθψλ δηαθνξψλ 

 

Β03 Παηδαγσγηθή Φπρνινγία 

Β03 01  Θεσξίεο ηεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε Η 

Β0302  Θεσξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε ΗΗ 

Β03 03  Φπρνδπλακηθή ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

Β03 04  Φπρνπαηδαγσγηθή πκβνπιεπηηθή 

Β03 05  Μάζεζε θαη δηδαζθαιία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ 

Β03 06  Φπρνινγηθή δηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο   

Β03 08  Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

Β03 09  χγρξνλεο κεηαπηαδεηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε  

Β03 10  Μάζεζε θαη δηδαζθαιία ηεο πξψηεο γξαθήο  

Β03 11  πκβνπιεπηηθή θαη Αγσγή Τγείαο αηφκσλ κε ηάζεηο εμάξηεζεο θαη     

 εζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο 
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Β03 12  Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ηεο γξαπηήο έθθξαζεο κε ρξήζε πνιπκέζσλ  

Β03 13   Μάζεζε ηεο πξψηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο. 

 

Β04 Κνηλσληθή Φπρνινγία 

Β04 01  Γπλακηθή ησλ νκάδσλ 

Β04 02  Δπηθνηλσλία θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

Β04 03  Φπρνινγία ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

Β04 04  Δηζαγσγή ζηε Κνηλσληθή Φπρνινγία 

Β04 05  Γηακφξθσζε πξνζσπηθφηεηαο - Πξνζαξκνγή 

Β04 06  Πνιηηηζκηθή Φπρνινγία 

 

Β05 Δηδηθή Αγσγή 

Β05 01  Αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο  

Β05 02  Φπρνπαηδαγσγηθή αηφκσλ κε θπζηθέο αλεπάξθεηεο 

Β05 03  Φπρνπαηδαγσγηθή αηφκσλ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα 

Β05 04  Φπρνπαηδαγσγηθή αηφκσλ κε γισζζηθέο δηαηαξαρέο 

Β05 05  Φπρνπαηδαγσγηθή ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ 

Β05 06  Φπρνπαηδαγσγηθή παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο 

Β05 07  Κνηλσληθή έληαμε θαη ελζσκάησζε αηφκσλ κε ηδηαίηεξεο                   

αλάγθεο/δπζθνιίεο 

Β05 08 (Β0509) Γηαηαξαρέο ηεο κάζεζεο Η 

Β05 09 (Β0508) Γηαηαξαρέο ηεο κάζεζεο ΗΗ 

Β05 10  Φπρνπαηδαγσγηθή ζπκβνπιεπηηθή παηδηψλ κε ηδηαίηεξεο        

 αλάγθεο/δπζθνιίεο 

Β05 11 (Β0307) Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο αλάγλσζεο: Γπζθνιίεο ζηε κάζεζή ηεο 

 

Β06 Φπρνπαηδαγσγηθή έξεπλα 

Β06 01 Y Δηζαγσγή ζηελ Φπρνπαηδαγσγηθή έξεπλα θαη κεζνδνινγία 

Β06 02  Θέκαηα Φπρνπαηδαγσγηθήο έξεπλαο θαη κεζνδνινγίαο 

Β06 03  ηαηηζηηθή πεξηγξαθηθή εθαξκνζκέλε ζηελ Φπρνπαηδαγσγηθή 

Β06 04  ηαηηζηηθή επαγσγηθή εθαξκνζκέλε ζηελ Φπρνπαηδαγσγηθή 

Β06 05  Οη Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο ζηελ Φπρνπαηδαγσγηθή έξεπλα 

Β06 06  Πνηνηηθέο κέζνδνη ηεο παηδαγσγηθήο έξεπλαο 

Β06 07  Αμηνιφγεζε αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 

Β06 08  Αμηνιφγεζε δεμηνηήησλ παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

Β06 09  Αμηνιφγεζε δεμηνηήησλ παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ 

 

Γ. Σομέαρ Δκπαιδεςηικών Ππογπαμμάηων, Γιδακηικήρ Μεθοδολογίαρ & Δκπαιδεςηικήρ 

Σεσνολογίαρ  

 

Γ01 Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα & ρνιηθά Δγρεηξίδηα 



 62 

Γ01 01 Y Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

Γ01 02  Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ε  Νέα Δπξψπε 

Γ01 03  Αθαλέο ή Λαλζάλνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

Γ01 04  ρνιηθά Δγρεηξίδηα 

Γ01 05  Απηναληίιεςε: Σξφπνη πξνζέγγηζεο, ζπνπδαηφηεηα, πξννπηηθέο 

 

Γ02 Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία 

Γ02 01  Τ Θεσξία θαη κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο 

Γ02 02  Θεσξία θαη πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο ζην λενειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν               

απφ ην 1828 κέρξη ην 1910 

Γ02 03  Θεσξίεο θαη κνληέια δηδαζθαιίαο 

Γ02 04  Δλαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

Γ02 05  Δζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε θαη εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο               

κάζεζε 

Γ02 06  Παγθφζκηεο ζπνπδέο 

Γ02 07  Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ αμηψλ 

Γ02 08  Σν κνλνζέζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη νη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ 

Γ02 09  Γηδαθηηθή θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε 

 

Γ03 Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία 

Γ03 01  Παξαδνζηαθά θαη ζχγρξνλα Ο-Α Μέζα Γηδαζθαιίαο θαη Μάζεζεο 

Γ03 02  Νέεο Σερλνινγίεο 

Γ03 03  Αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη Τπεξκέζα  

Γ03 04  Θεσξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

Γ03 05  Πνιπγξακκαηηζκφο/πκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ππεξκεζηθά  εξγαιεία               

θαη δηδαθηηθά ζελάξηα 

Γ03 06  ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ              

(World Wide Web) 

Γ03 07  Σειεκάζεζε - Ζ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet) 

Γ03 08  Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

Γ03 09  Φεθηαθά κέζα, θηλνχκελε εηθφλα θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 

Γ04 Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε 

Γ04 01  Ζ Αμηνιφγεζε ηεο Δπίδνζεο ησλ Μαζεηψλ 

Γ04 02  Ζ Αμηνιφγεζε ηεο Γηδαζθαιίαο  

Γ04 03  Ζ Αμηνιφγεζε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ρνιηθψλ      

 Βηβιίσλ 

Γ04 04  Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζρνιείνπ 

Γ04 05  Δλαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 
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Γ. Σομέαρ Ανθπωπιζηικών & Κοινωνικών ποςδών 

 

Γ01 Νενειιεληθή Λνγνηερλία & Γιψζζα 

Γ01 01  Νενειιεληθή Πνίεζε Η 

Γ01 21  Νενειιεληθή Πνίεζε ΗΗ 

Γ01 02  Νενειιεληθή Πεδνγξαθία Η 

Γ01 22  Νενειιεληθή Πεδνγξαθία ΗΗ 

Γ01 03  Τ Παηδηθή Λνγνηερλία  

Γ01 23  Γηδαζθαιία θεηκέλσλ 

Γ01 04  Διιεληθή Λανγξαθία 

Γ01 05  Θεσξεηηθή Γισζζνινγία 

Γ01 06  Τ Γηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 

Γ01 07  Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο 

Γ01 08  Γισζζνινγία θαη ινγνηερληθφ θείκελν 

Γ01 09  χζηεκα αγσγήο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

Γ01 10  H αληηκεηψπηζε ηεο αγσγήο ηνπ ιφγνπ ζηελ ηάμε 

Γ01 11  Τ Μεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο πξψηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο 

Γ01 12  Ηζηνξία ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο 

Γ01 14  Δηζαγσγή ζηελ αθεγεκαηνινγία 

Γ01 15  πγθξηηηθή Φηινινγία 

Γ01 16  Μπζνινγία: Οη δνκέο δξάζεο - Σα πξφζσπα θαη νη πξάμεηο ηνπο 

Γ01 17 Τ Νενειιεληθή Γξακκαηηθή 

Γ01 18  Γηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο ή Λνγνηερλία θαη ρνιείν 

Γ01 19  Παηδηθφ Βηβιίν: Κείκελν θαη αληηθείκελν 

Γ01 20  Ηιηάδα θαη Οδχζεηα: Μεηαγξαθέο, κεηαθξάζεηο θαη εηθνλνγξαθήζεηο 

  ζην ρψξν ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ 

Γ01 24  Παηδηθά βηβιία ηνπ θαηξνχ καο 

Γ01 25  Διιεληθή αξραηφηεηα θαη παηδηθφ βηβιίν 

Γ01 26  Απφ ηελ αλάγλσζε ζηε ζχληαμε κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

Γ01 27  Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Η 

Γ01 28  Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ΗΗ 

 

Γ02 Φηινζνθία & Θξεζθεπηηθή Παηδεία 

Γ02 01  Τ Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία 

Γ02 02  Ηζηνξία ζηε Φηινζνθίαο 

Γ02 03  πζηεκαηηθή Φηινζνθία 

Α03 05  πνπδαζηήξην Ηζηνξηθνχ θαη Φηινζνθηθνχ Παηδαγσγηθνχ Λφγνπ 

Γ02 04  Οη κεγάιεο κε ρξηζηηαληθέο ζξεζθείεο 

Γ02 05  Ο Υξηζηηαληζκφο 

Γ02 06  Κνηλσληνινγία ηεο ζξεζθείαο 

Γ02 07  Σα Θξεζθεπηηθά ζηελ εθπαίδεπζε 
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Γ02 08  Κνηλσληθή Φηινζνθία 

Γ02 09  Δπηζηεκνινγία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

Γ02 10  Πνιηηηθή Φηινζνθία 

Γ02 11  Αηζζεηηθή Φηινζνθία 

Γ02 12  Φηινζνθία ηνπ πνιηηηζκνχ 

Γ02 13  Φηινζνθία ησλ θηινζνθηθψλ ζπζηεκάησλ 

Γ02 14  Κιαζηθή Φηινζνθία 

Γ02 15  Φηινζνθία ηνπ πξψηνπ Υξηζηηαληζκνχ 

 

Γ03 Αηζζεηηθή, Μνπζηθή & Φπζηθή Αγσγή  

Δηθαζηηθή Έθθξαζε ηνπ Παηδηνχ 

Γ03 01  Δηθαζηηθή έθθξαζε ηνπ παηδηνχ: Εσγξαθηθή θαη εθαξκνγέο 

Γ03 02  Δηθαζηηθή έθθξαζε ηνπ παηδηνχ: Γιππηηθή θαη εθαξκνγέο 

Γ03 04  Ηζηνξία ηεο Σέρλεο  

Γ03 15  Κεξακηθή 

Γ03 16  Ζ αξρηηεθηνληθή ζπγθξφηεζε ηεο καγηθήο πφιεο (καθέηα) 

Γ03 17  Υεηξνηερλία 

 

Θεαηξηθή Αγσγή ηνπ Παηδηνχ 

Γ03 03  Πξαθηηθέο ηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ θαη ζεσξία ηνπ δξάκαηνο 

Γ03 11  Κνπθινζέαηξν 

Γ03 13  Θέαηξν γηα παηδηθφ θαη λεαληθφ θνηλφ 

Γ03 23  Ζ ζθελνζεζία σο εθεξκνζκέλε ηέρλε 

Γ03 24  Θεαηξνπαηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ζην ζρνιείν.  

  Σν ζεαηξηθφ παηγλίδη, ε δξακαηνπνίεζε, ν απηνζρεδηαζκφο 

Γ03 25  Ζ Θεαηξνπαηδαγσγηθή ζην ζρνιηθφ επεηεηαθφ βίν 

 

Μνπζηθή Αγσγή ηνπ Παηδηνχ 

Γ03 08 Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή 

Γ03 09  Μνπζηθή κε έκθαζε ζηε Μνπζηθνπαηδαγσγηθή 

Γ03 20  Μνπζηθή γλψζε θαη  δεκηνπξγία 

 

Φπζηθή Αγσγή ηνπ Παηδηνχ 

Γ03 06  Φπζηθή αγσγή Η 

Γ03 07  Φπζηθή αγσγή ΗΗ 

Γ03 18  Αγσγή Τγείαο 

Γ03 21  Γηδαζθαιία Φπζηθήο Αγσγήο 

Γ03 22  Άζθεζε θαη ςπρνπαηδαγσγηθή ζεσξία Φπζηθήο Αγσγήο 

Γ03 26  Ζ σκαηηθή Κίλεζε ζηε Γηαζεκαηηθή Γηδαζθαιία    

 

Μεζνδνινγία ηεο Γηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκάησλ Αηζζεηηθήο Αγσγήο  
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Γ03 05  Μεζνδνινγία ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο 

 

Γ04 Κνηλσληνινγία 

Γ04 01  Τ Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία 

Γ04 02  Παξάδνζε θαη θνηλσληθή αιιαγή 

Γ04 03  Μνξθέο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζε πξσηνγελείο νκάδεο  

Γ04 04  Κνηλσληνινγία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

Γ04 05  Κνηλσληνινγία ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο 

Γ04 06  Γεσγξαθία 

Γ04 07  Τ Μεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θνηλσληθψλ ζπνπδψλ ζην Γεκνηηθφ               

ρνιείν 

Γ04 08  Κνηλσληνινγία ηεο νηθνγέλεηαο 

 

Γ05 Ηζηνξία 

Γ05 01  Μέζνδνη κειέηεο ηεο Ηζηνξίαο 

Γ05 02  Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 

Γ05 03  Βπδαληηλή Ηζηνξία 

Γ05 04  Νεφηεξε Διιεληθή Ηζηνξία 

Γ05 05  Ηζηνξία ηεο Κξήηεο 

Γ05 06  Ηζηνξία ηεο Δπξψπεο 

Γ05 07  Παγθφζκηα Ηζηνξία 

 

Δ. Σομέαρ Θεηικών Δπιζηημών 

 

Δ01 Μαζεκαηηθά 

Δ01 01  ηνηρεία Θεσξίαο Αξηζκψλ 

Δ01 02  ηνηρεία Λνγηθήο θαη Φηινζνθίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

Δ01 03  Δηζαγσγή ζηε Θεσξία Πηζαλνηήησλ θαη ηελ ηαηηζηηθή 

Δ01 04  Βαζηθέο αιγεβξηθέο έλλνηεο 

Δ01 05  Βαζηθέο έλλνηεο Γεσκεηξίαο θαη ε δηδαθηηθή ηνπο 

Δ01 06  Θέκαηα Ηζηνξίαο & Δπηζηεκνινγίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

Δ01 07  Τ Μεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Γεκνηηθφ  ρνιείν 

Δ01 08  Τ Δλφηεηεο απφ ην πξφγξακκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ηνπ Γεκνηηθνχ  ρνιείνπ 

Δ01 09  ηνηρεία καζεκαηηθήο αλάιπζεο 

Δ01 10  Πξνκαζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη έλλνηεο θαη ε δηδαθηηθή ηνπο 

Δ01 11  Δλαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Γεκνηηθφ               

ρνιείν 

Δ01 12  Σν καζεκαηηθφ παηγλίδη ζηελ ζχγρξνλε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ 

Δ01 13  Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά 
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Δ02 Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

Δ02 01  Γε θαη χκπαλ 

Δ02 02  Τ Βαζηθέο έλλνηεο Φπζηθήο 

Δ02 03  Ζ Φπζηθή ζήκεξα 

Δ02 05  Πεηξακαηηθή Φπζηθή θαη Υεκεία  

Δ02 12  Φπζηθή Γεσγξαθία 

Δ02 13  Σερλνινγία θαη ηερλνινγηθέο θαηαζθεπέο 

Δ02 14  Θέκαηα ηζηνξίαο θαη επηζηεκνινγίαο ηεο θπζηθήο 

Δ02 06  Τ Μεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην Γεκνηηθφ               

ρνιείν 

Δ02 07  Δλφηεηεο απφ ην πξφγξακκα ηεο Φπζηθήο θαη Υεκείαο ηνπ Γεκνηηθνχ               

ρνιείνπ 

Δ02 08  Γεληθή Βηνινγία 

Δ02 09  Βηνινγία ηνπ αλζξψπνπ (Αλζξψπηλν ζψκα) 

Δ02 10  ηνηρεία Οηθνινγίαο: Οηθνζπζηήκαηα θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

Δ02 11  Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

Δ02 15  Δξγαζηήξην Κιαζηθήο Φπζηθήο 

Δ02 16  Δξγαζηήξην Πξνρσξεκέλεο Φπζηθήο 

 

Δ03 Πιεξνθνξηθή 

Δ03 01* Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή 

E03 02  Σν κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην ζρνιείν 

Δ03 03  Οη ππνινγηζηέο ζηε δηδαθηηθή ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ 

Δ03 04  Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

Δ03 05* Βάζεηο δεδνκέλσλ 

Δ03 06  Ζιεθηξνληθφ γξαθείν 

Δ03 07* Σερλνινγία αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ 

Δ03 08  χγρξνλεο ηερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο 

Δ03 09  Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο 

 

* ηα καζήκαηα απηά εθηφο απφ ηηο 3 ψξεο παξάδνζεο, ππάξρνπλ θαη 3 ψξεο ππνρξεσηηθή 

εβδνκαδηαία εξγαζηεξηαθή άζθεζε 

 

Ξέλεο Γιψζζεο 

ΞΓΛ 10 Ξέλε Γιψζζα Η   ΞΓΛ 30 Ξέλε Γιψζζα ΗΗΗ 

ΞΓΛ 20 Ξέλε Γιψζζα ΗΗ   ΞΓΛ 40 Ξέλε Γιψζζα ΗV 

 

ρνιηθή Πξαθηηθή 

ΠΑ 10 ρνιηθή Πξαθηηθή Η  ΠΑ 12 ρνιηθή Πξαθηηθή ΗΗΗ 

ΠΑ 11 ρνιηθή Πξαθηηθή ΗΗ  ΠΑ 13 ρνιηθή Πξαθηηθή ΗV 

 



 67 

ΔΠ20:  Δπηζηήκσλ-Πνιίηεο (Γηαηκεκαηηθφ κάζεκα ην νπνίν νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα δειψζνπλ 

σο ειεχζεξε επηινγή)  

 Αθαδεκατθφο Τπεχζπλνο γηα ην 2008-2009 είλαη ν θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο ηπιηαλφο Υησηάθεο. 

 

Δ. Δπγαζηήπια ηος Σμήμαηορ 

 

• Επγαζηήπιο Διδακηικήρ Θεηικών Επιζηημών (ΦΔΚ 159Α/14-6-89) 

Γηεπζπληήο: Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, ηει.: 28310 77627,       e-mail: michail@edc.uoc.gr 

Πξνζσπηθφ (I.Γ.A.X.): Aζαλαζία Mαξγεηνπζάθε,ηει.: 28310 77582, e-mail: 

amarge@edc.uoc.gr 

Σν εξγαζηήξην έρεη σο απνζηνιή: 

- Σελ θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο ζε πξνπηπρηαθφ θαη 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. 

- Σελ θάιπςε δηδαθηηθψλ αλαγθψλ άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εθφζνλ απηφ είλαη 

δπλαηφ θαη δεηείηαη. 

- Σε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηε δηδαθηηθή ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ζηα ζπλαθή αληηθείκελα θαη, 

γεληθφηεξα, ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο θαη ηηο ζπλαθείο πξνο απηέο. 

 

• Επγαζηήπιο Έπεςναρ ηων Επιζηημών ηηρ Αγωγήρ και Οπηικοακοςζηικών Μέζων (ΦΔΚ 

218/13-12-93) 

Γηεπζπληήο: Βαζίιεηνο Μαθξάθεο, ηει.: 28310 77625, e-mail: makrakis@edc.uoc.gr 

Σν εξγαζηήξην θαιχπηεη ηηο εξεπλεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο αλάγθεο ζηηο αθφινπζεο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο: Ηζηνξία θαη Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο, πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή, 

Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ηεο Γηδαζθαιίαο, Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία, Δθπαηδεπηηθή 

Αμηνιφγεζε, Γηδαθηηθή - Μεζνδνινγία ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ, Θεσξίεο θαη Γηαηαξαρέο ηεο 

Μάζεζεο, Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ρνιηθφο θαη Δπαγγεικαηηθφο 

Πξνζαλαηνιηζκφο. 

Σν εξγαζηήξην έρεη σο απνζηνιή: 

- Σελ θάιπςε δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο, ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα ςπρνπαηδαγσγηθήο 

έξεπλαο, παξαγσγήο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ζηε 

ρξήζε ησλ κέζσλ απηψλ. 

- Σε δεκηνπξγία ζρνιηθνχ κνπζείνπ θαη αξρείνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

- Σελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ παηδαγσγηθψλ επηζηεκψλ γηα 

πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. 

- Σελ επηδίσμε ζπλεξγαζίαο κε κέιε Γ.Δ.Π. άιισλ ζπγγελψλ ηκεκάησλ ησλ Α.Δ.Η. ηεο ρψξαο, 

θαζψο θαη παλεπηζηεκίσλ ή εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο αιινδαπήο. 

- Σελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

- Σε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο γηα πξνψζεζε ζεκάησλ θνηλνχ  ελδηαθέξνληνο. 
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- Σελ έθδνζε επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ, φπνπ δεκνζηεχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο 

θαη ινηπήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο θαη άιισλ ζπγγελψλ Σκεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ησλ ΑΔΗ ηεο ρψξαο, ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. 

 

• Επγαζηήπιο Διαπολιηιζμικών και Μεηαναζηεςηικών Μελεηών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) (ΦΔΚ 111/10-

6-1996) 

Γηεπζπληήο: Μηράιεο Γακαλάθεο, ηει.: 28310 77607, e-mail: ediamme@edc.uoc.gr 

Πξνζσπηθφ (I.Γ.A.X.): Xξπζνχια Kειατδή,ηει.: 28310 77583, e-mail: chkelaid@edc.uoc.gr, 

Θενδνζία Mηρειαθάθε, ηει.: 28310 77599, e-mail: tmichel@edc.uoc.gr, Kπξηαθή Πεηξάθε, 

ηει.: 28310 77604, e-mail: kpetr@edc.uoc.gr 

Σν εξγαζηήξην έρεη ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο: 

- Να εξεπλά θαη λα πξνσζεί ηα ζέκαηα παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ Διιήλσλ ηεο 

δηαζπνξάο θαη ηδηαίηεξα ησλ απφδεκσλ Διιήλσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαη πνιηηηζκηθή ηνπο θαηάζηαζε ζηηο ρψξεο πνπ δνπλ θαη κε ηηο πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ζηηο 

ρψξεο απηέο. 

- Να εξεπλά θαη λα πξνσζεί εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ησλ παιηλλνζηνχλησλ Διιήλσλ θαη ησλ 

αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο, πνιηηηθέο 

θαη εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα. 

- Να θαηαξηίδεη θαη λα επηκνξθψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ ηελ 

ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα ζε καζεηέο ειιεληθήο ή κε ειιεληθήο θαηαγσγήο ζην εμσηεξηθφ, 

ζηνπο παιηλλνζηνχληεο  έιιελεο καζεηέο θαη ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ζηελ Διιάδα. 

- Να παξάγεη δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο, σο δεχηεξεο γιψζζαο, θαη 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ πνιηηηζκνχ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο καζεηψλ. 

- Να πξνσζεί ηε δηπνιηηηζκηθή - δηγισζζηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, 

κέζα απφ ηελ έξεπλα, θαη ηε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ, πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα ζπλαθή κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

- Να πξνσζεί ηε «δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε» θαη ηελ «επξσπατθή δηάζηαζε» ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζηελ Διιάδα. 

- Να πξνσζεί δηαπνιηηηζκηθέο, ζπγθξηηηθέο θαη ηζηνξηθν-θνηλσληνινγηθέο κειέηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηζηνξηθνθνηλσληθή εμέιημε θαη ηηο ζχγρξνλεο εθθάλζεηο ηεο παηδείαο ησλ 

Δπξσπατθψλ θαη ησλ Μεζνγεηαθψλ Υσξψλ. 

 

Γιδακηικό Πποζωπικό 

Καθηγηηέρ   

Βνπτδάζθεο Βαζίιεηνο 77591 vvouid@edc.uoc.gr 

Γακαλάθεο Μηράιεο  77607 damanak@edc.uoc.gr 

Εεξβνχ Αιεμάλδξα  77589 zervoual@edc.uoc.gr 

Καινγηαλλάθε Πέιια  77612 pkalogian@edc.uoc.gr 

Καλάθεο Ησάλλεο  77619 ikanakis@edc.uoc.gr 

Μαθξάθεο Βαζίιεηνο  77625 makrakis@edc.uoc.gr 

Μηραειίδεο Παλαγηψηεο 77627 michail@edc.uoc.gr 
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Μνπδαηζάθεο Σειέκαρνο 77588 tmoudatsakis@edc.uoc.gr 

Παπαδνγηαλλάθεο Νηθφιανο 77585 npapadogiannakis@edc.uoc.gr 

Ππξγησηάθεο Ησάλλεο 77606 ipirgiotakis@edc.uoc.gr 

Σδαλάθεο Κσλ/λνο  77629 tzanakis@edc.uoc.gr 

Υνπξδάθεο Αληψληνο  77611 ahurdakis@edc.uoc.gr 

 

Αναπληπωηέρ Καθηγηηέρ   

Μηραειίδε Διέλε  77609 emichael@edc.uoc.gr 

Μπαζέηαο Κσλ/λνο  77608 kmpasetas@edc.uoc.gr 

   

Επίκοςποι Καθηγηηέρ   

Αλαζηαζηάδεο Πέηξνο 77587 petanas@edc.uoc.gr 

Αλαζηαζηάδεο Παλαγηψηεο 77615 panas@edc.uoc.gr 

Αλδξεαδάθεο Νίθνο  77621 nandrea@edc.uoc.gr 

Βαζηιάθε Διέλε  77616 vasilaki@edc.uoc.gr 

Βιαράθε Δηξήλε  77586 evlahaki@edc.uoc.gr 

Καιατηδηδάθε Μαξηάλα 77622 mkalaitz@edc.uoc.gr 

Καξαγηψξγνο Γεκήηξηνο 77620 dkara@edc.uoc.gr 

Κνχξθνπινο Μηράιεο  77626 mkourk@edc.uoc.gr 

Κνπξθνχηαο Ζιίαο  77647 hkourk@edc.uoc.gr 

Kσζηνχια Kαλέιια  77614 nkostoula@edc.uoc.gr 

Νηθνινπδάθε Διπηλίθε 77590 enikoloudaki@edc.uoc.gr 

Παπαβαζηιείνπ Ησάλλεο - Δπάγγεινο 77630 vpapav@edc.uoc.gr 

παληηδάθεο Ησάλλεο  77617 ispantid@edc.uoc.gr 

Υαηδεδάθε Αζπαζία  77613 aspahatz@edc.uoc.gr 

 

Διδάζκονηερ ζύμθωνα με Π.Δ. 407/80 και 473/83  

Βάδνπ ππξηδνχια  77600 svazou@edc.uoc.gr 

Βνγηαηδήο Κσλζηαληίλνο 77584 kvogiatz@edc.uoc.gr 

Ηβξίληειε Μαξία  77618 mivrinteli@edc.uoc.gr 

Καξξάο Κσλ/λνο  77607 kgkarras@edc.uoc.gr 

Κνληνγηάλλε Γηνλπζία 77624 nkonto@edc.uoc.gr 

Λελαθάθεο Αληψληνο  77628 alenakakis@edc.uoc.gr 

Μνπδάθε Αγγειηθή  77642 amouzaki@edc.uoc.gr 

Πεξηθιεηδάθεο Γεψξηνο 77628 gperikl@edc.uoc.gr 

Πνιχδνπ Αγγειηθή  77618 apolyzou@edc.uoc.gr 

Σδάξηδαο Γεψξγηνο  77618 tzartzas@edc.uoc.gr 

Σνπξλάθεο Γεψξγηνο  77584 gtournakis@edc.uoc.gr 

 

Ειδικό & Επγαζηηπιακό Διδακηικό Πποζωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)  

Αλαγλσζηάθεο πκεψλ  77623 sanagn@edc.uoc.gr 
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Φαξνπνχινπ-Γακαλάθε Αλαζηαζία 77592 apsarop@edc.uoc.gr 

Φαξνπδάθε ηακαηία   77642 psaroudakist@edc.uoc.gr 

Σξηράθε Κπξηαθή    ktrichaki@edc.uoc.gr 

   

Δηδηθφ Σερληθφ Δξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Σ.Δ.Π.)  

Μαληαδάθεο Δπάγγεινο  77630 emant@edc.uoc.gr 

Μεηαμά Κσλζηαληίλα   77604 kmetaxa@edc.uoc.gr 

Παπαδάθεο Μηράιεο   77602 mpapad@edc.uoc.gr 

 



ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

  

Π.Σ.Γ.Δ. ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 
 

ΦΔΚ Ίδρσζης  

&  

Δζωηερικός Κανονιζμός Λειηοσργίας 

 

Προγράμμαηος Μεηαπηστιακών ποσδών 
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ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ 

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 
 

Αριθ. Β7/35 

Έγκριζη Προγράμμαηος Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Παιδαγωγικού Σμήμαηος 

Γημοηικής Δκπαίδεσζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Κρήηης (ΦΔΚ 95 /14-2-1994) 
 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
 

Έρνληαο ππφςε:  

1)    Σηο δηαηάμεηο  

α) Σνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ Ν. 2083/1992 «Δθζπγρξνληζκφο ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο» 

β) Σνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 1558/85, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 

2081/1992 (η. Α’ 154)  

2) Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.500.000 δξρ εηεζίσο, απνθαζίδνπκε: 

 

Δγθξίλνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ην νπνίν θαηάξηηζε ε Γεληθή 

πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ παξαπάλσ Σκήκαηνο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

99/27.5.1993 θαη ελέθξηλε ε χγθιεηνο Δηδηθήο χλζεζεο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ππ’ αξηζκφ 

71/14.5.1993 θαη ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

 

 

Άρθρο 1 
Γεληθέο Γηαηάμεηο 

Σν Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΣΓΔ) νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 1993-94 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο σο άλσ απφθαζεο ηεο πγθιήηνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10-12 ηνπ Ν. 

2083/1992. 

 

Άρθρο 2* 
Αληηθείκελν – ζθνπφο 

Αληηθείκελν θαη ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ επηζηεκφλσλ 

εμεηδηθεπκέλσλ ζην ρψξν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ησλ 

Δπηζηεκψλ απηψλ ζηε ρψξα καο θαη ηε ζηειέρσζε ησλ ζπλαθψλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη 

παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ. Σν ΠΜ είλαη εληαίν γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ ΠΣΓΔ θαη ηα 

καζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:  

α) Μαζήκαηα θνξκνχ θαη  

β) Μαζήκαηα εηδίθεπζεο. 

Σα καζήκαηα θνξκνχ είλαη θνηλά θαη ππνρξεσηηθά γηα φινπο ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εηδίθεπζε ηελ νπνία αθνινπζνχλ. Σα καζήκαηα εηδίθεπζεο 

πξνζθέξνληαη απφ ηνλ θάζε Σνκέα Δηδίθεπζεο κε δηθή ηνπ επζχλε. Ο αξηζκφο ησλ 

καζεκάησλ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο είλαη έμη (6). Σα καζήκαηα εηδίθεπζεο δελ κπνξνχλ λα 

είλαη πεξηζζφηεξα ησλ ηεζζάξσλ (4). Ο αθξηβήο αξηζκφο νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.. 

 

Άρθρο 3 
Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη 

Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπ ΠΣΓΔ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε: 

α) Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηηο Δπηζηήκεο Αγσγήο  (Μ.Γ.Δ.Δ.Α) θαη  
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β) Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ζηηο Δπηζηήκεο Αγσγήο (Γ.Γ.Δ.Α.) 

 

 

Άρθρο 4* 
Καηεγνξίεο Πηπρηνχρσλ  

ην ΠΜ ηνπ ΠΣΓΔ γίλνληαη δεθηνί νη πηπρηνχρνη Σκεκάησλ φισλ ησλ Διιεληθψλ 

Παλεπηζηεκίσλ. 

Γεθηνί γίλνληαη επίζεο νη πηπρηνχρνη ησλ παξαπάλσ Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο 

αιινδαπήο, ππφ ηνλ φξν λα έρεη αλαγλσξηζζεί ην πηπρίν ηνπο απφ ην ΓΙΚΑΣΑ σο 

αληίζηνηρν. 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ απνδεδεηγκέλα κηα μέλε γιψζζα, νη δε αιινδαπνί 

επαξθψο ηελ Διιεληθή Γιψζζα.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζην 

πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ είλαη ε επηηπρήο ζπκκεηνρή ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο 

ζηα καζήκαηα θαη ηελ χιε πνπ έρεη πξνθεξπρζεί απφ ην Σκήκα. 

Κξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία ζπλεθηηκψληαη είλαη: 

1. ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ, 

2. ε επίδνζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ,  

3. νη ηπρφλ δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, ε ζπγγξαθηθή δξάζε θαη ηπρφλ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, 

4. νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, 

5. ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ηνπ ππνςεθίνπ. 

 

Άρθρο 5 ** 
Υξνληθή Γηάξθεηα 

Η ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ησλ θαηά ην άξζξν 3 ηίηισλ γηα Μεηαπηπρηαθφ 

Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηηο Δπηζηήκεο Αγσγήο νξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4) εμάκελα. ε εηδηθέο 

κφλν πεξηπηψζεηο θαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηνπ 

παξαπάλσ πξνζδηνξηδφκελνπ ρξφλνπ. 

Γηα ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα απαηηνχληαη επί πιένλ έμη (6) εμάκελα. ε εηδηθέο, επίζεο, 

πεξηπηψζεηο, θαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ.   

 

Άρθρο 6 ** 
Πξφγξακκα Μαζεκάησλ 

Σα καζήκαηα, ε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή απαζρφιεζε, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη νη θάζε 

άιινπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

γηα ηελ απνλνκή ηνπ θαηά ην άξζξν 3 Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο νξίδνληαη σο 

εμήο: 

Α) Μαζήκαηα Κνξκνχ 

α. Δηζαγσγή ζηε κεζνδνινγία έξεπλαο ησλ Δπηζηεκψλ Αγσγήο 

β. Πξνβιήκαηα κεζνδνινγίαο έξεπλαο. 

γ. ηαηηζηηθή 

δ. ηαηηζηηθή αλάιπζε κε ρξήζε Η/Τ. 

ε. πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή 

ζη. Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

Β) Μαζήκαηα Δηδίθεπζεο: 

Σα καζήκαηα εηδίθεπζεο πξνηείλνληαη απφ ηνλ αληίζηνηρν Σνκέα θαη εγθξίλνληαη απφ ηε 

ΓΔ. 
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Σα δηδαζθφκελα καζήκαηα είλαη εμακεληαία θαη ν αξηζκφο ησλ εβδνκάδσλ αλά εμάκελν είλαη 

15, εθ ησλ νπνίσλ κηα ή ην πνιχ δχν είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμέηαζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ ΜΦ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Ο αξηζκφο ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ θαηαλέκεηαη αλά εμάκελν απφ ηε ΓΔ ηνπ 

Σκήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ καζεκάησλ νξίδεηαη, ην αξγφηεξν, 

ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ απφ ηε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο.  

Σα καζήκαηα γίλνληαη ππφ κνξθή δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ ή εξγαζηεξίσλ θαη είλαη δπλαηφ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζ’ απηά επηζθέςεηο ζε ζρνιεία ή ζε εξγαζηήξηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΜΦ 

ζε αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηνπ Μ.Φ. νξίδεηαη απφ 

ηνλ (ηνπο) δηδάζθνληα (-εο) ηνπ καζήκαηνο θαη ε βαζκνινγία γίλεηαη κε βάζε ηελ αξηζκεηηθή 

θιίκαθα απφ 0 έσο 10 ζε αθέξαηεο θαη δεθαδηθέο κνλάδεο.  

Η Γ..Δ.. ηνπ ηκήκαηνο έρεη δηθαίσκα λα επηβάιεη ζην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ηελ 

παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ καζεκάησλ πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

θξίλεη φηη ε παηδαγσγηθή ηνπ θαηάξηηζε δελ είλαη επαξθήο. Σαπηφρξνλα φκσο, νθείιεη λα ηνπ 

εμαζθαιίζεη θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξνζθνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο 

Έλα ή ην αξγφηεξν δχν εμάκελα κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαη ηελ 

έλαξμε ηνπ Π.Μ.., θάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο αλαιακβάλεη ηελ εθπφλεζε θαη ζπγγξαθή 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ππφ ηελ επίβιεςε ελφο κέινπο Γ.Δ.Π. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο είλαη 

ε επηηπρήο εμέηαζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ε ζπγγξαθή εηδηθήο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, ε επηηπρήο 

νινθιήξσζε ηεο νπνίαο θξίλεηαη απφ ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή, πνπ έρεη νξηζηεί γηα θάζε 

κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή.  

Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο θξίλεηαη απφ ηξηκειή εμεηαζηηθή 

επηηξνπή, ε νπνία νξίδεηαη γηα θάζε θνηηεηή απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο. Η εμεηαζηηθή 

επηηξνπή απνηειείηαη απφ ην επηβιέπνλ κέινο Γ.Δ.Π. θαη δχν αθφκε επηζηήκνλεο. Η εμέηαζε 

απηή δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα αξρίζεη πξηλ απφ ηελ επηηπρή εμέηαζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζε φια ηα καζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφγξακκα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.  

Η παξνπζίαζε θαη ζηήξημε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή γίλεηαη 

δεκφζηα. Γηθαίσκα φκσο αμηνιφγεζεο θαη βαζκνινγίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή έρνπλ 

κφλν ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 ν θνηηεηήο ράλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή.  

Γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζε Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ, πνπ νδεγεί ζηε ιήςε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο είλαη: 

α) ε θαηνρή ΜΓΔ ζε ζπγγελέο αληηθείκελν θαη  

β) ε άξηηα γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο 

Γηα ηελ εγγξαθή κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ππνβάιιεηαη 

ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε απφ ην κέινο Γ.Δ.Π. πνπ πξφθεηηαη λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςή ηνπ 

πξνο ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία απνθαζίδεη ηειηθά γηα ηελ απνδνρή ή κε ηνπ 

ππνςήθηνπ δηδάθηνξα.  

Η πξφνδνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη ηα δχν άιια κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο.  

Μέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, θαζψο επίζεο θαη ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο, κπνξεί λα είλαη κέιε Γ.Δ.Π. άιισλ παλεπηζηεκίσλ ή επηζηεκνληθψλ ηδξπκάησλ 

ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ν επηβιέπσλ φκσο, θαζεγεηήο νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα 

είλαη κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο.  

Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εθηππψλεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζε ηθαλφ αξηζκφ αληηηχπσλ θαη 

δηαλέκεηαη ζε φια ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο, ηα  ζρεηηθά εξεπλεηηθά 

θέληξα θαη ηηο θεληξηθέο βηβιηνζήθεο. Η απνλνκή ηνπ επίζεκνπ ηίηινπ γίλεηαη κεηά ηελ 
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έθδνζε ηεο δηαηξηβήο. Ο ηίηινο απηφο είλαη δπλαηφλ λα αλαθιεζεί εληφο δηεηίαο, αλ ήζειε 

απνδεηρζεί φηη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ελ κέξεη ή ελ φισ, δελ απνηειεί έξγν ηνπ ζπγγξαθέα 

ηεο.  

 

Άρθρο 7* 
Αξηζκφο Δηζαθηέσλ 

Ο αξηζκφο εηζαθηέσλ ζην πξφγξακκα νξίδεηαη θαη’ αλψηαην φξην ζε δεθαπέληε (15) γηα φιεο 

ηηο εηδηθεχζεηο. Ο αξηζκφο απηφο κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη απφ έηνο ζε έηνο. Σελ επζχλε γηα 

ηνλ αθξηβή αξηζκφ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ έρεη ε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο.  

 

Άρθρο 8 
Πξνζσπηθφ 

ην Π.Μ.. δηδάζθνπλ αλάινγα κε ηελ εηδίθεπζή ηνπο ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο. Σν 

πξφγξακκα καζεκάησλ θαη ηα ζπγθεθξηκέλα κέιε Γ.Δ.Π. πνπ ζα δηδάζθνπλ θαη’ έηνο 

νξίδνληαη απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν είλαη δπλαηφ λα 

θιεζεί θαη λα δηδάμεη ζ’ απηφ κέινο Γ.Δ.Π. άιινπ Σκήκαηνο ή άιινπ Παλεπηζηεκίνπ ή 

επηζηήκνλεο εγλσζκέλνπ θχξνπο, θαηαβάιιεηαη δε εηδηθή ακνηβή θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ 

ην Ν. 2083/1992. 

 

Άρθρο 9* 
Τπάξρσλ εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πξφγξακκα 

ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ αξθεηά 

εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα, ηα νπνία ήδε ππνζηεξίδνπλ ηηο ππάξρνπζεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

θαη ηα νπνία ζα ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πξνηεηλφκελν κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

Απηά είλαη:  

1. Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (Π.Γ. 353/89 ΦΔΚ 159Α/ 14.6.89). Έρεη 

εμνπιηζκφ εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ επηκεξηζκέλν ζε ηκήκαηα: 

1α. Πιεξνθνξηθήο: Τπάξρνπλ πεξίπνπ 35 πξνζσπηθνί Η/Τ ζπκβαηνί θαη APPLE 

ζπλδεδεκέλνη ζε ηνπηθά δίθηπα θαη θαηάιιειεο δπλακηθφηεηαο. Τπάξρνπλ, επίζεο, ηα 

απαξαίηεηα πξνγξάκκαηα γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ εκπεηξηθήο έξεπλαο. 

Τπάξρεη, επίζεο, ζχλδεζε κε ηνπο Η/Τ θαη κέζσ απηψλ δηαζχλδεζε κε δηεζλή δίθηπα Η/Τ ζε 

ειιεληθά θαη άιια Παλεπηζηήκηα. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 

30.000.000 δξαρκέο. 

1β. Φπζηθήο θαη Υεκείαο: Τπάξρεη κεγάινο εξεπλεηηθφο εξγαζηεξηαθφο πάγθνο θαζψο θαη ηα 

θαηάιιεια εξγαζηεξηαθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο Φπζηθήο θαη Υεκείαο. πλνιηθφ θφζηνο 

εμνπιηζκνχ πεξίπνπ 2.500.000 δξαρκέο.  

1γ. Δπηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ: Τπάξρεη εξγαζηήξην επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ, ζηειερσκέλν κε δχν Δ.Γ.Σ.Π. θαη εμνπιηζκφ αμίαο 

600.000 δξαρκψλ. 

Δπίθεηηαη κηθξή αλαβάζκηζή ηνπ ηεο ηάμεσο ησλ 5.000.000 δξρ. απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

2. Δξγαζηήξην Δπηζηεκψλ Αγσγήο θαη Ο-Α κέζσλ: Δμππεξεηεί εξεπλεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο 

θαη δηδαθηηθέο αλάγθεο. Σν εξγαζηήξην δηαζέηεη παξαδνζηαθά θαη ζχγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά 

κέζα (δηδαθηηθά παηρλίδηα, καγλεηηθνχο πίλαθεο, πξνβνιείο δηαθαλψλ θαη αδηαθαλψλ 

εηθφλσλ, δηαθάλεηεο, ζπιινγέο SLIDES, βίληεν, βηληενθαζέηεο θιπ.) γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ 

θνηηεηψλ ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ.  

Τπάξρνπλ αθφκε δχν εξαζηηερληθέο βηληενθάκεξεο θαη έλα ζχζηεκα πνιπκέζσλ (Η/Τ, 

ζαξσηήο εηθφλσλ, έγρξσκνο εθηππσηήο, δχν βίληεν, δχν κφληηνξ, κηα κνληαδηέξα κίμεο 



 76 

εηθφλσλ έλα CD ROM), πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη αλαπαξαγσγή 

εηθφλσλ θαη ήρσλ. 

3. Δξγαζηήξην θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ: (Μέζα θαη πιηθά γηα αηζζεηηθή έθθξαζε 

θαηαζθεπψλ, δσγξαθηθήο, πιαζηηθήο, ζεάηξνπ…) 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ, επίζεο, ηα θνηλά κέζα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο φπσο π.ρ. ε 

Βηβιηνζήθε (180.000 ηφκνη, 1000 πεξηνδηθά, 35 θιεηζηέο θαη εηδηθέο ζπιινγέο), ε νπνία είλαη 

κία απφ ηηο θαιχηεξεο παλεπηζηεκηαθέο βηβιηνζήθεο, νη Η/Τ θ.ι.π.  

 

Άρθρο 10* 
Γηάξθεηα Λεηηνπξγίαο 

Σν Π.Μ.. ζα ιεηηνπξγήζεη επί νθηψ (8) ζπλνιηθά έηε. 

 

Άρθρο 11 
Κφζηνο ιεηηνπξγίαο 

α) Δπηπιένλ θφζηνο γηα εμνπιηζκφ πνζφ 4.000.000 δξαρκψλ εθάπαμ θαη  

β) Γηα δαπάλεο ιεηηνπξγίαο 3.000.000 δξρ. αλά έηνο ιεηηνπξγίαο εμ απηψλ ηνπ 1.500.000 δξρ. 

ζα θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σκήκαηνο θαη ην 1.500.000 δξρ. απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο. 

Γηα ηνλ επηπιένλ εμνπιηζκφ ηνπ Σκήκαηνο δελ δεηείηαη πξφζζεηε δαπάλε απφ ην ΤΠΔΠΘ. 

 

Άρθρο 12 
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

Ωο ηελ έθδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 

2083/1992 ηζρχεη ν πξνζσξηλφο θαλνληζκφο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ΠΣΓΔ, πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. 

Ρπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε εληάμεηο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλνληαη χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηεο Γελ. πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ αλσηέξσ ΠΜ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ εηδηθήο 

ζχλζεζεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γελ. πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

Η απφθαζε απηή ζα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

Αζήλα, 26 Ιαλνπαξίνπ 1994 
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Αριθ. Β7/375 

Σροποποίηζη ηης αριθμ. Β7/35/26.1.1994 (ΦΔΚ 95 η.Β΄/14.2.1994) σποσργικής 

απόθαζης “Έγκριζη Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Παιδαγωγικού Σμήμαηος 

Γημοηικής Δκπαίδεσζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Κρήηης”.  
  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ: 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11, 12 θαη 13, ηνπ Ν. 2083/1992 (ΦΔΚ 159Α’) “Δθζπγρξνληζκφο 

ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 1&2 ηνπ Ν. 2327/1995 

(ΦΔΚ 156Α’) Δζληθφ πκβνχιην Παηδείαο, Ρχζκηζε ζεκάησλ Έξεπλαο Παηδείαο θιπ., 

2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29Α’ ηνπ Ν. 1558/1985 (ΦΔΚ 137 Α’) “Κπβέξλεζε θαη 

Κπβεξλεηηθά φξγαλα” φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2081/ 1992 (ΦΔΚ 

154Α’) “Ρχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ επηκειεηεξίσλ… θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2469/1997 (ΦΔΚ 38Α’) 

“Πεξηνξηζκφο θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”, 

3. ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 

4. ηελ αξηζκ. Β7/35/26.1.1994 (ΦΔΚ 95η.Β’/ 14.2.1994) Τπνπξγηθή απφθαζε “Έγθξηζε 

πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο”,  

5. ην απφζπαζκα πξαθηηθνχ Γ..Δ.. ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (πλεδξίαζε 194ε/3.6.1999), 

6. ην απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο πγθιήηνπ κε ηελ Δηδηθή χλζεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο (πλεδξίαζε 130ε/20.7.1999),  

 

α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε 

 

Σξνπνπνηνχκε ηελ αξηζκ. Β7/35/26.1.1994 (ΦΔΚ 95 η.Β’/14.2.1994) ππνπξγηθή απφθαζε σο 

αθνινχζσο: Σα άξζξα 5 θαη 6 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

 

Άρθρο 5 
Υξνληθή Γηάξθεηα 

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Π.Μ.. γηα ηελ απνλνκή ησλ θαηά ην άξζξν 3 ηίηισλ γηα 

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηηο Δπηζηήκεο Αγσγήο νξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4) 

εμάκελα. ε εηδηθέο κφλν πεξηπηψζεηο θαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο είλαη 

δπλαηή ε παξάηαζε ηνπ παξαπάλσ πξνζδηνξηδφκελνπ ρξφλνπ γηα έλα (1) αθφκε ρξφλν.  

Διάρηζηνο ρξφλνο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο νξίδνληαη ηα ηξία (3) ρξφληα χζηεξα 

απφ ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο θαη ν κέγηζηνο ρξφλνο ηα πέληε (5) 

ρξφληα. ε εηδηθέο, επίζεο, πεξηπηψζεηο, θαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. είλαη δπλαηή ε 

παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ. 

 

Άρθρο 6 
Πξφγξακκα καζεκάησλ  

Σα καζήκαηα, ε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή απαζρφιεζε, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη νη θάζε 

άιινπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

γηα ηελ απνλνκή ηνπ θαηά ην άξζξν 3 Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο νξίδνληαη σο 

εμήο: 

1ν Δμάκελν: Μεζνδνινγία Έξεπλαο Ι, ηαηηζηηθή Ι, Σνκεαθφ Μάζεκα Δηδίθεπζεο 

2ν Δμάκελν: Μεζνδνινγία Έξεπλαο ΙΙ, Δπαγσγηθή θαη S.P.S.S.  
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3ν Δμάκελν: Colloquium, Μάζεκα Δηδίθεπζεο.  

4ν Δμάκελν: Γηπισκαηηθή Δξγαζία. 

Αλ ζε έλα ηνκέα νη κεη/θνί θνηηεηέο είλαη κέρξη θαη δχν (2), δελ πξνζθέξεηαη θαη’ αλάγθελ 

ζπζηεκαηηθά εμακεληαίν κάζεκα. Οη θνηηεηέο απηνί βνεζνχληαη κε ζπλαληήζεηο-ζπδεηήζεηο 

κε ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Σνκέα, πνπ ζεσξνχλ φηη ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηά ηνπο. Αλ νη 

θνηηεηέο είλαη ηξεηο θαη άλσ, ν Σνκέαο κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ νξγαλψλεη εμακεληαίν 

κάζεκα εηδίθεπζεο ην νπνίν παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά φινη νη θνηηεηέο ηνπ Σνκέα.  

   

Σα δηδαζθφκελα καζήκαηα είλαη εμακεληαία θαη ν αξηζκφο ησλ εβδνκάδσλ αλά εμάκελν είλαη 

15, εθ ησλ νπνίσλ κία ή ην πνιχ δχν είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμέηαζε θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σα καζήκαηα γίλνληαη ππφ κνξθή δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ ή εξγαζηεξίσλ θαη είλαη δπλαηφ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζ’ απηά επηζθέςεηο ζε ζρνιεία ή ζε εξγαζηήξηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μ.Φ. 

ζε αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Η αμηνιφγεζε γηα ηα καζήκαηα Μεζνδνινγία 

Έξεπλαο Ι & ΙΙ γίλεηαη γξαπηψο. Γηα ην ηνκεαθφ κάζεκα εηδίθεπζεο θάζε Σνκέαο απνθαζίδεη 

γηα ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ, ελψ γηα ην κάζεκα εηδίθεπζεο 

ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ (ηελ) δηδάζθνληα (-νπζα) ηνπ καζήκαηνο. Γηα ηελ 

ηαηηζηηθή Ι θαη ηελ Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή θαη SPSS ε αμηνιφγεζε γίλεηαη γξαπηψο. Σν 

colloquium θαηνρπξψλεηαη κε ηελ αλειιηπή παξνπζία θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ 

θνηηεηή. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε βαζκνινγία γίλεηαη κε βάζε ηελ αξηζκεηηθή θιίκαθα απφ 

0 έσο 10, ζε αθέξαηεο θαη δεθαδηθέο κνλάδεο.  

Η Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο έρεη δηθαίσκα λα επηβάιεη ζην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ηελ 

παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ καζεκάησλ πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

θξίλεη φηη ε παηδαγσγηθή ηνπ θαηάξηηζε δελ είλαη επαξθήο. Σαπηφρξνλα φκσο, νθείιεη λα ηνπ 

εμαζθαιίζεη θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξνζθνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. 

Έλα ή ην αξγφηεξν δχν εμάκελα κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαη ηελ 

έλαξμε ηνπ Π.Μ.., θάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο αλαιακβάλεη ηελ εθπφλεζε θαη ζπγγξαθή 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ππφ ηελ επίβιεςε ελφο κέινπο Γ.Δ.Π. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο 

είλαη ε επηηπρήο εμέηαζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ε ζπγγξαθή εηδηθήο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, ε 

επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο νπνίαο θξίλεηαη απφ ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή, πνπ έρεη νξηζηεί γηα 

θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή.  

Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο θξίλεηαη απφ ηξηκειή εμεηαζηηθή 

επηηξνπή, ε νπνία νξίδεηαη γηα θάζε θνηηεηή απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο. Η εμεηαζηηθή 

επηηξνπή απνηειείηαη απφ ην επηβιέπνλ κέινο Γ.Δ.Π. θαη δχν αθφκε επηζηήκνλεο. Η εμέηαζε 

απηή δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα αξρίζεη πξηλ απφ ηελ επηηπρή εμέηαζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζε φια ηα καζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφγξακκα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.  

Η παξνπζίαζε θαη ζηήξημε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή γίλεηαη 

δεκφζηα. Γηθαίσκα φκσο αμηνιφγεζεο θαη βαζκνινγίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή έρνπλ 

κφλν ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 ν θνηηεηήο ράλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή.  

Με επζχλε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο απνζηέιινληαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ αληίγξαθα ησλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ. Η Βηβιηνζήθε νθείιεη λα ζηέιλεη 

ηηο εξγαζίεο ζην Δζηηαθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο. 

 

Γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζε Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ, πνπ νδεγεί ζηε ιήςε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο είλαη: 

α) ε θαηνρή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζε ζπγγελέο αληηθείκελν θαη  
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β) ε άξηηα γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο 

Γηα ηελ εγγξαθή κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ππνβάιιεηαη 

ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε απφ ην κέινο Γ.Δ.Π. πνπ πξφθεηηαη λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςή ηνπ 

πξνο ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία απνθαζίδεη ηειηθά γηα ηελ απνδνρή ή κε ηνπ 

ππνςεθίνπ δηδάθηνξα.  

Η πξφνδνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη ηα δχν άιια κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο.  

Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ελεκεξψλνπλ αλά εμάκελν ηνλ επφπηε ηνπο γηα ηελ πνξεία ηεο 

δηαηξηβήο ηνπο. Τπνςήθηνο πνπ δελ επηθνηλσλεί κε ηελ ηξηκειή επηηξνπή επί έλα έηνο, 

εηζάγεηαη ζηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο κε πξφηαζε δηαγξαθήο.  

Μέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, θαζψο επίζεο θαη ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο, είλαη δπλαηφ λα είλαη κέιε Γ.Δ.Π. άιισλ Παλεπηζηεκίσλ ή επηζηεκνληθψλ 

ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ν επηβιέπσλ φκσο, θαζεγεηήο νθείιεη ζε θάζε 

πεξίπησζε λα είλαη κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο.  

Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εθηππψλεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζε ηθαλφ αξηζκφ αληηηχπσλ θαη 

δηαλέκεηαη ζε φια ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο, ηα  ζρεηηθά εξεπλεηηθά 

θάληξα θαη ηηο θεληξηθέο βηβιηνζήθεο. Η απνλνκή ηνπ επίζεκνπ ηίηινπ γίλεηαη κεηά ηελ 

έθδνζε ηεο δηαηξηβήο. Ο ηίηινο απηφο είλαη δπλαηφλ λα αλαθιεζεί εληφο δηεηίαο αλ ήζειε 

απνδεηρζεί φηη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ελ κέξεη ή ελ φισ, δελ απνηειεί έξγν ηνπ ζπγγξαθέα 

ηεο.  

Η απφθαζε απηή ζα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Αζήλα 19 Οθησβξίνπ 1999. 
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Αριθ. 133188/Β7 

Σροποποίηζη ηης αριθμ. Β7/35/26-01-94 (ΦΔΚ 95 η. Β/14-02-94) Τποσργικής Απόθαζης 

«Έγκριζη Προγράμμαηος Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Παιδαγωγικού Σμήμαηος 

Γημοηικής Δκπαίδεσζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Κρήηης, όπως έτει ηροποποιηθεί με ηην σπ’ 

αριθμόν Β7/375/19-10-99 (ΦΔΚ 2003 η. Β/11-11-99) σποσργική απόθαζη». 
 

Έρνληαο ππφςε:  

1. ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10-12 ηνπ Ν. 2083/1992 (ΦΔΚ 159 Α’) «Δθζπγρξνληζκφο ηεο 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο» ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 2 ηνπ Ν. 2327/1995 (ΦΔΚ 156 Α’) «Δζληθφ 

πκβνχιην Παηδείαο... θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 12 γ. Σνπ Ν. 2916/2001 

(ΦΔΚ 114 Α’ ) «Γηάξζξσζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ξχζκηζε ζεκάησλ ηνπ 

ηερλνινγηθνχ ηνκέα απηήο», 

2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 Α’ ηνπ Ν. 1558/1985 (ΦΔΚ 137 Α’) Κπβέξλεζε θαη 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2081/1992 (ΦΔΚ 154 

Α’) «Ρχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Δπηκειεηεξίσλ ... θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη αληηθαηαζηάζεθε 

κε ηελ παξάγξαθν 2α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2469/1997 (ΦΔΚ 38 Α’) «Πεξηνξηζκφο θαη 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

3. ηηο δηαηάμεηο ησλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ Β7/35/26-1-94 (ΦΔΚ 95 η. Β/14-2-94 θαη Β7 

375/19-10-99 (ΦΔΚ 2003 η. Β /11-11-99), 

4. ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Ν. 2469/1997 (ΦΔΚ 38 η. Α’) «Πεξηνξηζκφο θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

5. ηελ αξηζκ. 1117/23-08-2001 πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ «Αλακφξθσζε Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ», 

6. ηα πξαθηηθά ησλ Γ..Δ. ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο (ζπλεδξίεο 236/10-10-2001 & 254/15-07-2002), 

7. ηα πξαθηηθά ηεο πγθιήηνπ κε Δ.. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (ζπλεδξίεο 159/26-10-

2001 & 170/19-07-2002). 

 

α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε 

 

Σξνπνπνηνχκε ηελ απφθαζε Β7/35/26-1-94 (ΦΔΚ 95 η. Β/14-02-94), φπσο έρεη ήδε 

ηξνπνπνηεζεί κε ηελ αξηζκ. Β7/375/19-10-99 (ΦΔΚ 2003 η. Β/11-11-99) ππνπξγηθή 

απφθαζε. 

Σν Άξζξν 2 «Αληηθείκελν – ζθνπφο» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Αληηθείκελν θαη ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ επηζηεκφλσλ 

εμεηδηθεπκέλσλ ζην ρψξν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ησλ 

Δπηζηεκψλ απηψλ ζηε ρψξα καο θαη ηε ζηειέρσζε ησλ ζπλαθψλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη 

παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ. 

 

Σν Άξζξν 4 «Καηεγνξίεο Πηπρηνχρσλ” αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

ην ΠΜ ηνπ ΠΣΓΔ γίλνληαη δεθηνί νη πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ θαη 

ΣΔΙ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηηο πξνπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο ζα έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαη 

ζα έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο ζε δχν (2) καζήκαηα Δπηζηεκψλ Αγσγήο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζην 

πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ είλαη ε επηηπρήο ζπκκεηνρή ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο 

ζηα καζήκαηα πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί απφ ην Σκήκα. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ 

απνδεδεηγκέλα κηα μέλε γιψζζα. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο έρνπλ θαη νη Έιιελεο 

πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο, ππφ ηνλ φξν λα έρεη αλαγλσξηζζεί ην πηπρίν ηνπο 

απφ ην ΓΙΚΑΣΑ σο ηζφηηκν κε ηα πηπρία ησλ ειιεληθψλ ΑΔΙ.  
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Γίλνληαη επίζεο δεθηνί αιινδαπνί θαη νκνγελείο ππνςήθηνη ρσξίο εμεηάζεηο χζηεξα απφ 

απφθαζε ηεο Γ..Δ.. Ο αξηζκφο ησλ εηζαγνκέλσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο αλέξρεηαη κέρξη ην 

30% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαγνκέλσλ θάζε αθαδ. έηνο κε ηηο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ην 

Σκήκα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, εθηφο απφ ην πηπρίν ΑΔΙ, είλαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε 

επαξθήο γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη επηιέγνληαη χζηεξα απφ ζπλέληεπμε.  

Οη επηηπρφληεο ζηηο κεηαπηπρηαθέο εμεηάζεηο ηνπ Ι.Κ.Τ. γίλνληαη δεθηνί γηα εγγξαθή ζην 

πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γ..Δ..  

Με ηνπο ππνςεθίνπο γηα εηζαγσγή ζην Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

(αιινδαπνί νκνγελείο θαη ππφηξνθνη ηνπ Ι.Κ.Τ) ν αξηζκφο ησλ εηζαγνκέλσλ ζην Π.Μ.. θαη’ 

έηνο, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, είλαη δπλαηφλ λα αλέξρεηαη κέρξη 

ηνπο είθνζη (20). 

 

Σν Άξζξν 5 «Υξνληθή Γηάξθεηα» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Π.Μ.. γηα ηελ απνλνκή ησλ θαηά ην άξζξν 3 ηίηισλ 

Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηηο Δπηζηήκεο Αγσγήο νξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4) 

εμάκελα. 

Ωο ειάρηζηνο ρξφλνο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο νξίδνληαη ηα ηξία (3) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία  απνδνρήο ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην ζέκα θαη ν 

επηβιέπσλ θαη σο κέγηζηνο ρξφλνο νξίδνληαη ηα πέληε (5) έηε. ε εηδηθέο, επίζεο, 

πεξηπηψζεηο, θαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ.  

Σν Άξζξν 6 «Πξφγξακκα καζεκάησλ» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

Σα καζήκαηα, ε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή απαζρφιεζε, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη νη θάζε 

άιινπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

γηα ηελ απνλνκή ηνπ θαηά ην άξζξν 3 Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο νξίδνληαη σο 

εμήο: 

1ν Δμάκελν: Μεζνδνινγία Έξεπλαο Ι, ηαηηζηηθή Ι, Σνκεαθφ Μάζεκα Καηεχζπλζεο. 

2ν Δμάκελν: Μεζνδνινγία Έξεπλαο ΙΙ, Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή – Δπεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  

3ν Δμάκελν: Colloquium, Μάζεκα Καηεχζπλζεο.  

4ν Δμάκελν: Δθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο.  

Σα καζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε καζήκαηα θνξκνχ, ηνκέα – θαηεχζπλζεο. Σα καζήκαηα 

θνξκνχ έρνπλ ζθνπφ λα κπήζνπλ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηελ έξεπλα ησλ Δπηζηεκψλ 

ηεο Αγσγήο, θαη είλαη θνηλά θαη ππνρξεσηηθά γηα φινπο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηνκέα ηνλ νπνίν 

αθνινπζνχλ.  

Οη ηνκείο είλαη πέληε (5) θαη είλαη πξνθαζνξηζκέλνη απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. Οη θνηηεηέο δειαδή δίλνπλ εμεηάζεηο γηα λα εηζαρζνχλ ζε έλαλ 

ηνκέα ζπγθεθξηκέλν. Σα καζήκαηα θαηεχζπλζεο θαη ε κεηαπηπρηαθή εξγαζία απνζθνπνχλ 

ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ησλ Δπηζηεκψλ 

ηεο Αγσγήο. Σα καζήκαηα θαηεχζπλζεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ παξαθνινπζνχλ κφλν νη 

θνηηεηέο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα. 

Σα δηδαζθφκελα καζήκαηα είλαη εμακεληαία θαη ν αξηζκφο ησλ εβδνκάδσλ αλά εμάκελν είλαη 

15, εθ ησλ νπνίσλ κηα ή ην πνιχ δχν είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμέηαζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Η Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο έρεη δηθαίσκα λα επηβάιεη ζην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ηελ 

παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ καζεκάησλ πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

θξίλεη φηη ε παηδαγσγηθή ηνπ θαηάξηηζε δελ είλαη επαξθήο.  

Έλα ή ην αξγφηεξν δχν εμάκελα κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαη ηελ 

έλαξμε ηνπ Π.Μ.., αλαηίζεηαη ζηνλ θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ην ζέκα ηεο κεηαπηπρηαθήο 

ηνπ εξγαζίαο ην νπνίν μεθηλά λα κειεηά ππφ ηελ επίβιεςε ελφο κέινπο ΓΔΠ. 

 

Γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 
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Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζε Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ, πνπ νδεγεί ζηε ιήςε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο είλαη: 

α) ε θαηνρή Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζε ζπγγελέο αληηθείκελν θαη  

β) ε άξηηα γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο 

Σν Άξζξν 7 «Αξηζκφο Δηζαθηέσλ» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Ο αξηζκφο εηζαθηέσλ ζην πξφγξακκα νξίδεηαη θαη’ αλψηαην φξην ζε δεθαπέληε (15). Ο 

αλσηέξσ αξηζκφο δχλαηαη λα πξνζαπμάλεηαη θαη’ έηνο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη κέρξη ηνπο 20 ζπλνιηθά θνηηεηέο θαη’ έηνο. 

 

Σν Άξζξν 9 «Τπάξρσλ εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πξφγξακκα» ηξνπνπνηείηαη 

σο εμήο: 

1) ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ αληηθαζίζηαηαη κε «Δμνπιηζκφο – Δξγαζηήξηα», 

2) ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ πξνζηίζεηαη: 4. Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ 

Μειεηψλ  

 

Σν Άξζξν 10 «Γηάξθεηα Λεηηνπξγίαο» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Σν Π.Μ.. ζα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 
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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Άρθρο 1 

Γεληθέο Γηαηάμεηο 

1. Η δνκή, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

Νφκσλ, απφ ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Έγθξηζεο, απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, θαζψο θαη απφ ηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ηνπ ΠΜ.  

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, φπσο απηέο αλαιχνληαη 

παξαθάησ, εμεηδηθεχνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ξπζκίδνπλ κε εληαίν ηξφπν ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ηα νπνία δελ ξπζκίδνληαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, αιιά, είηε παξέρνληαη γηα απηά ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο απφ ηνλ λφκν, είηε 

ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. 

Άρθρο 2 

Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε 

Σελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαιακβάλεη ην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο. 

Άρθρο 3 

Πξνθήξπμε ζέζεσλ - Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο 

1. Γηα ηελ επηινγή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ηνλ Α’ θχθιν πνπδψλ, ε γξακκαηεία ηνπ 

ΠΣΓΔ δεκνζηεχεη ζηνλ ηχπν αλαθνίλσζε φπνπ θαζνξίδνληαη:  

α. ην αθξηβέο αληηθείκελν ζην νπνίν πξνθεξχζζεηαη ε ζέζε κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, 

β. ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν, 

γ. νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο, 

δ. ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ, 

ε. νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε αθξηβήο δηεχζπλζε ζηελ νπνία πξέπεη 

απηά λα ππνβιεζνχλ, 

ζη. ε δηαδηθαζία επηινγήο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, 

δ. ηα καζήκαηα θαη ε εμεηαζηέα χιε ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία πξνβιέπεηαη λα εμεηαζηνχλ 

νη ππνςήθηνη, 
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ε. θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε νπνία ζα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία 

ηεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Ωο πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ. θάζε αθαδεκατθφ έηνο. Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη 

θαηά ηνλ κήλα επηέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο. 

2. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην ΠΜ είλαη νη εμήο: 

α. Οη ππνςήθηνη γηα ην ΠΜ πξέπεη λα είλαη (i) θάηνρνη πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ πηπρίνπ επίζεκα αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπο λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαη λα έρνπλ 

εμεηαζηεί επηηπρψο ζε δχν καζήκαηα Δπηζηεκψλ Αγσγήο, (ii) θάηνρνη πηπρίνπ TEI νη νπνίνη 

είλαη θαη απφθνηηνη ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. 

γ. Γηα  αιινδαπνχο θαη νκνγελείο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη θαηέρνπλ πηπρίν ΑΔΙ ηζφηηκν κε 

εθείλα ησλ ειιεληθψλ ΑΔΙ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε επαξθήο γλψζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, ε νπνία πηζηνπνηείηαη κε δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ε Γ..Δ.. ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

δ. Γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε θαηνρή κηαο μέλεο γιψζζαο  

(αγγιηθήο, γαιιηθήο, γεξκαληθήο ή ηηαιηθήο). Η επαξθήο γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο 

πηζηνπνηείηαη  απφ ζρεηηθή εμέηαζε πνπ δηελεξγείηαη κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο 

Δμεηάζεσλ.  

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβάινπλ νη ππνςήθηνη είλαη ηα εμήο: 

• αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ΠΜ, 

• αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηπρίσλ ειιεληθνχ ΑΔΙ ή ΣΔΙ ζπλαθνχο ηκήκαηνο (θαη πηζηνπνηεηηθφ 

ηζνηηκίαο απφ ην ΓΙΚΑΣΑ, γηα πηπρηνχρνπο ησλ παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ), 

• Πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ κε αλαιπηηθή βαζκνινγία πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ, ζην νπνίν λα 

αλαγξάθεηαη θαη ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ, 

• Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ζπνπδέο, ε δηδαθηηθή ή/θαη 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ε επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, 

• αλάηππα δεκνζηεχζεσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, αληίγξαθα ζπγγξαθηθνχ έξγνπ θιπ, 

εθφζνλ ππάξρνπλ,  

• θάζε άιιν έξγν ή δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ, 

• θσηνηππία ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο. 

Άρθρο 4 

Κξηηήξηα επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ  

ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 
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Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ε βαζκνιφγεζή ηνπο γίλεηαη απφ 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Α) Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ 

1. Πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ, νη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 

θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε ζε εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.. 

2. Γηα θάζε ηνκέα ζπγθξνηείηαη  3/κειήο επηηξνπή ζπλέληεπμεο απαξηηδφκελε απφ 2 κέιε 

ΓΔΠ ηνπ Σνκέα θαη 1 κέινο ΓΔΠ απφ άιιν Σνκέα. 

3. Έλα κέινο ΓΔΠ κπνξεί λα κεηέρεη ζηελ ζπλέληεπμε γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ απηνχ ή άιινπ ηνκέα.  

4. Η ζπλέληεπμε βαζκνινγείηαη κε βάζε ηελ θιίκαθα 0 έσο 10 θαη ν βαζκφο απηφο 

ιακβάλεηαη θαλνληθά ππφςε γηα ηελ εμαγσγή ηνπ γεληθνχ κέζνπ φξνπ βαζκνινγίαο, ρσξίο 

ζπληειεζηή. 

5. Η πξνθνξηθή ζπλέληεπμε απνβιέπεη ζηε δηαπίζησζε ηεο γεληθήο επηζηεκνληθήο 

θαηάξηηζεο ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ λα εληαρζεί ζην ΠΜ, ζηελ επηζήκαλζε 

εηδηθψλ πξνζφλησλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ππνςεθίνπ, ζηνλ 

εληνπηζκφ πηζαλψλ ειιείςεψλ ηνπ, νη νπνίεο ζα νδεγνχζαλ ζηελ παξαθνινχζεζε απφ ηνλ 

ίδην ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ ή ζεκηλαξίσλ, ζηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ 

πξνζθνκκάησλ σο πξνο ηελ αλειιηπή παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ινηπψλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη ηέινο, ζηε δηαθξίβσζε νπνησλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

κπνξεί λα παίμνπλ ξφιν ζηελ έληαμή ηνπ ζην ΠΜ.  

Β) Γξαπηέο εμεηάζεηο 

1. Οη γξαπηέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο γξαπηψλ εμεηάζεσλ, ε 

νπνία νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο. 

2. Σα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη είλαη ηξία: α) ην κάζεκα ηεο Δηζαγσγήο ζηελ Παηδαγσγηθή 

Δπηζηήκε, θνηλφ γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο αλεμαξηήησο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, β) έλα 

κάζεκα ζρεηηθφ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην νπνίν πξνθεξχζζεηαη ε ζέζε (κάζεκα 

εηδίθεπζεο) θαη γ) ε μέλε γιψζζα. 

3. Σν πεξίγξακκα ηεο χιεο ησλ εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ εγθξίλεηαη απφ ηε ΓΔ θαη 

ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΣΓΔ.  

4. Η δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ νξίδεηαη ζε ηξεηο ψξεο αλά κάζεκα. 

5. Η επηηξνπή δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ θξνληίδεη γηα ηελ θάιπςε ησλ νλνκάησλ ησλ 

ππνςεθίσλ κε εηδηθφ κπιε ραξηί, ηελ επηηήξεζε θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπο. 

6. Δηζεγεηέο αλά κάζεκα είλαη δχν πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ΓΔ. Πξνζέξρνληαη ιίγεο ψξεο 

πξηλ απφ ηελ εμέηαζε, ζπλεξγάδνληαη, επηιέγνπλ θαη πξνηείλνπλ  ηξία ζέκαηα ηα νπνία 

παξαδίδνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ησλ Δμεηάζεσλ. 

7. Δθ ησλ ηξηψλ ζεκάησλ θιεξψλεηαη έλα, ην νπνίν θαη αλαπηχζζεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο. 

Η θιήξσζε γίλεηαη ζηελ αίζνπζα ησλ εμεηάζεσλ ελψπηνλ ησλ ππνςεθίσλ.  
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8. Μεηά ηελ εθθψλεζε ησλ ζεκάησλ, νη εηζεγεηέο θαη δηνξζσηέο ησλ γξαπηψλ απνζχξνληαη 

απφ ηελ αίζνπζα θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα παξακείλνπλ εθεί θαηά ηε 

δηάξθεηα πνπ νη εμεηαδφκελνη αλαπηχζζνπλ ηα ζέκαηά ηνπο.  

9. Με επζχλε ηεο ίδηαο επηηξνπήο ηα γξαπηά θαηακεηξνχληαη θαη παξαδίδνληαη ζηελ 

πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο, κε επζχλε ηεο νπνίαο παξαδίδνληαη αξρηθά 

ζηνλ πξψην βαζκνινγεηή θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ θαιπθζεί ν βαζκφο ηνπ πξψηνπ 

βαζκνινγεηή, παξαδίδνληαη ζηνλ δεχηεξν. 

10. Ωο θιίκαθα βαζκνινγίαο νξίδεηαη ε θιίκαθα απφ ην 0 έσο ην 10 θαη επηηπρψλ ζεσξείηαη 

απηφο πνπ ζηελ Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή θαη ζην κάζεκα εηδίθεπζεο έιαβε θαηά κέζνλ 

φξν βαζκφ ηνπιάρηζηνλ 6 θαη ζηελ μέλε γιψζζα έιαβε θαηά κέζνλ φξν βαζκφ ηνπιάρηζηνλ 

5. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ βαζκνιφγεζε ελφο γξαπηνχ θαηαγξαθεί αλάκεζα ζηνλ 

πξψην θαη ζηνλ δεχηεξν βαζκνινγεηή δηαθνξά άλσ ησλ ηξηψλ κνλάδσλ, ην γξαπηφ 

παξαπέκπεηαη ζηνλ αλαβαζκνινγεηή γηα ηε δηθή ηνπ βαζκνιφγεζε, ε νπνία είλαη θαη ε 

ηειηθή.  

11. Οη  εηζεγεηέο,  βαζκνινγεηέο, θαη αλαβαζκνινγεηέο νξίδνληαη γηα θάζε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν απφ ηελ ΓΔ. 

12. Η επάξθεηα ζηελ μέλε γιψζζα πηζηνπνηείηαη κέζσ γξαπηψλ εμεηάζεσλ πνπ δηεμάγνληαη 

θαλνληθά απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ησλ Δμεηάζεσλ κέζα απφ ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Ο ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα λα εμεηαζηεί, αλ επηζπκεί, ζε δχν μέλεο 

γιψζζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε δηάξθεηα εμέηαζεο είλαη ζπλνιηθά 4 ψξεο θαη γηα ηηο δχν 

γιψζζεο, ν ππνςήθηνο φκσο, ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην γξαπηφ ζηελ κία γιψζζα ζηηο 3 

ψξεο. Αλ ε βαζκνινγία ζε θάζε κηα απφ ηηο δχν γιψζζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 5, ηφηε ν 

ππνςήθηνο ζεσξείηαη φηη έιαβε σο βαζκνινγία ζηελ εμέηαζε ηεο μέλεο γιψζζαο ηνλ 

πςειφηεξν απφ ηνπο δχν πξνζαπμεκέλν θαηά κία κνλάδα. Αλ ε βαζκνινγία ζε κία γιψζζα 

είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5, ηφηε απηή δελ ιακβάλεηαη θαζφινπ ππ’ φςηλ. 

Γ) Δμαγσγή Απνηειεζκάησλ 

1. Η εμαγσγή απνηειεζκάησλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ησλ Δμεηάζεσλ ζηελ 

νπνία κεηέρεη έλαο εθπξφζσπνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Πξηλ απφ ηελ απνθάιπςε ησλ 

νλνκάησλ απνθαιχπηεηαη ν βαζκφο ηνπ Α’ βαζκνινγεηή. Δάλ δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο  άλσ 

ησλ ηξηψλ κνλάδσλ  ε Δπηηξνπή πξνρσξεί ζηελ απνθάιπςε ησλ νλνκάησλ θαη ηελ εμαγσγή 

ησλ απνηειεζκάησλ.  

2. Δλλνείηαη φηη ζε πεξίπησζε δηαθνξάο ηεο βαζκνινγίαο ε Δπηηξνπή θαιεί ηνλ 

αλαβαζκνινγεηή πξηλ απφ ηελ απνθάιπςε ησλ νλνκάησλ.  

3. Μεηά ηελ απνθάιπςε ησλ νλνκάησλ δελ γίλεηαη απνδεθηή έλζηαζε θαη δελ γίλεηαη 

απνδεθηή θακία αιιαγή ηεο βαζκνινγίαο. 

4. Η εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή θάζε καζήκαηνο.  

5. Γηα ην κάζεκα Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε νξίδεηαη ν ζπληειεζηήο  δχν (2), 

γηα ην κάζεκα εηδίθεπζεο ν ζπληειεζηήο ηξία (3), γηα ην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ηε 

ζπλέληεπμε ν ζπληειεζηήο έλα (1). 
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6. Με βάζε ηελ βαζκνινγία θαη ηνπο  ζπληειεζηέο ζπληάζζεηαη πίλαθαο επηηπρφλησλ θαηά 

γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη επηιέγεηαη απηφο ν νπνίνο ζπγθέληξσζε ηε κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηιέγνληαη θαη νη δχν.  Ο θαηάινγνο ησλ επηηπρφλησλ 

επηθπξψλεηαη απφ ηελ Γ..Δ. 

7. Θέζεηο πνπ κέλνπλ θελέο ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ 

επηιαρφληεο άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη κε θξηηήξην ηελ πςειφηεξε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία. Πξνυπφζεζε πξνο ηνχην απνηειεί ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ κέινπο Γ.Δ.Π., ην 

νπνίν  ζεξαπεχεη ην αληίζηνηρν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Σα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη 

κφλν κεηά ηελ επηθχξσζή ηνπο. 

8. Αιιαγή γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ επηηξέπεηαη. 

Γ) Αλαθνίλσζε Απνηειεζκάησλ 

Η Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο αλαθνηλψλεη ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ, φπνπ θαίλεηαη ε ζεηξά 

επηηπρίαο ησλ ππνςεθίσλ. Οη επηηπρφληεο εγγξάθνληαη κε δήισζή ηνπο. Η δηαδηθαζία 

εγγξαθήο νινθιεξψλεηαη κε ηελ έλαξμε ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ ηνπ ρεηκεξηλνχ 

εμακήλνπ.  

Άρθρο 5 

Γηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

εηδίθεπζεο 

Η επηινγή ησλ θνηηεηψλ γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Δηδίθεπζεο γίλεηαη κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

1. Η Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε. Διέγρεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θάζε 

ππνςεθίνπ, ζπληάζζεη πίλαθα ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ηνλ δηαβηβάδεη ζηελ 

Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ησλ Δμεηάζεσλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη λα έρνπλ ππνβιεζεί εκπξνζέζκσο, φπσο απηά 

πξνβιέπνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε. Δθπξφζεζκεο αηηήζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

2. Η Δπηηξνπή  Γηεμαγσγήο ησλ Δμεηάζεσλ, αθνχ παξαιάβεη απφ ηε Γξακκαηεία ηνλ πίλαθα 

ησλ ππνςεθίσλ, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ζπληάζζεη ηνλ ηειηθφ 

πίλαθα ππνςεθίσλ θαη κεξηκλά γηα ηε δηεμαγσγή ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ. Μεηά ην πέξαο 

ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

3. Οη πίλαθεο ησλ επηηπρφλησλ κεηά ηελ επηθχξσζή ηνπο απφ ηε ΓΔ αλαθνηλψλνληαη ζηνπο 

ρψξνπο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο. Δηδνπνηνχληαη νη επηηπρφληεο λα εγγξαθνχλ ζην ΠΜ 

ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΓΔ ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Τπνςήθηνο πνπ δελ ζα εγγξαθεί κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ράλεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ζην ΠΜ, εθηφο εάλ επηθαιεζζεί ιφγνπο 

αλψηεξεο βίαο ή ζνβαξήο αζζέλεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ΓΔ θξίλεη ηνπο ιφγνπο πνπ 

επηθαιείηαη ν ππνςήθηνο θαη απνθαζίδεη ζρεηηθά.  
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4. Πιένλ ηνπ αξηζκνχ ησλ επηηπρφλησλ θνηηεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΜ γίλνληαη 

δεθηνί ζην Πξφγξακκα (ΠΜ) σο ππεξάξηζκνη (i) επηηπρφληεο ζε αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο 

ηνπ ΙΚΤ θαη έρνπλ αλαγνξεπζεί ζε ππνηξφθνπο ηνπ ΙΚΤ, νη νπνίνη εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά 

ζην πξψην εμάκελν ζπνπδψλ. (ii) αιινδαπνί θαη νκνγελείο Έιιελεο ππνςήθηνη ρσξίο 

εμεηάζεηο χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γ..Δ.. Ο αξηζκφο ησλ εηζαγνκέλσλ ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο αλέξρεηαη κέρξη ην 30% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαγνκέλσλ θάζε αθαδ. έηνο κε ηηο 

εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ην Σκήκα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εθηφο απφ ην πηπρίν ΑΔΙ, 

είλαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε επαξθήο γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη 

επηιέγνληαη χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο κέζα ζηηο ρξνληθέο πξνζεζκίεο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί 

θαη γηα ηνπο Έιιελεο ππνςεθίνπο θαη θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο κε 

εθείλνπο. Σα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη ηαπηφρξνλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ αλσηέξσ παξ. 4Γ. 

Άρθρο 6 

Γηάξθεηα ζπνπδψλ ζην ΠΜ 

Η δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) θαη γηα ην 

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΓΓ) νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο σο εμήο: 

(α) Γηα ην ΜΓΔ ε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη 4 αθαδεκατθά εμάκελα. ε εηδηθέο κφλν 

πεξηπηψζεηο θαη κε απφθαζε ηεο ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηνπ 

παξαπάλσ νξηζζέληνο ρξφλνπ γηα δχν (2) ην πνιχ εμάκελα αθφκα. Η παξάηαζε απηή κπνξεί 

λα δνζεί κφλν κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηνκέα, φηαλ ζπληξέρνπλ ζπνπδαίνη ιφγνη 

π.ρ. ζνβαξνί ιφγνη πγείαο. Η πξφηαζε απηή ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ ΓΔ. ε θάζε 

πεξίπησζε  γηα λα εμεηαζηεί αίηεζε παξάηαζεο ζπνπδψλ πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ε 

πξφηαζε εθπφλεζεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο θαη λα έρεη εγθξηζεί απφ ηε ΓΔ. 

(β) Γηα ην ΓΓ σο ειάρηζηε δηάξθεηα ζπνπδψλ νξίδνληαη ηα ηξία (3) αθαδεκατθά έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία απνδνρήο ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ην ζέκα θαη ν 

επφπηεο. Ωο κέγηζηε δηάξθεηα νξίδνληαη ηα  πέληε (5) αθαδεκατθά έηε. ε εηδηθέο κφλν 

πεξηπηψζεηο θαη κε απφθαζε ηεο ΓΔ είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ. 

(γ) ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ αλψηαηνπ απηνχ ρξνληθνχ νξίνπ, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο 

δηαγξάθεηαη απφ ην ΠΜ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ηνκέα πξνο ηελ ΓΔ, ε νπνία θαη 

ιακβάλεη ηε ζρεηηθή απφθαζε.  

Άρθρο 7 

Παξάηαζε ή αλαζηνιή θνίηεζεο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

1. Κάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ή κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη, κε 

αίηεζή ηνπ, άδεηα αλαζηνιήο ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ ή ηεο εθπφλεζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο. Η άδεηα ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηεο ΓΔ γηα απνδεδεηγκέλα 

ζνβαξνχο ιφγνπο (π.ρ. εγθπκνζχλε) κφλν κηα θνξά θαη δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξεο 

δηάξθεηαο ησλ δχν αθαδεκατθψλ εμακήλσλ νχηε κηθξφηεξεο ηνπ ελφο εμακήλνπ. Άδεηα 

αλαζηνιήο θνίηεζεο πεξηζζφηεξν απφ δχν αθαδεκατθά εμάκελα κπνξεί λα ρνξεγεζεί κφλν 

ζε  πεξηπηψζεηο παξαηεηακέλεο αζζέλεηαο πνπ πηζηνπνηείηαη απφ δεκφζην θνξέα. Ο ρξφλνο 

αλαζηνιήο θνίηεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή δελ ππνινγίδεηαη ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο 

ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θνίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΜ.  
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2. Φνηηεηήο, πνπ ζα επαλαιάβεη ηε θνίηεζή ηνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη 

φια ηα καζήκαηα, ζηα νπνία δελ είρε αμηνινγεζεί επηηπρψο πξηλ απφ ηελ αλαζηνιή ηεο 

θνίηεζήο ηνπ. Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πνπ παίξλεη άδεηα αλαζηνιήο θνίηεζεο, φηαλ 

επαλαιάβεη ηε θνίηεζή ηνπ, εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη ζην θαζεζηψο θνίηεζεο ηνπ ρξφλνπ 

εγγξαθήο ηνπ σο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. 

Άρθρο 8 

Γηδαζθαιία καζεκάησλ, θνίηεζε, εμεηάζεηο 

Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη δεθαηξείο (13) ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο γηα δηδαζθαιία θαη δχν 

(2) εβδνκάδεο γηα εμεηάζεηο. Αλ ε δηδαζθαιία θάπνηνπ καζήκαηνο δηαξθέζεη ιηγφηεξν απφ 

δέθα εβδνκάδεο ή ιηγφηεξν απφ ηξηάληα ζπλνιηθά ψξεο δηδαζθαιίαο, ην κάζεκα ζεσξείηαη 

φηη δελ δηδάρζεθε επαξθψο θαη νη θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ην παξαθνινπζήζνπλ ζε 

επφκελν εμάκελν. Η θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη ν θνηηεηήο κπνξεί λα απνπζηάζεη κφλν 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην πνιχ γηα δχν ηξίσξα. 

1. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ πεξηιακβάλεη καζήκαηα θνξκνχ, 

καζήκαηα εηδίθεπζεο θαη κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία. ηα καζήκαηα απηά κπνξνχλ 

λα πξνζηεζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ άιια ή λα ηξνπνπνηεζνχλ ηα ππάξρνληα, χζηεξα απφ 

απφθαζε ηεο ΓΔ. Σα καζήκαηα θνξκνχ επηδηψθνπλ λα θέξνπλ ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή 

ζε κηα πξψηε γλσξηκία θαη επαθή κε ηηο κεζφδνπο έξεπλαο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ρψξν ησλ 

Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, λα ηνλ πξνβιεκαηίζνπλ θαη λα ηνλ εμνηθεηψζνπλ κε κεζνδνινγηθά 

θαη επηζηεκνινγηθά ζέκαηα.  

Μαζήκαηα ηνπ Κνξκνχ είλαη: 

α. Μεζνδνινγία Έξεπλαο Ι 

β. Μεζνδνινγία Έξεπλαο ΙΙ 

γ. ηαηηζηηθή Ι ( Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή) 

δ. Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή ΙΙ  

ε. Δπεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο Δπηζηήκεο Αγσγήο  κε ρξήζε Η/Τ 

ζη. Colloquium 

Η δηδαζθαιία ηνπ θάζε καζήκαηνο κπνξεί λα γίλεη απφ έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο 

δηδάζθνληεο. Έηζη, ηα καζήκαηα Μεζνδνινγία Ι θαη Μεζνδνινγία ΙΙ αλαιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο δηδάζθνληεο. Έλαο εμ απηψλ αλαιακβάλεη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ 

καζήκαηνο, θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα ησλ κεζφδσλ πνπ ζα δηδαρζνχλ θαη πξνβαίλεη ζηνλ 

νξηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ γηα θάζε κέζνδν, χζηεξα απφ ζπλεξγαζία καδί ηνπο.  

ηα καζήκαηα Μεζνδνινγία Ι θαη Μεζνδνινγία ΙΙ γίλεηαη ζε κία πξψηε θάζε  εμνηθείσζε 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε ηηο κεζφδνπο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ελψ ζε κία δεχηεξε 

θάζε, πνπ θαηαιακβάλεη ην δεχηεξν κηζφ ησλ καζήκαηνο Μεζνδνινγία ΙΙ γίλεηαη 

πξνζπάζεηα εμνηθείσζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ κε ηηο κεζφδνπο απηέο ζηελ πξάμε. Πξνο ην 

ζθνπφ ηνχην νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ αλάιπζε κηαο νπνηαζδήπνηε 

δεκνζηεπκέλεο κειέηεο ή άξζξνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνζαθελίζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ 
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ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηε κέζνδν έξεπλαο θαη ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ν εξεπλεηήο 

ρξεζηκνπνίεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε απηή κειέηε.  

Σν Colloquium είλαη  ζεηξά  ζεκηλαξηαθψλ δηαιέμεσλ, πνπ γίλνληαη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, 

δηνξγαλψλνληαη  ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζπληνλίδνληαη απφ δχν 

δηδάζθνληεο κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο• ε παξαθνινχζεζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο  ηνπ 1νπ  θχθινπ (MΓΔ). Oη δηαιέμεηο απηέο δίλνληαη απφ 

δηαθεθξηκέλνπο έιιελεο ή μέλνπο επηζηήκνλεο, αιιά θαη απφ κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο 2νπ 

θχθινπ (ππνςήθηνη δηδάθηνξεο), νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ζέκαηα άκεζα ζπλδεκέλα κε ηελ 

εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Οη δηαιέμεηο απηέο ζηνρεχνπλ ζην λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ζχγρξνλεο θαη δηεζλείο εμειίμεηο 

ζεκαληηθψλ ζεκάησλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο θαη λα ιάβνπλ γλψζε 

δεηεκάησλ γηα ηα νπνία ππάξρεη ζήκεξα έληνλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. 

Η ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθφλησλ ζηα καζήκαηα ζπιινγηθήο δηδαζθαιίαο απνηειεί δηθή ηνπο 

εζεινληηθή πξνζθνξά θαη δελ αθαηξείηαη απφ ηηο ζπλνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, εθηφο αλ 

ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη, νπφηε θαη απνθαζίδεη πεξί απηνχ ε ΓΔ. 

Η αλάζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ελφο καζήκαηνο ηνπ ΠΜ εμ νινθιήξνπ ζε έλαλ κφλν 

δηδάζθνληα πξνζκεηξάηαη θαλνληθά ζηα ζπλνιηθά ηνπ δηδαθηηθά θαζήθνληα, νπφηε θαη 

αθαηξείηαη ε δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο απφ ην πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

2. (B) Μαζήκαηα Δηδίθεπζεο είλαη: Σν  κάζεκα Σνκέα θαη ην κάζεκα εηδίθεπζεο 

Σν κάζεκα  Σνκέα νξγαλψλεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ θάζε Σνκέα ρσξηζηά κε 

επζχλε ηνπ δηεπζπληή ηνπ, εθφζνλ ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, δειαδή 

ηνπιάρηζηνλ 3. ε θάζε πεξίπησζε, ν Σνκέαο κεξηκλά ψζηε νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ λα 

δηδαρζνχλ ην κάζεκα απηφ ζηα ηξία πξψηα εμάκελα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ο δηεπζπληήο ηνπ 

Σνκέα νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ πιήξε θαηάινγν ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ην πεξηερφκελν θαη ηα αληηθείκελα 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο σο θαη ηνπο δηδάζθνληεο θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

Σν κάζεκα εηδίθεπζεο νξγαλψλεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ κέινπο 

ΓΔΠ γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπο νπνίνπο επνπηεχεη. Γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ 

καζήκαηνο απηνχ δελ είλαη απαξαίηεηε ε ηξίσξε δηδαζθαιία επί 13 εβδνκάδεο. Ο δηδάζθσλ 

κπνξεί λα αλαζέηεη εξγαζία ζηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη λα ζπλαληεζεί ηνπιάρηζηνλ 

ηέζζεξηο θνξέο καδί ηνπ. Η εξγαζία απηή  κπνξεί λα αθνξά ζε έλα ζέκα ηεο επξχηεξεο 

επηζηεκνληθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία εκπίπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη 

κπνξεί λα απνηειεί πξν-έξεπλα (βηβιηνγξαθηθή, εκπεηξηθή, ζρεδηαζκνχ κεζνδνινγηθψλ 

νξγάλσλ, φπσο ην εξσηεκαηνιφγην θιπ, ή ζπλδπαζκφ ηνπο), ζπλδεδεκέλε κε ην ζέκα ηεο 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ, ζηνρεχεη δε ζην λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνλ θνηηεηή λα 

απνθηήζεη βαζχηεξε θαη επξχηεξε γλψζε ηεο εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ 

κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ». 

Βαζκνινγία 

Η εμέηαζε θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ 

δηδάζθνληνο.  

Δηδηθά γηα ηα καζήκαηα Μεζνδνινγία Έξεπλαο Ι, θαη Μεζνδνινγία Έξεπλαο ΙΙ νη 

δηδάζθνληεο πξνζθνκίδνπλ ην πξνο εμέηαζε ζέκα ή ζέκαηα ησλ κεζφδσλ πνπ δίδαμαλ. Απφ 
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ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ απηψλ θιεξψλνληαη δχν θαη νη εμεηαδφκελνη θαινχληαη λα 

αλαπηχμνπλ θαη’ επηινγήλ ην έλα εμ απηψλ. ην Μάζεκα Μεζνδνινγία Έξεπλαο ΙΙ ε γξαπηή 

εμέηαζε πξνζκεηξά θαηά 50% θαη ην ππφινηπν 50% εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. ην κάζεκα ηνπ Σνκέα ε βαζκνιφγεζε γίλεηαη 

θαηά ηνλ  ηξφπν πνπ απνθαζίδνπλ νη δηδάζθνληεο ηνπ καζήκαηνο απηνχ. ε φιεο ηηο άιιεο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ έλαο δηδάζθσλ έρεη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθψο ηελ επζχλε ηνπ καζήκαηνο, 

ε εμέηαζε θαη ε βαζκνιφγεζή ηνπ αλήθεη ζηε δηθή ηνπ απνθιεηζηηθή επζχλε θαη 

αξκνδηφηεηα. Γηα ην Colloquium δελ ππάξρεη εμέηαζε, είλαη φκσο, ππνρξεσηηθή ε παξνπζία 

ηνπ θνηηεηή. 

(Γ) Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία 

1) Η κεηαπηπρηαθή εξγαζία ζπληάζζεηαη θαη θαηαηίζεηαη απφ ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ππφ 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο θαη ησλ δχν άιισλ κειψλ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο.  

2) Με ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ (ηέιε επηεκβξίνπ) ν κεηαπηπρηαθφο 

θνηηεηήο, χζηεξα απφ ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα, θαηαζέηεη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ Σνκέα 

πιήξε εξεπλεηηθή πξφηαζε ζρεηηθή κε ην ζέκα πνπ πξνηίζεηαη λα εξεπλήζεη. Ο δηεπζπληήο 

ηνπ Σνκέα, αθνχ ζπγθεληξψζεη ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ 

ηνκέα, ζπγθαιεί ζε πλέιεπζε ηνλ Σνκέα ζηελ νπνία θαιείηαη θαη παξίζηαηαη ν 

κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πνπ ππέβαιε ηελ πξφηαζε. Η ζπλέιεπζε ηνπ Σνκέα εμεηάδεη ηελ 

πιεξφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο πξφηαζεο. Δάλ ε πξφηαζε ζεσξεζεί φηη πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ηίζεηαη ππφςε ηεο επφκελεο ΓΔ, ε νπνία απνθαίλεηαη νξηζηηθά γηα ηελ 

έγθξηζε ή κε ηεο πξνηάζεσο. ηελ πεξίπησζε πνπ θξηζεί φηη ε πξφηαζε δελ πιεξνί ηηο 

ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, ν Σνκέαο επηζηξέθεη ηελ πξφηαζε ζηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή κε ηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ην ζέκα επαλεμεηάδεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία.  

3) Η εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο γίλεηαη θαηά ην 3ν θαη 4ν εμάκελν ζπνπδψλ, 

εθηφο εάλ ν θνηηεηήο έρεη ιάβεη εηδηθή άδεηα αλαζηνιήο ή παξάηαζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπ, φπσο 

κλεκνλεχεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

4) Μεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, ε κεηαπηπρηαθή εξγαζία θαηαηίζεηαη ζηα ηξία κέιε ηεο 

επηηξνπήο ηα νπνία, εθφζνλ θξίλνπλ φηη ε εξγαζία πιεξνί ηηο απαηηήζεηο, ζπληάζζνπλ 

εηζεγεηηθφ ζεκείσκα θαη θαινχλ ηνλ ππνςήθην ζε δεκφζηα ππνζηήξημή ηεο ηνπιάρηζηνλ έλα 

κήλα κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, θαη 

κεηά ηελ ππνζηήξημή ηεο ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή. 

5) Η ππνζηήξημε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη δεκφζηα θαη πξναλαγγέιιεηαη κε εηδηθή 

αλαθνίλσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ 8 εκέξεο λσξίηεξα. 

6) Η δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο πεξηιακβάλεη δχν κέξε: θαηά ην πξψην ν 

κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο παξνπζηάδεη θαη εμεγεί ηε κέζνδν θαη ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αλαιχεη ηνπο ιφγνπο ηεο επηινγήο ηνπ ζέκαηνο θαη παξνπζηάδεη ηα 

θπξηφηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ (30 έσο 40 ιεπηά). ην δεχηεξν κέξνο αθνινπζεί 

δηαινγηθή ζπδήηεζε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ηηο κεζφδνπο έξεπλαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζηε ζπδήηεζε θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ έρνπλ ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, νη 

παξεπξηζθφκελνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ζε θακία πεξίπησζε ην επξχηεξν θνηλφ ή 

θνηηεηέο πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ (δηάξθεηα 30 έσο 40 ιεπηά).  
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7) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ν ππνςήθηνο θαη νη ινηπνί απνζχξνληαη απφ 

ηελ αίζνπζα. Σα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο αληαιιάζζνπλ απφςεηο πάλσ ζηε δηαηξηβή 

θαη ηνλ ππνςήθην θαη απνθαζίδνπλ γηα ηε βαζκνινγία (θιίκαθα βαζκνινγίαο απφ ην 1 έσο 

ην 10). Ωο βαζκφο ηζρχεη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηξηψλ κειψλ 

ζηξνγγπινπνηνχκελνο ζην πξψην δεθαδηθφ ςεθίν. Καηφπηλ ηνχηνπ ζπληάζζεηαη ην ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ φπνπ θαη αλαγξάθεηαη ν παξαπάλσ κέζνο φξνο θαη ν αληίζηνηρνο ραξαθηεξηζκφο 

πνπ ζπλνδεχεη ην βαζκφ. Με επζχλε ηνπ επηβιέπνληνο ην πξαθηηθφ απηφ θαηαηίζεηαη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο γηα ηα πεξαηηέξσ. 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ θαιείηαη εθ λένπ ν ππνςήθηνο ζηελ αίζνπζα φπνπ θαη 

ηνπ αλαγγέιιεηαη ην απνηέιεζκα ηεο επηηξνπήο θαη ν βαζκφο πνπ έιαβε. ηελ αίζνπζα 

κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη  ην θνηλφ. 

Η απνλνκή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ γίλεηαη  θαηά ηε ζπλεδξία ηεο πξψηεο ΓΔ, πνπ 

αθνινπζεί ηε δεκφζηα ππνζηήξημε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. 

Άρθρο 9 

Β’ Κχθινο - Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 

1. Ο Β’ θχθινο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο 

(ΓΓ). Γηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2083/92 (άξζξν 12, παξάγξαθνο 5), ηελ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε Έγθξηζεο ηνπ ΠΜ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο, θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ.  

2. Η δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΓΓ είλαη εθείλε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 

ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β7/375/19-10-1999 (ΦΔΚ.2003, η.Β/11-11-1999). ε πεξίπησζε 

ζνβαξνχ ιφγνπ, ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο κπνξεί λα δεηήζεη, γηα κηα κφλν θνξά, αλαζηνιή 

ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Β7/35/26-1-1994 (ΦΔΚ 95 η.Β/14-2-

1994).  

3. Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξέπεη λα είλαη πξσηφηππε εξεπλεηηθή εξγαζία, λα πεξηιακβάλεη 

αμηφινγα εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη λα πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ πξνάγνπλ ηελ Δπηζηήκε. 

Σν Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα είλαη αλψηαηε αθαδεκατθή δηάθξηζε.  

Άρθρο 10 

Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα ηνλ Β’ θχθιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

1. Γηα ηελ εγγξαθή ζηνλ Β’ θχθιν Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, γηα ηελ εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο 

Γηαηξηβήο, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

• Να  είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, πνπ νδεγεί ζε 

εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

• Να έρνπλ επαξθή γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο. 

• Να γίλνπλ δεθηνί απφ θάπνην κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηελ 

επίβιεςε θαη ηελ θαζνδήγεζε ελφο ππνςεθίνπ σο πξψην απφ ηα ηξία κέιε ηεο 
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ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Σν κέινο ΓΔΠ πνπ αλαιακβάλεη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

ππνςεθίνπ, σο επηβιέπσλ, δελ κπνξεί λα αλήθεη ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα.  

2. α) Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ γίλεηαη απφ ηε ΓΔ κεηά ηελ πξφηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ β) Ο ππνςήθηνο δηδάθησξ χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε 

ην κέινο ΓΔΠ, πνπ πξφθεηηαη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο επίβιεςήο ηνπ, θαηαζέηεη ζηελ 

επηηξνπή κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πξφηαζε γηα ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζε νθηψ αληίηππα. Η 

πξφηαζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην αληηθείκελν έξεπλαο, ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, 

ζπλνπηηθή αλάπηπμε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ηε βαζηθή ηνπιάρηζηνλ 

βηβιηνγξαθία επί ηνπ ζέκαηνο. Η Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, αθνχ κειεηήζεη ηελ 

πξφηαζε ηνπ ππνςεθίνπ, ηνλ πξνζθαιεί ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη αλ ν ππνςήθηνο είλαη ελήκεξνο γηα ηελ γεληθφηεξε ζεκαηηθή πεξηνρή ζηελ νπνία 

εκπίπηεη ην αληηθείκελν έξεπλαο, αλ θαηέρεη ηηο κεζφδνπο θαη ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αλ ν ίδηνο ν ππνςήθηνο είλαη 

ζε ζέζε λα αλαπηχμεη ηε ζθέςε θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ επηρεηξεκαηνινγία θαη λα πείζεη ηα 

κέιε ηεο επηηξνπήο φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πςειέο απαηηήζεηο 

εθπφλεζεο κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. γ) Ο επηβιέπσλ κπνξεί, αλ επηζπκεί, λα 

παξεπξίζθεηαη θαηά ηελ ψξα ηεο ζπλέληεπμεο. Αλ ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο δελ ππάξρεη κέινο 

ΓΔΠ ζρεηηθφ κε ηελ επηζηεκνληθή θαηεχζπλζε ζηελ νπνία εκπίπηεη ε δηαηξηβή, ηφηε ε 

παξνπζία ηνπ επηβιέπνληνο είλαη ππνρξεσηηθή. δ) Οη πξνηάζεηο γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο καδί κε φια ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηελ 

επηζηεκνληθή εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο επίζεο θαη έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, 

εμεηάδνληαη απφ  ηελ Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηξεηο θνξέο εηεζίσο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ επηέκβξην, ηνλ Ιαλνπάξην θαη ηνλ Μάτν. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη 

ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο. 

3. α) Η Δπηηξνπή, αθνχ δηακνξθψζεη γλψκε γηα ηνλ ππνςήθην θαη ην ζέκα ηνπ, εηζεγείηαη 

αλάινγα ζηε ΓΔ, ε νπνία απνθαζίδεη ζρεηηθά. ηελ απφθαζε απηή πεξηιακβάλεηαη κε 

ζαθήλεηα ην αθξηβέο ζέκα ηεο δηαηξηβήο. β) Σξνπνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο κέζα ζηελ ίδηα γλσζηηθή πεξηνρή κπνξεί λα  γίλεη κε απφθαζε ηεο ηξηκεινχο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα, ζπληάζζεη πξσηφθνιιν κε ηνλ αθξηβή ηίηιν ηνπ 

λένπ ζέκαηνο, ην νπνίν θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. γ) Αιιαγή ηνπ ζέκαηνο ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη θαζνξηζκφο λένπ, ζε δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ πεδίν, κπνξεί λα γίλεη 

κφλν χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη κε απφθαζε ηεο ΓΔ, χζηεξα απφ  ζχκθσλε 

γλψκε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. ηελ πεξίπησζε απηή νξίδεηαη απφ ηε 

ΓΔ λέα ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή, ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνςήθην 

δηδάθηνξα, ζπληάζζεη πξσηφθνιιν κε ην αθξηβέο αληηθείκελν ηνπ λένπ ζέκαηνο, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα παξαπάλσ. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν ειάρηζηνο ρξφλνο εθπφλεζεο ηεο 

δηαηξηβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία νξηζκνχ ηνπ λένπ ζέκαηνο. 

Άρθρο 11 
Γηαδηθαζία Δθπφλεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

1. Καηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο 

ζπλεξγάδεηαη αλειιηπψο κε ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θαη θπξίσο κε 

ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. ηελ πνξεία ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο παξνπζηάδεη 

ηελ εξγαζία ηνπ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζην colloquium ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ α’ 

θχθινπ ζε πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία.. 

2. ην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ν ππνςήθηνο ζπληάζζεη έθζεζε πξνφδνπ ηεο 

εξεπλεηηθήο ηνπ εξγαζίαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαηά ην έηνο πνπ πέξαζε. 

Σελ έθζεζε απηή ππνβάιιεη ζηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή. Η επηηξνπή κειεηά ηελ 
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έθζεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ηελ αμηνινγεί θαη θαηαζέηεη ζρεηηθφ πφξηζκα - έθζεζε ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Μεηά απφ δχν ζπλερφκελεο αμηνινγήζεηο ηεο απφδνζεο ηνπ 

ππνςήθηνπ δηδάθηνξα σο κε ηθαλνπνηεηηθήο, ν ππνςήθηνο δηαγξάθεηαη απφ ην πξφγξακκα. Η 

ΓΔ ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαζηείιεη ηε δηαγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, εάλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί πξνζσπηθνί ιφγνη ή ιφγνη πγείαο 

πιήξσο αηηηνινγεκέλνη θαη χζηεξα απφ ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο.  

3. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπ έξγνπ θαη ηε ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο, ν 

ππνςήθηνο θαηαζέηεη ζηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή πιήξεο αληίγξαθν ηεο 

εξεπλεηηθήο ηνπ εξγαζίαο. Η επηηξνπή αμηνινγεί ηελ εξγαζία ηνπ ππνςεθίνπ θαη απνθαζίδεη 

νκφθσλα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο ή ππνδεηθλχεη ζηνλ ππνςήθην λα πξνβεί ζε 

πξνζζήθεο, ηξνπνπνηήζεηο ή βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ εξγαζία ηνπ θαη λα ηελ ππνβάιεη 

εθ λένπ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

4. Η θαηάζεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απφ ηνλ ππνςήθην, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη 

ε πξνβιεπφκελε εμέηαζε, γίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή 

έρεη κειεηήζεη θαη αμηνινγήζεη ην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ ππνςεθίνπ θαη έρεη θξίλεη φηη ν ίδηνο 

πεξάησζε επηηπρψο ην εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν, αληαπνθξηλφκελνο ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Μεηά ηελ 

έγθξηζε ηεο ηειηθήο κνξθήο ηεο απφ ηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή, ε δηαηξηβή 

ππνβάιιεηαη ζηελ ΓΔ κε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο πιήξσο αηηηνινγεκέλε θαη 

ηεθκεξησκέλε. ηελ εηζήγεζε απηή πξέπεη λα ππάξρεη θαη επηζήκαλζε ησλ ζεκείσλ εθείλσλ 

ηεο δηαηξηβήο πνπ είλαη πξσηφηππα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο. Έλα 

αληίγξαθν ηεο δηαηξηβήο παξακέλεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ελψ κηα πνιχ ζχληνκε 

πεξίιεςή ηεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ππνςήθην ζηα κέιε ηεο ΓΔ πξνο ελεκέξσζε. 

5. Η ΓΔ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, νξίδεη ηελ 

επηακειή εμεηαζηηθή επηηξνπή γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ ηειηθή θξίζε ηεο δηαηξηβήο. ηελ 

επηακειή εμεηαζηηθή επηηξνπή κεηέρνπλ ηα ηξία κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, ζηα 

νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη νκφηηκνο θαζεγεηήο. Πξφεδξνο ηεο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο είλαη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο.  

6. Η δηαηξηβή ππνζηεξίδεηαη δεκφζηα ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ νξίδνληαη νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο πξηλ ηελ πξφζθιεζε θαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο κεηά ηνλ νξηζκφ απφ ηελ ΓΔ 

ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Η πξφζθιεζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ ππνςήθην 

δηδάθηνξα, ζηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ζηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, θαη 

ηνηρνθνιιείηαη ζηνπο ρψξνπο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο.  

7. Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο παξνπζηάδεη ηε δηαηξηβή ηνπ ζε ρξφλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 45 

ιεπηά. Αλαιχεη ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ, παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν έξεπλαο πνπ 

αθνινχζεζε θαη ηα πνξίζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε. Δπηζεκαίλεη ηα ζεκεία εθείλα πνπ, θαηά 

ηε γλψκε ηνπ, είλαη πξσηφηππα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο, θαζψο θαη ηα 

ζεκεία εθείλα πνπ ελδερνκέλσο ρξεηάδνληαη παξαπέξα κειέηε θαη έξεπλα.  

8. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο δηαηξηβήο απφ ηνλ ππνςήθην, ν πξφεδξνο ηεο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο δίλεη ην ιφγν ζε θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο, γηα λα θάλνπλ ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη 

λα ππνβάινπλ εξσηήζεηο ζηνλ ππνςήθην ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο.  

9. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνθνξηθήο δνθηκαζίαο, ε εμεηαζηηθή επηηξνπή απνζχξεηαη ζε 

ζχζθεςε, αμηνινγεί ηε δηαηξηβή, θξίλεη θαη αμηνινγεί ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη ηε 

ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ηελ πξνθνξηθή δνθηκαζία θαη ηνλ βαζκνινγεί 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ησλ 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. 

10. Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πνπ ζπγθέληξσζε ηε ζχκθσλε γλψκε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

κειψλ ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ζεσξείηαη εγθεθξηκέλε. 

11. Σν πξαθηηθφ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ππνγεγξακκέλν απφ φια ηα παξφληα κέιε ηεο, 

δηαβηβάδεηαη απφ ηνλ πξφεδξφ ηεο ζην Σκήκα.  
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12. Αλ ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή έρεη εγθξηζεί αιιά έρνπλ γίλεη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη 

ππνδείμεηο, ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηνξζψζεη ην θείκελν ηεο δηαηξηβήο ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, θαη κέζα ζε 

δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή, λα θαηαζέζεη ζηνλ πξφεδξν ηεο 

επηακεινχο επηηξνπήο ηε δηαηξηβή ηνπ ζηελ ηειηθή κνξθή ηεο. Ο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο, 

κεηά ηνλ έιεγρν ηεο δηαηξηβήο, θαηαζέηεη ζηνλ πξφεδξν ηεο ΓΔ ην πξαθηηθφ ηεο 

επηακεινχο επηηξνπήο κε ηελ έγθξηζε ηεο δηαηξηβήο. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

ηε δηαηξηβή ηνπ ζε ηξία αληίηππα, έλα ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, θαη δχν ζηε 

Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.  

 

Άρθρο 12 
Καζνκνιφγεζε Γηδαθηφξσλ 

Η αλαγφξεπζε θαη ε θαζνκνιφγεζε ηνπ Γηδάθηνξα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη 

ηνπο ηχπνπο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηξεηο θνξέο εηεζίσο απφ 

θνηλνχ κε ηελ νξθσκνζία ησλ λέσλ πηπρηνχρσλ θαη πξνεγείηαη απηήο.  

 

Άρθρο 13 
Μεηαβαηηθή ξχζκηζε 

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξρίδεη κε ηελ επηθχξσζή ηνπ απφ ηε ΓΔ. 

 

 



ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

  

Π.Σ.Γ.Δ. ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 
 

ΘΔΜΟΘΔΣΗΜΔΝΑ EPΓATHPIA  

 
ΦΔΚ Ίδπςζηρ Δπγαζηηπίων 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 
ΘΔΜΟΘΔΣΗΜΔΝΑ EPΓATHPIA TOY  

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟΤ TMHMATO ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

 

α) Eπγαζηήπιο Γιδακηικήρ Θεηικών Eπιζηημών 

      (Π.Γ. 353/89/ΦEK  159A/14-6-89) 

     Γιεςθςνηήρ: Παλαγηψηεο Mηραειίδεο Σειέθσλν 77627 

...........................Eξγαζηήξην H/Y Tειέθσλν  77631 

Iδξπζε Eξγαζηεξίνπ Γηδαθηηθήο Θεηηθψλ Eπηζηεκψλ ζην Παηδαγσγηθφ Tκήκα Γ.E. ηνπ Παλ/κίνπ θξήηεο 

θαη θαζνξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θαλνληζκνχ. 

O ΠPOEΓPO TH EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA 

έρνληαο ππφςε: 

1.  Tηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 50 παξ. 1 θαη 7 παξ. 5 ηνπ N. 1268/1982 (A' 87) φπσο ην ηειεπηαίν ηνχην 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 48 παξ. 2 ηνπ N. 1404/1983 (A' 1730. 

2. Tε γλψκε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Π.T.Γ.E. ηνπ Παλ/κίνπ Kξήηεο (πλεδξίαζε 17/22-9-87). 

3.  Tηο αξηζκ. 305/1988 θαη 265/1989 γλσκνδνηήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Eπηθξαηείαο, κε πξφηαζε ηνπ 

Yπνπξγνχ Eζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απνθαζίδνπκε: 

 

'Aπθπο 1 

Iδξπζε 

Iδξχεηαη ζην Παηδαγσγηθφ Tκήκα Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο Eξγαζηήξην 

Γηδαθηηθήο Θεηηθψλ Eπηζηεκψλ. 

'Aπθπο 2 

Eζσηεξηθφο θαλνληζκφο 

O Eζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηνπ ηδξπνκέλνπ κε ην πξνεγνχκελν άξζξν εξγαζηεξίνπ θαζνξίδεηαη, ζχκθσλα 

κε ηνπο νξηζκνχο ησλ επνκέλσλ άξζξσλ. 

Άπθπο 3 

Απνζηνιή 

Tν εξγαζηήξην έρεη σο απνζηνιή: 

α) Tελ θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηεο   

 δηδαζθαιίαο θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Tκήκαηνο ζε πξνπηπρηαθφ θαη   

 κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. 

β) Tελ θάιπςε  δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ άιισλ  Tκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο, εθφζνλ   

 ηνχην είλαη δπλαηφ θαη δεηείηαη απφ ηα ηκήκαηα απηά. 

γ) Tε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηε δηδαθηηθή ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ζηα ζπλαθή αληηθείκελα θαη   

 γεληθφηεξα ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο θαη ηηο ζπλαθείο πξνο απηέο. 

γ) Tελ παξνρή ππεξεζηψλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ N. 1268/1982 

ε) Tε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο γηα πξνψζεζε ζεκάησλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

Άπθπο 4 

Πξνζσπηθφ 

Tν πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε ΓEΠ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Tκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Eθπαίδεπζεο πνπ ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν εκπίπηεη ζηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
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φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο θαζψο θαη απφ ηα κέιε EΓTΠ πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζην εξγαζηήξην. 

Άπθπο 5 

Γηνίθεζε 

Tν εξγαζηήξην δηεπζχλεηαη απφ Γηεπζπληή κέινο ηνπ δηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ  ηνπ 

Tκήκαηνο, πνπ αλήθεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο βαζκίδεο ηνπ θαζεγεηή ή ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ N. 1268/1982, φπσο ηζρχνπλ. 

O Γηεπζπληήο εθιέγεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 46/1989 

(A 21). 

Άπθπο 6 

Aξκνδηφηεηεο 

- Γηεπζπληήο ηνπ εξγαζηεξίνπ αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδεη ην άξζξν 7 ηνπ N. 1268/82 θαη   

 επηπιένλ: 

- Kαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Tκήκαηνο ην εηήζην πξφγξακκα 

ιεηηνπξγίαο   

       ηνπ  θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζή ηνπ. 

- πληνλίδεη ην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν. 

- Mεξηκλά γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ κε ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ. 

- Mεξηκλά γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

- Eηζεγείηαη ζην Tκήκα γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ. 

- Yπνβάιιεη ζην Tκήκα  ηνλ εηήζην απνινγηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

- Yπνγξάθεη θάζε εμεξρφκελν έγγξαθν  θαη γεληθά είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή   

 ιεηηνπξγία ηνπ. 

Άπθπο 7 

Πφξνη 

Πφξνη ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: 

- Oη πηζηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο  ή ηελ   

 ηδηαίηεξε πεξηνπζία ηνπ ηδξχκαηνο θαη ρνξεγνχληαη απφ ην Tκήκα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 

8   

 παξ. 3 ηνπ N. 1268/1982 

- Oη θιεξνλνκηέο, ηα θιεξνδνηήκαηα, νη δσξεέο θαη θάζε άιιε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πξνο ην   

 Παλεπηζηήκην Kξήηεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

- Tν έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην  άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 159/1984 (A' 53). 

- Tα θνλδχιηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ηδηαίηεξα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

 

Άπθπο 8 

Tεξνχκελα βηβιία 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεξνχληαη ηα αθφινπζα βηβιία θαη ζηνηρεία: 

- Bηβιίν πξσηνθφιινπ 

- Bηβιίν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

- Φάθειινο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα θάζε έηνο 

- Kαηάινγνο επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ θαη πεξηνδηθψλ 
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Άπθπο 9 

Ωξεο ιεηηνπξγίαο 

Tν εξγαζηήξην ιεηηνπξγεί θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. 

Άπθπο 10 

ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ππάξρεη πηλαθίδα κε ηελ νλνκαζία ηνπ θαη ην φλνκα ηνπ 

Γηεπζπληή ή ηνπ ππεχζπλνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 

******************************************************************************** 

 

β) Δπγαζηήπιο ' Eπεςναρ ηων Eπιζηημών ηηρ Aγωγήρ και O-A Mέζων 

(Π.Γ. 482/93  ΦEK 218/31-12-93) 

Γιεςθςνηήρ: Μακπάκηρ Βαζίλειορ 

......................Aίζνπζα O-A Tειέθσλν  77602 

' Iδξπζε Eξγαζηεξίνπ ζην Π.T.Γ.E. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο θαη θαζνξηζκφο ηνπ Eζσηεξηθνχ 

Kαλνληζκνχ. 

 

O ΠPOEΓPO TH EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA 

'Eρνληαο ππφςε: 

1. Tηο δηαηάμεηο: 

α)  Tσλ άξζξσλ 50 παξ. 1 θαη 7  παξ. 5 ηνπ λ. 1268/1982  "Γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ 

Aλσηάησλ Eθπαηδεπηηθψλ Iδξπκάησλ" (A' 87)  φπσο ε ηειεπηαία απηή δηάηαμε ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 48, παξ. 2 ηνπ λ. 1404/1983 "Γνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Tερλνινγηθψλ  Eθπαηδεπηηθψλ Iδξπκάησλ" 

(A' 173). 

β)    Tνπ άξζξνπ 29 A ηνπ N. 1558/1985 (A' 137) φπσο απηφ πξνζεηέζε κε ην άξζξν 27 ηνπ N.  

2081/92 (A'  154)  θαη  

γ) Tνπ άξζξνπ 19 πα. 2 ηνπ N. 1735/1987 (A' 195). 

2.  Tε γλψκε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Tκήκαηνο Γεκνηηθήο  Eθπαίδεπζεο ηνπ 

 Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο (ζπλεδξίαζε 80/6-5-1992). 

3.      Tν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ 

 πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 1993, ελψ γηα ηα επφκελα 

 νηθνλνκηθά έηε πξνθαιείηαη δαπάλε  πεξίπνπ 500.000 δξρ, ε νπνία ζα θαιπθζεί θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο. 

4. Tελ 427/1993 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Eπηθξαηείαο, κε πξφηαζε ησλ Yπνπξγψλ  

Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο θαη Eζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απνθαζίδνπκε: 

 

Άπθπο 1 

'Iδξπζε 

     Iδξχεηαη ζην Παηδαγσγηθφ Tκήκα Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο Eξγαζηήξην κε 

ηνλ ηίηιν "Eξγαζηήξην Eξεπλαο ησλ Eπηζηεκψλ ηεο Aγσγήο θαη Oπηηθναθνπζηηθψλ Mέζσλ", ην νπνίν 

θαιχπηεη ηηο εξεπλεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο αλάγθεο ζηηο αθφινπζεο γλσζηηθέο πεξηνρέο: 

Iζηνξία θαη θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή, Θεσξία θαη κεζνδνινγία ηεο 

δηδαζθαιίαο, Eθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, Eθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, Γηδαθηηθή-κεζνδνινγία ησλ επηκέξνπο 
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καζεκάησλ, Θεσξίεο θαη δηαηαξαρέο ηεο κάζεζεο, Eθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ρνιηθφο θαη 

επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. 

 

Άπθπο 2 

Eζσηεξηθφο Kαλνληζκφο 

     O εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα επφκελα άξζξα. 

 

Άπθπο 3 

Aπνζηνιή 

     Tν εξγαζηήξην έρεη σο απνζηνιή: 

1. Tελ θάιπςε δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Tκήκαηνο Γεκνηηθήο  Eθπαίδεπζεο ηνπ 

 Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο,  ηδηαίηεξα  ζε ζέκαηα  ςπρνπαηδαγσγηθήο έξεπλαο, παξαγσγήο 

 νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ  ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ απηψλ. 

2. Tε δεκηνπξγία ζρνιηθνχ κνπζείνπ θαη αξρείνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

3. Tελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ παηδαγσγηθψλ  επηζηεκψλ γηα 

 πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. 

4. Tελ επηδίσμε ζπλεξγαζίαο κε κέιε ΓEΠ άιισλ ζπγγελψλ ηκεκάησλ  ησλ AEI ηεο  ρψξαο  

θαζψο θαη Παλεπηζηεκίσλ ή Eξεπλεηηθψλ Kέληξσλ ηεο αιινδαπήο. 

5. Tελ παξνρή ππεξεζηψλ θαηά πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ λ. 1268/1982. 

6. Tε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο γηα πξνψζεζε ζεκάησλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. 

7.  Tελ έθδνζε επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ, φπνπ δεκνζηεχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο θαη 

 ινηπήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειψλ ΓEΠ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Tκήκαηνο Γ.E. θαη άιισλ ζπγγελψλ 

 Tκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο, ησλ AEI ηεο ρψξαο  θαη παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο 

 αιινδαπήο. 

 

Άπθπο 4 

Πξνζσπηθφ 

     Tν πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε ΓEΠ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Tκήκαηνο  

Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο πνπ ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν εκπίπηεη ζηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, θαζψο θαη απφ ηα κέιε EΓTΠ 

πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην εξγαζηήξην. 

 

Άπθπο 5 

Γηνίθεζε 

     Tν εξγαζηήξην δηεπζχλεηαη απφ Γηεπζπληή κέινο ηνπ δηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Tκήκαηνο, πνπ αλήθεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο βαζκίδεο ηνπ θαζεγεηή ή ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ.  1 ηνπ λ. 1268/1982 

     O Γηεπζπληήο εθιέγεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 46/1989 (A21). 

 

Άπθπο 6 

Aξκνδηφηεηεο 

     O Γηεπζπληήο ηνπ εξγαζηεξίνπ αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδεη ην άξζξν 7 ηνπ  λ. 1268/82 θαη 

επηπιένλ: 
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Kαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ  Tκήκαηνο ην εηήζην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο  

ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζή ηνπ. 

-  πληνλίδεη ην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν. 

-  Mεξηκλά γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ κε ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ. 

-  Mεξηκλά γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. 

- Eηζεγείηαη ζην Tκήκα γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ. 

- Yπνβάιιεη ζην Tκήκα ηνλ εηήζην απνινγηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

- Yπνγξάθεη θάζε εμεξρφκελν έγγξαθν θαη γεληθά είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή θαη             

 απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 

Άπθπο 7 

Xψξνη 

     Xψξνη ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη νη ρψξνη πνπ παξαρσξνχληαη ζ' απηφ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπ θαη 

εηδηθφηεξα νη ρψξνη ησλ εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηα φξγαλα θαη ην ινηπφ εμνπιηζκφ γηα ηε δηελέξγεηα 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξαθηηθψλ αζθήζεσλ. 

     ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ππάξρεη πηλαθίδα κε ηνλ ηίηιν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ην φλνκα ηνπ 

Γηεπζπληή ή ηνπ ππεχζπλνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 

 

Άπθπο 8 

Λεηηνπξγία 

1.  Tν εξγαζηήξην ιεηηνπξγεί θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ 

 Παλεπηζηεκίνπ. Tν σξάξην εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη απηφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

θείκελεο  δηαηάμεηο γηα θάζε θαηεγνξία. 

2.  O Γηεπζπληήο ηνπ εξγαζηεξίνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο θαζεκεξηλήο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ  εξγαζηεξίνπ. 

3.  Mε εηζήγεζε ηνπ δηεπζπληή ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ηδξχκαηνο είλαη δπλαηή ε πξφζιεςε 

 επηζηεκφλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ζε ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηηο 

 δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαζψο θαη άιισλ επηζηεκφλσλ γηα 

ηε  δηδαζθαιία, έξεπλα ή νξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 

Άπθπο 9 

Πφξνη 

     Πφξνη ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: 

1.  Oη πηζηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ  ή ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο ή ηελ 

 δηεμαγσγή ή ηελ ηδηαίηεξε πεξηνπζία ηνπ ηδξχκαηνο θαη νη νπνίνη ρνξεγνχληαη απφ ην Tκήκα, 

 ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

2. Oη θιεξνλνκηέο, ηα θιεξνδνηήκαηα, δσξεέο θαη θάζε άιιε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ  

πξνέξρεηαη απφ εκεδαπά ή αιινδαπά θπζηθά λνκηθά πξφζσπα πξνο ην Παλεπηζηήκην Kξήηεο γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

3.  Tα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 159/1984 

(A'  53). 

4.  Tα θνλδχιηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ηδηαίηεξα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 
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Άπθπο 10 

Tεξνχκελα βηβιία 

     Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεξνχληαη ηα αθφινπζα  βηβιία θαη ζηνηρεία: 

 Bηβιίν Πξσηνθφιινπ 

 Bηβιίν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 Φάθειινο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα θάζε έηνο 

 Kαηάινγνο επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ θαη πεξηνδηθψλ 

 Kάζε άιιν βηβιίν ή ζηνηρείν πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν 

********************************************************************************** 

 

γ) Eπγαζηήπιο Γιαπολιηιζμικών και Mεηαναζηεςηικών Mελεηών (E.ΓIA.M.ME.) 

 (Π.Γ. 147/96, ΦEK 111/10-6-1996) 

 Γιεςθςνηήρ: Mηράιεο Γακαλάθεο 

...................................Eξγαζηήξην E.ΓIA.M.ME.   Tειέθσλν  77604,5  ediamme@edc.uoc.gr 

 Iδξπζε Eξγαζηεξίνπ ζην Παηδαγσγηθφ Tκήκα Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο 

θαη θαζνξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ. 

O ΠPOEΓPO TH EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA 

Eρνληαο ππφςε: 

α)  Tσλ άξζξσλ 50 παξ. 1 θαη 7 παξ. 5 ηνπ N. 1268/1982 (A' 87)  φπσο ε ηειεπηαία απηή δηάηαμε  

 ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 48 παξ. 2 ηνπ N. 1404/1983 (A' 173). 

β) Tνπ άξζξνπ 29A ηνπ N. 1558/1985 (A' 137) φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ    

 2081/1992  (A'   154). 

γ) Tνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ N. 2362/1995 (A' 247) 

δ) Tνπ άξζξνπ 1 πεξηπη. II ηνπ ΠΓ 55/1996 (A' 48) 

2. Tε γλψκε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Tκήκαηνο Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο   

 (ζπλεδξίαζε 124/20-6-1995). 

3. Tν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο πξνθαιείηαη  εηεζίσο δαπάλε χςνπο   

 1.000.000 δξρ ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο. 

4.   Tελ κε αξηζκ. 708/1995 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Eπηθξάηεηαο κε πξφηαζε ησλ    

 Yπνπξγψλ   

 Oηθνλνκηθψλ θαη Eζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απνθαζίδνπκε:  

 

Άπθπο 1 

' Iδξπζε εξγαζηεξίνπ 

1.  Iδξχεηαη ζην Παηδαγσγηθφ Tκήκα Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο 

Eξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Mεηαλαζηεπηηθψλ Mειεηψλ, ην νπνίν εμππεξεηεί εθπαηδεπηηθέο θαη 

εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζηνπο ηνκείο ησλ Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Mεηαλαζηεπηηθψλ Mειεηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην Eξγαζηήξην έρεη ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο. 

α) Nα εξεπλά θαη λα πξνσζεί ηα ζέκαηα παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ Eιιήλσλ ηεο δηαζπνξάο θαη   

 ηδηαίηεξα ησλ απνδήκσλ Eιιήλσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή 

ηνπο θαηάζηαζε ζηηο ρψξεο πνπ δνπλ θαη κε ηηο πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ζηηο ρψξεο απηέο. 

β) Nα εξεπλά θαη λα πξνσζεί εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ησλ παιηλλνζηνχλησλ Eιιήλσλ θαη ησλ   
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 αιινδαπψλ ζηελ Eιιάδα , ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο, πνιηηηθέο 

θαη εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ζηελ Eιιάδα. 

γ) Nα θαηαξηίδεη θαη λα επηκνξθψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαινχληαη λα δηδάθνπλ ηελ 

Eιιεληζηηθή σο δεχηεξε γιψζζα ζε καζεηέο ειιεληθήο ή κε ειιεληθήο θαηαγσγήο ζην εμσηεξηθφ, ζηνπο   

 παιηλλνζηνχληεο έιιελεο καζεηέο θαη ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ζηελ Eιιάδα. 

δ) Nα παξάγεη δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο, σο δεχηεξεο γιψζζαο θαη γηα ηε   

 δηδαζθαιία ηνπ  πνιηηηζκνχ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο καζεηψλ. 

ε) Nα πξνσζεί ηε δηπνιηηηζκηθή-δηγισζζηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, κέζα απφ 

ηελ έξεπλα, θαη ηε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ζηελ Eιιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ πνπ   

 αζρνινχληαη κε ζέκαηα ζπλαθή κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

ζη) Nα πξνσζεί ηε "δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε" θαη ηελ  "Eπξσπατθή δηάζηαζε" ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζηελ Eιιάδα. 

δ)  Nα πξνσζεί δηαπνιηηηζκηθέο, ζπγθξηηηθέο θαη ηζηνξηθν-θνηλσληνινγηθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ηζηνξηθνθνηλσληθή εμέιημε θαη ζηηο ζχγρξνλεο εθθάλζεηο ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

Eπξσπατθψλ θαη ησλ Mεζνγεηαθψλ ρσξψλ. 

 

Άπθπο 2 

Aπνζηνιή 

 Tν εξγαζηήξην έρεη σο απνζηνιή: 

α) Tελ θάιπςε ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ησλ δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

αλαγθψλ  ηνπ Παηδαγσγηθνχ Tκήκαηνο Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο,  ζην νπνίν αλήθεη ην εξγαζηήξην,  

θαζψο θαη άιισλ Tκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο, ζηα αληηθείκελα κε ηα νπνία αζρνιείηαη, φπσο 

απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 1. 

β) Tελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο θαη ηε δηεμαγσγή βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο. 

γ) Tε ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ κε άιια αθαδεκατθά ή εξεπλεηηθά   

 ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 

δ) Tελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ, δηαιέμεσλ, θαζψο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε   

 δεκνζηεχζεσλ θαη εθδφζεσλ. 

ε) Tελ παξνρή ππεξεζηψλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΓ 159/1984 (A53) 

 

Άπθπο 3 

Πξνζσπηθφ 

 Tν πξνζσπηθφ ηνπ  εξγαζηεξίνπ απνηειείηαη απφ κέιε Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ΓEΠ ηνπ 

Tκήκαηνο πνπ ε εηδηθφηεηά ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ θαιχπηεη ην εξγαζηήξην,  

φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο,  θαζψο θαη απφ κέιε Eηδηθνχ 

Γηνηθεηηθνχ - Tερληθνχ Πξνζσπηθνχ EΓTΠ θαη ινηπφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ ηνπνζεηείηαη ζ'  

απηφ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

Άπθπο 4 

Γηνίθεζε-Aξκνδηφηεηεο 

1.  Tν εξγαζηήξην δηεπζχλεηαη απφ ην δηεπζπληή πνπ είλαη κέινο ηνπ Γηδαθηηθνχ Eξεπλεηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ (ΓEΠ) θαη  νξίδεηαη  κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 22 ηνπ N. 2028/1992. 



 104 

2. O Γηεπζπληήο αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδεη ην άξζξν 7 ηνπ N. 1268/82 θαη επί πιένλ. 

 α) πληνλίδεη ην δηδαθηηθή (πξνπηπρηαθφ - κεηαπηπρηαθφ) θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 β) Kαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη αξκνδίσο ην εηήζην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη   

      κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

 γ) Mεξηκλά  γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ρψξσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ  

 δ) Mεξηκλά γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ κε ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ. 

 ε) Mεξηκλά γηα ηελ νηθνλνκηθή - δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 ζη) Yπνβάιιεη ηνλ εηήζην απνινγηζκφ  ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 δ) Eηζεγείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Tκήκαηνο ηνπο ππεχζπλνπο αλαιψζηκσλ πιηθψλ θαη 

ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ θαη 

 ε) Yπνγξάθεη θάζε εμεξρφκελν έγγξαθν θαη γεληθά είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

Άπθπο 5 

Λεηηνπξγία 

1.   Tν εξγαζηήξην ιεηηνπξγεί θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ   

 Παλεπηζηεκίνπ. Tν σξάξην εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη απηφ ην νπνίν πξνβιέπεηαη γηα θάζε   

 θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 6 εδ. ηα  ηνπ N. 1566/1985 (A 167) ηνπ 

  

 άξζξνπ 5 παξ. 3δ ηνπ N. 2083./1992 (A' 159) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Yπαιιειηθνχ Kψδηθα. 

2.   O Γηεπζπληήο ελεκεξψλεηαη πξηλ ηελ δηεμαγσγή θάζε εξγαζίαο πνπ γίλεηαη ζην εξγαζηήξην, ζηα   

 πιαίζηα εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή άιινπ έξγνπ, πνπ έρεη απνθαζηζζεί απφ ην νηθείν ηκήκα,   

 πνπ θαζνξίδεη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηε   

 ρξεζηκνπνίεζε νξγάλσλ θαη ρψξσλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζρεηηθή απφθαζε. 

3.   O Γηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ηε   

 ρξεζηκνπνίεζε νξγάλσλ θαη πιηθψλ πνπ αλήθνπλ ζ'  απηφ, ηελ παξακνλή ησλ εξγαδνκέλσλ   

 (πξνζσπηθνχ, θνηηεηψλ, επηζθεπηψλ)  ζηνπο ρψξνπο φπνπ ηεξνχληαη εηδηθνί θαλφλεο αζθαιείαο   

 πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνθχιαμε ηεο πγείαο θαη αξηηκέιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ,  θαζψο θαη ζηελ 

 πξνζηαζία ησλ νξγάλσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ απφ βιάβεο. 

4.   H ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ νξγάλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ επηηξέπεηαη κφλν ζην πξνζσπηθφ ηνπ   

 εξγαζηεξίνπ ή άιινπο εξεπλεηέο πνπ έρνπλ εηδηθά επί ησλ νξγάλσλ απηψλ εθπαίδεπζε θαη   

 εμνπζηνδφηεζε. Kηλεηά φξγαλα θαη ζθεχε, ηα νπνία παξαδίδνληαη γηα ηε δηεμαγσγή εξγαζηψλ 

επηζηξέθνληαη, κεηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο, ζηελ θαηάζηαζε πνπ είραλ παξαδνζεί. 

5.   Mε εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Tκήκαηνο είλαη δπλαηή ε πξφζιεςε   

 επηζηεκφλσλ ζε ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηηο δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ   

 εξγαζηεξίνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

6.   O Γηεπζπληήο κπνξεί λα αλαζέζεη ζε κέινο EΓTΠ ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 

ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

7.   ην εξγαζηήξην έρνπλ δηθαίσκα εθηέιεζεο πεηξακαηηθψλ εξγαζηψλ ηα κέιε ΓEΠ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ απνθιεηζηηθά ή ζε ζπλεξγαζία κε άιια κέιε ΓEΠ ηνπ Tκήκαηνο ή άιινπο εξεπλεηέο, 

εθφζνλ ην αληηθείκελν έξεπλαο είλαη ζρεηηθφ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Γηα ηελ 

εθηέιεζε πεηξακαηηθήο εξγαζίαο, απφ εξεπλεηέο νη νπνίνη δελ είλαη κέιε ηνπ εξγαζηεξίνπ, ρνξεγείηαη 

άδεηα χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, ην 

ρξνλνδηάγξακκά ηεο, ε ρξεζηκνπνίεζε ή κε ησλ νξγάλσλ ηα νπνία δηαζέηεη ην εξγαζηήξην, νη 



 105 

δηαηάμεηο νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο πεηξακαηηθήο εξγαζίαο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο 

δαπάλεο πνπ απαηηείηαη. 

Aπθπο 6 

Πφξνη 

 Πφξνη ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: 

1.   Oη πηζηψζεηο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο ή ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ή 

 ηελ ηδηαηηέξα πεξηνπζία ηνπ ηδξχκαηνο θαη νη νπνίεο ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζία 

πνπ θαζνξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

2. Tα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 159/1984 (A' 53). 

3 Tα θνλδχιηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ηδηαίηεξα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

4. Oη πηζηψζεηο απφ  άιιεο πεγέο φπσο: 

 α) Eηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ   

     επελδχζεσλ απφ ηα δηάθνξα Yπνπξγεία ηεο ρψξαο. 

 β) Oη θιεξνλνκηέο, θιεξνδνηήκαηα, δσξεέο θαη θάζε άιιε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ   

     πξνέξρεηαη απφ εκεδαπά ή αιινδαπά θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πξνο ην   

     Παλεπηζηήκην Aζελψλ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εξγαζηεξίνπ εθφζνλ δελ ηίζεληαη φξνη   

     πνπ αληηβαίλνπλ ζην ζθνπφ ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Aζελψλ. 

 

Άπθπο 7 

Tεξνχκελα βηβιία 

 Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεξνχληαη ηα αθφινπζα βηβιία θαη ζηνηρεία:  

- Πξσηφθνιιν εηζεξρφκελεο - εμεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο 

- Bαζκνιφγην θνηηεηψλ 

- Bηβιίν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

- Φάθειινο  νηθνλνκηθψλ  ζηνηρείσλ θάζε έηνπο 

- Kαηάινγνο επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη νξγάλσλ 

- Aξρείν εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

- Bηβιίν κεηαβνιψλ πξνζσπηθνχ 

- Kάζε άιιν βηβιίν ή ζηνηρείν πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 

Άπθπο 8 

Xψξνο εγθαηάζηαζεο 

Xψξνη ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη νη ρψξνη πνπ παξαρσξνχληαη γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπ θαη 

εηδηθφηεξα νη ρψξνη ησλ εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ  κε ηα φξγαλα θαη ην ινηπφ ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηε 

δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ. ην ρψξν εγθαηάζηαζεο ππάξρεη πηλαθίδα κε 

ηνλ ηίηιν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ Γηεπζπληή. 

ηνλ Yπνπξγφ Eζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ 

παξφληνο δηαηάγκαηνο. 

************************************************************************************* 

 

δ) Eπγαζηήπιο Μελέηηρ και Έπεςναρ ηηρ Γλώζζαρ και ηηρ Λογοηεσνίαρ ζηην Δκπαίδεςζη (Δ. Μ. 

Δ. Γ. ΛΟ.) 

(Τπ. Απφθαζε 119613/Β1/29-9-09, ΦEK Β2172/2-10-2009)  
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Γιεςθςνηήρ: Αιεμάλδξα Εεξβνχ 

...................................Eξγαζηήξην Δ. Μ. Δ. Γ. ΛΟ..   Tειέθσλν  28310-77589  zervoual@edc.uoc.gr 

 

Ίδξπζε εξγαζηεξίνπ Μειέηεο θαη Έξεπλαο ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε ζην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

θαη θαζνξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θαλνληζκνχ. 

ΟΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ − ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 5 ηνπ λ. 1268/1982 «Γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλ» (Α; 87) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 48 παξ. 2 ηνπ λ. 1404/1983 «Γνκή θαη ιεηηνπξγία 

ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ» (Α; 173) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξ. γ’ ηεο παξ. 22 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003 «Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδαο, Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α΄ 141), β) ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 εδ. γ ηνπ λ. 2083/1992, «Δθζπγ− ρξνληζκφο ηεο Αλσηάηεο 

Δθπαίδεπζεο» (Α΄ 159),  γ) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

θπβεξλεηηθά φξγαλα, ν νπνίνο θπξψζεθε  κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (Α 98),  δ) ηεο ππ’ αξηζκ. 

Σ5/5557/19.1.2009 θνηλήο απφθαζεο  ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο  θαη 

Θξεζθεπκάησλ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ Τθππνπξγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ» (Β΄ 68),  ε) ηεο ππ’ αξηζκ. 1666/ΓΗΟΔ 89/13.1.2009 θνηλήο απφθαζεο ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο  θαη Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ 

Τθππνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ» (Β΄ 40). 

2. Σε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ  Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (ζπλεδξίαζε 363ε/21.1.2009).  

 3. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο απφθαζεο πξνθαιείηαη: α) γηα ην έηνο  

2009 δαπάλε χςνπο 6570 επξψ, ε νπνία ζα βαξχλεη  ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

Καηά  ηελ επφκελε πεληαεηία (2010−2014) ε εηήζηα δαπάλε  ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 2570, 2570, 870, 

1070 θαη 1070  επξψ, αληίζηνηρα θαη αλακέλεηαη λα αληηκεησπηζζεί  θαηά έλα κέξνο απφ ηνπο ίδηνπο 

πφξνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο  απφθαζεο θαηά δε ην 

ππφινηπν κέξνο απηήο, ζα θαιχπηεηαη απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ ζα εγγξάθνληαη ζηνλ  πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ρσξίο αχμεζε ηεο  θξαηηθήο επηρνξήγεζεο πξνο απηφ. 

β) Δλδερφκελε δαπάλε απφ ηελ θάιπςε εμφδσλ νξγάλσζεο ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ θαη άιισλ 

επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ. Ζ δαπάλε απηή εμαξηάηαη απφ πξαγκαηηθά γεγνλφηα (ζπρλφηεηα, αξηζκφ 

ζπκκεηερφλησλ, δηάξθεηα θαη ηφπνο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εθδειψζεσλ θ.ιπ.) θαη ζα θαιχπηεηαη απφ ηηο 

πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη ζην ελ ιφγσ εξγαζηήξην απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, απνθαζίδνπκε: 

 

Άπθπο 1 

Ίδπςζη 

Ηδξχεηαη ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, εξγαζηήξην κε ηελ επσλπκία «Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη Έξεπλαο ηεο Γιψζζαο 

θαη ηεο Λνγνηερλίαο 
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ζηελ Δθπαίδεπζε» (Δ. Μ. Δ. Γ. ΛΟ.) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ζην 

πεδίν έξεπλαο θαη κειέηεο ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο γιψζζαο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπο 

ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

Άπθπο 2 

κοπόρ 

Σν εξγαζηήξην έρεη σο ζθνπφ ηε κειέηε θαη ην ζρεδηαζκφ θαηλνηφκσλ πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ 

σο απνδέθηε ην παηδί θαη αλαπηχζζνληαη εληφο θαη 

εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. 

Δηδηθφηεξα, αληηθείκελν εξεπλψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

είλαη: 

1. Ζ δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ καζεκάησλ θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπο κέζσ ηνπ 

ζεάηξνπ, 

ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, ηεο ινγνηερλίαο, αθφκα θαη ηνπ θηινζνθηθνχ ιφγνπ. 

2. Ζ κειέηε ησλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ απεπζχλνληαη ζην παηδί, φπσο π.ρ. ε εηθφλα ή ην βηβιίν 

(ζρνιηθφ−εμσζρνιηθφ−παξαζρνιηθφ) θαη ε ρξήζε ηνπο ζην ζρνιείν. 

3. Ο ζρεδηαζκφο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη ηελ 

επαθή κε ην έξγν ηέρλεο. 

4. Ζ πξνεηνηκαζία, ε εθπαίδεπζε θαη ε ελ γέλεη επαηζζεηνπνίεζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ απξηαλψλ 

εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο. 

5. Ζ θάιπςε ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη 

άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζε ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηα αληηθείκελα δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο. 

6. Σε δηεμαγσγή βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. 

7. Ζ δηεμαγσγή θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

ινγνηερλίαο θαη έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ηνλ ειιεληθφ, ηνλ επξσπατθφ θαη ηνλ δηεζλή ρψξν. 

8. Σε ζπλεξγαζία θάζε κνξθήο κε θέληξα εξεπλψλ θαη αθαδεκατθά ηδξχκαηα εκεδαπήο θαη αιινδαπήο, 

εθφζνλ 

νη επηζηεκνληθνί ζηφρνη, ζπκπίπηνπλ, ζπκβαδίδνπλ θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε εθείλνπο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. 

9. Σε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ ζπκπνζίσλ ζπλεδξίσλ θαη άιισλ 

επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνζηεχζεσλ θαη εθδφζεσλ θαη ηελ πξφζθιεζε 

Διιήλσλ θαη μέλσλ αλαγλσξηζκέλσλ επηζηεκφλσλ. 

10. Σελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην π.δ. 159/1984 «Πξνυπνζέζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ απφ ηα παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα ζε ηδηψηεο θαη θάζε λνκηθήο κνξθήο νξγαληζκνχο» (Α΄ 

53). 

 

Άπθπο 3 

Πποζωπικό 

Σν εξγαζηήξην ζηειερψλεηαη απφ κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ 
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Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, πνπ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο 

πνπ 

θαηέρνπλ εκπίπηεη ζηα δηδαθηηθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ εξγαζηεξίνπ, απφ κέιε ηνπ Δηδηθνχ 

Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.), θαζψο θαη απφ κέιε ηνπ ινηπνχ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην εξγαζηήξην ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Άπθπο 4 

Γιοίκηζη − Απμοδιόηηηερ 

1. Σν εξγαζηήξην δηεπζχλεηαη απφ κέινο ηνπ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πνπ νξίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

νξίδνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 22 ηνπ λ. 2083/1992 (Α΄ 159), φπσο ηζρχνπλ. 

2. Ο δηεπζπληήο αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ λ. 1268/1982 κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλνληαη ν ζπληνληζκφο ηνπ δηδαθηηθνχ (πξνπηπρηαθνχ −κεηαπηπρηαθνχ) θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

ηνπ εξγαζηεξίνπ, ε θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ε κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ, ε κέξηκλα γηα ηε 

ζηειέρσζε, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηελ θαηαλνκή ησλ ρψξσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ε εηζήγεζε ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο γηα ην νξηζκφ ησλ ππεπζχλσλ γηα ηα αλαιψζηκα πιηθά θαη ηνλ θηλεηφ 

εμνπιηζκφ θαη ε ππνγξαθή θάζε εγγξάθνπ πνπ 

δηαθηλεί ην εξγαζηήξην. 

 

Άπθπο 5 

Δγκαηάζηαζη − Λειηοςπγία 

1. Σν εξγαζηήξην ιεηηνπξγεί θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ζε ρψξνπο πνπ παξαρσξνχληαη ζ’ απηφ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ 

θαη ηνπ ινηπνχ 

ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ θαη ησλ 

εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. ην ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπνζεηείηαη πηλαθίδα κε ηνλ ηίηιν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

2. Ο δηεπζπληήο ελεκεξψλεηαη πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή θάζε εξγαζίαο, πνπ γίλεηαη ζην εξγαζηήξην ζηα 

πιαίζηα εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή άιινπ έξγνπ, πνπ έρεη απνθαζηζζεί θαη θαζνξίδεη ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε νξγάλσλ θαη ρψξσλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζρεηηθή απφθαζε. 

3. Ο δηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ, ηε ρξεζηκνπνίεζε νξγάλσλ 

θαη πιηθψλ πνπ αλήθνπλ ζ’ απηφ, ηελ παξακνλή ησλ εξγαδνκέλσλ (πξνζσπηθνχ, θνηηεηψλ, επηζθεπηψλ), 

ζηνπο 

ρψξνπο, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ νξγάλσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ απφ βιάβεο. 

4. Ζ ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ νξγάλσλ θάζε εξγαζηεξίνπ επηηξέπεηαη κφλν ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή άιινπο 

εξεπλεηέο, πνπ έρνπλ εηδηθή επί ησλ νξγάλσλ απηψλ εθπαίδεπζε θαη εμνπζηνδφηεζε απφ ην δηεπζπληή 

απηνχ. 
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Κηλεηά φξγαλα θαη ζθεχε, ηα νπνία παξαδίδνληαη γηα ηε δηεμαγσγή εξγαζηψλ, επηζηξέθνληαη, κεηά ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο, ζηελ θαηάζηαζε πνπ είραλ παξαδνζεί. 

5. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπλαηή θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ε πξφζιεςε επηζηεκφλσλ ζε ηνκείο 

ησλ δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ε πξφζιεςε δηελεξγείηαη θαηφπηλ 

εηζεγήζεσο ηνπ δηεπζπληή ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ηκήκαηνο. 

 

Άπθπο 6 

Έζοδα 

Σα έζνδα ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνέξρνληαη απφ: 

α. Σελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή ινγαξηαζκφ 

ηξίησλ, 

β. Σελ δηάζεζε εξεπλεηηθψλ θαη ελ γέλεη επηζηεκνληθψλ πξντφλησλ, 

γ. Σελ παξνρή ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ π.δ. 159/1984 (Α΄ 53), 

δ. Σηο πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1ε ηνπ λ. 2083/1992 (Α΄ 159), 

ε. Σηο θιεξνλνκηέο, ηηο δσξεέο θαη ηηο θιεξνδνζίεο πνπ θαηαιείπνληαη ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη  

ζη. Απφ θάζε άιιε λφκηκε πεγή. 

 

Άπθπο 7 

Σηπούμενα βιβλία 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεξνχληαη ηα αθφινπζα βηβιία θαη ζηνηρεία: βαζκνιφγην θνηηεηψλ, 

βηβιίν 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θάθεινο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θάζε έηνπο, θαηάινγνο επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ, 

πεξηνδηθψλ θαη νξγάλσλ, αξρείν εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, βηβιίν κεηαβνιψλ πξνζσπηθνχ, 

πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ. Με απφθαζε ηνπ δηεπζπληή κπνξεί λα ηεξείηαη 

θαη θάζε άιιν βηβιίν 

ή ζηνηρείν πνπ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. 

 

Άπθπο 8 

Έναπξη ιζσύορ 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
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ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

  

Π.Σ.Γ.Δ. ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 

 

 

Δζωηεπικόρ Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ  

& 

Οδηγόρ ποςδών 2009-10 

Γιδαζκαλείος Γ.Δ. «Μαπία Αμαπιώηος» 

 



 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

1.1 Άπθπο 1 

1.2 Ένηαξη - κοποί - Σίηλορ ποςδών 
 

1. Σν Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Γ.Γ.Δ.) “Μαξία Ακαξηψηνπ” είλαη 

εληαγκέλν ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ.) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ 128 (ΦΔΚ. 104/15.5.1998, η. 

Α΄) 

2. θνπφο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ. “Μαξία Ακαξηψηνπ” είλαη ε κεηεθπαίδεπζε θαη 

εμεηδίθεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

3. ηα πιαίζηα απηά ην Γηδαζθαιείν Γ.Δ. “Μαξία Ακαξηψηνπ” επηδηψθεη: 

α) Να παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ ηεο 

αγσγήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο·. 

β) λα πξνάγεη ηελ έξεπλα, ηελ παξαγσγή θαη ηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

γ) λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πξφζζεηεο γεληθέο θαη εηδηθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ειεχζεξε θαη ηζφηηκε επηζηεκνληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

4. Η δνκή, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ. Δ. “Μαξία Ακαξηψηνπ” 

θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2327/1995 (ΦΔΚ 

156/31.7.1995, η. Α΄)  

 
Άπθπο 2 

1.3 Κανόνερ λειηοςπγίαρ 

1. Η ιεηηνπξγία ησλ πκβνπιίσλ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ δηέπεηαη 

απφ ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο, εθηφο αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή λνκηθή ξχζκηζε.  

2. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο επηηξνπήο ή ν λφκηκνο 

αλαπιεξσηήο ηνπ ζπγθαιεί ην φξγαλν κε έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ, ζηελ νπνία 

αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 

ζπλεδξίαζεο. Η πξφζθιεζε κε ην απαξαίηεην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ δηαλέκεηαη 

ηνπιάρηζην δχν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. ε επείγνπζα 

πεξίπησζε ε πξφζθιεζε αξθεί λα γίλεη ηειεθσληθά, νπφηε απνδεηθλχεηαη 

απφ ζεκείσζε ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ ηεξεί ν/ε Γξακκαηέαο ηνπ Γηδαζθαιείνπ. 

3. Σν φξγαλν βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ είλαη παξφληα ηα κηζά απφ ηα κέιε ηνπ 

πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. Γηαθνξεηηθά ην φξγαλν κπνξεί λα ζπγθιεζεί εθ 

λένπ εληφο  δέθα εκεξψλ, νπφηε ηειεί ζε απαξηία νζαδήπνηε κέιε θαη αλ είλαη 

παξφληα.  

4. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδεηνχληαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη.  

Με απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ ε ζεηξά κπνξεί λα κεηαβιεζεί. 

Θέκαηα κε ην ραξαθηήξα ηνπ θαηεπείγνληνο κπνξεί λα ζπδεηεζνχλ εθηφο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, χζηεξα απφ απφθαζε ησλ δχν ηξίησλ ησλ κειψλ.  

5. Η ζπδήηεζε είλαη ειεχζεξε γηα φια ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ, κε ηε ρξήζε εχινγνπ 

ρξφλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απφςεσλ ηνπο. Δηζεγεηήο ησλ ζεκάησλ ηεο 
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εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη ν Πξφεδξνο ή κέινο ηνπ νξγάλνπ πνπ έρεη νξηζζεί 

απφ ηνλ  Πξφεδξν σο εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο.  

6. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ κεξηκλά ν/ε Πξφεδξνο. Γηα θάζε ζπλεδξίαζε 

ηεξνχληαη πξαθηηθά ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζπλνπηηθά ή θαη απηνχζηα, αλ 

ζπληξέρεη εηδηθφο ιφγνο, νη εηζεγήζεηο, νη πξνηάζεηο, νη ζπδεηήζεηο θαη νη 

απνθάζεηο.  

7. Ο Γξακκαηέαο έρεη ηελ επηκέιεηα θαη ηελ επζχλε, απφ θνηλνχ κε ηνλ Πξφεδξν, 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 

ην Γξακκαηέα, δίρσο άιιε επηθχξσζε θαη ηα πξσηφηππά ηνπο θαηαηίζεηαη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Γηδαζθαιείνπ. 

 
Άπθπο 3 

1.3.1.1 Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε  θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε  

1. Η εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ. Δ., νη δηαδηθαζίεο θαη νη πξνυπνζέζεηο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο, ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ Α. Δ. Ι. 

2. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Γηδαζθαιείνπ .Γ. Δ. είλαη δπλαηφλ λα 

απνζπψληαη εθπαηδεπηηθνί, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ. . 

3. Η δηαρείξηζε ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο γηα ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία, 

ηελ εθαξκνγή ησλ ζθνπψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ. Δ. γίλεηαη απφ ηε Γ. . Δ. . ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Γ. Δ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Γ. Δ.  
 

1.3.1.1.1.1.1.1.1 Άρθρο 4 

1.3.1.2 Δγγξαθή θαη αηνκηθή ππεξεζηαθή κεξίδα 

1. Η εγγξαθή ησλ κεηεθπαηδεπφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην Γηδαζθαιείν Γ.Δ γίλεηαη 

κε ηελ θαηάζεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γηδαζθαιείνπ, κέζα ζηηο λφκηκεο 

πξνζεζκίεο, αίηεζεο εγγξαθήο θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. 

2. Η Γξακκαηεία αζθεί ηνλ πξνβιεπφκελν έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

αληηπαξαβάιεη ηα ζηνηρεία κε ηνλ νλνκαζηηθφ πίλαθα επηηπρφλησλ ζην 

Γηδαζθαιείν.    

3. ε   θάζε κεηεθπαηδεπφκελν παξαδίδεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

ν νδεγφο ζπνπδψλ.  

4. Η Γξακκαηεία ηνπ Γηδαζθαιείνπ ηεξεί θάθειν γηα θάζε κεηεθπαηδεπφκελν, 

ζηνλ νπνίν πεξηέρνληαη:  

α) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζηεθαλ θαηά ηελ εγγξαθή,  

β) ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ πνπ παξαθνινχζεζε θαη   

εμεηάζηεθε ν κεηεθπαηδεπφκελνο 

     γ) Σηο ηπρφλ δηαθξίζεηο ή βξαβεία πνπ έρεη ιάβεη.  

δ)Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ είλαη πξνζηηφ κφλν ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

θαη   ζηνλ κεηεθπαηδεπφκελν. 
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Άπθπο 5  

Γιάπθπωζη ηων ζποςδών. 

 

1. Οη ζπνπδέο ζην Γηδαζθαιείν Γ.Δ “Μαξία Ακαξηψηνπ” ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

δηεμάγνληαη κε βάζε ην ζχζηεκα ησλ εμακεληαίσλ καζεκάησλ θαη 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ θαηαξηίδεη ε Γ..Δ. ηνπ Γηδαζθαιείνπ. Σν 

εθπαηδεπηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη ρξνληθά ζε δχν 

αθαδεκατθά εμάκελα, ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ, ησλ νπνίσλ νη αθξηβείο 

εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηεο 

Γ..Δ..  

 
Άπθπο 6 

Οπγάνωζη ηηρ διδαζκαλίαρ 

1. Η δηδαζθαιία γίλεηαη ζχκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα πνπ θαηαξηίδεηαη 

κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηδαζθαιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν ησλ 

κεηεθπαηδεπφκελσλ θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία. Η θαηαλνκή ηνπ 

δηδαθηηθνχ έξγνπ ζηα εμάκελα γίλεηαη έηζη ψζηε λα είλαη γλσζηά εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηα ρξνληθά πιαίζηα γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ (δηαιέμεηο, 

παξαδφζεηο, ζεκηλάξηα), γηα πξαθηηθέο αζθήζεηο ή γηα εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

2.  Η Γ..Δ. ηνπ Γηδαζθαιείνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε Γ. ., ξπζκίδεη θάζε άιιε 

ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε δηάξζξσζε θαη νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ, θαζψο 

θαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε κέιε Γ.Δ.Π ή 

σξνκίζζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 

 
1.3.2 Άπθπο 7 

Παπακολούθηζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ διαδικαζίαρ 

1. Η παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, θξνληηζηεξίσλ, αζθήζεσλ, ζεκηλαξίσλ,  

εξγαζηεξίσλ θιπ. εθ κέξνπο ησλ κεηεθπαηδεπφκελσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη ηνλ θαλνληζκφ ζπνπδψλ ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ.  

2. Οη δηδάζθνληεο απφ θνηλνχ κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηδαζθαιείνπ έρνπλ ηελ 

επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ απνπζηνινγίνπ. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ 

νξίνπ  ησλ ηξηψλ (3) απνπζηψλ απφ παξαδφζεηο, ζεκηλάξηα, αζθήζεηο ή 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, ηφηε ν κεηεθπαηδεπφκελνο δελ αμηνινγείηαη θαη 

ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ή λα επηιέμεη ζε επφκελν εμάκελν ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ή άιιν πνπ ην αληηθαζηζηά. 

3. Η Γξακκαηεία δέρεηαη ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο θάζε εξγάζηκε εκέξα, θαη' 

ειάρηζηνλ επί κία θαη κηζή ψξα, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη νη αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο, λα ππνβάιινληαη αηηήζεηο, δειψζεηο καζεκάησλ, θ.ι.π 

ζχκθσλα ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο θαη ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ   

4. ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο παξέρνληαη δηδαθηηθά βηβιία ή παλεπηζηεκηαθέο 

ζεκεηψζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ. Η έγθξηζε θαη δηαλνκή 

ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη ζεκεηψζεσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ αξκφδηνπ 

Σνκέα ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ζηνλ νπνίν αλήθεη ην κάζεκα. Η ζρεηηθή απφθαζε 
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επηθπξψλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

 
 

Άπθπο 8 

Ημεπίδερ, ζεμινάπια, ζςνέδπια, εκπαιδεςηικέρ εκδπομέρ 

1. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ..Δ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη πίζησζε 

“Δηδηθψλ Γξάζεσλ” γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε  εθδφζεσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, 

ζπλεδξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ, ηελ νκαδηθή κεηαθνξά 

κεηεθπαηδεπφκελσλ ζε Πεηξακαηηθά, Πξφηππα θαη άιια Γεκνηηθά ρνιεία, 

Παηδαγσγηθά Ιδξχκαηα θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, κε 

ζθνπφ ηε δηελέξγεηα πξαθηηθψλ αζθήζεσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ζπλδηαζθέςεσλ 

ή ηελ νξγάλσζε Παηδαγσγηθψλ πλεδξίσλ. 

2. Η Γ..Δ. βεβαηψλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο εθδξνκήο ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ, θαζνξίδεη ην χςνο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη νξίδεη, 

παξάιιεια, κεηά θαη απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.. ηνπ Γηδαζθαιείνπ, ηα κέιε 

Γ.Δ.Π. πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ σο ζπλνδνί θαζψο θαη κέιε άιισλ 

θαηεγνξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ σο βνεζνί ζπλνδψλ, θαζψο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα 

γηα. ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο άζθεζεο ή ηεο εθδξνκήο. 
3. Η νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηειεηψλ, ενξηψλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ ξπζκίδνληαη 

θαηά πεξίπησζε, κε απνθάζεηο ηεο Γ..Δ. ηνπ Γηδαζθαιείνπ, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ Γ.. Με απφθαζε ηεο Γ..Δ. ηνπ Γηδαζθαιείνπ εγγξάθεηαη εηδηθφ 

θνλδχιην ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γηδαζθαιείνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

ηειεηψλ θαη εθδειψζεσλ, φπσο δεμηψζεηο θαη θηινμελία πξνζθεθιεκέλσλ νκηιεηψλ θαη 

εηζεγεηψλ ζπλεδξίσλ πνπ νξγαλψλεη ή ζπλδηνξγαλψλεη ην Γηδαζθαιείν. 

 

Άπθπο 21 

Έναπξη ιζσύορ ηος κανονιζμού 

1. Η Γ..Δ. ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ. είλαη αξκφδηα γηα ηελ  ηξνπνπνίεζε  ησλ  

δηαηάμεσλ ηνπ  εζσηεξηθνχ  θαλνληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηελ επίιπζε 

εξκελεπηηθψλ δεηεκάησλ.   

2. Ο παξψλ θαλνληζκφο ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
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ΣΟ ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (Γ.Γ.Δ.) 

       «Μαπίαρ Αμαπιώηος» 
 

 

Ίδπςζη – ένηαξη – λειηοςπγία  

Βάζεη ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 128/6-5-98 «Ίδξπζε δηδαζθαιείσλ ζην 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο» (ΦΔΚ. 104/15-5-98, η. Α΄), ηδξχεηαη ζην Ρέζπκλν Κξήηεο 

Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Γ.Γ.Δ.), απφ ηηο 15-5-1998. 

Σν Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Γ.Γ.Δ.) εληάζζεηαη ζην Παηδαγσγηθφ 

Σκήκα Γ.Δ. ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο. 

Η ιεηηνπξγία ηνπ Γηδαζθαιείνπ αξρίδεη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1998-99. Απφ 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2001-2002, ην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ιεηηνχξγεζε θαη o ηνκέαο Δηδηθήο Αγσγήο. 

 

Αποζηολή 

Η απνζηνιή ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Γ.Γ.Δ.) είλαη ε 

κεηεθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

ηα πιαίζηα απηά επηδηψθεη: 

α) Να παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ θαη εηδηθφηεξα 

ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο,  

β) Να πξνάγεη ηελ έξεπλα, ηελ παξαγσγή θαη ηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

γ) Να παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πξφζζεηεο γεληθέο θαη εηδηθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ειεχζεξε θαη ηζφηηκε επηζηεκνληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

Η κεηεθπαίδεπζε ζην Γ.Γ.Δ. δηαξθεί ηέζζεξα (4) εμάκελα. Η επηινγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα θνίηεζε ζην Γ.Γ.Δ. γίλεηαη κε γξαπηέο εμεηάζεηο. Η θνίηεζε ζην 

Γ.Γ.Δ. είλαη ςποσπεωηική θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο νη κεηεθπαηδεπφκελνη 

απαλλάζζονηαι από ηα διδακηικά και διοικηηικά ηοςρ καθήκονηα. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηε κεηεθπαίδεπζε ζην 

Γ.Γ.Δ. έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο, 

πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη πέληε (5) ρξφληα εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο θαη δελ έρνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ είθνζη πέληε (25) έηε εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο. ηελ παξαπάλσ 

ππεξεζία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη εθείλε πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο σο αλαπιεξσηήο 

ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε.  

ε φζνπο πεξαηψλνπλ κε επηηπρία ην δηεηή θχθιν ηεο κεηεθπαίδεπζεο ζην 

Γ.Γ.Δ. ρνξεγείηαη δίπισκα δηεηνχο κεηεθπαίδεπζεο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο.  

Οη θάηνρνη ηνπ ηίηινπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα 

ησλ πηπρηνχρσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ ησλ Α.Δ.Ι. 

 

Όπγανα διοίκηζηρ ηος (Γ.Γ.Δ.) και απμοδιόηηηερ ηοςρ 

1. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γ.Γ.Δ. είλαη: 

α) Η Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. γηα ζέκαηα 

ηνπ Γ.Γ.Δ.  

β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) θαη 

γ) Ο Πξφεδξνο θαη νη δχν Αληηπξφεδξνη ηνπ. 

2. α) Η Γ..Δ.. απνηειείηαη απφ ηα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, απφ ηα κέιε ηνπ 
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(Γ..) ηνπ Γ.Γ.Δ. θαη απφ ελληά (9) εθπξνζψπνπο ησλ κεηεθπαηδεπφκελσλ πνπ 

νξίδνληαη απφ ην ζχιινγφ ηνπο. 

β) Η Γ..Δ.. ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Γ.Δ. 

γ) Η Γ..Δ.. έσει ηιρ ακόλοςθερ απμοδιόηηηερ: 

αα) Γηακνξθψλεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπ.  

ββ) Δγθξίλεη ηελ θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε κέιε Γ.Δ.Π. θαη ζε κέιε 

ηνπ ινηπνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. 

γγ) Καηαλέκεη ηα θνλδχιηα γηα ηηο δηάθνξεο δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αλαζέηεη θαζήθνληα πξντζηακέλσλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

δηεπζπληψλ εξγαζηεξίσλ, ζπνπδαζηεξίσλ θαη βηβιηνζεθψλ. 

ην πιαίζην ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ ζην 

Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (ηνκέαο Γεληθήο 

θαη Δηδηθήο Αγσγήο) θαη ζην πεξηζψξην πάληα ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γηδαζθαιείνπ, πξαγκαηνπνηείηαη εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζην 

εζσηεξηθφ ή θαη ην εμσηεξηθφ θαηά ηελ νπνία νη κεηεθπαηδεπφκελνη επηζθέπηνληαη 

θαη παξαθνινπζνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρνιείσλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

γεληθφηεξα εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Η Γ..Δ. βεβαηψλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο εθδξνκήο ηνπ Γηδαζθαιείνπ, 

θαζνξίδεη ην χςνο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη νξίδεη, παξάιιεια, κεηά θαη απφ 

εηζήγεζε ηνπ Γ.. ηνπ Γηδαζθαιείνπ, ηα κέιε Γ.Δ.Π. πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

σο ζπλνδνί θαζψο θαη κέιε άιισλ θαηεγνξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ σο βνεζνί ζπλνδψλ, θαζψο 

θαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα. ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο άζθεζεο ή ηεο εθδξνκήο. 

Με απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ εγθξίλεηαη ην χςνο ηεο νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο. 

δδ) Έρεη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

Γ.Γ.Δ. θαη ηελ νπνία δελ αλαζέηεη ξεηψο ζε άιιν φξγαλν ν λφκνο. Μπνξεί λα 

εθρσξεί αξκνδηφηεηέο ηεο ζην Γ.. ηνπ Γ.Γ.Δ. 

3. α) Σν Γ.. απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο Αληηπξνέδξνπο ηνπ Γ.Γ.Δ., 

δχν εθπξνζψπνπο ησλ κεηεθπαηδεπφκελσλ θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ινηπνχ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

β) Σνλ Πξφεδξν θαη ηνπο Αληηπξνέδξνπο νξίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

Π.Σ.Γ.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο 

γηα ηα Α.Δ.Ι. Σνπο εθπξνζψπνπο ησλ κεηεθπαηδεπφκελσλ νξίδεη ν ζχιινγφο ηνπο. 

 γ) Ο εθπξφζσπνο ηνπ ινηπνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ νξίδεηαη, χζηεξα απφ 

κπζηηθή ςεθνθνξία, ζηελ νπνία κεηέρνπλ ηα αλσηέξσ κέιε. Η ςεθνθνξία γίλεηαη κε 

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επζχλε ηεο δηεμαγσγήο ηεο.  

δ) Σο Γ.. έσει ηιρ ακόλοςθερ απμοδιόηηηερ: 

αα) πληνλίδεη ην έξγν ηνπ Γ.Γ.Δ. ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ..Δ..  

ββ) Τπνβάιιεη πξνηάζεηο πξνο ηε Γ..Δ.. γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ. 

γγ) Δηζεγείηαη ζηε Γ..Δ.. ηελ πξφζιεςε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γ.Γ.Δ.Κ. θαη απνθαζίδεη γηα ηε κεηάθιεζε επηζηεκφλσλ απφ ην εζσηεξηθφ ή 

εμσηεξηθφ, θαζψο θαη γηα ηπρφλ επηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο κε αληίζηνηρα θέληξα 

κεηεθπαίδεπζεο ή επηκφξθσζεο.  

δδ) Δηζεγείηαη πξνο ηε Γ..Δ.. ηελ θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ ζηηο δηάθνξεο 

δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

εε) Απνθαζίδεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ – ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. 
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ζηζη) Απνθαζίδεη γηα φιεο ηηο αηνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο ησλ 

κεηεθπαηδεπφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε θνίηεζή ηνπο.  

Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. παξαπέκπνληαη, γηα έγθξηζε ζηε Γ..Δ.. ηνπ Γ.Γ.Δ., αλ 

απηφ δεηεζεί απφ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ.  

4. Ο Ππόεδπορ ηος Γ.. έσει ηιρ ακόλοςθερ απμοδιόηηηερ: 

α) πγθαιεί ην Γ.. ηνπ Γ.Γ.Δ., θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμή ηνπ θαη 

πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηνπ.  

β) Δηζεγείηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηε ζχγθιεζε ηεο Γ..Δ.. θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε απηφλ θαηαξηίδνπλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

γ) Δηζεγείηαη ζηε Γ..Δ.. ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ. 

δ) Σεξεί κεηξψα επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ.  

ε) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ απνθάζεσλ 

ηεο Γ..Δ.. θαη ηνπ Γ.. 

ζη) πγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκάησλ.  

δ) Πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γ.Γ.Δ. 

ε) Μπνξεί λα αλαζέηεη αξκνδηφηεηεο ζηα ινηπά κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Γ.. 

5. Οι Ανηιππόεδποι ηος Γ.. έσοςν ηιρ ακόλοςθερ απμοδιόηηηερ: 

α) πλεπηθνπξνχλ ηνλ Πξφεδξν ζην έξγν ηνπ. 

β) Έρνπλ αξκνδηφηεηεο, πνπ ηνπο αλαηίζεληαη απφ ηε Γ..Δ.., κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Γ.Δ. 

6. Οη απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ Γ.Γ.Δ. ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία 

ησλ παξφλησλ κειψλ, εθφζνλ ππάξρεη απαξηία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη 

ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 

7. Σα φξγαλα βξίζθνληαη ζε απαξηία, φηαλ είλαη παξφληα ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηα κέιε ηνπο. ε πεξίπησζε κε απαξηίαο, ηα φξγαλα ζπγθαινχληαη εθ λένπ κέζα 

ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πξψηε ζχγθιεζε θαη βξίζθνληαη ζε απαξηία νζαδήπνηε 

κέιε θαη αλ είλαη παξφληα. 

8. Η Γ..Δ.. θαη ην Γ.. ηνπ Γ.Γ.Δ. ζπγθξνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, 

έζησ θαη αλ δελ έρνπλ νξηζηεί νη πξνβιεπφκελνη εθπξφζσπνη ινηπψλ θαηεγνξηψλ, 

εθηφο απφ ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

 

Γπαμμαηειακή ςποζηήπιξη / οικονομική διασείπιζη–ζηήπιξη  

1. Η εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γ.Γ.Δ., νη δηαδηθαζίεο θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο, ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

ησλ Α.Δ.Ι. 

2. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Γ.Γ.Δ., είλαη δπλαηφλ λα απνζπψληαη 

εθπαηδεπηηθνί, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ηνπ Γ.Γ.Δ. 

3. Σν Γηδαζθαιείν Γ.Δ. «Μαξίαο Ακαξηψηνπ» ιεηηνπξγεί ζηα θηήξηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

4. Σν Παλεπηζηήκην Κξήηεο επηρνξεγείηαη απφ ην θξάηνο εηδηθά γηα ηελ 

νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία, ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ θαη εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ Γ.Γ.Δ. Η δηαρείξηζε ηεο επηρνξήγεζεο απηήο γίλεηαη απφ ηε Γ..Δ.. θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Γ.Δ. 

5. Με απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. θαη 

δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζέκαηα, φπσο:  
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α) Η ίδξπζε εξγαζηεξίσλ, ζπνπδαζηεξίσλ, βηβιηνζήθεο, κνπζείσλ.  

β) Η νξγάλσζε, ε εθαξκνγή θαη ε δηάξθεηα ησλ παληφο είδνπο θαη κνξθήο 

πξνγξακκάησλ κεηεθπαίδεπζεο ή επηκφξθσζεο.  

γ) Οη πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο πξφθξηζεο θαη επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη Δθπαηδεπηηθψλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο 

Κχπξνπ θαη ειιεληθψλ Κνηλνηήησλ ηεο αιινδαπήο ή θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ηχπνπ 

ζρνιείνπ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, δεκφζηαο ή ηδησηηθήο. 

δ) Ο αξηζκφο θαηά θαηεγνξία ησλ θαινχκελσλ γηα κεηεθπαίδεπζε ή γηα 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο, ππεξεζηαθέο ή άιιεο ππνρξεψζεηο θαη 

δηθαηψκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ ειιηπνχο θνηηήζεσο ή 

απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο θαη ε ελ γέλεη ππεξεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε.  

ε) Η θαηάξηηζε θαλνληζκνχ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Γ.Δ. 

ζη) Η ζχζηαζε θαη θαηαλνκή ζέζεσλ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

δ) Κάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ δε ξπζκίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ησλ 

Α.Δ.Ι. ή απφ ηνλ παξφληα λφκν. 

 

 

Σελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηδαζθαιείνπ καο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: http//:www.edc.uoc.gr/~didkritis 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ Γ.Γ.Δ. 
 

 

Καηεςθύνζειρ - Διδικεύζειρ ζποςδών 
 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

Α. Μαθήμαηα ςποσπεωηικά (Τ): 
1. Βαζηθέο αξρέο ηεο Φπζηθήο - Πεηξακαηηθή Φπζηθή Ι 

2. Γηαδίθηπν θαη εθπαίδεπζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο 

3. Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν κέζα απφ ηηο ζχγρξνλεο 

αληηιήςεηο 

4. Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή I 

5. Η Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε Δπέιηθηε δψλε 

6. Ιζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

7. Μεζνδνινγία  δηδαζθαιίαο ηεο αλάγλσζεο θαη νη δπζθνιίεο ηεο. 

8. Μεζνδνινγία Ψπρνπαηδαγσγηθήο έξεπλαο Ι 

9. Παηδηθή Λνγνηερλία: Σν παηδηθφ βηβιίν σο θείκελν θαη αληηθείκελν. 

10. Ψπρνινγία ηνπ παηδηνχ 

 

Β. Μαθήμαηα καηεςθύνζεων-ειδικεύζεων (Κ): 
Β1. Μαθήμαηα καηεύθςνζηρ ‘Ανθπωπιζηικών ποςδών’ (Κ-Α): 

  

Αθνξνχλ ζηα θαησηέξσ καζήκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ: 

* Γλώζζα 

* Κοινωνικέρ ποςδέρ 

* Αιζθηηική Αγωγή 
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1. Αγσγή ηνπ Λφγνπ θαη νη δηαηαξαρέο ηνπ 

2. Αγσγή Τγείαο – Παξαθίλεζε θαη άζθεζε 

3. Αλάδπζε ησλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο- 

4. Αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ 

5. Διαδραζηικό Τραπέζι: Δπηδξνκή ζην ινγνηερληθφ θαη αθεγεκαηηθφ θείκελν 

6. Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 

7. Γηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην γισζζηθφ κάζεκα 

8. Γηδαθηηθέο ηεο ινγνηερληθήο αλάγλσζεο 

9. Γηδαθηηθή ηεο Ιζηνξίαο. 

10. Γηδαζθαιία Φπζηθήο Αγσγήο 

11. Γνγκαηηζκφο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

12. Γπζθνιίεο κάζεζεο ζηε Γιψζζα – δηαγλσζηηθά κέζα καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

ζηε Γιψζζα 

13. Δθπαίδεπζε θαη Δθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο  

14. Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο – αληηζηαζκηζηηθή αγσγή 

15. Διιεληθή Λανγξαθία 

16. Δλαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο  

17. Δπηθνηλσλία θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

18. Δξγαζηήξη Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο 

19. Η Αθεγεκαηνινγία θαη νη ηερληθέο ηεο  

20. Η βαζηθή κφξθσζε θαη επηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηεο  

21. Η δηαιεθηηθή ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Habermas 

22. Η δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο 

23. Η δξακαηνπνίεζε σο κέζνδνο πξνζέγγηζεο ησλ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ 

24. Η Διιεληθή Μπζνινγία θαη ε παηδαγσγηθή ηεο δηάζηαζε. 

25. Η λενειιεληθή ινγνηερλία ζην ζηαπξνδξφκη ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Γχζεο  

26. Θέκαηα Δπξσπατθήο θαη Οηθνπκεληθήο Γηάζηαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

27. Θεσξίεο κάζεζεο θαη νη δπζθνιίεο ηεο 

28. Θεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο θαη παηδαγσγηθή εθαξκνγή 

29. Ιζηνξία ηεο Αγσγήο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο : Η Παηδεία ζηελ Κξήηε 

30. Ιζηνξία ηεο Παηδείαο «απφ ηα θάησ» 

31. Ιζηνξία ηεο Σέρλεο 

32. Ιζηνξηνγξαθία θαη Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε Ι 

33. Ιζηνξηνγξαθία θαη Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε ΙΙ 

34. Ιζηνξηνγξαθία θαη Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε ΙΙI 

35. Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο 

36. Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο Κνηλσληθψλ πνπδψλ 

37. Ξέλε γιψζζα (Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή)  

38. Ο ξφινο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Σνπηθήο Ιζηνξίαο ζηελ θαιιηέξγεηα 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. 

39. Οκαδηθή δηδαζθαιία θαη κέζνδνο ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects) 

40. Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο: Γηεχζπλζε ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

41. Παηδεία θαη αζιεηηζκφο ζηελ αξραηφηεηα 

42. Παηδηά κε δηάζπαζε πξνζνρήο - Τπεξθηλεηηθφηεηα 

43. Παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν: 

εγθιεκαηνινγηθή, θνηλσληνινγηθή, ςπρνινγηθή θαη παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε.  

44. Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη Δθπαίδεπζε 

45. Πνιηηηθή Φηινζνθία Ι: Ο Πολιηικός ηνπ Πιάησλα 

46. Πνιηηηθή Φηινζνθία ΙΙ: Τα πολιηικά ηνπ Αξηζηνηέιε 
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47. Πξψηκε θαηάθηεζε ηεο Αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο 

48. Πξσηνβάζκηαο     Δθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε: ζχγρξνλεο ηάζεηο  

49. θαη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. 

50. χγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο  

51. ζην    Γεκνηηθφ ρνιείν 

52. ρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ε δηδαθηηθή ηνπο δηάζηαζε. 

53. ρνιηθή παξαβαηηθφηεηα θαη ν ξφινο ηεο δηακεζνιάβεζεο 

54. Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θηλαηζζεηηθήο λνεκνζχλεο 

55. Σν παηδί σο ήξσαο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Απφ ηνλ «κάγν ηνπ Όδ» ζηνλ 

«Όιηβεξ Σνπίζη». Ιζηνξηθή θαη ζεκεηνινγηθή πξνζέγγηζε. 

56. Τιηθά θαη ηερληθέο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ 

57. Ψπρνδπλακηθή ηεο ρνιηθήο ηάμεο 

58. Ψπρνινγία θηλήηξσλ 

59. Ψπρνπαηδαγσγηθή παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο 

60. Ψπρνπαηδαγσγηθή πκβνπιεπηηθή 

61. Ψπρνπαηδαγσγηθή ηεο Γξαπηήο έθθξαζεο. Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κε θαη 

ρσξίο ηε ρξήζε Η/Τ 
    

Β2. Μαθήμαηα καηεύθςνζηρ ‘Θεηικών ποςδών και Πληποθοπικήρ’ (Κ-Θ): 
 

Αθνξνχλ ζηα θαησηέξσ καζήκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ: 

* Μαθημαηικά 

* Φςζικέρ Δπιζηήμερ 

* Πληποθοπική 

1. Βαζηθέο αξρέο ηεο Φπζηθήο - Πεηξακαηηθή Φπζηθή ΙΙ 

2. Βηνινγία 

3. Γεσγξαθηθή – Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

4. Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ θαη κνληέια δηδαζθαιίαο ηνπο 

5. Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή ΙΙ 

6. Η Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν κε ηε ρξήζε ηνπ Η/Τ 

7. Η Πιεξνθνξηθή ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

8. Η Σειεδηάζθεςε ζην Γεκνηηθφ ρνιείν – Θεσξία θαη Πξάμε 

9. Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

10. Οηθνινγία 

11. Οηθνινγία ζην πιαίζην ηνπ Μεζνγεηαθνχ ηνπίνπ 

12. Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. ρεδηαζκφο 

πξνγξακκάησλ, κνληέιν δηεξεχλεζεο πξνβιήκαηνο. Αμηνιφγεζε. 

13. Πηπρέο θαη δηαζηάζεηο ηνπ ηνπίνπ (κε έκθαζε ζηελ νηθνινγηθή θαη 

πνιηηηζκηθή πηπρή ηνπ) 

14. χγρξνλεο ηάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

15. χγρξνλεο Σερλνινγίεο ζηελ Πιεξνθνξηθή Ι 

16. χγρξνλεο Σερλνινγίεο ζηελ Πιεξνθνξηθή ΙΙ 

17. ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζε δηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ 

(Word Wide Web) 

18. Σερλνινγία αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ 
 

 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

Α. Μαθήμαηα ςποσπεωηικά (Τ): 
1. Γπζθνιίεο κάζεζεο ζηε γιψζζα - Α 
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2. Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή I 

3. Κιηληθή Ψπρνπαζνινγία 

4. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά 

5. Μεζνδνινγία Ψπρνπαηδαγσγηθήο έξεπλαο Ι 

6. Παηδηά κε θπζηθέο αλεπάξθεηεο 

7. Παηδηά κε ςπρνγλσζηηθέο αλεπάξθεηεο 

8. ρνιηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ελζσκάησζε ησλ Α.κ.Δ.Α.– Θεσξίεο 

παξέκβαζεο 

9. Ψπρνινγία ηνπ παηδηνχ 

10. Ψπρνπαηδαγσγηθή παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο 

 

Β. Μαθήμαηα καηεύθςνζηρ: “Αγωγή ηων παιδιών με ειδικέρ 

εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ»’ (Κ-Μ): 
 

Β1. Μαθήμαηα ςποσπεωηικά καηεύθςνζηρ (Τ-Μ): 

1. ρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε Ι 

2. ρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε ΙΙ 
 

Β2. Μαθήμαηα καηεύθςνζηρ (Κ-Μ): 

1. Αγσγή ηνπ ιφγνπ θαη νη δηαηαξαρέο ηνπ 

2. Απηηζηηθά παηδηά θαη ε αγσγή ηνπο (εξγαζηήξην) 

3. Βηνζσκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ Α.κ.Δ.Α.. 

4. Γηαγλσζηηθά κέζα καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

5. Γηαγλσζηηθά κέζα καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηε γιψζζα. 

6. Γπζθνιίεο κάζεζεο ζηε γιψζζα–Β(Δθαξκνγή Παξεκβαηηθήο Γηδαζθαιίαο)  

7. Δξγαζηήξην Αλαπηπμηαθήο θαη Παηδαγσγηθήο Μνπζηθνζεξαπείαο 

8. Η Φπζηθή Αγσγή σο ςπρνζεξαπεπηηθφ κέζν (Αζιεηηζκφο, Παηρλίδη, 

σκαηηθή έθθξαζε) 

9. Μάζεζε: ζεσξίεο, δπζθνιίεο-δηαηαξαρέο θαη αληηκεηψπηζε ηνπο 

10. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη  Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο 

11. Ννεηηθψο εκπνδηζκέλα παηδηά: Πξφιεςε, δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε 

12. Οη Δηθαζηηθέο ηέρλεο σο ελαιιαθηηθή κνξθή ζεξαπείαο θαη παξέκβαζεο 

13. Παηδηά κε δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηα 

14. Ψπρνδηαγλσζηηθή θαη πκβνπιεπηηθή 

 

 

Γ. Μαθήμαηα επιλογήρ (Δ): 

1. Αλάδπζε ησλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο-Πξψηκε θαηάθηεζε ηεο 

Αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο 

2. Γεσγξαθηθή – Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

3. Διαδραζηικό Τραπέζι: Δπηδξνκή ζην ινγνηερληθφ θαη αθεγεκαηηθφ θείκελν 

4. Γηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην γισζζηθφ κάζεκα 

5. Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή ΙΙ 

6. Δθκάζεζε γξαθήο ησλ ηπθιψλ παηδηψλ-χζηεκα Braille Ι 

7. Δθκάζεζε γξαθήο ησλ ηπθιψλ παηδηψλ-χζηεκα Braille ΙΙ 

8. Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο – αληηζηαζκηζηηθή αγσγή 

9. Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Α΄αλάγλσζεο θαη Α΄ αξίζκεζεο ζε παηδηά κε 

ζνβαξέο δπζθνιίεο κάζεζεο. 
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10. Δπηθνηλσλία θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

11. Η Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε Δπέιηθηε δψλε. 

12. Η δξακαηνπνίεζε σο κέζνδνο πξνζέγγηζεο ησλ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ 

13. Η θνηλσληθνπνηεηηθή δηαδηθαζία ζηελ νηθνγέλεηα θαη ν ξφινο ηεο ζηα παηδηά 

κε εηδηθέο αλάγθεο - πκβνπιεπηηθή 

14. Θεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο θαη παηδαγσγηθή εθαξκνγή 

15. Ιζηνξηθνθνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο – Δμέιημε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο σο 

ζήκεξα 

16. Κιηληθή Ψπρνπαζνινγία ΙΙ 

17. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

18. Μεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο Α΄ αλάγλσζεο θαη γξαθήο 

19. Ννεκαηηθή γιψζζα Ι 

20. Ννεκαηηθή γιψζζα ΙΙ 

21. Ο ξφινο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Σνπηθήο Ιζηνξίαο ζηελ θαιιηέξγεηα 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. 

22. Οηθνινγία 

23. Οηθνινγία ζην πιαίζην ηνπ Μεζνγεηαθνχ ηνπίνπ 

24. Οκαδηθή δηδαζθαιία θαη κέζνδνο ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects) 

25. Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο: Γηεχζπλζε ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

26. Παηδαγσγηθή ηεο έληαμεο: πνιηηηθή, πξαθηηθέο θαη εθπαίδεπζε παηδηψλ κε 

πνιιαπιέο αλαπεξίεο. 

27. Παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν: 

εγθιεκαηνινγηθή, θνηλσληνινγηθή, ςπρνινγηθή θαη παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε.  

28. Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. ρεδηαζκφο 

πξνγξακκάησλ, κνληέιν δηεξεχλεζεο πξνβιήκαηνο. Αμηνιφγεζε. 

29. χγρξνλεο Σάζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

30. χγρξνλεο Σερλνινγίεο ζηελ Πιεξνθνξηθή Ι 

31. χγρξνλεο Σερλνινγίεο ζηελ Πιεξνθνξηθή ΙΙ 

32. χγρξνλεο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο 

33. ρνιηθή παξαβαηηθφηεηα θαη ν ξφινο ηεο δηακεζνιάβεζεο 

34. Ση ζεκαίλεη εηεξνινγηθή παηδαγσγηθή 

35. Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θηλαηζζεηηθήο λνεκνζχλεο 

36. Σν παηδί σο ήξσαο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Απφ ηνλ «Μάγν ηνπ Όδ» ζηνλ 

«Όιηβεξ Σνπίζη». Ιζηνξηθή θαη ζεκεηνινγηθή πξνζέγγηζε. 

37. Ψπρνινγία θηλήηξσλ 
   

Όποι επιλογήρ μαθημάηων και καηοσύπωζηρ διπλώμαηορ μεηεκπαίδεςζηρ 

Κάζε εμάκελν δηαξθεί 13 εξγάζηκεο εβδνκάδεο. Κάζε κάζεκα  δηδάζθεηαη έλα 

ηξίσξν εβδνκαδηαίσο γηα 13 εβδνκάδεο, άξα 13 δηδαθηηθά ηξίσξα ή 39 ζπλνιηθά 

δηδαθηηθέο ψξεο. 

Σν θάζε κάζεκα ζεσξείηαη εμεηαζηέν, αλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα 2/3 ησλ 

δηδαθηηθψλ ηνπ σξψλ, δειαδή 9 ηξίσξα. 

Απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα ηνπ θάζε εμακήλνπ, ν κεηεθπαηδεπφκελνο 

επηιέγεη 7 καζήκαηα, ζπκπιεξψλνληαο δήισζή ηνπ, ηελ νπνία πξνζθνκίδεη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Γηδαζθαιείνπ, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ. 

Απφ ηα πξνζθεξφκελα αλά εμάκελν καζήκαηα  δηδάζθνληαη ηειηθά φζα 

επηιέγνληαη απφ ηνπιάρηζηνλ 10 κεηεθπαηδεπφκελνπο. Αλ ζε θάπνηα καζήκαηα δελ 

ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε απηή, νη κεηεθπαηδεπφκελνη πνπ ηα δήισζαλ θαινχληαη κε 

ζπκπιεξσκαηηθή ηνπο δήισζε λα ηα αληηθαηαζηήζνπλ κε άιια καζήκαηα, ηα νπνία 

δηδάζθνληαη θαλνληθά. Σα καζήκαηα ρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε Ι θαη ρνιηθή 
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Πξαθηηθή Άζθεζε ΙΙ, είλαη ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαηεχζπλζεο γηα φινπο ηνπο 

κεηεθπαηδεπφκελνπο δαζθάινπο ηνπ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη  γίλνληαη κε 

παξαθνινπζήζεηο θαη δηδαζθαιίεο ζε Δηδηθά θαη ρνιεία πνπ έρνπλ Δηδηθέο ηάμεηο 

ππνδνρήο. 

 Κάζε κεηεθπαηδεπφκελνο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηα 7 

καζήκαηα πνπ δειψλεη ην εμάκελν, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 2
εο

 παξαγξάθνπ. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε γίλεηαη δηαθνπή ηεο θνίηεζεο ηνπ απφ ην Γηδαζθαιείν θαη 

επηζηξέθεη ζηελ ππεξεζία ηνπ. 

 Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ζε θάζε κάζεκα ξπζκίδεηαη απφ θνηλνχ κεηαμχ 

δηδάζθνληνο θαη κεηεθπαηδεπφκελσλ θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη γξαπηή ή  

πξνθνξηθή εμέηαζε,ζπκπιεξσκαηηθή  ή απαιιαθηηθή εξγαζία.  

ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ κεηεθπαηδεπφκελνπ ζε κάζεκα ή καζήκαηα, 

ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλαμηνιφγεζεο ηνπ θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ 

επηεκβξίνπ. ε πεξίπησζε δεχηεξεο απνηπρίαο ζε κάζεκα ν κεηεθπαηδεπφκελνο έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ καζήκαηνο, ζε επφκελν εμάκελν, κε άιιν 

πξνζθεξφκελν. 

Γηα λα θαηνρπξψζεη θαηεχζπλζε ζπνπδψλ ν κεηεθπαηδεπφκελνο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Γεληθήο Αγσγήο, ππνρξενχηαη λα επηιέμεη ηνπιάρηζηνλ 5 απφ ηα καζήκαηα ηεο κηαο 

(Κ-Α) ή ηεο άιιεο (Κ-Θ) θαηεχζπλζεο ή 2 θαη ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ ζε 

αληηθείκελν ηεο θαηεχζπλζεο ηεο επηινγήο ηνπ. Γηα λα θαηνρπξψζεη θαηεχζπλζε 

ζπνπδψλ ν κεηεθπαηδεπφκελνο ζηνλ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, ππνρξενχηαη λα 

επηιέμεη ηνπιάρηζηνλ 5 απφ ηα καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο (Κ-Μ) ή 2 θαη ηελ 

δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ ζε αληηθείκελν ηεο θαηεχζπλζεο ηεο επηινγήο ηνπ, σο 

επίζεο ηα δχν ππνρξεσηηθά καζήκαηα (ρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε Ι θαη ρνιηθή 

Πξαθηηθή Άζθεζε ΙΙ). Με ηελ εθπιήξσζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο ηνπ 

κεηεθπαηδεπφκελνπ, ε θαηεχζπλζε ηεο επηινγήο ηνπ αλαγξάθεηαη ζην δίπισκα πνπ 

ηνπ απνλέκεηαη απφ ην Γηδαζθαιείν. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα αλαγξάθεηαη 

θαηεχζπλζε. 

Η δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη πξναηξεηηθή θαη αληηθαζηζηά ηξία καζήκαηα 

θαηεχζπλζεο ηος ηομέα ηος. Σν ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ 

κεηεθπαηδεπνκέλνπ αλαγξάθεηαη ζηε Βεβαίσζε πνπδψλ πνπ ρνξεγείηαη απφ ην 

Γηδαζθαιείν. Η δηπισκαηηθή εξγαζία δειψλεηαη ζηελ αξρή ηνπ Γ΄ εμακήλνπ, είλαη 

δεζμεςηική  θαη δελ  κπνξεί λα αλαηξεζεί κεηά ην ηέινο ηεο 3εο εβδνκάδαο. ε 

πεξίπησζε πνπ αλαηξεζεί κπνξεί  λα αληηθαηαζηαζεί ηειηθά κε 3 αθφκα 

πξνζθεξφκελα καζήκαηα. Η δηπισκαηηθή εθπνλείηαη κε δηδάζθνληεο ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ (επφπηε θαη ζπλεπφπηε) θαη αλψηαην φξην γηα θάζε δηδάζθνληα είλαη 4 

διπλωμαηικέρ. 

Γηα λα ιάβεη ην δίπισκα ηνπ απφ ην Γηδαζθαιείν ν κεηεθπαηδεπφκελνο ζα 

πξέπεη λα έρεη θαηνρπξψζεη 28 καζήκαηα ή 25 καζήκαηα θαη ηελ εθπφλεζε θαη 

ππνζηήξημε ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα: 

α) ηε Γενική Αγωγή:  10 ππνρξεσηηθά καζήκαηα (Τ), 5 καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο 

πνπ ηνλ ελδηαθέξεη (Κ-Α ή Κ-Θ) θαη 13 καζήκαηα νπνηαζδήπνηε θαηεχζπλζεο. 

β) ηελ Ειδική Αγωγή: 10 ππνρξεσηηθά,  2 ππνρξεσηηθά θαηεχζπλζεο (Τ-Μ), 5 

θαηεχζπλζεο (Κ-Μ) θαη 11 καζήκαηα  επηινγήο (Δ) ή θαη θαηεχζπλζεο (Κ-Μ). 

 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαθφπηεηαη ε απφζπαζή ηνπ κεηεθπαηδεπφκελνπ, ελψ 

παξάιιεια ελεκεξψλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Γηδαζθαιείνπ ε ππεξεζία ηνπ. 

 

 

 



ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

  

Π.Σ.Γ.Δ. ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5 

 

 

 

Βηνγξαθηθά Γηδαθηηθνύ  

&  

Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ 
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ην παξάξηεκα απηφ παξαηίζεληαη θαη‘ αιθαβεηηθή ζεηξά ζχληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ 

πεξηζζνηέξσλ κειψλ  ΓΔΠ, ΔΔΓΗΠ θαη ΔΣΔΠ ηνπ Σκήκαηνο (έρνπλ εμαηξεζεί ηξία κέιε ΓΔΠ πνπ 

ζπληαμηνδνηήζεθαλ κεηά ην 2009). ρεηηθφο θαηάινγνο αλά βαζκίδα ππάξρεη ζηηο ζει.28-30 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο 1. 

 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΑΝΑΓΝΧΣΑΚΖ ΗΜΟ 

1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 ίκνο Αλαγλσζηάθεο, Θενιφγνο, Σξηαληαθπιιηά 

 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηεκηνχπνιε, Ρέζπκλν, 74100, 2831077623, sanagn@edc.uoc.gr  

 Δηδηθφ Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Δ.Γη.Π. ΗΗ) 

 Πιεξνθνξηθή 

 (1965, έγγακνο κε έλα παηδί, . Λίηηλα 4, Ρέζπκλν 74100) 

2. ΠΟΤΓΔ 

 Σκήκα Ζιεθηξνληθήο ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο, 

1989, 

 Δηήζην Πξφγξακκα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο ηεο ΑΠΑΗΣΔ, 2004,  

 Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζην Π.Σ.Γ.Δ. απφ ην 2008. 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΘΔΔΗ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

 Δξγάζηεθε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απφ ην 1986 σο ην 1991 ζηελ ζρεδίαζε ,θαηαζθεπή, 

επηζθεπή ςεθηαθψλ θαη αλαινγηθψλ θπθισκάησλ. 

 Απφ ην 1992 έσο θαη ην 2004 εξγάζηεθε ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο σο Δηδηθφ Σερληθφ Δξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ ζην Δξγαζηήξην 

Γηδαθηηθήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ κε πάλσ απφ 500 ψξεο δηδαζθαιίαο ζην Η.Δ.Κ. Ρεζχκλνπ 

κε αληηθείκελν ηελ πιεξνθνξηθή θαη πάλσ απφ 100 ζε δηάθνξα άιια ζεκηλάξηα 

(ΤΠ.ΔΠ.Θ, Π.Δ.Κ., ΔΛ.Κ.ΔΠ.Α., Κηεκαηηθή Σξάπεδα). 

 Απφ ην 2000 σο ην 2004 ήηαλ ππεχζπλνο ηεο Οκάδαο Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ ηεο ρνιήο 

Δπηζηεκψλ Αγσγήο. Απφ ην 1995 έσο ην 2004 εξγάζηεθε σο Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο 

ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο ησλ ΣΔΗ Κξήηεο. 

 Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2004 εληάρζεθε ζην Δηδηθφ Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ 

(Δ.Δ.Γη.Π) θιάδνπ ΗΗ θαη δηδάζθεη ηα εξγαζηήξηα ησλ καζεκάησλ ζηελ πεξηνρή ησλ 

Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ 

Π.Σ.Γ.Δ.  

4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ 

 Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή. 

 Δθπαίδεπζε θαη Γηαδίθηπν. 

 Αλνηθηφ Λνγηζκηθφ. 

 Ζιεθηξνληθά παηρλίδηα. 

 Μηθξνυπνινγηζηέο. 

5. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ & ΤΓΓΡΑΦΗΚΟ ΔΡΓΟ 

Γηδαθηηθά εγρεηξίδηα 

 Έρεη επηκειεζεί ζεηξά ζεκεηψζεσλ γηα ηα εξγαζηήξηα ησλ καζεκάησλ Βάζεηο Γεδνκέλσλ, 

Σερλνινγία αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ θαη πξφζθαηα έρεη επηκειεζεί ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο 

mailto:sanagn@edc.uoc.gr
http://www.edc.uoc.gr/
http://www.uoc.gr/
http://www.clab.edc.uoc.gr/
http://www.clab.edc.uoc.gr/
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ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ην ζεκηλάξην Δθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο (ζχληνκνο νδεγφο, 

αλαιπηηθφο νδεγφο, βηβιίν αζθήζεσλ). 

Άιιεο δεκνζηεχζεηο ή βηβιία 

 Simos Anagnostakis, P. G. Michaelides, ‗‗Laboratory of Educational Robotics‘ - An 

undergraduate course for Primary Education Teacher – Students‖, presented at the HSci 

2006 - 3rd International Conference on Hands-on Science, 4th - 9th September, 2006, 

Braga, Portugal, proceedings published by the University of Minho.   

 ίκνο Αλαγλσζηάθεο, Π. Γ. Μηραειίδεο, «Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο - Έλα 

πξνπηπρηαθφ κάζεκα ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο» , 5ν Παλειιήλην 

πλέδξην «Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε - 

Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ θαη Παηδαγσγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ», Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ, 15-18 Μαξηίνπ 2007.  

 ίκνο Αλαγλσζηάθεο, "ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πχιεο ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Παηδεία Οκνγελψλ", δηεζλέο ζπλέδξην "Παγθνζκηνπνίεζε θα Διιεληθή 

Γηαζπνξά", Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 29/6-1/7 2007, Ρέζπκλν.   

 Simos Anagnostakis, P. G. Michaelides, Results from an undergraduate test teaching 

course on Robotics to Primary Education Teacher – Students, 4th International Conference 

on Hands-on Science, 23rd - 27th July, 2007, Ponta Delgada, Azores, Portugal.   

 . Αλαγλσζηάθεο, Α. Μαξγεηνπζάθε, Π. Γ. Μηραειίδεο, "Γπλαηφηεηα Δξγαζηεξίνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο ζηα ρνιεία", 4ν ζπλέδξην «Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο», 

28 -30 Μαξηίνπ 2008, Πάηξα.  

 Α. Μαξγεηνπζάθε, . Αλαγλσζηάθεο , Π. Γ. Μηραειίδεο, "Άηππε κάζεζε ζε πεξηβάιινλ 

Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο", 4ν ζπλέδξην «Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο», 28 -30 

Μαξηίνπ 2008, Πάηξα.  

 . Αλαγλσζηάθεο, Π. Γ. Μηραειίδεο, "Ζ πξννπηηθή ηνπ «Δξγαζηήξηνπ Δθπαηδεπηηθήο 

Ρνκπνηηθήο» ζαλ πξνπηπρηαθφ κάζεκα ζε θνηηεηέο Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ", 5ν 

Παλειιήλην πλέδξην «Δπηζηήκε θαη Κνηλσλία: Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Πξνζρνιηθή 

Δθπαίδεπζε», 6 - 9 Ννεκβξίνπ 2008, Ησάλληλα.  

6. ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ – ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

 πκκεηνρή ζηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ Α΄ Πανελλήνιος Γιαγωνιζμού Δκπαιδεςηικήρ 

Ρομποηικήρ WRO (πξνθξηκαηηθνί δηαγσληζκνχ ξνκπνηηθήο World Robot 

Olympiad),Σερλφπνιηο Αζήλα 2/5/09 (www.wrohellas.gr).  

 Ηδξπηηθφ κέινο (θαη κέινο ηνπ Γ..) ηεο αζηηθήο εηαηξείαο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ 

εηαηξηθή επσλπκία Δηαιπεία Δκπαιδεςηικήρ Ρομποηικήρ & Δπιζηήμηρ κε ηνλ ηίηιν WRO 

ΔΛΛΑ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη ελζάξξπλζε φισλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο, φπσο δαζθάισλ, θαζεγεηψλ, καζεηψλ, θνηηεηψλ, λα έιζνπλ ζε επαθή θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε ζέκαηα θαη εθαξκνγέο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θπξίσο 

δε, κεζφδσλ θαη εθαξκνγψλ Ρνκπνηηθήο. 

πκκεηνρή ή ζπληνληζκφο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ  

 πκκεηείρε ζην πξφγξακκα «Παηδεία Οκνγελψλ» ηνπ ΔΓΗΑΜΜΔ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ θαηά ηελ 

πεξίνδν 1997-2004. 

 πκκεηείρε  ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηδαθηηθήο ησλ Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. (HCSI, SGE, OIKOS, AESTIT, MOBILIM ) σο κέινο ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο.  

7. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 
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 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηα εξγαζηήξηα ησλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ ζηελ πεξηνρή ησλ 

Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ 

Π.Σ.Γ.Δ.  

o Δξγαζηήξην «Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή» 

o Δξγαζηήξην «Βάζεηο Γεδνκέλσλ» 

o Δξγαζηήξην «Σερλνινγία Αλάπηπμεο Ηζηνζειίδσλ» 

 εκηλάξην «Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο» 

 Γίδαμε επί ζεηξά εηψλ ζην ΣΔΗ Κξήηεο (1995-2004) ζην εξγαζηήξην «Μηθξνυπνινγηζηέο». 

 Γίδαμε ην εξγαζηεξηαθφ κέξνο αληίζηνηρσλ καζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Δμνκνίσζεο» ην 2002-2003. 

 Γίδαμε ζην πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ «Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε» 2002-2003. 

 Έρεη δψζεη δχν ηεηξάσξεο δηαιέμεηο ζηε Paedagogisghe Akademie des Bundes ηεο 

Βηέλλεο ην 2005 κε αληηθείκελν ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηεο Πιεξνθνξηθήο (Σίηινη 

ησλ επηκέξνπο δηαιέμεσλ: ‗Possible Usage of New Computer Technologies at Schools‘, 

‗Concepts of Robotics for primary school teaching‘, ‗Open source (Linux in education)‘. 

 Δπηκνξθσηήο ζην «Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή» ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο AESTIT γηα 24 ψξεο απφ 18/7/09 σο 24/7/09 ζην Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο 

Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ. 

 Δπηκνξθσηήο ζην «Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή» ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο 

AESTIT γηα 24 ψξεο απφ 19/7/08 σο 24/7/08 ζην Δπγαζηήπιο Γιδακηικήρ Θεηικών 

Δπιζηημών . 

 Γηδάζθσλ ζε επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην κε ηίηιν: «Δηζαγσγή ζηελ Δθπαηδεπηηθή 

Ρνκπνηηθή» 40 σξψλ (22 – 24 θαη 29 – 31 Μαΐνπ 2009) γηα εθπαηδεπηηθνχο ζην 17ν 

Γεκνηηθφ ρνιείν πφιεσο Ρφδνπ, Άγηνη Απφζηνινη, Ρφδνο, ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηηθήο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Ρνδίσλ θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηδαθηηθήο Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο. 

 Δπηκνξθσηήο ζην «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε» γηα 24 ψξεο απφ 9/5/05 σο 1/7/05 

ζην Κέληξν ηήξημεο Δπηκφξθσζεο Δπγαζηήπιο Γιδακηικήρ Θεηικών Δπιζηημών. 

 Δπηκνξθσηήο ζην «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε» γηα 24 ψξεο απφ 9/5/05 σο 1/7/05 

ζην Κέληξν ηήξημεο Δπηκφξθσζεο Δπγαζηήπιο Γιδακηικήρ Θεηικών Δπιζηημών. 

 «A short demonstration of the Robotics course», MOBILIM CONFERENCE, Yozgat Turkey, 

October 5-7, 2009. 

 «Μια έπεςνα δπάζηρ ενζωμάηωζηρ ηηρ εκπαιδεςηικήρ πομποηικήρ για ένα βιώζιμο μέλλον 

ζε μαθηηέρ Γημοηικού», ίκνο Αλαγλσζηάθεο & Βαζίιεο Μαθξάθεο, πλδηάζθεςε γηα ηνλ 

αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηε βηψζηκε αλάπηπμε, Παηδαγσγηθφ 

Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, έδξα UNESCO «Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε», 24 Ννεκβξίνπ 

2009 

 Ζκεξίδα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πιεξνθνξηθήο Β΄ζκηαο εθπαίδεπζεο Ζξαθιείνπ θαη 

Λαζηζίνπ «Γιδακηική ηηρ Πληποθοπικήρ ζηη Γ/μια Δκπαίδεςζη ηηρ Αν. Κπήηηρ» Με 

εηζήγεζε «Η εκπαιδεςηική πομποηική ζηα μαθήμαηα ηηρ Πληποθοπικήρ». Ζξάθιεην, 

18/12/09, Αίζνπζα Αλδξφγεσ. 
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 Ζκεξίδα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πιεξνθνξηθήο Β΄ζκηαο εθπαίδεπζεο Λαζηζίνπ «Η 

Πληποθοπική ζηο Γςμνάζιο: απολογιζμόρ και καινούπιερ ιδέερ για ηον ππογπαμμαηιζμό ηηρ 

ζσολικήρ σπονιάρ 2008-2009», κε εηζήγεζε «Δκπαιδεςηική Ρομποηική: δςναηόηηηερ, 

πποοπηικέρ». Ηεξάπεηξα, 25/9/09, αίζνπζα «Μειίλα Μεξθνχξε». 

 Ζκεξίδα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΠΔ4 Β΄ζκηαο εθπαίδεπζεο Ζξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ «Οι 

εξελίξειρ ηην διδακηική ηων θεηικών επιζηήμων», κε εηζήγεζε «Η Δκπαιδεςηική Ρομποηική 

και οι δςναηόηηηερ αξιοποίηζηρ ηηρ ζηο σολείο». Ζξάθιεην, 9/4/09, ΠΔΚ Ζξαθιείνπ. 

8. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 Δλεξγφ ζπλδηθαιηζηηθφ κέινο ηνπ ζπιιφγνπ Δ.Δ.Γη.Π. ηνπ Π.Κ. θαη θαηά θαηξνχο 

εθπξφζσπνο ζηελ χγθιεην ηνπ Π.Κ. 

 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 

1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γηα βίνπ θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο, 

Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο. 

ΦΔΚ Δθινγήο: ΦΔΚ 208/11-09-2002 ηΝΠΓΓ ΦΔΚ Μνληκνπνίεζεο: ΦΔΚ  231/ 7-08-2006, 

2. ΠΟΤΓΔ 

Ηνύληνο 

1990 

Πηπρηνχρνο Σκήκαηνο  Πιεξνθνξηθήο, 

Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Α..Ο.Δ.Δ) 

Ηαλνπάξηνο 

1999 

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ κε ζέκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο- 

Κνηλσληνςπρνινγηθή Πξνζέγγηζε» Πάληεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα 

Φπρνινγίαο 

Γεθέκβξηνο 

2001 

ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΣΑΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ  ΔΡΔΤΝΑ 

κε ηίηιν:«Σν λέν κνληέιν ηεο απαζρόιεζεο ζηελ αλαδπόκελε ςεθηαθή 

νηθνλνκία», 

ππνηξνθία Δζσηεξηθνχ απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΗΚΤ) 

 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΘΔΔΙ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

 

Αθαδεκατθά έηε 
Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα 

2002 -Παξφλ 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

2003-Παξφλ 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ  Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ 

Γηδαζθαιείν Γ.Δ 

2000-2002 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο 

1999-2002 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ, Πνιπηερληθή ζρνιή, 

Σκήκα Μεραληθώλ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο. 

 

4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ 

Πξνεγκέλεο Μαζεζηαθέο Σερλνινγίεο θαη Δθπαίδεπζε απφ Απφζηαζε, Γηα βίνπ Μάζεζε - 

Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ,  Κνηλσληθή Γηάζηαζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, 

Κνηλσλία ηεο Γλψζεο, Αλζξσπνθεληξηθή δηάζηαζε ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

χκθσλα κε ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηεο ACM (1998), [http://www.acm.org/class/1998/] ηα 

εξεπλεηηθά κνπ ελδηαθέξνληα θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο: 

 

5. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ & ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ 
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Αμηνπνίεζε ηεο Γηαδξαζηηθήο Σειεδηάζθεςεο ζε Πεξηβάιινλ Μηθηήο –Πνιπκνξθηθήο- 

Μάζεζεο Κνηλσληθν-Δπνηθνδνκεηηθή Πξνζέγγηζε. Ζ Πεξίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Παηδεία Οκνγελψλ» γηα ηελ Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ηεο Οκνγέλεηαο ζην Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο (ΔΓΗΑΜΜΔ). ην Αλαζηαζηάδεο, Π. (Δπ.), Ζ Σειεδηάζθεςε ζηελ Τπεξεζία ηεο  Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο: Παηδαγσγηθέο Δθαξκνγέο πλεξγαηηθήο 

Μάζεζεο από Απόζηαζε ζηελ Διιεληθή Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Gutenberg 

Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα Πξαθηηθώλ πλεδξίσλ - Ζκεξίδσλ 

1. Δπηκέιεηα Πξαθηηθψλ  «1εο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΓΗΖΜΔΡΗΓΑ κε Γηεζλή πκκεηνρή: «ΓΗΑ 

ΒΗΟΤ ΚΑΗ Δμ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ"»  Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ, Γηδαζθαιείν Γ.Δ 

Μαξία Ακαξηψηνπ. 23&24 Οθησβξίνπ 2004 Παλεπηζηεκηνχπνιε – Ρέζπκλν. (ISBN: 960-

88627-1-X). 

2. Δπηκέιεηα Πξαθηηθψλ Ζκεξίδαο «Σν Γεκνηηθφ ρνιείν ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο -

Απφ ηελ Θεσξία ζηελ Πξάμε. [ΟΓΤΔΑ 2000-2004]: ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε 

πλεξγαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ απφ Απφζηαζε  κέζσ Σειεδηάζθεςεο κεηαμχ Γεκνηηθψλ 

ρνιείσλ ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Διιάδαο»., Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ, 

Γηδαζθαιείν Γ.Δ Μαξία Ακαξηψηνπ. Ρέζπκλν 24 Μάηνπ 2005. (ISBN: 960-88627-0-1). 

Δπηκέιεηα Δπηζηεκνληθνύ Πεξηνδηθνύ 

1. Δπηκειεηήο  Έθδνζεο ηνπ Θεκαηηθνχ Σεχρνπο ηνπ πεξηνδηθνχ Δπηζηήκεο Αγσγήο πνπ 

εθδίδεηαη απφ Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε 
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ζέκα: «Γηα Βίνπ θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο». 

Οθηψβξηνο 2004, (ISSN 1109-8740) 

Γημοζιεύζειρ ζε Γιεθνή Δπιζηημονικά Πεπιοδικά 

1. Anastasiades, P., Vitalaki, E. & Gertzakis, N. (2008). Collaborative Learning Activities by 

Distance via Videoconferencing in Elementary Schools: Parents´ Attitudes. Computers & 

Education, vol. 50, Issue 4. 1, pp. 1527-1839. Elsevier Science. (May 2008) 

2. Katsidis, S., Anastasiades, P. & Zacharopoulos, V. (2008). E-learning at the Technological 

Educational Institute of Crete: An Evaluation Based on the Student Experience. WSEAS 

TRANSACTIONS on ADVANCES IN ENGINEERING EDUCATION, volume 5, Issue 8, pp. 

529-538. WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), ISSN: 1790-

1979. (August 2008). 

3. Υακπηανχξεο, Κ., Ράπηεο, Α., Ράπηε, Α. & Αλαζηαζηάδεο,  Π. (2009). Μία ζχλζεηε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηα πιαίζηα ελφο πβξηδηθνχ - νκαδνζπλεξγαηηθνχ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο κε ηε ρξήζε ηεο δηθηπαθήο ηερλνινγίαο. Αλνηθηή Δθπαίδεπζε / Open 

Education, 5νο Σφκνο, Σεχρνο 1, ζ. 88-100 

4. Panagiotes S. Anastasiades, George Filippousis, Labros Karvunis, Spiros Siakas,Arsitokritos 

Tomazinakis, Panagiota Giza, Hellen Mastoraki. (2009). Interactive Videoconferencing for 

Collaborative Distance Learning in the school of 21st Century: from theory to Practice – a 

case study in elementary schools in Greece. Computers & Education 54 (2010) 321–339 

 

6. ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ – ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

Γιοπγάνωζη ςνεδπίων 

1. Γηνξγάλσζε ηνπ 2
νπ

 Θεξηλνύ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ Αλνηρηή & εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ζε 

ζπλεξγαζία  κε ην Διιεληθφ Γίθηπν εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο  θαη ηελ ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ 

πνπδψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ…16-23 Ηνπιίνπ 2006  Ρέζπκλν, Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ http://www.edc.uoc.gr/Therino%202006/index.htm  

2. Γηνξγάλσζε ηεο 1εο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΓΗΖΜΔΡΗΓΑ κε Γηεζλή πκκεηνρή: «ΓΗΑ 

ΒΗΟΤ ΚΑΗ Δμ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ"»  Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ, Γηδαζθαιείν Γ.Δ 

Μαξία Ακαξηψηνπ. 23&24 Οθησβξίνπ 2004 Παλεπηζηεκηνχπνιε – Ρέζπκλν. 

(http://www2.cs.ucy.ac.cy/~panas/LLL/index.htm) 

3. Γηνξγάλσζε εκεξίδαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ζπληνλίζηξηα ηεο ΠΑ Η,  θ. Π.Καινγηαλλάθε: "Ζ 

Σειεδηάζθεςε ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ΟΓΤΔΑ 2009" -. Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ, Ακθηζέαηξν Γ7, 28 Μαΐνπ 2009 . 

Editorial Board Γηεζλώλ Δπηζηεκνληθώλ Πεξηνδηθώλ 

1. Μέινο ηνπ Editorial Board ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ: Computers and Education, 

Elsevier (2008) Editors: R.S. Heller, J.M. Underwood 

2. \Μέινο ηνπ Editorial Review  Board ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ International Journal 

of Mobile and Blended Learning (IJMBL). An Official Publication of the Information 

Resources Management Association --New in 2009. Editor-in-Chief: David Parsons, Massey 

University, Auckland; 

 

πληνληζκόο εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ 

ΟΓΤΔΑ 2004-2010: Παηδαγσγηθή Αμηνπνίεζε Σειεδηαζθέςεσλ  κεηαμχ Γεκνηηθψλ 

ρνιείσλ ζηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν θαη ηνλ απφδεκν Διιεληζκφ. 

 

7. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 
Πξνπηπρηαθά καζήκαηα: Απφ ην 2002 έσο ζήκεξα δίδαμε ζην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

ηα εμήο καζήκαηα: α) χγρξνλεο Σάζεηο Σεο Δθπαίδεπζεο ηελ Κνηλσλία Σεο Πιεξνθνξίαο 

(2002-2004) 

β) Νέεο Σερλνινγίεο θαη Δθπαίδεπζε απφ απφζηαζε (e-learning)  (2002-2009). γ) Δηζαγσγή ζηελ 

Γηα βίνπ εθπαίδεπζε (2002-2009). δ) ρνιηθή Πξαθηηθή (2002-2009). ε) Γηαδίθηπν Δθπαίδεπζε 

θαη Κνηλσλία (2004-2007). ζη) Ζ Σειεδηάζθεςε ζην ζχγρξνλν ζρνιείν (2008-2009).  

Μεηαπηπρηαθά καζήκαηα: Απφ ην 2006 έσο ζήκεξα δηδάζθεη απηνδχλακα σο θαζεγεηήο – 

ζχκβνπινο (ΔΠ) ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ζηε Θεκαηηθή Δλφηεηα «Αλνηθηή θαη εμ 

http://www.edc.uoc.gr/Therino%202006/index.htm
http://www2.cs.ucy.ac.cy/~panas/LLL/index.htm
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Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε» ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ «πνπδέο ζηελ 

Δθπαίδεπζε». Απφ ην 2004 έσο ζήκεξα έρεη Απηνδχλακε Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο: Πξνεγκέλεο 

Μαζεζηαθέο Σερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ θαη Δθπαίδεπζε απφ Απφζηαζε (Δαξηλφ αθαδεκατθφ 

εμάκελν) ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ ΠΣΓΔ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Απφ ην 2004 έσο ζπκκεηέρεη ζην Μ.Π. «Φχιν & Νέα εθπαηδεπηηθά 

θαη Δξγαζηαθά Πεξηβάιινληα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

αλαιακβάλνληαο 3 δηδαθηηθέο ελφηεηεο.  

 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΠΔΣΡΟ 

 

Βαζηθέο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ J. W. Goete ηεο Φξαγθθνχξηεο κε γλσζηηθά αληηθείκελα: 

Φηινζνθία, Παηδαγσγηθή, Κιαζηθή θαη Γεξκαληθή Φηινινγία. 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ιήςε δηδαθηνξηθνχ απφ ηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Φξαγθθνχξηεο Κ. Μ. Elzer θαη ηνπ θαζεγεηή R. Ph. Krenzer. 

Απφ ην 1995 Δπίθ. Καζεγεηήο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν: Φηινζνθία-Φηινζνθία ηεο Παηδείαο ζην 

Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

 

ΒΗΒΛΗΑ 

 

 Geschichtsphilosophie und reale Dialektik, Ffm, Bern, 1981. 

 Σν Τπνθείκελν θαη ε Δηεξφηεηα, Αζήλα, 1996, εθδ. Γξεγφξε. 

 Ζ αξπαγή ηεο Δπξψπεο θαη ε επίθιεζε ηνπ μέλνπ. Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο, 2007. 

 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΑΡΘΡΑ 

 

 Ο ινγηθφο κεδεληζκφο ηνπ δπηηθν-επξσπατθνχ νξζνινγηζκνχ, Ffm, 1983. 

 Ζ έλλνηα ηνπ πξαθηηθνχ νξζνχ ιφγνπ ζηνλ Max Weber, ην άινγν θαη ε αλαιήζεηα. 

 Sinn und Bedentung des gemeinschaftlichen Ethos, Wiesbaden, 1987. 

 Bergündungsprobleme der politischen Ethnik in der Demokratie. Ethische Probleme politischer 

Willensbildung (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζ. K.R.Ph. Krenzer). 

 Die praktish-kognitive Utopie des Historichen Materialismus, Sachsenheim, 1990. 

 Bilder als therapeutische Impulse und probleme im Horizont ganzheitlicher Sicht (καδί κε ηνλ δξ. 

R. Scühssler) Heilderberg 1989. 

 Ο Γηαθσηηζκφο θαη ε κπζνινγία ηνπ, Αζήλα 1991. 

 Σν ηέινο ηεο Δπξψπεο; Οη «δπζαγγειηζηέο» ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ θαη ε παξεξκελεία ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ, Αζήλα 1991. 

 Myhre Reidar: Autorität und Freiheit in der Erziehung, (καδί κε ηνλ δξ. R. Scühssler) Ffm 1992. 

  Wenn der Andere in das Selbst einäfllt, (καδί κε ηνλ δξ. R. Scühssler) Ottlien 1993. 

 Σν ππνθείκελν θαη ε «έθιεηςε» ηεο θχζεο, Ρέζπκλν 1993. 

 Ζ εηεξφηεηα θαη ην πξφβιεκα ππέξβαζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, Αζήλα 1993. 

 Ζ αξπαγή ηεο Δπξψπεο θαη ε (επί)θιεζε ηνπ μέλνπ ζην: Ζ αξραία Διιάδα θαη ν ζχγρξνλνο 

θφζκνο, εθδ. Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 1997. 



 131 

 Ζ εκκνλή ζηα πξάγκαηα θαη ν πεηξαζκφο ηεο νπηνπίαο. Γηα ηα ηεηξαθφζηα θαη ηέζζεξα ρξφληα 

ηνπ Comenius, ζην: Αλαδεηήζεηο, Ρέζπκλν 2000. 

 Erziehung durch den Ruf des Fremden, εθδ. Paralos 1997. 

 Τπάξρεη κηα Παηδαγσγηθή ηεο εηεξφηεηαο; ην: Δπηζηήκεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 2000. 

 Δηεξφηεηα θαη εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. ην: Δπηζηήκεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 2003. 

 Κνηλσλία ηαπηφηεηαο ή εηεξφηεηαο. Ζ ζπκβνιή ηεο αγσγήο θαη ηεο παηδείαο. Λεπθσζία 2009. 

 Πνιπθσλία θαη εηεξφηεηα ζηνλ Μπαρηίλ, University of Crete, 2003. 

 Ζ θηινζνθία ηεο αγσγήο θαη παηδείαο ζην πιαίζην ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο ζηελ Διιάδα 

ζήκεξα. Πξαθηηθά παλεπξσπατθνχ ζπλεδξίνπ 2004. 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ-ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

 

 Γηδαζθαιία ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 Γηδαζθαιία ζην Μεηαπηπρηαθφ ηνπ ίδηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

 Γηδαζθαιία ζην Γηδαζθαιείν ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

 πληνληζκφο θαη δηδαζθαιία ζην Παγθξήηην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην νηθνινγίαο ην 2003-2004. 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

1.  ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 Ολνκαηεπώλπκν: Αλδξεαδάθεο Νηθφιανο 

Παηξώλπκν: ηπιηαλφο 

Μεηξώλπκν: ηπιηαλή 

Σει. & e-mail: 2831077621, 2831024460, nandrea@edc.uoc.gr 

Αθαδεκατθή ζέζε ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο: Μνλ. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Π.Σ.Γ.Δ.  

Αληηθείκελν ηεο ζέζεο βάζεη ηνπ ΦΔΚ δηνξηζκνύ: Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα θαη Αμηνιφγεζε 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 9/9/1960 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο, παηέξαο 2 παηδηψλ 9 θαη 1,5 εηψλ 

Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Καπνδηζηξίνπ 63, Καιιηζέα, Ρέζπκλν 

 

2. ΠΟΤΓΔ 

 Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο: Μαζεκαηηθφ Σκήκα, Αξηζηνηέιεην Παλ/κην Θεζ/λίθεο 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: D.E.A ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ, Παλ/κην Louis Pasteur 

ηνπ ηξαζβνχξγνπ 

Γηδαθηνξηθέο ζπνπδέο: Γηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ ην Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ 

πνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο . Σίηινο δηαηξηβήο: «Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Γπκλάζην: κηα πξνζπάζεηα 

εθαξκνγήο αληηθεηκεληθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο». 

 

3. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ  ΘΔΔΗ 

 Αθαδεκατθέο ζέζεηο: Μνλ. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Π.Σ.Γ.Δ. 

 

4. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ 

 Σα εξεπλεηηθά κνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη αμηνιφγεζε. 

Αζρνινχκαη κε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, ηελ αλάιπζε 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ εθαξκνζκέλε ζηαηηζηηθή, ηελ 

αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ αμηνιφγεζε καζεηή, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθνχ.  
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5.  ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΤΓΓΡΑΦΗΚΟ ΔΡΓΟ 

 χλνιν δεκνζηεχζεσλ 51, απφ ηηο νπνίεο 1 βηβιίν, 20 θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο, 14 

δεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη 16 άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Αθφκε, 2 

επηκέιεηεο θαη 2 εηζαγσγέο επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ. 

 

6. ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ – ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

 Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ: Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο ή Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ζε 

18 ζπλνιηθά. 

πκκεηνρή ή ζπληνληζκόο εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ: Μέινο ή ζπληνληζηήο ζε 12 

ζπλνιηθά.  

πληνληζκόο-δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε επηζηεκνληθέο νκάδεο, νξγαλώζεηο, εξγαζηήξηα, 

πεξηνδηθά θιπ: Μέινο ζε 9 ζπλνιηθά επηηξνπέο ή νξγαληζκνχο 

 

7. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 

 Πξνπηπρηαθό δηδαθηηθό έξγν: 12 έηε ζην Π.Σ.ΓΔ. ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο 

Μεηαπηπρηαθό δηδαθηηθό έξγν: Δπί 10 έηε ζην Μ.Π.. ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, 1 αθαδ. 

εμάκελν ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ, επί 6 έηε ζε δπν Μ.Π.. ηνπ 

Σκήκαηνο ΣΔΠΑΔ ηνπ Παλ/κίνπ Αηγαίνπ. Δπίζεο, επνπηεία 3 δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη 

κέινο ηεο ηξηκεινχο ή επηακεινχο ζε πεξίπνπ 30. Σέινο, επνπηεία 20 πεξίπνπ κεηαπηπρηαθψλ 

εξγαζηψλ. 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ ΣΖ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΣΔΣΡΑΔΣΗΑ 

(1 βηβιίν, 13 θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο, 3 ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη 6 άξζξα ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά) 

 

 

1. «Ζ επίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο πξέιεπζεο ησλ καζεηώλ ζηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζην 

πεξηβάιινλ: ην παξάδεηγκα ηνπ ζαιάζηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηνπο άμνλεο ηεο γλώζεο θαη ηεο 

δήισζεο δξάζεο», (ζε ζπλεξγαζία κε Υ. Αλαζηφπνπιν, θ.ά.), ζην: Πξαθηηθά 1
νπ

 πλεδξίνπ 

Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (εθδφηεο Θ. Λέθθαο), Παλ/κην Αηγαίνπ, 2005, 33-44. 

  

2. «Οδεγόο γηα ηελ Δθπόλεζε θαη ηε ύληαμε Γξαπηήο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο: εκηλαξηαθήο, 

Πηπρηαθήο, Γηπισκαηηθήο» (ζε ζπλεξγαζία κε Μ. Βάκβνπθα), Αηξαπφο, 2005. 

 

3. «Πεξηβαιινληηθέο γλώζεηο ησλ καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ: Σν Θαιάζζην Οηθνζύζηεκα», (ζε 

ζπλεξγαζία κε Υ. Αλαζηφπνπιν, θ.ά.), ζην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Δξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη 

Δθπαηδεπηηθφο ρεδηαζκφο (επηκέιεηα Μ. Καΐια, θ. ά.), Αηξαπφο, 2005, ζ. 69-98.  

 

4. «ρνιηθόο ύκβνπινο θαη δηεπζπληήο ζρνιείνπ σο θνξείο αμηνιόγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ:εκπεηξηθή δηεξεύλεζε ζε εθπαηδεπηηθνύο Α΄/ζκηαο», (ζε ζπλεξγαζία κε Γ. 

Μαγγφπνπιν), ζην: Πξαθηηθά 2
νπ

 Παλειιήληνπ πλεδξίνπ: Γηνίθεζε Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, Άξηα, ΚΔ.Γ.Δ.Κ. 2005.  

 

5. «Απηναμηνιόγεζε Μαζεηή σο Γηαδηθαζία Απηνπξνζδηνξηζκνύ ηνπ ζην ρνιείν», (ζε ζπλεξγαζία κε 

Γ. Ξαλζάθνπ θαη Δ. Σζίλα), ζην: Δθπαηδεπηηθή – ρνιηθή Φπρνινγία (επηκέιεηα Υ. Παπαειηνχ, . 

Υαηδερξήζηνπ, θ. ά.), Αηξαπφο, ηφκνο Α΄, 2005, 172-191. 
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6. «ρνιηθή Δπίδνζε θαη Πεξηβαιινληηθέο ηάζεηο Μαζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Απέλαληη ζην 

Θαιάζζην Πεξηβάιινλ», (ζε ζπλεξγαζία κε Υ. Αλαζηφπνπιν θαη Γ. Ξαλζάθνπ), ζην: Δθπαηδεπηηθή – 

ρνιηθή Φπρνινγία (επηκέιεηα Υ. Παπαειηνχ, . Υαηδερξήζηνπ, θ. ά.), Αηξαπφο, 2006, 69-98. 

 

7. «Δξεπλεηέο ηεο Δθπαίδεπζεο – Δθπαηδεπηηθνί ηεο Γξάζεο: ρέζε Αιιειεπίδξαζεο ή Γξακκηθή 

ρέζε;», (ζε ζπλεξγαζία κε Γ. Ξαλζάθνπ, Α. Πεδηαδίηε, θ. ά.), ζην: Δθπαηδεπηηθή – ρνιηθή 

Φπρνινγία: ηφκνο Γ΄ (επηκέιεηα Υ. Παπαειηνχ, . Υαηδερξήζηνπ, θ. ά.), Αηξαπφο, 2006, 17-41. 

   

8. «Γλώζεηο θαη ζηάζεηο ησλ καζεηώλ Λπθείνπ γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ηελ αεηθόξν 

αλάπηπμε», (ζε ζπλεξγαζία κε Π. Φψθηαιε, θ. ά.), ζην: Πεξηβαιινληηθή Φπρνινγία: χγρξνλεο 

ηάζεηο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν (επηκέιεηα Δ. πγθνιιίηνπ), Αδειθνί Κπξηαθίδε, 2006, 189-234.   

 

9. «Θέζε θαη Ρόινο ησλ Γηεπζπληώλ ρνιείσλ Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλαθνξηθά κε ηελ 

Αμηνιόγεζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ», (ζε ζπλεξγαζία κε Γ. Ξαλζάθνπ θαη . ηηβαθηάθε), ζην: 

Δθπαηδεπηηθή – ρνιηθή Φπρνινγία; Σφκνο Γ΄ (επηκέιεηα Υ. Παπαειηνχ, . Υαηδερξήζηνπ, θ. ά.), 

Αηξαπφο, 2006, 42-60.   

 

10. «Δκπεηξηθή Μειέηε ηνπ Δπηθνηλσληαθνύ Πιαηζίνπ ηεο ρνιηθήο Σάμεο», (ζε ζπλεξγαζία κε Γ. 

Ξαλζάθνπ θαη Μ. Καδηαλάθε), ζην: Δθπαηδεπηηθή – ρνιηθή Φπρνινγία: ηφκνο Γ΄ (επηκέιεηα Υ. 

Παπαειηνχ, . Υαηδερξήζηνπ, θ. ά.), Αηξαπφο, 2006,  78-94.  

 

11. «Μεηαγισζζηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηα θαηαλόεζεο θεηκέλνπ ζε καζεηέο Σ΄ ηάμεο Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ», (ζε ζπλεξγαζία κε Μ. Βάκβνπθα θαη Α. Πεδηαδίηε), ζην: Δπηζηήκεο Αγσγήο, 2006, 1, 

23-46.   

 

12. «ρνιηθή επίδνζε θαη πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο καζεηώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ απέλαληη ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ», (ζε ζπλεξγαζία κε Υ. Αλαζηφπνπιν θαη Γ. Ξαλζάθνπ), ζην: Δθπαηδεπηηθή – 

ρνιηθή Φπρνινγία: ηφκνο Β΄ (επηκέιεηα Υ. Παπαειηνχ, . Υαηδερξήζηνπ, θ. ά.), Αηξαπφο, 2006, 

132-152.  

 

13. «Bullying in Primary School», (ζε ζπλεξγαζία κε Β. Καηζηγηάλλε, θ.α.), ζην: The International 

Journal of the Humanities Δθπαίδεπζεο, 2007, v. 4. 

 

14. «The self-concept of dyslexic students in Greek Primary School», (ζε ζπλεξγαζία κε M. 

Γεκαθνπνχινπ, θ.α.), ζην: The International Journal of the Humanities Δθπαίδεπζεο, 2007, v. 4. 
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15. «Απηναμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ: επηπηώζεηο ζην έξγν ηνπ θαη ηερληθέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε 

ζπζηεκαηνπνίεζή ηεο», (ζε ζπλεξγαζία κε Γ. Ξαλζάθνπ θαη Μ. Καδηαλάθε), ζην: Σν Βήκα ησλ 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, 2007, 49, 225-250.   

 

16. «Δθθνβηζκόο θαη ζπκαηνπνίεζε: κηα πξαγκαηηθόηεηα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ», (ζε ζπλεξγαζία 

κε Β. Καηζηγηάλλε, θ.α.), ζην: Δπηζηήκεο Αγσγήο, 2007, 4, 187-195.   

 

17. «Φπρηθή πγεία θαη εθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο: Δθαξκνγή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πξναγσγήο 

ςπρηθήο πγείαο ζε λεπηαγσγείνπ», (ζε ζπλεξγαζία κε Β. Υίνπ, θ.α.), ζην: Θέκαηα Δθπαηδεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ (επηκέιεηα Φ. Καιαβάζεο, Α. Κνληάθνο), Αηξαπφο, 2007, 282-297.  

 

18. «Ζ ζπκβνιή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο – 

αληαιιαγήο: πεηξακαηηθή κειέηε ζε καζεηέο δεκνηηθνύ ζρνιείνπ», (ζε ζπλεξγαζία κε Γ. Ξαλζάθνπ, 

θ.α.), ζην: Δπηζηήκεο Αγσγήο, 2008, 1, 79-98.   

 

19. «Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζηάζεηο καζεηώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ κε θαη 

ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο απέλαληη ζε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα», (ζε ζπλεξγαζία κε Μ. 

Γεκαθνπνχινπ, θ.α.), ζην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: δεηήκαηα ζεσξίαο, έξεπλαο θαη εθαξκνγψλ 

(επηκέιεηα Α. Γεκεηξίνπ, θ.α.), Αηξαπφο, 2009, 296-322.   

 

20. «Ζ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «ρνιηθά Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο», (ζε ζπλεξγαζία κε Γ. Κνινθπζά, θ.α.), ζην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: δεηήκαηα 

ζεσξίαο, έξεπλαο θαη εθαξκνγψλ (επηκέιεηα Α. Γεκεηξίνπ, θ.α.), Αηξαπφο, 2009, 769-813.   

 

 21. «Αλνρή αληηθάζεσλ θαη δηαπνιηηηζκηθή κνπζηθή εθπαίδεπζε:πεηξακαηηθή κειέηε ζε καζεηέο 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ», (ζε ζπλεξγαζία κε Μ. Κατια, θ.α.), ζην: Σέρλε, παηρλίδη, αθήγεζε: 

ςπρνινγηθέο θαη ςπρνπαηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο (επηκέιεηα Α. Πνπξθφο), Σφπνο, 2009, 357-384.   

 

22. «Νένη ζεζκνί γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε: Σν Γεκνηηθό Δξγαζηήξη ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο σο 

κειέηε πεξίπησζεο», (ζε ζπλεξγαζία κε Λ. Μνπζηάθα, θ.α.), ζην: Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ 

θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε: λέα δεδνκέλα θαη πξνζαλαηνιηζκνί (επηκέιεηα Μ. Κατια, θ.α.), Αηξαπφο, 

2009, 397-462.   

 

23. «Le role de l‟evaluation au developpement personnel des eleves et au developpement 

professional des enseignants en Grece», (ζε ζπλεξγαζία κε A. Βαξζακίδνπ), ζην: Recherche et 

developpement en matiere d‘ enseignement: Congres annuel de la SSRE et de la SSFE, (Universitat 

Zurich), (ππφ έθδνζε).  
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ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΒΑΗΛΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 

1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 Βαζηιάθε Διέλε ηνπ Δκκαλνπήι θαη ηεο Δξαζκίαο 

 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Παλεπηζηεκηνχπνιε Γάιινπ, Ρέζπκλν, 28310-77616, 

vasilaki@edc.uoc.gr 

 Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο 

 Φπρνινγία κε Έκθαζε ζηε Γλσζηηθή 

 

2. ΠΟΤΓΔ 

 

- 1983 – 1985 Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, Εσζηκαία Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Ησαλλίλσλ 

- 1985 – 1986 Diploma in Education (Dip. Ed.) University of Dundee, Scoltand 

- 1986 – 1987 Master in Educational Psychology, University of Edinburgh, Scotland 

- 1987 – 1992, Ph.D in Psychology, University of Dundee, Scoltand 

Tν Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ Αιινδαπήο (ΓΗ.ΚΑ.ΣΑ.) αλαγλψξηζε 

ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ σο αθνινχζσο:  

η) Σν πηπρίν ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο + ην Diploma in Education + Master in Educational 

Psychology σο πηπρίν Φπρνινγίαο κε θαηεύζπλζε ζηελ Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία απνλεκόκελν από ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Δδηκβνύξγνπ ηεο θνηίαο ηζφηηκν πξνο ηα απνλεκφκελα απφ ηα Διιεληθά Αλψηαηα 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. 

ηη) Σν Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα πνπ απνλεκήζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Dundee σο ηζφηηκν πξνο ηα 

απνλεκφκελα απφ ηα Διιεληθά Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΘΔΔΙ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

 

       - 1992 – 1995 ζχκβαζε 407/80 ζην αληηθείκελν «ςπρνινγία» 

 - 1995 - 97 εθινγή σο Δληεηαικέλε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ. Δ. 

 ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Φπρνινγία» 

 - 8/7/1998 Λέθηνξαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ςπρνινγία κε έκθαζε ζηε γλσζηηθή 

 ςπρνινγία . 

 - 9/2002 Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ςπρνινγία κε έκθαζε ζηε 

 γλσζηηθή. 

 - 2006 κνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα ηεο Δπηθ. Καζεγήηξηαο 

 

4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ 

 

- Σν επηέκβξην ηνπ 1993 ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο R.I.F. επίζθεςε ζηα Παλεπηζηήκηα 

ηεο Μαδξίηεο θαη Βαξθειψλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζπγθεληξψζεθε εξεπλεηηθφ 

πιηθφ απφ ηηο βηβιηνζήθεο ησλ δχν Παλεπηζηεκίσλ θαη μεθίλεζε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο 

ζηα εθεί Παλεπηζηήκηα. Αλάκεζα ζηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε 

θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ Prof. Jose - Bermudez, Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ 

Δζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μαδξίηεο (National University of Madrid) θαη  ηφηε Πξνέδξνπ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Φπρνινγία ηεο Πξνζσπηθφηεηαο.  

 

- Μάην ηνπ 1994, κεηά ην 4th Biennial πλέδξην ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο γηα ηελ Έξεπλα 

ζηελ Δθεβεία ζηε ηνθρφικε, έγηλα Δζληθή Δθπξφζσπνο (National Representative) ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Έξεπλα ζηελ Δθεβεία (European Association for Research in 

Adolescence). H EARA έρεη εθπξνζψπνπο ζε φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο, νη νπνίνη 

εθιέγνληαη κεηά απφ δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο. Αλάκεζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο είλαη: α) ε 

mailto:vasilaki@edc.uoc.gr
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ελεκέξσζε ησλ κειψλ απφ άιιεο ρψξεο γηα ηηο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα πνπ εθπξνζσπνχλ θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθεβεία, β) 

παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ δηεμάγνληαη ζε παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ηεο 

ρψξαο ηνπο, γ) ελεκέξσζε γηα ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ ζηε ρψξα ηνπο, δ) αλαθνίλσζε 

απνηειεζκάησλ ζπλεδξίσλ, ε) αλαδήηεζε ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο απφ άιιεο ρψξεο πνπ 

εξγάδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν. ην ππφκλεκα έρεη θαηαρσξεζεί βεβαίσζε απφ ηελ EARA θαζψο 

θαη ζπζηαηηθή επηζηνιή απφ ηνλ εθδφηε ηνπ Newsletter ηεο γηα ηελ ζπκβνιή θαη 

δξαζηεξηφηεηα κνπ. 

 

- Ηνχιηνο 1994, κεηά απφ δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηε ιήςε ππνηξνθίαο ζπκκεηείρα ζην 

εληαηηθφ θαλδηλαβηθφ - Βαιηηθφ ζεξηλφ ζρνιείν ςπρνιφγσλ ζηελ Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία 

(Life - Span Development) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ  Δζζνλία (3-15 Ηνπιίνπ 1994). Σν 

ζεξηλφ ζρνιείν πεξηειάκβαλε δηαιέμεηο, workshops, νκάδεο ζπδεηήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο απφ δηεζλψο γλσζηνχο ςπρνιφγνπο.  

 

- Ηαλνπάξηνο 1995 παξαθνινχζεζε ηαρχξπζκσλ ζεκηλαξίσλ γηα δηδάζθνληεο/νπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζε ζέκαηα Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Πιεξνθφξεζεο απφ ην Δζηηαθφ 

Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη ην Δζηηαθφ εκείν Σεθκεξίσζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην 

πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο IMPACT2/TRAIN-NFP.  

 

- Μάξηηνο - Μάηνο 1995 ζπκκεηνρή ζε νκάδα εθαξκνγώλ, ε νπνία είλαη κέξνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Ηαηξείνπ Οηθνγέλεηαο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Φπρηθψλ παζήζεσλ 

Υαλίσλ θαη ε νπνία απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο. Σν 

πξφγξακκα απνηειείηαη απφ 15 δίσξεο εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο ζπλεξγαζίαο θαη επνπηείαο 

επαγγεικαηηψλ ηνπ ρψξνπ ηεο ςπρηθήο Τγείαο.  

 

- Δθπαίδεπζε ζην πξφγξακκα DYSA (Dismiss Your School-Anxieties). Σν DYSA είλαη 

πξφγξακκα παξέκβαζεο γηα ηε κείσζε ηνπ ζρνιηθνχ άγρνπο θαη αχμεζεο ηεο απηναληίιεςεο 

ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο εθεβηθήο ειηθίαο. Οη ππεχζπλνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ηεο Δπξσπατθήο Αθαδεκίαο γηα ηηο Μεζφδνπο Μάζεζεο, Dr. P. Roeders Dr. E. Gefferth, κεηά 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπο, παξείραλ ηελ άδεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ ραιάξσζεο ηνπ ζρνιηθνχ άγρνπο ζηηο νπνίεο θαη 

εθπαηδεχηεθα. 

 

- πκκεηνρή ζην workshop Teacher‟s Coping Strategies for a whole School Stress Management 

Policy Dr. P. Duncan, 11 - 12 Ηνπιίνπ, 1995  ζην Γηεζλέο πλέδξην γηα ηελ έξεπλα ζην ηξεο 

θαη Άγρνο.  

 

- πκκεηνρή ζην workshop on Traumatic Stress Recovery, Dr. Ofra Aylon ζην Γηεζλέο 

πλέδξην γηα ηελ έξεπλα ζην ηξεο θαη Άγρνο ζηελ Πξάγα, 1995.  

 

- 1997 - 99 εξεπλεηηθφ πξφγξακκα κε ζέκα ηηο επηπηώζεηο ηνπ άγρνπο ζηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο. 

ε απηφ ην πξφγξακκα πξνζπάζεζα λα δηεξεπλήζσ ηε πξφζθαηε βηβιηνγξαθία θαη κνληέια 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ άγρνπο ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο αληίιεςε, 

κλήκε θαη λα δηεξεπλήζσ ζε εκπεηξηθφ επίπεδν ηηο επηπηψζεηο ηνπ άγρνπο ζε απηέο. Σν 

πξφγξακκα πεξηιάκβαλε ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ καζεηέο/ηξηεο κε θεληξηθφ 

ππξήλα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ θαη άζρεησλ πξνο ην επηηεινχκελν έξγν ζθέςεσλ 

αλάινγα κε ηα επίπεδα άγρνπο ηνπο θαη ηε ρξήζε ιεηηνπξγηθψλ ή δπζιεηηνπξγηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ.  

 

- Λφγσ έιιεηςεο θαηάιιεισλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ μεθίλεζα ηε 

δηαδηθαζία ζηάζκηζεο ηνπ δηεζλώο γλσζηνύ θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Cognitive Interference Questionnaire ησλ Sarason θαη Sarason (1988) (Δξσηεκαηνιόγην γηα 

ηελ Γλσζηηθή Παξεκβνιή). Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

δεκνζηεχζεθε ζε ζπιινγηθφ ηφκν. 
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- Σν 1999 νινθιεξψζεθε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο θιίκαθαο 

Multiaxial Model of Coping and The Companion Strategic Approach to Coping Scale 

(πξνζαξκνγή ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ηνπ Πνιπαμνληθνχ Μνληέινπ θαη ηεο ηξαηεγηθήο 

Πξνζέγγηζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ) κε ζπληνληζηή ηνλ Καζεγεηή Hobfoll ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Kent ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θ. Ρνχζζε απφ ην Σκήκα 

Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.  

 

- Πξφγξακκα ΠΡΟΜΖΘΔΑ: Φπρνινγία θαη δηαδίθηπν (1998 -1999). πγγξαθή ηεχρνπο ζε 

έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή κε αληηθείκελν "Φπρνινγία θαη Γηαδίθηπν". Σν ηεχρνο απηφ 

δφζεθε σο ζπκπιεξσκαηηθφ εγρεηξίδην ζηα  καζήκαηα θαη ζεκηλάξηα ςπρνινγίαο πνπ 

δηδάζθσ. Δπίζεο έρεη δνζεί ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ ηνκέα παηδαγσγηθήο 

ςπρνινγίαο θαη κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο. Γηα ηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ έξγνπ ρξεηάζηεθε 

έξεπλα ζην δηαδίθηπν θαη δελ ππήξρε αλάινγε πξνζπάζεηα δηεζλψο ζηε πεξηνρή ηεο 

ςπρνινγίαο ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Λφγσ ηεο δπλακηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

νη δηεπζχλζεηο ρξήδνπλ αλαζεψξεζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

 - Πξφγξακκα ΠΡΟΜΖΘΔΑ: Θέκαηα Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο (1999 - 2000). Πξφηαζε γηα 

 ηε ζπγγξαθή ελφο ηεχρνπο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή κε 

 ηίηιν "Θέκαηα Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο‖. Γηα ηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ έξγνπ ρξεηάζηεθε 

 έξεπλα ζην δηαδίθηπν θαη δελ ππήξρε αλάινγε πξνζπάζεηα δηεζλψο ζηε πεξηνρή ηεο 

 γλσζηηθήο ςπρνινγίαο ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

 - Μεηα-αλάιπζε απνηειεζκάησλ εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πεξαζκέλε 

 δεθαεηία θαη ζχγθξηζε απηψλ κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλεηψλ απφ Διιάδα θαη 

 εμσηεξηθφ. 

 

 - Αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ καζεηψλ/ηξησλ θαη επηπέδσλ άγρνπο ηνπο  

 

 - Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη επίπεδα άγρνπο καζεηψλ/ηξηψλ 

Δξεπλεηηθά πξσηφθνιια ζε εμέιημε: 

1. Γλσζηηθέο Πξνθαηαιήςεηο θαη άκπλα ζε αγρώδε άηνκα. Δμέηαζε κε ζπλεηδεηήο θαη ζπλεηδεηήο 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα επηηέιεζεο γλσζηηθψλ έξγσλ κε ηαπηφρξνλε 

ειεθηξνθπζηνινγηθή  θαηαγξαθή (repressive coping style). Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ςπρνζσκαηηθψλ θαη βηνινγηθψλ αζζελεηψλ 

2. Γηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο άγρνπο, αληηιεπηηθνύ ειέγρνπ θαη γλσζηηθήο επίδνζεο. Δλψ έρεη θαηαγξαθεί 

ζηε βηβιηνγξαθία φηη πςειά επίπεδα άγρνπο επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ επίδνζε ζε γλσζηηθά έξγα, δελ 

είλαη γλσζηνί νη κεραληζκνί πνπ είλαη ππεχζπλνη γη‘ απηφ. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Αληηιεπηηθνχ 

Διέγρνπ γηα ην Άγρνο (Eysenck θ.α., 2007), ην άγρνο εκπνδίδεη ηελ επίδνζε κέζσ ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ηνπ ζηνλ αληηιεπηηθφ έιεγρν. πγθεθξηκέλα, πιήηηνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο Κεληξηθήο 

Δθηειεζηηθήο Μνλάδαο ηεο Δξγαδφκελεο Μλήκεο. Σα αγρψδε άηνκα δπζθνιεχνληαη ζην λα 

αζθήζνπλ αληηιεπηηθφ έιεγρν θαη λα εκπνδίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ δηαζπαζηηθψλ εξεζηζκάησλ 

(απεηιεηηθά γηα ην Δγψ ηνπο εξεζίζκαηα). 

3. πκκεηνρή ζε δχν (2) πξνγξάκκαηα ΘΑΛΖ:  

 α) «Μειέηε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ ζηα ηκήκαηα 

Μαζεκαηηθψλ» κε ζπληνληζηή ηνλ Αλαπι. Καζ. Θενδφζην Εαραξηάδε ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ζπλεξγαζία Παλ/ησλ Αζελψλ Παηξψλ, Κξήηεο).Μέινο Κεληξηθήο 

Δξεπλεηηθήο Οκάδαο Παλ/κην Κξήηεο  

 β) «Παξαγσγή Γξαπηνχ Λφγνπ κε «Μνιχβη» θαη «Πνληίθη» ζην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην 

Γεληθήο θαη Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο: Καηλνηφκν Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα Γηδαθηηθψλ Παξεκβάζεσλ, 
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Δθπαηδεπηηθψλ Πξνηάζεσλ, Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ» Μέινο Κεληξηθήο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο 

Παλ/κην Κξήηεο . 
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Σξηιίβα, ., Ρνχζζε, Π., Βαζηιάθε, Δ. (ππφ έθδνζε). ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ζηξεζνγόλσλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ πξνζαξκνγή παηδηώλ, εθήβσλ θαη θνηηεηώλ. πιινγηθφο Σφκνο 

πξνο ηηκήλ ηνπ Καζεγεηή θ. Η. Παξαζθεπφπνπινπ. Δθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα.   

 

Vassilaki, E. (2006). Anxiety and Cognitive functioning in Primary and High School Students. 

Chapter in book Buchwald, P. (ed.) Stress and anxiety: Application to health, work place, community 

and education. Cambridge Scholars Press. 

 

Βαζηιάθε, Δ. (2007). Γηαηαξαρέο άγρνπο θαη νη επηπηώζεηο ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ γλσζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ησλ παηδηώλ ζην ζπιινγηθφ Σφκν: Πνιπζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνύ ύγρξνλεο 

ςπρνπαηδαγσγηθέο θαη ςπρνζεξαπεπηηθέο ηάζεηο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ηελ ρνιηθή Φπρνινγία. Δθδ. 

Αηξαπφο. 

 

Spantidakis, I., Vassilaki, E. (2008). The production of writing, metacognition skills and anxiety 

levels of the 6
th
 grade primary school students. In the book Stress and Psychosocial Resources. Logos 

Verlag Berlin. 

 

Vazou, S., Vassilaki, E. (2008). Relationships among motivational climate, achievement goal, trait 

anxiety and social physique anxiety in physical education. In the book Stress and Psychosocial 

Resources. Logos Verlag Berlin. 

 

Βαζηιάθε, Δ., Γηαρλάθεο, Μ. (2009). Δπηπηψζεηο ηνπ άγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα επηηέιεζεο 

κλεκνληθψλ έξγσλ ζε παηδηά ειηθίαο 11 – 12 εηψλ. Πξαθηηθά 5
εο

 Γηεκεξίδαο Γηδαθηηθήο ησλ 

Μαζεκαηηθώλ.  

 

παληηδάθεο, Η., Βαζηιάθε, Δ. (2009). Ζ γξαθή σο δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη ηα επίπεδα 

άγρνπο καζεηψλ κε πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Πξαθηηθά 5
εο

 Γηεκεξίδαο 

Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.  
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Πεξηθιεηδάθεο, Γ., Βαζηιάθε Δ., Γνπιγεξάθε, Α. (2009). Γηεξεχλεζε ησλ κλεκνληθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά. Πεξ. Δπηζηήκεο Αγσγήο 

 

Βαζηιάθε, Δ., παληηδάθεο, Η., Πεξηθιεηδάθε, Γ., Μεηζνπνχινπ, Δ. (2009). (ππφ έθδνζε). 

Γηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ άγρνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη ηελ επίδνζε 

θαηά ηε δηάξθεηα επηηέιεζεο αξηζκεηηθψλ κλεκνληθψλ έξγσλ. Σηκεηηθόο πιινγηθόο Σόκνο γηα ηνλ 

θαζεγεηή Βάκβνπθα Μηράιε. 

 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΤΛΛΟΓΗΚΧΝ ΣΟΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΤΥΧΝ  

 

1. Βαζηιάθε, Δ. (1999). Φπρνινγία θαη Γηαδίθηπν (έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή), ζει. 135. 

ΠΡΟΜΖΘΔΑ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο.  

2. Βαζηιάθε, Δ. (2000). Θέκαηα Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο (έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή), ζει.81. 

ΠΡΟΜΖΘΔΑ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο  

3. Βαζηιάθε, Δ., Ρνβίζεο, Δκκ. (2002). Φπρνινγία θαη Φπρηαηξηθή ζην Γηαδίθηπν (ζει.545). Δθδ. 

Διιεληθά Γξάκκαηα  

4. Βαζηιάθε, Δ., Σξηιίβα, ., Μπεδεβέγθεο, Ζ. (επηζηεκνληθή επηκέιεηα). (2001). Σν ηξεο, ην Άγρνο 

θαη ε Αληηκεηώπηζε ηνπο. Δθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα.   

5. Βαζηιάθε, Δ. (2005). (Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα θαη κεηάθξαζε). Κίλεηξα, πλαηζζήκαηα θαη ηξεο. 

Σφκνο Βξεηαληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο, Beth Alder, Διιεληθά Γξάκκαηα (ζει. 104) 

6. Μηραειίδε, Δ. & Βαζηιάθε, Δ. (2006). Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα ζεκαηηθνχ ηεχρνπο Φπρνινγία θαη 

Δθπαίδεπζε ηνπ πεξ. Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο. 

6. Roussi, P., Vassilaki, E., Kaniasty, Krzys. (2008). Stress and Psychosocial Resources: Coping with 

life changes, occupational demands, educational challenges and threats to physical and emotional 

well – being. Logos – Verlag. (15 θεθάιαηα, ζει. 172) 

7. Eysenck, M. (2010 ππφ έθδνζε). Fundamentals of Cognition. (Βαζηιάθε Διέλε Δπηζηεκνληθή 

Δπηκέιεηα). Δθδ. Gutenberg (28 θεθάιαηα, 506 ζειίδεο) 

8. Βαζηιάθε, Δ. (2010 ππφ έθδνζε). Άγρνο θαη Γλσζηηθέο Γηεξγαζίεο. 

 

6. ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ – ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

 

- 3 - 5 / 10 / 1997 (ζπλεξγαζία κε θ. Σξηιίβα νθία, Σκήκα Φπρνινγίαο). Παλειιήλην πλέδξην 

κε δηεζλείο ζπκκεηνρέο γηα ην ηξεο θαη Άγρνο πνπ πινπνηήζεθε κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (KA 782) θαη  Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεζλή 

Δηαηξεία γηα ηελ Έξεπλα ζην ηξεο θαη Άγρνο (STAR Research Society) θαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο 

Διιεληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο (ΔΛΦΔ). 

- 1998 (22 - 27 Φεβξνπαξίνπ 1998) ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ Drs. Harm Knijpstra ηνπ Hogeschool 

Alkmaar, Primary Schνol Teacher Training College, Netherlands, εβδνκαδηαίν ζεκηλάξην γηα ηελ 

δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ πξώηεο αλάγλσζεο θαη επαλεθπαίδεπζε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθήο, 

εμειηθηηθήο πξνζέγγηζεο. Σν ζεκηλάξην νξγαλψζεθε γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ 

ηνκέα παηδαγσγηθήο ςπρνινγίαο θαη κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο θαη πεξηειάκβαλε 15 ψξεο ζεσξία 

θαη εληαηηθή άζθεζε - επνπηεία κηαο βδνκάδαο ζηε ιεηηνπξγηθή - εμειηθηηθή πξνζέγγηζε.  

 

- Oξγαλσηηθή επηηξνπή δηνξγάλσζεο ηνπ Παλεπξσπατθνχ πλεδξίνπ Δηδηθήο Αγσγήο κε ζέκα 

«Σάζεηο θαη πξννπηηθέο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ ελσκέλε Δπξώπε 

ζήκεξα» (12 - 14 Μαΐνπ 2000, Ρέζπκλν).  

 

- Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή & πξνεδξεχνπζα ζπκπνζίνπ ζηελ εκεξίδα ηνπ δηδαζθαιείνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο: Πνιπζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνύ. 

ύγρξνλεο ςπρνπαηδαγσγηθέο θαη ςπρνζεξαπεπηηθέο ηάζεηο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ηελ ρνιηθή 

Φπρνινγία 

 

- Πξνεδξεχνπζα & ζπληνλίζηξηα ζπκπνζίνπ: Personality, stress and health, ζην 24
th
 Stress and 

Anxiety Research Society Conference (STAR), 10–12 Ηνπιίνπ 2003, Lisbon 
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-  Πξνεδξεχνπζα ζπκπνζίνπ ζην 25
th
 Stress & Anxiety Research Society (STAR) Conference, 8 – 

10 Ηνπιίνπ 2004, Amsterdam θαη κέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θξίζεο ησλ 

αλαθνηλψζεσλ 

 

-  Πξνεδξεχνπζα / ζπληνλίζηξηα ζπκπνζίνπ: Clinical aspects of stress, anxiety and 

depression:Psychophysiology, traumatic experiences, anxiety and depression, ζην 26
th
 Stress 

and Anxiety Research Society Conference (STAR),  Haale, Germany,21 – 23 July 2005 θαη 

κέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θξίζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ 

 

- Πξνεδξεχνπζα Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ 27
th
 Stress and Anxiety Research Society (STAR) 

Conference, Rethymnon, 13 – 15 July, 2006. Σν ζπλέδξην είρε εληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

πλερηδφκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο κε 15 κνλάδεο ICTS  απφ ην  

 

Κεληξηθνί ζεκαηηθνί άμνλεο ηνπ ζπλεδξίνπ: 

- Φπρνθπζηνινγία ηνπ ζηξεο 

- Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζηξεο 

- Γηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζηξεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

- Αμηνιφγεζε ηνπ ζηξεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο  ηνπ  

 

 Οη Κεληξηθνί νκηιεηέο ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ νη δηεζλψο δηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο:  

1. Prof. Charles D. Spielberger, Ph.D., ABPP, Distinguished Research Professor, 

Department of Psychology BEH 339, University of South Florida 

Tampa, USA 

2. Prof. Susan Folkman, Professor of Medicine and Director Osher Center for Integrative 

Medicine, Stanford University, USA (πξψηε θνξά ζε ειιεληθφ παλ/κην) 

3. Prof. Steven Hobfoll, Distinguished Professor and Director, Applied, Psychology Center, 

Kent State University, USA 

4. Prof. Michael Eysenck, Royal Holloway University of London, UK  

5. Prof. Alexandros Vgontzas, M.D., Director, Center for Sleep Disorders, Μedicine, 

Department of Psychiatry, The Milton S. Hershey Medical Center, USA 

6. Prof. Suzanne M. Miller, Director, Psychosocial & Behavioral Medicine Program, Fox 

Chase Cancer Center, Philadelphia, USA 

 

- Scientific Advisory Board of the 30
th
 International Conference of STAR 2009, Budapest, 

Hungary 16 – 18 July & πληνλίζηξηα ζπκπνζίνπ: Anxiety and mental tasks solution. 

 

 - Μέινο Δπηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ κε Γηεζλή 

 πκκεηνρή:Ζ  Δηδηθή Αγσγή ζηελ Kνηλσλία ηεο Γλώζεο, 26- 29 Απξηιίνπ  2007  

 

 - Οξγάλσζε ζεηξάο δηαιέμεσλ απφ ηνλ Prof. David Manier ζηα πιαίζηα ηνπ 

 κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο (12 – 14 /6/07) :  

  The nature of Human Stress and coping 

  Ways of mitigating stress in student population 

  Verbal Expression and Qualitative Analysis 

 

 - Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ «Πεξί παηδείαο δηάινγνο» 4-5 Γεθέκβξε 2009-11-

 23, Π.Σ.Γ.Δ., Παλ/κην Κξήηεο 

 

 - Πξνεδξεχνπζα ζπκπνζίνπ ζην Διιελνηνπξθηθφ ζπλέδξην ―Hellenic Turkish Culture‖ 15 

 – 18 Οθησβξίνπ 2009, Π.Σ.Γ.Δ., Παλ/κην Κξήηεο 

 

 - ηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο  

 νξγάλσζε ζεηξάο δηαιέμεσλ (3) απφ ηνλ Dr. Emm. Stamatakis απφ ην Παλ/κην ηνπ 

 Cambridge κε ζέκα ηε ρξήζε ηνπ FMRI ζηηο ςπρνινγηθέο κειέηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

 εγθεθάινπ. Σηο δηαιέμεηο ζα παξαθνινπζήζνπλ θαη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ςπρνινγίαο θαη 

 Ηαηξηθήο. 
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- Δμσηεξηθφο θξηηήο ζην δηεζλέο πεξηνδηθφ Journal of Stress and Anxiety (είλαη ζην Medline) 

- Δμσηεξηθφο θξηηήο ζην πεξηνδηθφ Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

- National Representative of the scientific society Stress and Anxiety Research Society (STAR) 

  

7. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

 

Σν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα έρσ δηδάμεη θαη πξνηίζεκαη λα δηδάμσ ην επφκελν αθαδ. έηνο ηα αθφινπζα 

καζήκαηα:  

- Γεληθή Φπρνινγία 

- Φπρνινγία θηλήηξσλ  

- Ζ γλσζηηθή δηάζηαζε ηνπ άγρνπο  

- Ζ γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

- Δπνπηεχνπζα ζρνιηθήο πξαθηηθήο επηπέδνπ Γ‘ & Γ' 

- Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία (αθαδ. έηνο 2004 – 05)  

- Θέκαηα Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο (ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο είλαη γεληθφο, θάζε ρξφλν αιιάδεη ην 

πεξηερφκελν θαιχπηνληαο ζεκαηηθέο ελφηεηεο απφ ηε πεξηνρή ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο) 

- Αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ησλ παηδηψλ 

-  Φπρνινγία ησλ Μαζεκαηηθψλ 

- Αλαηνκία θαη Λεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο  

 - Μλήκε: Οξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαηαξαρέο ηεο 

 

Καηά ηα έηε απηά δίδαμα επίζεο:  

α) ζην Πξφγξακκα επαλαθαηάξηηζεο δαζθάισλ πηπρηνχρσλ παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο ην 

κάζεκα Φπρνινγία - γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο όςεηο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ καζεηή  (1996 – 

97, 1997 - 98) 

 

β) Γηδαζθαιία ζην Π.Δ.Κ. Ζξάθιεηνπ θαη Ρεζχκλνπ καζήκαηα ςπρνινγίαο (ηξεο, άγρνο θαη ε 

αληηκεηώπηζε ηνπο, Φπρνπαηδαγσγηθέο ζεσξίεο) ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (1993 – 94, 1995-96,2003 – 09) 

 

γ) ζην Γηδαζθαιείν Γ.Δ. ην κάζεκα Γεληθή θαη Δμειηθηηθή Φπρνινγία (1998 - 99), ην κάζεκα 

Φπρνινγία Κηλήηξσλ (2002 – 2008 39 δηδαθηηθέο ψξεο θάζε εμάκελν) θαη ην κάζεκα Φπρνγλσζηηθέο 

Αλεπάξθεηεο (αθαδ. 2005 – 09) 

 

δ) ην κάζεκα Δμειηθηηθή Φπρνινγία ζηνπο εθπ/θνπο πξσηνβάζκηαο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα 

εμνκνίσζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (1998 - 99), 

 

ε) ΔΛΔΣΔ Ζξαθιείνπ ην κάζεκα Γεληθή θαη Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία (1998- 99), 

 

δ) Σν αθαδ. έηνο 1998 - 99 ζπκκεηείρα σο επφπηξηα ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ 

(Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ) ηνπ Β' Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο.  

ε) Γίδαμα ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Μαζεκαηηθά θαη Δθαξκνγέο 

ηνπο» ησλ Σκεκάησλ Μαζεκαηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο: 

 - Γλσζηηθή ςπρνινγία,13 ηεηξάσξα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν αθαδ. έηνπο 2002– 03,  

 - Γλσζηηθή ςπρνινγία, 13 ηεηξάσξα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν αθαδ. έηνπο 2003 - 04 

 

ζ) Γηδαζθαιία ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο ηνπ ηκήκαηνο καο ησλ αθφινπζσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ:  

-  Θεκαηηθή ελφηεηα: Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ γλσζηηθνύ ζπζηήκαηνο  

- Θεκαηηθή ελφηεηα: Φπρνκεηξηθέο Κιίκαθεο: Ζ αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα ηνπο 

-Θεκαηηθή ελφηεηα: Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο θαη νη επηπηώζεηο ησλ ζπκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

 

η) Γηάιεμε ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλ/κηνπ Αζελψλ κε ζέκα 

ηξαηεγηθέο Αληηκεηώπηζεο Φπρνπηεζηηθώλ Καηαζηάζεσλ (2009) 
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Καηά ηα έηε απηά ζπκκεηείρα ζε ηξηκειείο επηηξνπέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπφλεζεο 

εξγαζηψλ εμνκνίσζεο εθπαηδεπηηθψλ, πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, δηαηξηβψλ master θαη δηδαθηνξηθψλ 

δηαηξηβψλ. 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ  

(γηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα) 

 

1.  Δπηηξνπή βηβιηνζήθεο ηνπ ηνκέα παηδαγσγηθήο ςπρνινγίαο θαη κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γ.Δ. 

 

2.  Σαθηηθφ κέινο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο Γηαγσληζκψλ γηα πξνκήζεηα πιηθψλ 

θαη παξαθνινχζεζε (πλ 2003). Παηδεία Οκνγελψλ  

 

 3. Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ Π.Σ.Γ.Δ.  

 

4. Δπηηξνπή Καηαηαθηεξίσλ Δμεηάζεσλ Π.Σ.Γ.Δ. 

 

5. Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Π.Σ.Γ.Δ. 

 

8. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 Υξήζε Ζ/Τ, Γηαδηθηχνπ, πνιπκέζσλ 

 Δθπαίδεπζε ζε δηάθνξα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία γηα ηελ παηδηθή ειηθία 

 Πιήξε θαηνρή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΓΑΜΑΝΑΚΖ ΜΗΥΑΛΖ 

 

Γηεύζπλζε: Παλεπηζηήκην Kξήηεο Tει: 28310 77605 ή 77635  

Π.Σ.Γ.Δ./ Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ. Fax: 28310 77636.  

Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρεζχκλνπ, E-mail: damanak@edc.uoc.gr  

74 100 Ρέζπκλν www.ediamme.edc.uoc.gr www.uoc.gr/diaspora  

Α΄ AΠAXOΛHH  

Η) Παξνύζα ζέζε απαζρόιεζεο:  
Ίδξπκα: Παλεπηζηήκην Kξήηεο  

ρνιή: Eπηζηεκψλ ηεο Aγσγήο  

Tκήκα: Παηδαγσγηθφ Tκήκα Γ.E.  

Bαζκίδα: Kαζεγεηήο  

Θέζε: α) Καζεγεηήο Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο β) Γηεπζπληήο ηνπ Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ.  

 

ΗΗ) Πξνεγνύκελεο ζέζεηο:  
1969 – 1979: πνπδέο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Κνισλίαο θαη  

παξάιιεια δηδαζθαιία ζε Eιιεληθέο Πξνπαξαζθεπαζηηθέο Σάμεηο ζην Λεβεξθνχδελ  

1979 – 1982: Έξεπλα θαη δηδαζθαιία ζην Παλεπηζηήκην Mainz ηεο Γεξκαλίαο.  

1982- 1985: Έξεπλα θαη δηδαζθαιία ζην Παλεπηζηήκην Essen ηεο Γεξκαλίαο.  

1985 – 1994: Έξεπλα θαη δηδαζθαιία ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (επί 5εηία Πξφεδξνο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γ.Δ.).  

1995 -1997: Πξφεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γ.Δ. ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο.  

1995 - ----: Ηδξπηήο θαη Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηαπνιηηηζκηθψλ &Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ 

(Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ.)  

1996-1999 : Πξφεδξνο ηνπ Π.Δ.Κ. Ζξαθιείνπ  

1999 - 2004: Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.  

 

 

Β΄ ΠOYΓE  
Πξώην πηπρίν: (1966 – 1968)  

Σίηινο: Πηπρίν Γαζθάινπ  
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Ίδξπκα: Παηδαγσγηθή Aθαδεκία Hξαθιείνπ.  

Γεύηεξν πηπρίν: (1970 – 1975)  

Tίηινο: Magister Artium  

Ίδξπκα: Παλεπηζηήκην Kνισλίαο  

ρνιή -Tκήκα: Φηινζνθηθή ρνιή, Παηδαγσγηθφ εκηλάξην.  

Αληηθείκελα ζπνπδψλ: Παηδαγσγηθή, Κνηλσληνινγία, Φηινζνθία θαη  

Βπδαληηλνινγία.  

Γηδαθηνξηθό Γίπισκα: (1975 – 1977)  

Ίδξπκα: Παλεπηζηήκην Kνισλίαο  

ρνιή - Tκήκα: Φηινζνθηθή ρνιή, Παηδαγσγηθφ εκηλάξην.  

Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Kνηλσληνινγία ηεο Eθπαίδεπζεο θαη Θεσξίεο Kνηλσληθνπνίεζεο, 

Παηδαγσγηθή γηα Aιινδαπνχο  

Tίηινο δηαηξηβήο : «Πξνβιήκαηα Κνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ησλ Διιήλσλ εξγαηψλ ζηα βαζηθά 

θαη θχξηα ζρνιεία ηνπ Oκφζπνλδνπ Kξαηηδίνπ ηεο Bφξεηαο Pελαλίαο 

Bεζηθαιίαο».  

 

Γ΄ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΤΓΓΡΑΦΗΚΖ ΓΡΑΖ:  

Γ1. Δξεπλεηηθά-εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα:  

α) 1979-1982 ζην Πελεπηζηήκην Mainz ζηε Γεξκαλία  
1. Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζην Πξφγξακκα:) Lehrer für Kinder mit fremder Muttersprache» 

(Γάζθαινη γηα καζεηέο κε μέλε κεηξηθή γιψζζα».  

β) 1982-1985 ζην Παλεπηζηήκην Essen ζηε Γεξκαλία  
2.Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζην Πξφγξακκα: «Lehrer für Ausländerkinder» (Γάζθαινη γηα 

αιινδαπά παηδηά)  

γ) 1985-1994 ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (επηζη.ππεύζπλνο)  
3. Πξφγξακκα παξαγσγήο δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ειιελφγισζζε δηδαζθαιία  

ησλ ειιελνπαίδσλ ηεο Ο.Γ.Γεξκαλίαο ζηα Σκήκαηα Μεηξηθήο Γιψζζαο (ρξεκαηνδφηεζε: Δ.Δ.).  

4. Πξφγξακκα Τπνζηήξημεο Οκνγελψλ Φνηηεηψλ ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ  

(ρξεκαηνδφηεζε: Γ.Γ. Απφδεκνπ Διιεληζκνχ).  

5. Πξφγξακκα θαηάξηηζεο άλεξγσλ απνθνίησλ ΑΔΗ. (ρξεκαηνδφηεζε: Τπνπξγείν  

Δξγαζίαο).  

6. Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Οκνγελψλ Δθπαηδεπηηθψλ απφ Αζηξαιία, Ησάλληλα  

9- 29 Ηαλνπαξίνπ 1994 (ρξεκαηνδφηεζε: Ίδξπκα Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ).  

δ) 1994- … ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (επηζη.ππεύζπλνο)  
7. Πξφγξακκα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο ζε  

παιηλλνζηνχληεο θαη κεηνλνηηθνχο καζεηέο (ρξεκαηνδφηεζε: Δ.Δ.)  

(Έλαξμε: 1/12/1994, Λήμε: 31/12/1995)  

8. Πξφγξακκα παξαγσγήο δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο ζην  

Βέιγην θαη ζηε Γαιιία (ρξεκαηνδφηεζε: Δ.Δ.).  

(Έλαξμε: 13/12/1994, Λήμε: 30/12/1995)  

9. Παξαγσγή δηαπνιηηηζκηθνχ πιηθνχ γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο (Socrates & Youth) (Έλαξμε: 

1 /12/1995, Λήμε: 30/11/1996)  

10. Παξαγσγή δηαπνιηηηζκηθνχ θαη γισζζηθνχ πιηθνχ (Socrates & Youth).  

(Έλαξμε: 1 /9/1996, Λήμε: 31/8 /1998)  

11. Σξία (3) πξνγξάκκαηα θηινμελίαο Οκνγελψλ Νενιαίσλ, ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηε Γ.Γ. 

Απφδεκνπ Διιεληζκνχ. (Έλαξμε: 1 /1/1998, Λήμε: 31/12/2000)  

12.πληνληζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε Παιηλλνζηνχλησλ θαη Αιινδαπψλ Μαζεηψλ» ζηελ 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο ( ζρνι. έηε 2002/03 θαη 2003/04)  

13. Παηδεία Οκνγελώλ Η (εξεπλεηηθφ –εθπαηδεπηηθφ, ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην  

ΤΠΔΠΘ θαη ηελ Δ.Δ.) (Έλαξμε: 1 /4/1997, Λήμε: 30/6/2000)  

14. Παηδεία Οκνγελώλ Η (κεηάβαζε απφ ην Η ζην ΗΗ «γέθπξα») (εξεπλεηηθφ-εθπαηδεπηηθφ-ζπλέρεηα) 

(Έλαξμε: 30 /6/2000, Λήμε: 31/10/2001)  

15. Παηδεία Οκνγελώλ ΗΗ (εξεπλεηηθφ-εθπαηδεπηηθφ- ζπλέρεηα)  

(Έλαξμε: 15 /03/2002, Λήμε: 31/12/2004)  

16. Παηδεία Οκνγελώλ ΗΗΗ (εξεπλεηηθφ-εθπαηδεπηηθφ-ζπλέρεηα)  

( Έλαξμε: 12/1/2006, Λήμε: 31/8/2008)  
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ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Παηδεία Οκνγελώλ» έρνπλ θαηαξηηζζεί 

επηζηεκνληθέο κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ ειιεληθή δηαζπνξά θαη ηδηαίηεξα ηελ 

ειιελόγισζζε εθπαίδεπζε ζ‟ απηή, Πξνγξάκκαηα πνπδώλ γηα ηελ 

ειιελόγισζζε εθπαίδεπζε ζηε δηαζπνξά (ΦΔΚ 804/4-7-2006) θαη δηδαθηηθό 

πιηθό πνπ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο 

δεύηεξεο θαη σο μέλεο γιώζζαο θαη ηε δηδαζθαιία ηνηρείσλ Ηζηνξίαο θαη 

Πνιηηηζκνύ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Όια απηά είλαη 

αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα  

www.uoc.gr/diaspora  

 

ην πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ ίδξπζε ην 1995, θαη δηεπζχλεη 

έθηνηε, ην Δξγαζηήξηνπ Γηαπνιηηηζκηθψλ & Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ 

(Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ.) ζην νπνίν, εθηφο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, πινπνηείηαη ε 

έθδνζε ηνπ ειιελφγισζζνπ πεξηνδηθνχ «Δπηζηήκεο Αγσγήο» θαη ηνπ 

αγγιφγισζζνπ- γαιιφγισζζνπ «Hellenic Studies/ Έdutes Helleniques».  

( βι. www.ediamme.edc.uoc.gr )  

 

Γ2. πγγξαθηθή δξάζε:  

α) Βηβιία: πγγξαθή βηβιίσλ ή επηκέιεηα θαη ζπγρξόλσο ζπγγξαθή:  
1. Damanakis Michael: Sozialitionsprobleme der griechischen Gastarbeiterkinder in den Grund - und 

Hauptschulen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, Kastellaun 1978 (δηδαθηνξηθή δηαηξηβή). 

(Πξνβιήκαηα θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ησλ Eιιήλσλ εξγαηψλ ζηα βαζηθά θαη θχξηα ζρνιεία 

ηνπ νκφζπνλδνπ θξαηηδίνπ ηεο Bφξεηαο Pελαλίαο Bεζηθαιίαο, Kastellaun 1978).  

 2. Damanakis M/ Reich, H.-H (επηκέιεηα-έθδνζε): Ausländerunterricht: 

Schulrechtliche,bildungspolitische und unterrichtsoganisatorische Beiträge (Berichte und Materialien 

der Forschungsgruppe ALFA, Nr.13). Essen/Landau  

 

 

1982 (Mάζεκα γηα αιινδαπνχο: λνκηθέο, εθπαηδεπηηθν-πνιηηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ζπκβνιέο (ζηε 

ζεηξά: Eθζέζεηο θαη Yιηθφ ηεο Eξεπλεηηθήο Oκάδαο ALFA, Nξ.13).  

3. Apeltauer E / Damanakis M / Kraft-Riel H / Lorcher G.-A / Reich, H.-H: Anfangsunterricht mit 

ausländischen Schülern, Tübingen, 1983. (Ζ αξρηθή δηδαζθαιία κε αιινδαπνχο καζεηέο, εθδφηεο: 

Γεξκαληθφ Iλζηηηνχην πνπδψλ δη‘ Aιιεινγξαθίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Tübingen).  

4. Damanakis M / Kuhs K / Wagner E: Herkunftsland Griechenland, Tübingen 1985 (Xψξα 

πξνέιεπζεο Eιιάδα, εθδφηεο: Γεξκαληθφ Iλζηηηνχην πνπδψλ δη‘ Aιιεινγξαθίαο ζην Παλεπηζηήκην 

ηνπ Tübingen).  

5. Γακαλάθεο M: Mεηαλάζηεπζε θαη Eθπαίδεπζε, εθδφζεηο Gutenberg, Aζήλα 1987.  

6. Γακαλάθεο M: Γηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο κεηξηθήο γιψζζαο γηα ηα 

Eιιελφπνπια ζηελ O.Γ. ηεο Γεξκαλίαο. Kνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη καζεζηαθέο πξνυπνζέζεηο ησλ 

καζεηψλ, θαζψο θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην Μάζεκα Μεηξηθήο Γιψζζαο, Iσάλληλα 1988.  

7. Γακαλάθεο Μ: Eηζαγσγή ζην Θεσξεηηθφ Πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξαγσγήο Γισζζηθνχ 

Γηδαθηηθνχ Yιηθνχ γηα ηα Eιιελφιπνπια ζηε Γεξκαλία, Iσάλληλα 1991.  

8. Γακαλάθεο M: Oκνγελείο Φνηηεηέο ζε Eιιεληθά Παλεπηζηήκηα. Aπνηειέζκαηα ελφο εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζην Παλεπηζηήκην Iσαλλίλσλ, Eθδφζεηο κπξλησηάθε, Aζήλα 1993.  

9. Γακαλάθεο Μ: H εθπαίδεπζε ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ ζηελ Eιιάδα. 

Eθδφζεηο Gutenberg, Aζήλα 1997.  

10. Γακαλάθεο Μ (επηκ. θαη ζπγγξαθή): H εθπαίδεπζε ησλ ειιελνπαίδσλ ζην Bέιγην θαη ζηε 

Γαιιία. Δθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα, 1997.  

11. Γακαλάθεο, Μ., Μηρειαθάθε, Θ., Λπδάθε, Μ. (επηκ. θαη ζπγγξαθή): Πξφγξακκα Παηδείαο 

Οκνγελψλ: Πξαθηηθά Α‘ ζπλάληεζεο Δξγαζίαο: Ρέζπκλν 27 Ηνπλίνπ – 2 Ηνπιίνπ 1997. Έθδνζε 

Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., Ρέζπκλν, 1997.  
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12. Γακαλάθεο Μ (επηκ. θαη ζπγγξαθή): Παηδεία Οκνγελψλ: ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο. 

πλνιηθή έθζεζε –κειέηε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Έθδνζε 

Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., Ρέζπκλν, 1999.  

13. Γακαλάθεο Μ, Μηρειαθάθε Θ (επηκ. θαη ζπγγξαθή): Διιελφγισζζε Δθπαίδεπζε ζην Δμσηεξηθφ: 

Πξαθηηθά παλειιήληνπ παλνκνγελεηαθνχ ζπλεδξίνπ, Ρέζπκλν 26-28 Ηνπλίνπ 1998. Έθδνζε 

Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ. Ρέζπκλν, 1999.  

14. Γακαλάθεο, Μ. (επηκ. θαη ζπγγξαθή): ρέδην Ίδξπζεο Γίγισζζσλ ρνιείσλ ζηε Γεξκαλία. 

Έθδνζε Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., Ρέζπκλν, 1999.  

15. Γακαλάθεο Μ (επηκ. θαη ζπγγξαθή):Δπίπεδα θαη θξηηήξηα δηαπίζησζεο/πηζηνπνίεζήο ηεο 

ειιελνκάζεηαο: Απνηειέζκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Πξαθηηθά 

δηεκεξίδαο 2-3 Ηνπιίνπ 1999- Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Έθδνζε Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., Ρέζπκλν, 2001.  

16. Βάκβνπθαο Μ, Γακαλάθεο Μ, Καηζηκαιή Γ (επηκ. θαη ζπγγξαθή): Πξνιεγφκελα Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Διιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά. Έθδνζε Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., Ρέζπκλν, 

2001.  

17. Colin Baker, (2001): Δηζαγσγή ζηε δηγισζζία θαη ηελ δίγισζζε εθπαίδεπζε. Γακαλάθεο Μ 

(εηζαγσγή/επηκέιεηα θαη γισζζάξην), Αιεμαλδξνπνχινπ Αξρνληνχια (κηθξ). Eθδ.Gutenberg, Αζήλα, 

2001.  

18. Γακαλάθεο, Μ (ζπγγξαθή): Διιεληθά ρνιεία θαη Σκήκαηα Μεηξηθήο Γιψζζαο  

ζηε Γεξκαλία (1986-98), Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., Ρέζπκλν 2003.  

 19. Γακαλάθεο Μ, Καξδάζεο Β, Μηρειαθάθε Θ, Υνπξδάθεο Α (επηκ. θαη ζπγγξαθή): Ηζηνξία 

ηεο Νενειιεληθήο Γηαζπνξάο. Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία, ΔΓΗΑΜΜΔ., Ρέζπκλν 2004.  

 20. Γακαλάθεο Μ, Μεηξνθάλεο Η (επηκ. θαη ζπγγξαθή): Λνγνηερλία ηεο Γηαζπνξάο θαη 

Γηαπνιηηηζκηθφηεηα, ΔΓΗΑΜΜΔ., Ρέζπκλν 2004.  

21. Γακαλάθεο Μ (επηκ. θαη ζπγγξαθή) (2 ηφκνη): Θεσξεηηθφ Πιαίζην θαη Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

γηα ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά, ΔΓΗΑΜΜΔ., Ρέζπκλν 2004 θαη ΟΔΓΒ, Αζήλα 

2006  

22. Γακαλάθεο Μ : Σαπηφηεηεο θαη Δθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά, Gutenberg, Αζήλα 2007  

 

β) Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή μελόγισζζα πεξηνδηθά, ζπιινγηθά έξγα ή πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ:  
 1. Integrations -und Sprachprobleme griechischer Kinder, in: Ausländerkinder Forum für 

Schule und Sozialpädagogik, 3/1980 (S. 37-47) und 4/1980 (S. 20-33).  

2. Bewertung der Massnahmen zur Fortbildung griechischer Lehrer aus der Sicht eines griechischen 

Teilnehmers, in: Boos-Nunning, U./Hohmann, M. (Hrsg.): Fortbildung ausländischer Lehrer. 

Voraussetzungen und Konzepte (Berichte und Materialien der ForschungsgruppeALFA,Nr. 12) 

Essen/Landau 1980 (S.70-77).  

3. Ausbildungsprobleme junger Griechen in Deutschland, in: J. Ruhloff (Hrsg.): Aufwachsen im 

fremden Land. Probleme und Perspektiven der "Ausländerpädagogik", Frankfurt 1982 (S. 54-85).  

4. Deutsche Regelklassen versus Nationalklassen, in: Pädagogische Rundschau, 6 / 1982 (S. 737-745)  

5. Aus ausländischen Pendelθindern Neu-Deutsche machen, in: Lernen in Deutschland, 8 / 1982 (S. 6-

16)  

6. Muttersprachlicher Unterricht fur ausländische Schüler, in: Deutsch lernen, 4/1983 (S. 15-47)  

7. Ausländische Schüler in Streugebieten, in Deutsch lernen, 1/1984 (S. 47-59)  

8. Soziale Beziehungen ausländischer Jugendlicher. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in 

einem Ballungsgebiet, in: Lernen in Deutschland, 3/1984 (S. 78-86).  

9. Bildungsvorstellungen griechischer Eltern, in: Deutsch lernen, 1/1987 (S. 22-53)  

10. Sozioökonomische und politische Aspekte der Beschulung ausländischer Kinder. Dargestellt am 

Beispiel von Bayern und Nordrhein-Westfalen, in: Apeltauer, E. (Hrsg.): Gesteuerter 

Zweitspracherwerb, Hueber, München 1987 (S. 67-83).  

11. Die interkulturelle Funktion des Muttersprachlichen Unterrichts. Erfahrungen und  

Erkenntnisse aus einemEGProjekt,in:S.LuchtenbergW,Niek(Hrsg.):Interkulturelle  

Pädagogik und Europäische Dimension.Waxmann, Münster 1994 (S.21/142).  

12. Greek Teaching Material Abroad, in: European Journal of Interkultural Studies, Nr. 2./1994 

(p.p. 35-46).  

13. Grenzen der Elastizität - dargestellt an einer Volksschule in Ioannina, in: Pädagogik H.6/ 1994 

(S.41-45).  
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14. Pluralität, Homogenität und Herrschaft, in: I. Gogolin, M. Krüger-Potraz/ M. A. Mayer (Hrsg): 

Pluralität und Bildung, Lesket Buderich DGFE, Opladen, 1998 (S.105-118).  

15. The Formation of the Ethnic and Cultural Identity of the Greek Children Abroad. in: Riga 

Anastasia-Valentine (ed.)(1999), Education of Ethnic Minorities: Unity and Diversity. 12
th 

World 

Congress, Rethimno-Crete, Greece: May 9-12 1997. Athens, Ellinika Grammata.  

16. Die Integration der Omogenis, dargestellt am Beispid der Schulintegration, in: Bade Klaus J und 

Reich Hans (Hrg): Migrations und Integrationspolitik gegenüber, ―gleichstämmigen‖ Zuwanderehren. 

Beiträge der Akademie für  

 17. Integrations- und Sprachpolitik für die ―remigrierenden Omogenis‖ aus der ehemaligen 

Sowjetunion, in: Reitmeier Ulrich (Hrg) (2003): Sprachliche Integration von Aussiedlern im 

internationalen Vergleich. IDS amades, Mannheim (S. 247 - 268).  

18. European and Intercultural Dimension in Greek Education in: European Educational Research 

Journal, Vol. 4 1/2005 (pp. 79 -88), www.wwwords.co.uk.  

19. Entstehung von ―Parallelgemeinden‖ und ―Parallelnetzen‘‘ und ihre bildungspolitische Rolle: Das 

Beispiel der griechischen Privatschulen in Nordrhein – Westfalen, in: Gogolin I., Krüger-Potratz M., 

Kuhs K., Neumann U., Wittek F. (Hrsg): Migration und sprachliche Bildung, Waxmann Münster 2005 

(S. 291-304).  

20. The Metropolitan Centre, the Diaspora and Education, in: Hellenic Studies Vol.13 2/2005, editor 

M.Damanakis, (pp 27-62).  

21. Identities in the Greek Diaspora, ππφ δεκνζίεπζε ζηνλ ηηκεηηθφ ηφκν γηα ηνλ πξψελ πξχηαλε ηνπ 

Παλεπηζηεκίoπ La Trobe Melbourne κε ηίηιν: Philatheneos [Φηιαζήλαηνο]:Studies in Honour of 

Michael J. Osborne.  

 

γ). Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο ζε ειιελόγισζζα πεξηνδηθά, ζπιινγηθά έξγα ή ζε πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ:  
 1. Πνιππνιηηηζκηθή-δηαπνιηηηζκηθή Aγσγή: αθεηεξία, ζηφρνη, πξννπηηθέο ζην πεξηνδηθφ: "Tα 

Eθπαηδεπηηθά", ηεχρνο 16/1989 (ζ.75-87). (Eηζήγεζε ζην παγθφζκην ζπλέδξην γηα ηελ παηδεία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ειιελνπαίδσλ εμσηεξηθνχ ζηελ Aζήλα, άπεην, 9-11 Mατνπ 1989).  

2. H Eιιεληθή σο Mεηξηθή θαη σο Ξέλε Γιψζζα ζηα Πιαίζηα ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Eθπαίδεπζεο ζην: 

Yπνπξγείν Παηδείαο. Γεληθή Γξακκαηεία, Λατθήο Eπηκφξθσζεο: Aιθαβεηηζκφο θαη Γηδαζθαιία ηεο 

Mεηξηθήο Γιψζζαο, Aζήλα 1992 (ζ.65-81) (Eηζήγεζε ζην πλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ε Γ.Γ.Λατθήο 

Eπηκφξθσζεο ζηηο 23-25 Nνεκβξίνπ 1990 κε ζέκα: "Aιθαβεηηζκφο θαη δηδαζθαιία ηεο Mεηξηθήο 

Γιψζζαο".  

3. Γηδαθηηθή ηεο Πνιηηηθήο Aγσγήο. Eπηζηεκνληθή Eπεηεξίδα ηνπ ΠαηδαγσγηθνχTκήκαηνο 

Γ.E.Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, Nξ.3, Iσάλληλα 1990. (ζ. 123-176)  

4. H Φνηηεηηθή Eζηία σο ρψξνο θνηλσληθνπνίεζεο. Aπνηειέζκαηα κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζην 

Παλεπηζηήκην Iσαλλίλσλ: ζηελ Eπηζηεκνληθή Eπεηεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Tκήκαηνο Γ.E. 

Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, ηεχρνο 5, Έηνο 1992 (ζ.9-66).  

5. Παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε ειιελφπνπια ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ζην: Γηεζλέο Kέληξν Aπφδεκνπ Eιιεληζκνχ. Πεξηθεξεηαθή Γξακκαηεία Eπξψπεο:O 

Eιιεληζκφο ζηελ Eλσκέλε Eπξψπε. Παξφλ θαη κέιινλ ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ Παξνπζίαο. Bξπμέιιεο 

1992 (ζ.58-67).  

6. H εθπαίδεπζε ζηελ "Δλσκέλε Eπξψπε". Πνιηηηθέο θαη παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο πνιπγισζζίαο. Σα Δθπαηδεπηηθά η.31-32/1993 (ζ.32-50).  

7. Πνιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο εμειίμεηο ζηνλ ειιεληζκφ ηεο "δηαζπνξάο" θαη νη ζπλέπεηεο ηνπο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε, ζην: ΠOEΓ: Πξσηνβάζκηα Eθπαίδεπζε  

Γπλακηθή Πνξεία (πξαθηηθά 7.ζπλεδξίνπ ΠOEΓ/ΓOE), Λεπθσζία 1994 (ζ.143-160)  

8. Γηαπνιηηηζκνπνίεζε ησλ Aλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ρνιηθψλ Eγρεηξηδίσλ, ζην: 

Eθπαηδεπηήξηα Πιάησλ: Aλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Γηδαθηηθά Bηβιία ζηελ Eθπαηδεπηηθή Πξάμε. 

Θεσξία θαη Πξάμε (πξαθηηθά ζπλεδξίνπ), Δθπαηδεπηήξηα «Ο Πιάησλ» ,Aζήλα 1995 (ζ. 192-203).  

9. H Γηδαζθαιία ηεο Eιιεληθήο σο "Γεχηεξεο" Γιψζζαο. Πξνζπάζεηα Kαηαζθεπήο Γηδαθηηθνχ 

Yιηθνχ γηα ηα Eιιελφπνπια ζηε Γεξκαλία. ζην: H. Mαηζαγθνχξαο: H Eμέιημε ηεο Γηδαθηηθήο. 

Eπηζηεκνινγηθή Θεψξεζε, Gutenberg, Aζήλα, 1995 (ζ.449-467).  

10. Οη Έιιελεο καζεηέο ηνπ Βειγίνπ θαη ηεο Γαιιίαο. Μεηαμχ ηεο «ηζρπξήο» γαιιηθήο θαη ηεο 

«αζζελνχο» ειιεληθήο γιψζζαο: Απνηειέζκαηα κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο. ην: Υξηζηίδεο , Φ.Α 
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(επηκ.): Ηζρπξέο θαη αζζελείο γιψζζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε: φςεηο ηνπ γισζζηθνχ εγεκνληζκνχ. 

Σφκνο Α‘, Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, Θεζζαινλίθε, 1997. (ζ. 459-487).  

11. Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηα ειιελφπνπια ηνπ εμσηεξηθνχ. sην: 

θνχξηνπ, Διέλε (επηκ.) Θέκαηα Γηγισζζίαο θαη Δθπαίδεπζεο, Δθδφζεηο Νήζνο, Αζήλα, 1997. (ζ. 

63-82).  

12. Γηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. ην: Βάκβνπθαο, Μ. -Υνπξδάθεο, Α.Γ. 

(επηκ.) : Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε: Σάζεηο θαη πξννπηηθέο. Πξαθηηθά 

ηνπ Z‘ Γηεζλέο Παηδαγσγηθνχ πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Eηαηξείαο Eιιάδαο, Ρέζπκλν, 3-5 

Nνεκβξίνπ 1995. Δθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 1997. (ζ. 78-91).  

13. Δθθάλζεηο ηεο ειιεληθφηεηαο. Μεηαμχ ηεο ειιαδηθήο πνιηηηζκηθήο λφξκαο θαη ηνπ «πνιηηηζκηθνχ 

ειάρηζηνπ» ζην: Κσλζηαληηλίδε η.- Πειαγίδε Θ. (επηκ.) Ο Διιεληζκφο ζηνλ 21
ν 

αηψλα: δηεζλείο 

ζρέζεηο, νηθνλνκία, θνηλσλία, πνιηηηθή, πνιηηηζκφο, παηδεία. Παπαδήζε, Αζήλα 2000.(ζ.389-417).  

14. Ζ πξφζιεςε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ Διιάδα. ζην: Δπηζηήκεο Αγσγήο (πξψελ 

ρνιείν θαη Εσή), η.1-3/ 2000. (ζ. 3-23).  

15. Ζ πεξίπησζε ηεο Νέαο Μεραληψλαο θαη νη πξνεθηάζεηο ηεο. ζην: Οη θίινη ηνπ Ηδξχκαηνο Μειίλα 

Μεξθνχξε: Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε- Οκάδεο κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, Θεζζαινλίθε, 

2001(ζ. 25-30).  

16. Γιψζζα θαη κεηαλάζηεπζε. ζην: Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: Δγθπθινπαηδηθφο Οδεγφο γηα ηε 

γιψζζα, Θεζζαινλίθε, 2001 (ζ. 95-103).  

17. Παηδαγσγηθφο ιφγνο θαη εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα, ζην: Υνπξδάθεο Αληψλεο 

θ.α. (επηκ.) (2003): 100 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ησλ Γηδαζθαιείσλ ζηελ Κξήηε. Απφ ηα Γηδαζθαιεία 

Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηα Γηδαζθαιεία Μεηεθπαίδεπζεο. Πξνβιεκαηηζκνί γηα ην παξφλ θαη ην 

κέιινλ ηνπ ζεζκνχ, Αηξαπφο, Ρέζπκλν, (ζ. 175 - 184).  

18. ξηα θαη αληνρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ζε ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο. Ζ πεξίπησζε 

ηεο Κχπξνπ, ζην πεξηνδηθφ Δπηζηήκεο Αγσγήο, Θεκαηηθφ Σεχρνο, 2002, (ζ. 73 -85).  

19. Ο ξφινο ησλ «παξάιιεισλ θνηλνηήησλ» θαη ησλ παξάιιεισλ δηθηχσλ» ζηε δηακφξθσζε 

ειιελφγισζζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε Γεξκαλία,ζην: Γξάβαξεο Γ.,Παπαδάθεο Ν.:Δθπαίδεπζε 

θαη Δθπαηδεπηηθή πιηηηθή. Μεηαμχ Κξάηνπο θαη Αγνξάο, αββάιαο , Αζήλα2005 (ζ.415-439).  

20. Δθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ: κεηαμχ ηεο ππφζεζεο ηνπ ειιείκκαηνο θαη 

ηνπ πνιηηηζκηθνχ απνζέκαηνο ζην: Μεηαπνιίηεπζε θαη Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή. Παξειζφλ-παξφλ-

κέιινλ, ειιεληθά γξάκκαηα, Αζήλα 2007 (ζ.401-420).  

 21. Διιεληθή γιψζζα θαη δηαζπνξά: πεξηβάιινλ, γιψζζα, ππνθείκελν, ζηα πξαθηηθά ηνπ 

ζπλεδξίνπ: Ζ Διιεληθή Γιψζζα σο δεχηεξε/μέλε Έξεπλα, Γηδαζθιία,Δθκάζεζε, επηκέιεηα: 

Κσλζηαληίλνο Νηίλαο, Άλλα Υαηδεπαλαγησηίδε,University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2007 (ζ.16-

33).  

22. Παηδαγσγηθφο ιφγνο θαη εζληθφο Άιινο ζηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, ππφ δεκνζίεπζε ζηνλ 

ηηκεηηθφ ηφκν γηα ηε Μαξία Ζιηνχ.  

 

Δπίζεο, ζην πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ζπγγξαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ίδξπζε θαη δηεπζχλεη ηε ζεηξά «Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή» ζηνλ εθδνηηθφ νίθν 

Gutenberg.  

 

 

Γ‟ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΝΔΓΡΗΧΝ/ΤΜΠΟΗΧΝ/ΓΗΖΜΔΡΗΓΧΝ /ΖΜΔΡΗΓΧΝ  

(κεηά ην 1995):  
 
Ρέζπκλν 26-28 Ηνπλίνπ 1998  

ξεο Γιψζζαο», Ρέζπκλν, 

28-29 Οθησβξίνπ 1998.  

Γιψζζαο ζε παηδηά θαη λένπο ειηθίαο 5-18 εηψλ ζην εμσηεξηθφ», Ρέζπκλν, 2-3 Ηνπιίνπ 1999.  

αζθαιία ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο δηαζπνξάο», Ρέζπκλν 6 

Οθησβξίνπ 2002  

-6 

Ηνπιίνπ 2003  

-25 Οθησβξίνπ 2003  
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Γηεκεξίδα «Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Διιελφγισζζε Δθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά», Ρέζπκλν , 

Ρέζπκλν 21 – 22 Μαΐνπ 2004  

«European Conference on Educational Research», Ρέζπκλν 22-25/9/2004.  

(ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθζεζε Ο Διιεληζκφο ηεο Απζηξαιίαο), Ρέζπκλν 19 – 21 Ννεκβξίνπ 2000  

 22-23 Ηνπιίνπ 2006  

- 1 Ηνπιίνπ 2007  

-6 Ηνπιίνπ 2008  

 

Δ΄ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ/ΤΜΠΟΗΑ/ΖΜΔΡΗΓΔ ΜΔ ΔΗΖΓΖΖ 

(κεηά ην 1995):  
 1. Bildung Zwischen Staat Und Markt: 15 Kongress Der Deutschen Gesellschaft für 

Erziehungswissenschaf (DGFE), Halle, 11-13 Mαξηίνπ, 1996 (πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  

2. Ukraine – Greece: Friendly Relations Experience and Cooperation Perspectives. Μαξηνχπνιε, 24-

25 Μαΐνπ 1996 (πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  

3. Ο Διιεληζκφο ηεο Γηαζπνξάο: πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο. Σνκέαο Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ, Πλεπκαηηθφ Κέληξν Γήκνπ Κσ. Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην, Κψο, 5-8 Ηνπιίνπ, 1996 

(πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  

4. Ηζρπξέο – Αζζελείο Γιψζζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε: φςεηο ηνπ γισζζηθνχ εγεκνληζκνχ. Γηεζλέο 

πλέδξην ΤΠΔΠΘ- Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, Θεζζαινλίθε, 26- 28 Μαξηίνπ, 1997.  

5. Education of Ethnic Minorities: Unity And Diversity. World Association For Educational Research, 

University of Crete, May, 9-12, 1997  

6. Forum Migration- Otto Benecke Stiftung, Bonn, 4-12- 1997 (πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  

7. Ζ Παηδεία ηνπ Γέλνπο ησλ Διιήλσλ. πλέδξην ΗΣΑΜΔ, Αζήλα 30-31 Οθησβξίνπ 1998 

(πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  

8. Ζ Διιελνκάζεηα ζηελ Δπξψπε. πλδηάζθεςε ηεο λενιαίαο ηνπ Απφδεκνπ Διιεληζκνχ ηεο 

Δπξψπεο, ΑΔ-Πεξηθέξεηα Δπξψπεο, Φξαλθθνχξηεο, 12 Γεθεκβξίνπ 1998.  

9. Ζ Διιεληθή παηδεία ζηε Γεξκαλία θαη νη πξννπηηθέο ηεο γηα ηελ επφκελε πεληαεηία. πλδηάζθεςε 

ΑΔ- Πεξηθέξεηα Δπξψπεο, Θεζζαινλίθε, 3-4 Απξηιίνπ, 1999.  

10. Μεηνλφηεηεο θαη Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε: Σξίηε επηζηεκνληθή ζπλάληεζε, Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ, 22-05-1999.  

11. Πνιηηηζκφο θαη λέεο ηερλνινγίεο: χγρξνλεο πξννπηηθέο έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο. Δπηζηεκνληθή 

Γηεκεξίδα, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, ηκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο 

θαη Δπηθνηλσλίαο. Μπηηιήλε, 30 Ηνπλίνπ- 2 Ηνπιίνπ, 2000 (πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  

12. Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Μεηξηθήο θαη σο Γεχηεξεο Γιψζζαο. Γηεζλέο 

πλέδξην. Παλεπηζηήκην Κξήηεο- Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ., Ρέζπκλν, 6-8 Οθησβξίνπ, 2000.  

13. Sprachliche Intergration von Aussiedlern in der 90er Jahren Forschungsbilanz und 

Forschungsperktiven, Institut für Deutsche Sprache, Mannheim 5-7 April, 2001(πξνζθεθιεκέλνο 

νκηιεηήο)  

14. πλδηάζθεςε Απφδεκσλ Διιελίδσλ, Ηηαιίαο, Ρψκε, 21 Οθησβξίνπ 2001  

15. Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν. Γηεζλέο πλέδξην νζηαιδεκνθξαηψλ, Θεκαηηθή 

Παηδείαο θαη Νενιαίαο Λεπθσζίαο, Λεπθσζία, 28-29 Απξηιίνπ, 2001 (πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  

16. Παηδεία - Πνιηηηζκφο – Νενιαία. 2
ν 

πλέδξην Απνδήκσλ Ννκνχ Κνδάλεο, Κνδάλε, 3-5 

Απγνχζηνπ 2001 (πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  

17. 100 Υξφληα απφ ηελ Ίδξπζε Γηδαζθαιίνπ ζηελ Κξήηε. Ζκεξίδα Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ. 

Ρέζπκλν 30 Μαξηίνπ 2002.  

18. πλάληεζε ζηελ Αθαδεκία Αζελψλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ζκεξίδα, Αθαδεκία 

Αζελψλ 8 Ννεκβξίνπ 2002.  

19. Menschenrechte, Kulturpluralismus und Bildungssysteme in Europa.Γηεζλέο πλέδξην 

,Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ. 31/10-1/11/2002.  

 20. Dialogue of Cultures and Civilisations. Euromediterranean Civil Forum, Chania Mai 1-4 

2003 (Chair of the Workshop ―Intercultural Education ―)  

21. πλέδξην Κξεηψλ φπνπ Γεο.20-24 Απγνχζηνπ 2003, Κνιπκπάξη Υαλίσλ.  

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν θαη ζην Δπξσπατθφ πιαίζην. Ζκεξίδα,ΟΠΔΚ, Λεκεζφο 28 

Ηαλνπαξίνπ 2004 (πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  
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 22. European Conference on Educational Research. European Educatinal Research 

Assotiation, Rethymno 22-25/9/2004.(Keynote)  

23. L‘insegnamento della lingua Greco monderno in Italia.Stato dell‘arte.Federatione delle Comunita‘ 

e Confraternite Elleniche in Italia,Palermo 3 e 4 Dincembre 2004. (πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  

24. Γηδαθηηθή ηεο ειιεληθήο Γιψζζαο σο Γεχηεξεο /Ξέλεο. ρνιείν Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο 

Α.Π.Θ. Θεζζαινλίθε, 1-3 Απξηιίνπ 2005  

25. Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσλία ζην ζχγρξνλν θφζκν: Παηδαγσγηθά Σκήκαηα: 20 ρξφληα κεηά, 

Παδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο,Ρέζπκλν. 15-17 Απξηιίνπ 2005  

26. «Μεηαλαζηεχνληαο ζηε πλχπαξμε», Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρφδνο 9-11 Μαξηίνπ 2006 

(πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  

27. Μεηαπνιίηεπζε θαη Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Θεζζαινλίθε 7-8 

Οθησβξίνπ 2005  

28. Γηεζλέο πλέδξην «Ζ Διιεληθή Γιψζζα σο δεχηεξε/μέλε Έξεπλα, 

Γηδαζθιία,Δθκάζεζε».Παλεπηζηήκην Γεηηθήο Μαθεδνλίαο, Φιψξηλα 12-14 Μαΐνπ 2006  

29. Α΄ Παγθφζκην πλέδξην ησλ Διιήλσλ ηεο Γηαζπνξάο, Οηθνπκεληθφο Διιεληζκφο, Αζήλα 6-8 

Ηνπλίνπ 2006 (πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  

30. Μεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα:Δκπεηξίεο-Πνιηηηθέο-Πξννπηηθέο. Ηλζηηηνχην Μεηαλαζηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο, Αζήλα 23&24 Ννεκβξίνπ 2006 ( Πξφεδξνο ηεο ζπλεδξίαο «Διιεληθή Γιψζζα θαη Έληαμε 

Μεηαλαζηψλ» θαη ζπληάθηεο ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο)  

31. Α΄Παγθφζκην Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ΠΟΔΓ «Τπνδνρή καζεηψλ κε κεηαλαζηεπηηθή πξνέιεπζε: 

Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ», Λάξλαθα 10 Μαξηίνπ 2007 (πξνζθεθιεκέλνο 

νκηιεηήο)  

32. Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ: «Δπξσπατθφ 

Έηνο Γηαπφιηηηζκηθνχ Γηαιφγνπ 2008: πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο γηα ηελ εηεξφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε», Λεπθσζία 21 Μαξηίνπ 2008 (πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  

33. 7
ν 

Παγθφζκην πλέδξην γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα. Ζ Γηδαζθαιία ησλ Νέσλ Διιεληθψλ ζηνλ 

θφζκν. «ρνιεία, Μέζνδνη, Βηβιία, Δμεηάζεηο».Οξγαληζκφο γηα ηελ Γηάδνζε ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο, Μεζνιφγγη 18-20 επηεκβξίνπ2008 (πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  

34. 5
ν 

Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο. «Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσληθή 

Αληζφηεηα».Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Πάηξα 4-5 Οθησβξίνπ 2008 (πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  

35. πκπφζην Απφδεκνη θαη Γηθαίσκα Φήθνπ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινληθεο ρνιή 

Ννκηθψλ Οηθνλνκηθψλ & Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Θεζζαινλίθε 11 Γεθεκβξιηνπ 2008 

(πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  

36. Hellenic Charter Schools: Accomplishments, Findings & Perspectives after 9 Years Operation. 

World Council of Hellenes Abroad Region of America, Federation of Greek American Teachers, 

Archimedean Academy Schools, Miami 16-17 January 2009 (πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο)  

 

Σ΄ ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ, ΔΠΗΚΔΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ, ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ  

ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΗΑ  
 -εκπηέκβξηνο 1993, Τπφηξνθνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο ηεο 

Απζηξαιίαο.  

 

Melbourne.  

γαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ Π.Γ. θαη Κ.Α. ηνπ Ν.1566/85 (Γνκή 

θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο)  

Διιελνπαίδσλ εμσηεξηθνχ (κεηέπεηηα λφκνο 2413/96)  

- 2000, Μέινο πκβνπιίσλ γηα ηελ επηινγή πκβνχισλ εθπαίδεπζεο εμσηεξηθνχ  

-02, Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ επηινγή πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο εμσηεξηθνχ  

 αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ρεκαηνδφηεζεο 

Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ.  

 

Z΄ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ  
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ή ζηελ Erziehungswissenschaftlishe Hochschule Neuss, 

Γεξκαλία  

Δθπαίδεπζεο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Mainz ζηε Γεξκαλία  

Παηδαγσγηθήο θαη Κνηλσληνινγίαο ηεο 

Δθπαίδεπζεο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Essen ζηε Γεξκαλία  

Κνηλσληθνπνίεζεο, Μεηαλάζηεπζεο θαη Δθπαίδεπζεο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ  

Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο, Θεσξίεο Αγσγήο θαη Κνηλσληθνπνίεζεο, Γίγισζζεο Δθπαίδεπζεο 

θαη Γηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο Γιψζζαο  

 ΠΔΚ θαη ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, ηα νπνία 

νξγαλψζεθαλ απφ ηνλ ίδην ή ζε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο θνξείο  

απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Παηδεία Οκνγελψλ.  

 

H΄ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ:  
α) 1988 –1993: Πξφεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Tκήκαηνο Γ.E. ζην  

Παλεπηζηήκην Iσαλλίλσλ.  

β) 1995 –1997: Πξφεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Tκήκαηνο Γ.E. ζην Παλεπηζηήκην Kξήηεο.  

γ) 1995 - Γηεπζπληήο "Eξγαζηεξίνπ Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη  

Mεηαλαζηεπηηθψλ Mειεηψλ".(Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ.).  

δ) 1996 –1999 Πξφεδξνο ηνπ Π.Δ.Κ. Ζξαθιείνπ Κξήηεο.  

ε) 1999 - 2004 Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.  

 

Θ΄ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

Σα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ Μηράιε Γακαλάθε εζηηάδνληαη ζε ζέκαηα: κεηαλάζηεπζεο, 

Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο, δίγισζζεο εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο 

θαη σο μέλεο γιψζζαο. ε απηνχο ηνπο εξεπλεηηθνχο ηνκείο έρεη αλαπηχμεη πνιιαπιέο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη έρεη δεκνζηεχζεη αξθεηέο κνλνγξαθίεο θαζψο θαη επί κέξνπο κειέηεο ζε δηεζλή 

θαη ειιεληθά πεξηνδηθά θαη ζε ζπιινγηθά έξγα. Δπίζεο δηεπζχλεη ηε ζεηξά «Γηαπνιηηηζκηθή 

Παηδαγσγηθή» ζηνλ εθδνηηθφ νίθν Gutenberg.  

Σν 1985 ίδξπζε ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ην "Eξγαζηεξίνπ Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Mεηαλαζηεπηηθψλ 

Mειεηψλ".(Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ.) ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν έξεπλαο ηελ αγσγή θαη ηελ εθπαίδεπζεο ζε 

θαηαζηάζεηο ζπλάληεζεο πνιηηηζκψλ θαη εθδίδεη δχν επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.  

Ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία ν Μηράιεο Γακαλάθεο έρεη αλαπηχμεη έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηελ 

Διιάδα θαη πξνπάλησλ κε εθείλε ησλ ειιελνπαίδσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Μέζσ δε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Παηδεία Οκνγελψλ» έρεη ζπκβάιεη, θαη ζπκβάιιεη, ζηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο ειιεληθήο γισζζάο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηε δηαζπνξά θαη γεληθφηεξα ζην εμσηεξηθφ.  

 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΕΔΡΒΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 

I. ΠΟΤΓΔ 

I. Πηςσίο Φιλοζοθικήρ σολήρ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.  

II. Maîtrise en Littérature Comparée et Néohellénique Université de la Sorbonne (Paris IV). 

III.Diplôme d‟ Études Approfondies en Littérature Comparée et Néohellénique – Université de la 

Sorbonne (Paris IV). 
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IV.Diplôme d‟ Études Approfondies. (Études Grecques, l‟ évolution des genres des idées et des formes 

littéraires dans la Grèce) Université de Nanterre (Paris X).  

V. Doctorat d‟ Études Grecques:  Université de Nanterre (Paris X)  Σίηινο δηαηξηβήο: “Ironie et 

Parodie, L‟ engendrement du comique dans l‟ épopée grecque” . 

 

ΗΗ.  ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

Α) ΒΗΒΛΗΑ 

 Ironie et parodie, Le Comique chez Homère – εηξά « Ζ βηβιηνζήθε ηνπ θηιφινγνπ», 15, 

Γηεχζπλζε Η.Θ. Καθξηδή, «Δζηία», 1990. 

 Λνγνθξηζία θαη Αληηζηάζεηο ζηα θείκελα ησλ παηδηθώλ καο ρξόλσλ, Αλάγλσζε από κηαλ 

ελήιηθε, Δθδφζεηο Οδπζζέαο, Α΄ έθδνζε  1992, Β΄ έθδνζε 1993,  Γ΄έθδνζε 1995, Γ΄έθδνζε 

1997 (ζει. 220) 

 ηε ρώξα ησλ ζαπκάησλ – Σν παηδηθό αλάγλσζκα σο ζεκείν ζπλάληεζεο παηδηώλ θαη 

ελειίθσλ, Παηάθεο, 1997, Β΄ έθδνζε 1998, Γ΄ έθδνζε 1999, Γ΄ έθδνζε 2004 (ζει. 200). 

 Σν παηρλίδη ηεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο ζηελ Ηιηάδα θαη ηελ Οδύζζεηα. Γηα κηα ζεσξία ηεο 

Οκεξηθήο Πνηεηηθήο. Ηλζηηηνχην ηνπ Βηβιίνπ, Α. Καξδακίηζα, 2003, (ζει. 320). 

 Ζ Οδχζζεηα αλάκεζα ζην παξακχζη θαη ην κπζηζηφξεκα -Μεηαθξάδνληαο κεξν, Δπίκεηξν 

ζηελ Οδύζζεηα (κεηάθξαζε 1932), Μαΐζηξνο, 2005. 

 Διιεληθή αξραηόηεηα θαη Παηδηθό βηβιίν: Μνξθέο πξόζιεςεο, Ηλζηηηνχην ηνπ Βηβιίνπ, Α. 

Καξδακίηζα, 2009. 

Β) ΞΔΝΟΓΛΩΔ ΜΔΛΔΣΔ 

1) «Athéna, déesse respectable et personnage comique», Les Études Classiques, V, 1987, ζζ. 

9-39. 

2) «Ironie et Parodie: Allusions musicales dans le recit d‘ initiation masculine et féminine‖, J. 

Perrot (επηκ.) Musiques et litteratures – Travaux du Congres sur la littérature de jeunesse, Centre 

Charles Perrault, 1996, ζζ. 13-29. 

3) «The Game of Rules and Infractions: Walter Benjamin  ―Die Aufklärung fur Kinder‖», 

Paradoxa, Studies in World literary genres, Censorship in Children‟s Literature (εηδηθφ αθηέξσκα) – 

Σφκνο 2, Σεχρνο 3-4, 1996, ζ.ζ. 452-472. 

4). «Transformations textuelles et germes prédramatiques dans l‘ Iliade et l‘ Odyssée», 

ΟΜΖΡΗΚΑ –Πξαθηηθά ηνπ Ζ΄ πλεδξίνπ γηα ηελ Οδύζζεηα, Ηζάθε, 1998, ζ.ζ. 239-262. 

5)  «Erich Kästner in Griechenland: Die politische Wiederspiegelung und die überwindung der 

pädagogischen Zensur»  ( = Ο Δ. Κέζηλεξ ζηελ Διιάδα: Σν θαζξέθηηζκα ηεο πνιηηηθήο 

επηθαηξφηεηαο θαη ην μεπέξαζκα ηεο παηδαγσγηθήο ινγνθξηζίαο.) ελ  H.H. Ewers – B. Wolle–

Weinkauf, (επηκ.) Erich Kästner weltweite Wirkung als Kinderschriftsteller, Studien zur 

internationalen Rezeption des kinderliterarischen Werks, Peter Lang,– Institut der 

Jugenbuchforschung, 2002, ζζ. 248-262. 
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6) «Le comique e(s)t le parodique dans la littérature d‘ enfance», ελ J. Perrot – J. Highgonnet, 

L‟humour dans la littérature de jeunesse, Institut International Charles Perrault, Editions In Press, 

Παξίζη, 2000, ζζ. 29-44. 

7) «Usages du paysage maritime dans les adaptations odysséennes et les (autres) classiques 

d‘enfance», ελ  J. Perrot – J. Foucault  (επηκ.) Histoire, mémoire et paysage dans la littérature d‟ 

enfance et de jeunesse, Institut International Charles Perrault, εθδ. In Press, 2000, ζζ. 159-183. 

8) «Les mythes grecs sur la Mediterranée dans la littérature de jeunesse», J. Foucault – J. 

Perrot (επηκ.), L‟ imaginaire du jeune Mediterranéen, Institut International Charles Perrault, Editions 

L‘Harmattan, Παξίζη, 2002, ζζ. 127-147. 

9) Myths, Historicity and Nature: Text and Image, Tradition and Innovation in greek 

illustrated books, Bookbird, IBBY, 2002, ζζ. 6-15. 

10) La Grèce ancienne des influences et la Grèce moderne des transfomations, Création et 

réception de Pinocchio, ελ J. Perrot (επηκ.) Pinocchio entre texte et image, εθδ.  P. Lang, 2003, ζζ. 53-

68. 

11) Les albums des enfants en Grèce: Rêverie et initiation, tradition et innovation, J. Perrot – 

J. Foucault (επηκ.) L‟Europe est un rêve graphique? , L‘Harmattan, 2001, ζζ. 115-123. 

12) Children‘s picture books in Greece: Dreams and initiation, tradition and innovation, ελ J. 

Perrot – J. Foucault (επηκ.) Europe, a dream in pictures?, L‘Harmattan, 2001, ζζ. 113-120. 

13) Mythe littéraire et classique d‘enfance dans le monde contemporain : le matériel d‘un 

codex de communication ou transformations et réciprocités, ελ G. Fréris, (επηκ.), Mythe et Modernité, 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2003 ζζ. 213-231.   

14) «Les métamorphoses de la métamorphose dans l‘ Iliade et l‘ Odyssée, GAIA – Revue 

interdisciplinaire sur la Grèce archaїque, No 7, Univ. Stendhal–Grenoble 3. 

15) « Les transformations du conte littéraire », ελ J. Perrot (επηκ.) Conte littéraire, Peter Lang, 

2004 (ππφ έθδ.). 

16) « Jeux athlétiques dans l‘epopée ou le féerique, le remanesque et le (pré)dramatique » ελ 

G. Fréris (επηκ.) Athlétisme et littérature, Γηαθεηκεληθά ΗΗ, Α.Π.Θ., 2005 (ππφ έθδνζε). 

    17) Homère pour les enfants de la vidéosphère : l‘éternité du mythe et les aspects 

circonstanciels de la culture des adultes, ελ J. Perrot –M.Manson (επηκ.)  L‟édition de la jeunesse 

entre héritage et culture de masse, Univ. Paris XIII, Paris VII, Institut Ch. Perrault, 2005.  

     18) Athla et présence féminine chez Homère Actes du Congrès International homérique, 2005. 

     19 Homere pour les enfants de la videosphere, l‘ eternite du mythe et les aspects circonstanciels 

de la culture des adultes 

    20 Ten qualities of the author Eugene Trivizas and ten of his gifts to the children of the world, 

Greek National Section of I.B.B.Y./Bookbird, 1, 2006  

21 Alice and the game of translation, Institut der Jugendbuchforschung, Goethe Univ., 2009 

22  Arhilochos, Forms of percertion, ζην Nagy et alii επηκ.  Arhilochos today, 2008 

23  Jeu d‘ ecriture et d‘ ordinateur chez G. Grass, Actes du Congres de A.L.L.E, 2009 
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24 The game of translation: Alice in French and Greek, Cambridge, 2010 / ππφ έθδ. 

 

Γ) ΜΔΛΔΣΔ  ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

1) «Σν Παξακχζη ρσξίο φλνκα ηεο Πελειφπεο Γέιηα – Αλάγλσζε απφ κηα ελήιηθε» Πνιίηεο, 

73, Ννέκβξηνο 1986. 

 2) «Σν Παξακχζη ηνπ Δξεκίηε: Απφ ηελ ηξαγσδία ηνπ Φηινθηήηε ζηελ ηζηνξία ηνπ 

Ρνβηλζψλα Κξνχζνπ», Γιώζζα, 15, Φζηλφπσξν 1987. 

3) «Ήξαο κήηηο, Γηφο Απάηε»πεξηνδηθφ Γηαβάδσ, Οθηψβξηνο 1987, Αθηέξσκα ζηνλ κεξν. 

4) «Δηξσλεία θαη ζαξθαζκφο – Σν κνηίβν ‗γάκνο – ζάλαηνο‘», Φηιόινγνο, 33, Φζηλφπσξν 

1983. 

5) «Θενκαρία – Οη ζενί θσκηθέο θηγνχξεο ζηνλ κεξν» Νέα Παηδεία, 29, Υεηκψλαο 1984. 

6) «Ξεθηλψληαο απφ ηελ παξσδία – Θεσξία Λνγνηερλίαο θαη Αξραία Διιεληθά απφ 

κεηάθξαζε», Γιώζζα, 9, Φζηλφπσξν, 1985. 

7) «Ο αξραίνο κχζνο θαη ε ζηξαηεπκέλε πνίεζε ηνπ θαηξνχ καο κε αλαθνξέο ζηελ πνίεζε ηνπ 

Γηάλλε Ρίηζνπ». Νέα Παηδεία, 24, Υεηκψλαο 1983 

8) «εκεησηηθή, Γισζζνινγία θαη Θεσξία Λνγνηερλίαο» Γιώζζα,3, Φζηλφπσξν 1983. 

9) «Αθξίβεηα γιψζζαο – Ννκνηέιεηα ζην έπνο θαη νξνινγία ζηε δηδαθηηθή πξάμε» Γιώζζα, 

2, Καινθαίξη 1983. 

 

10) «Σα Αξραία Διιεληθά θαη ε ζχγρξνλε γλψζε» Νέα Παηδεία, 29, Υεηκψλαο 1984 

11) «Ζ  Αλάιπζε ηνπ Κεηκέλνπ θαη ε Julia Kristeva» Γιώζζα, 5, Άλνημε 1984. 

12) «πλέληεπμε κε ηε J. Kristeva», Γιώζζα, 7, Υεηκψλαο 1984 – 85, (Ζ πξψηε ζπλέληεπμε-

παξνπζίαζε ηεο ζεσξεηηθνχ ζε ειιεληθφ πεξηνδηθφ). 

13) «πλέληεπμε κε ηνλ θαζεγεηή H. Baetenes – Beardsmore» (εηδηθφ ζε ζέκαηα δηγισζζίαο),  

Γιώζζα, 13, Υεηκψλαο 1987. 

14) «Κνξηηζίζηηθεο Αλζνινγίεο ηνπ 19
νπ

 αη. Σν παξάδεηγκα ηνπ Louis Carroll»,  Πξαθηηθά 

11
νπ

 πκπνζίνπ Πνίεζεο, Πάηξα 1991, 

15) Φηινινγηθά ιήκκαηα γηα ηηο εγθπθινπαίδεηεο «Μεγάιε Τδξία» θαη «Πάππξνο» (π.ρ. 

«Άβιηρνο», «Άγξαο», «Αβξψ», «Θπζία ηνπ Αβξαάκ»). 

16) «Ναπζηθά Παξζέλνο αδκήο : Ζ αθήγεζε ηεο θνξηηζίζηηθεο εθεβείαο» πνπδέο ζηνλ 

κεξν, Μλήκε Η. Θ. Καθξηδή, Πξαθηηθά ηνπ η΄ Παγθνζκίνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Οδύζζεηα, Ηζάθε, 

1993, ζζ. 149-175. 

17) «Λνγνθξηζία θαη αληηζηάζεηο ζηα θείκελα γηα παηδηά: Σν παξάδεηγκα ηνπ W. Benjamin» 

Πξαθηηθά Α΄Παλεπηζηεκηαθνύ πλεδξίνπ γηα ην Παηδηθό Βηβιίν, (Παηδηθή Λνγνηερλία – Θεσξία θαη 

Πξάμε, Δπηκέιεηα Α. Καηζίθε – Γθίβαινπ, Αζήλα 1993) 

18) «Μηιψληαο γηα ηελ παηξίδα κέζα ζηνλ κεγάιν πεξίπαην ηνπ Πέηξνπ: Απνζπάζκαηα ηεο 

Π. Γέιηα κέζα ζην έξγν ηεο Α. Εέε», Γηαβάδσ, Γεθέκβξεο 1993 (Αθηέξσκα ζηελ Π. Γέιηα) 
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19) «Ζ Γηάπιαζηο ησλ Παίδσλ» ηνπ 1965 ή ην θαζξέθηηζκα ησλ αληηζέζεσλ», Πξαθηηθά Α‟ 

Παλεπηζηεκηαθνύ πλεδξίνπ γηα ην Παηδηθό έληππν, Θεζζαινλίθε, 1994. 

20) «Σν παηρλίδη ησλ θαλφλσλ θαη ησλ παξαβηάζεσλ ζηελ Ηιηάδα θαη ηελ Οδχζζεηα, Δπρήλ 

Οδπζζεί – Πξαθηηθά Ε΄Γηεζλνύο Οκεξηθνύ πλεδξίνπ, Ηζάθε, 1995, ζζ. 131-157.  

21) «Γηάιεθηνο, ήζνο θαη ζηεξεφηππν ζην Νενειιεληθφ Θέαηξν ηνπ ηέινπο ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

», Πξαθηηθά Α΄ Γηαιεθηνινγηθνύ πλεδξίνπ, Ρφδνο, 1993. 

22) «Κνξηηζίζηηθα βηβιία ηνπ παιηνχ θαη ηνπ ησξηλνχ θαηξνχ»,  Δθπαίδεπζε θαη Ηζόηεηα 

Δπθαηξηώλ, Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Κέληξν Δξεπλψλ γηα ζέκαηα Ηζφηεηαο, Αζήλα, 1995 – Πεξίιεςε 

ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ζην πεξηνδηθφ Ζ Λέζρε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ, Σεχρνο 9, 1994. 

23) «Βηβιία παηδηψλ, κχζνη θαη θψδηθεο ελειίθσλ»,  Πξαθηηθά Α΄ Παλεπηζηεκηαθνύ πλεδξίνπ 

«Από ην Παξακύζη ζηα θόκηθο», Οδπζζέαο, 1995. 

24) «Παηδηθή Λνγνηερλία θαη Λνγνηερλία Δλειίθσλ : Ακνηβαηφηεηα θη αιιειεμαξηήζεηο»,  Ζ 

Λέζρε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ, Σεχρνο 11, 1995 

25) «Ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα θαη παηδαγσγηθά πξνβιήκαηα», Δπηζεώξεζε Παηδηθήο 

Λνγνηερλίαο, Β΄ 1993 ζ. 15 

26) «Απαξρέο ηνπ παηδηθνχ Δπξσπατθνχ κπζηζηνξήκαηνο θαη Κνηλσλία»,  Δπηζεώξεζε 

Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, Α΄ 1992, ζ.67 

27) «Παηδηθή Λνγνηερλία θαη Γηαθεηκεληθφηεηα», Δπηζεώξεζε Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, 1994, 

Θ΄, ζ. 18 

28) «Ο πγγξαθέαο, ν ήξσαο θη ν αλαγλψζηεο: Σν παηρλίδη ηεο ελαιιαγήο ησλ αλαγλψζεσλ 

ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία», Δπηζεώξεζε Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, Α΄ 1996. 

29) «Γηαιεθηηθά ζηνηρεία ζηηο Νενειιεληθέο κεηαθξάζεηο ηνπ Οκήξνπ» Πξαθηηθά 

Β΄πλεδξίνπ  Γηαιεθηνινγίαο, Ρφδνο, 1996 

30) «Ο αλήιηθνο αλαγλψζηεο θαη ν ελήιηθνο ζπγγξαθέαο : Σξφπνη επαθήο θη επηθνηλσλίαο»,  

Πεξηνδηθφ Σέρλεο θαη Γξάκκαηα, Απξίιηνο, 1996. 

31) «Ζ Λνγνηερλία ζην ζρνιείν ή νη απνξίεο κηαο ελήιηθεο πνπ δηαβάδεη ινγνηερλία», ελ Β. 

Απνζηνιίδνπ – Δ. Υνληνιίδνπ (επηκ.) Λνγνηερλία θαη Δθπαίδεπζε, Σππσζήησ- Γ. Γαξδαλφο, 1999, ζζ. 

15-34. 

32) «Ζ ηζηνξία ηεο Γάθλεο ή αλαγλψζεηο θαη ζπλ-αλαγλώζεηο λεπίσλ θαη ελειίθσλ ζηε 

δεθαεηία ηνπ ‘90», Δπηζεώξεζε Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, εηδηθφ αθηέξσκα Ζ ινγνηερλία ζην 

Νεπηαγσγείν, Γεθέκβξηνο 1999. 

33) «Ζ ζεκεησηηθή ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ ζηελ Αιίθε ηνπ Lewis Carroll : Σν παηρλίδη ησλ 

θαλφλσλ θαη ησλ παξαβηάζεσλ», ελ Α. Φ. Λαγφπνπινο – Κ. Μπφθινπλη-Λαγνπνχινπ – Β. Σεληνθάιε 

– Κ. Σζνπθαιά, Άλζξσπνο ν ζεκαίλσλ, Η, Λόγνο θαη Ηδενινγία Διιεληθή εκεησηηθή Δηαηξία, 

Παξαηεξεηήο, 1996, ζ.ζ 240-253. 
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34) «Σα  Αξραία Διιεληθά ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Γαιιίαο: αθεηεξία γηα 

ζθέςεηο θαη ζπγθξίζεηο», εκηλάξην 19, Παλειιήληα Έλσζε Φηινιφγσλ, Μ.Π. Γξεγφξεο, 1999, ζ.ζ. 

99-109. 

35) «Ζ ζχγρξνλε έξεπλα γηα ην παηδηθφ βηβιίν θαη ην Γηαηκεκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ 

Πξφγξακκα Παηδηθό βηβιίν θαη Παηδαγσγηθό πιηθό» Πξαθηηθά Α΄Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηνπ Κύθινπ 

Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ, Ηαλνπάξηνο 2000 (ππφ εθδ.) 

36)  «Σν παηγλίδη ηεο αληηζηξνθήο: Απφ ην θεηκεληθφ ζην πξνθνξηθφ ή   ζχγρξνλεο αθεγήζεηο 

ηεο Οδχζζεηαο», Φηιόκπζνλ, Σ. 1, Γεθέκβξεο 2000. 

37) «Θεαηξηθφηεηα θαη δηαθεηκεληθφηεηα: Σν κπζηζηφξεκα ―Μάζθα ζην θεγγάξη‖ ηνπ Μ. 

Κνληνιένληα». (Παξνπζίαζε βηβιίνπ πνπ πήξε Κξαηηθφ βξαβείν 1998). 

38) «Ηζηνξηθφηεηα θαη παξακχζη: Σν βηβιίν γλψζεσλ  ―Φσηηζκέλα παξάζπξα‖ ηεο Δ. 

Καιιία». (Παξνπζίαζε βηβιίνπ πνπ πήξε Κξαηηθφ βξαβείν 1999). 

39) Σν παηρλίδη ηεο ακνηβαηφηεηαο, Έξαλνο, Πξαθηηθά Θ΄ πλεδξίνπ γηα ηελ Οδύζζεηα, Κέληξν 

Οδπζζεηαθψλ πνπδψλ, Ηζάθε, 2001, ζζ. 409-428. 

40) «Οη αξραίεο πεγέο ελφο θιαζηθνχ ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο» ελ Α. Καηζίθε-Γθίβαινπ 

(επηκ), Πξαθηηθά Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ γηα ηε Λνγνηερλία, Αζήλα, 2003.  

41) ρνιηθή πξφζιεςε ηνπ Οκήξνπ: Φνξηίζεηο θαη ζπλαλαγλψζεηο ή ηζηνξίεο δηραζκνχ 

(ελειίθσλ) θη ελειηθίσζεο (εθήβσλ). Πξαθηηθά Παλειιελίνπ πλεδξίνπ, Φηινζνθηθή ρνιή 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (ππφ έθδ.). 

42) Κάιραο ν κάληεο ηνπ πνιέκνπ ζηελ Ηιηάδα, ελ Α. Γθάξηδηνπ –Σάηε (επηκ.) Μαληεία ζηελ 

Αξραηόηεηα, εθδ. Διεπζεξνηππία, (ππφ εθδ.). 

43) Άζια θαη γπλαηθεία παξνπζία ζηνλ κεξν, Πξαθηηθά Η΄ Γηεζλνύο νκεξηθνύ πλεδξίνπ, 

Ηζάθε, 2004 (ππφ εθδ.). 

44)  Αθεγήζεηο θιαζηθψλ γηα ηα παηδηά ηεο βηληεφζθαηξαο, Πξαθηηθά εκεξίδαο γηα ηελ 

Παηδηθή Λνγνηερλία – Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρφδνο, 2005 (ππφ εθδ.). 

45) Παξσδηαθέο ηερληθέο ή ην παηρλίδη ηεο παηδηθφηεηαο θαη ηεο ελειηθίσζεο: Αλαγλψζεηο 

έξγσλ ηνπ Δ. Σξηβηδά, ελ Σηκεηηθόο ηόκνο γηα ηνλ Δ. Σξηβηδά, Σξάπεδα Κχπξνπ, 2004 (ππφ εθδ.). 

46) Δζσηεξηθή  εζηίαζε θαη (επαλ)αθεγήζεηο θιαζηθψλ γηα παηδηά θαη ελειίθνπο: δηαδξαζηηθά 

θαηλόκελα θαη ηδενινγηθέο θνξηίζεηο, ύγθξηζε, 1, 2008 

47 Αηρκεξά ζξαχζκαηα, ηηγκέο απφ ηελ πξφζιεςε ηνπ Αξρηιφρνπ ζηε λενειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζην Σόπνη θνηλνί, Σηκεηηθφο ηφκνο γηα Αηθ. Κνπκαξηαλνχ, Μλήκσλ, ζ.ζ. 249 /293 

48  Σα βηβιία ησλ άιισλ: Υξήζεηο, αλαθνξέο θαη αλαγλψζεηο ζην έξγν ηεο Εσξδ αξή, Α. 

Καηζίθε Γθίβαινπ ﴾επηκ.﴿  Όηαλ ε Ε. αξή, Παηάθεο, 2009, ζζ. 164 −185. 
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49  Ήρνη θαη ζηίρνη, πνηήκαηα θαη παηδηθά βηβιία: Διιεληθέο θαη επξσπατθέο θσλέο ζην έξγν 

ηεο Μάξσο Λνΐδνπ, Α. Καηζίθε Γθίβαινπ ﴾επηκ. ﴿ Μ. Λνΐδνπ, Παηάθεο, 2010, ζζ. 15− 36 

50  Νεαληθά βηβιία γηα ηνλ Β΄ Παγθφζκην πφιεκν θαη ην λαδηζκφ.  Ζ δηαρείξηζε ηεο 

ηζηνξηθφηεηαο γηα εθήβνπο.  ,ύγρξνλε ινγνηερλία γηα εθήβνπο, Παηάθεο ﴾ππφ έθδ.﴿,2010. 

51  Απφ ηελ πιεπξά ησλ Γεξκαλψλ: ε δηαρείξηζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο γηα ηα παηδηά ηεο 

Δπξψπεο, Σν παηδηθό βηβιίν ζήκεξα, Παηάθεο, 2010 ﴾ππφ έθδ.﴿ 

ΗΗΗ. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 

(Πξνπηπρηαθό θαη Μεηαπηπρηαθό) 

            Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 Σ.Δ.Π.Α.Δ.. Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 Γηαηκεκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ γηα ην «Παηδηθό 

Βηβιίν». 

 Φηινινγηθφ Σκήκα Φηινζνθηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

 Έρσ δηδάμεη ζε Πξνπηπρηαθά θαη Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Charles Perrault - Παλεπηζηήκην Paris XII. 

Τπνρξεσηηθφ κάζεκα : Δηζαγσγή ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία, Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο 

            Πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ κάζεκα κε ζέκα : Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο θαη Φηινζνθία ηεο 

Παηδείαο  ζην Π.Σ.Γ.Δ. Κχπξνπ 

IV. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ. ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ  ΦΟΡΔΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ. 

1. Ηδξπηηθφ κέινο ηεο Agence universitaire de la francophonie, Réseau «Littératures d‘enfance», 

φπνπ ζπκκεηέρνπλ γαιιφθσλνη εξεπλεηέο. (Ζκεξνκελία ίδξπζεο: 3 Απξηιίνπ 2003). Έρσ 

αλαιάβεη ην ζπληνληζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνκέα «Mythes et contes». 

2. πκκεηέρσ ζηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή (jury) ηνπ D.E.A ηνπ ηκήκαηνο Διιεληθψλ πνπδψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Stendhal – Grenoble 3. Υξεηάζηεθε κάιηζηα λα θαζνδεγήζσ 

ζπζηεκαηηθά κεηαπηπρηαθέο (ειιελίδεο) θνηηήηξηεο ηεο Καζεγήηξηαο F. Letoublon ζηε 

ζχληαμε ηνπ mémoire ηνπο ζε ζέκαηα Κιαζηθήο θηινινγίαο πνπ έρνπλ ζρέζε θαη κε 

ζπγθξηηηθή ινγνηερλία (π.ρ. «Πξφζσπα ηνπ αξραίνπ κχζνπ (Ηζκήλε, Υξπζφζεκηο) ζηελ 

πνίεζε ηνπ Ρίηζνπ»). 

3. Δίκαη άκηζζε Δπηζθέπηξηα – Καζεγήηξηα ηνπ  Institut International Charles Perrault – 

Université Paris XIII. 
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4. πκκεηέρσ σο ππν–ζπληνλίζηξηα ζε επξχηαην πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα ην «Δπξσπατθφ 

Παηδηθφ βηβιίν». πληνληζηήο είλαη ν Γάιινο Καζεγεηήο  J. Perrot,  β΄ ππν- ζπληνληζηήο ν 

Γεξκαλφο Καζεγεηήο H.H. Ewers. 

5. Δθπξνζσπψ ηελ Διιάδα ζηνλ «Μεζνγεηαθφ Φνξέα πλεξγαζίαο γηα ην Παηδηθφ βηβιίν». 

πκκεηέρνπλ Γαιιία, Ηηαιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Σπλεζία, Μαξφθν, Λίβαλνο…. 

6. πκκεηέρσ ζε νκάδα εξγαζίαο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Exeter (Only Connect) 

πνπ έρεη ζθνπφ ηελ επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ θαη ηε κεηάθξαζή ηνπο ζε πέληε γιψζζεο. 

πκκεηέρνπλ Μ. Βξεηαλία, Γαιιία,  Ηζπαλία, Ηηαιία. 

7. Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Freundkreis des Instituts für Jugendbuchforschung (απφ 

ην 1996). 

8. Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο έλσζεο International Research Society for Children‟s    

     Literature (University of York) U.K. (απφ ην 1997). 

9. πκκεηνρή ζην δηεζλέο δηαπαλεπηζηεκηαθφ πξφγξακκα « La fillete dans la  

littérature d‘initiation ».  

10. Ηδξπηηθφ κέινο ηνπ « Reseau de Francophonie ». 

11. Ηδξπηηθφ κέινο ηνπ « Reseau des recherches comparatives sur la littérature d‘enfance ». 

V.  ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΤΝΣΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΚΓΟΣΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΠΔΡΗΟΓΗΚΧΝ- 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΔΗΡΧΝ. 

 

1. Μέινο ηεο Comité de lecture ηνπ πεξηνδηθνχ G.A.I.A. (Revue interdisciplinaire sur la 

Gréce arhaïque) πνπ ην ελδηαθέξνλ ηνπ είλαη επηθεληξσκέλν ζηελ νκεξηθή έξεπλα. 

2. Σαθηηθφ κέινο θαη αληηπξφεδξνο ηεο δεθακεινχο δηεζλνχο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο 

γηα ηε ζεηξά «Mythe et materiau pédagogique» ησλ εθδφζεσλ Peter Lang. 

3.  Μέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ Γιώζζα απφ ην ηεχρνο 4 κέρξη θαη 

ην ηεχρνο 22, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: α) Έγθξηζε άξζξσλ γηα δεκνζίεπζε, β) 

Μεηάθξαζε άξζξσλ – θπξίσο απφ ηα γαιιηθά, γ) Βηβιηνθξηηηθή (μελφγισζζνπ 

βηβιίνπ). Παξνπζίαζα ηα εμήο βηβιία πνπ ζεψξεζα ζεκαληηθά, αιιά θαη ρξήζηκα γηα 

ηνλ έιιελα θηιφινγν: 

 

 

4. Μέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ «Σν εηθνληθφ 

ζρνιείν» (Virtual School – The Sciences of Education Online), 

http://www.auth.gr/virtualschool, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα ηεο 

Θεζζαινλίθεο. 

5. Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ Κείκελα   

    http://keimena.ece.uth.gr/. 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΚΑΛΑΨΣΕΗΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑΝΝΑ 
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1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

• Μαξηάλλα Καιατηδηδάθε, ηνπ Μηραήι θαη ηεο Οιγαο 

• mkalaitz@edc.uoc.gr ηει γξαθείνπ 28310-77622 

• Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Βηνινγίαο- Οηθνινγίαο, 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλ/κην Κξήηεο, Ρεζπκλν 74 100 

• Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : νθνθιή Βεληδέινπ 20, Ρέζπκλν 74 100 

2. ΠΟΤΓΔ 

• Σκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλ/κην Θεο/θεο 

Πηπρίν Βηνινγίαο 1989 

• Department of Medical Genetics, Duncan Guthrie Institute of Medical Genetics, School of 

Medicine, University of Glasgow UK (θαζεγεηήο MA Ferguson-Smith) 

PhD 1990 

• Post doctoral Fellowship in Molecular Genetics (Ηαλ 1990- Μαξηηνο 1992) 

Department of Pediatric Genetics, Johns Hopkins University School of Medicine, USA 

(θαζεγεηήο ηπιηαλφο Αλησλαξάθεο) 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΘΔΔΙ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

• Δκκηζζε Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο Δξγαζηήξην Γελεηηθήο (θαζεγήηξηα Αηθ Μεηαμσηνχ), Α 

Παηδηαηξηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή Παλ/κηνπ Αζελψλ, Ννζνθνκείν παίδσλ Αγία νθία 

(Μαηνο 1992 – επη 1996 

• Γηδάζθνπζα κε ην ΠΓ 407/85 Βηνινγία, Οηθνινγία, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλ/κηνπ Κξήηεο (1997- 2000) 

• Δληεηαικέλε Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Βηνινγίαο – Οηθνινγίαο ζην Παηδ Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο , 3 ζεηείεο (2000- 2006) 

4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ 

Ζ Βηνινγία ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ρνιηθά Δγρεηξίδηα) κε 

έκθαζε ζηε Γελεηηθή θαη Βηνηερλνινγία. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. Ζ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ζ κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο ηνπ Harold 

Hungerford . 

5. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ & ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ 

5.1 Γεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο (Peer reviewed journals) 

• Boyd E, Theriault A, Goddard JP, Kalaitsidaki M, Spathas DH, Connor JM (1989) 

Chromosomal assignment of a glutamic acid transfer RNA gene to region 1p36. Hum Gen 81: 

153-156. 

• Affara NA, Chambers D, O'Brien J, Habeebu SSM, Kalaitsidaki M, Bishop C, Ferguson-Smith 

MA. (1989) Evidence for distinguishable transcripts of the putative testis determining gene (ZFY) 

and mapping of homologous cDNA sequences to chromosome X, Y, and 9. Nucleic Acids Res 

17: 2987-2999 

• Kalaitsidaki M, Cox T, Chakravarti A, Antonarakis SE (1992) Cloning and linkage mapping of 

three polymorphic tetranucleotide (TAAA)n repeats on human chromosome 21. Genomics 14, 

1071-1075. 

• Warren A, McInnis M, Blaschak J, Kalaitsidaki M, Petersen P, Chakravarti A, Antonarakis SE. 

(1992) Dinucleotide repeat (GT)n markers on chromosome 21 Genomics 14, 818-819. 

• Tanzi R, Vaula Romano D, Mortilla M, Huang T, Tupler R, Wasco W, Hyman B, Haines J, 

Jenkins B, Kalaitsidaki M, Warren A, McInnis M, Antonarakis SE, Karlinsky H, Percy M, 

Connor L, Growdon J, Crapper-McIachlan D, Gusella J, St George-Hyslop P (1992). Assesment 

of Amyloid b-Protein Gene Mutations in a Large Set of Familial and Sporadic Alzheimer Disease 

Cases. Am J Hum Genet 51: 273-282. 

• Warren AC, McInnis M, Kalaitsidaki M, Cox T, Blaschak J, Chakravarti A, Antonarakis SE 

(1993) D21S120, A highly polymorphic (GT)n narker closely linked to the β-amyloid protein 

precursor (APP) gene. Hum Genet 91: 87-88. 

• Chen H, Kalaitsidaki M, Warren A, Avramopoulos D, Antonarakis SE (1993) A novel zincfinger 

cDNA with a polymorphic pentanucleotide repeat (ATTTT)n maps on human chromosome 

19p. Genomics 15: 621-625. 



 160 

• αιαβνχξα Κ, Καιαηηδηδάθε Μ, νθνθιένπο Υ, Φξπζίξα Δ, Μαχξνπ Α, Μεηαμσηνχ Αηθ 

(2002) Κιηληθή θαη κνξηαθή κειεηε ησλ ζπλδξφκσλ Prader-Willi θαη Angelman. Γεδνκέλα ηεο 

κειέηεο ηελ πεξίνδν 1994-1998. Νέα Παηδηαηξηθά Υξνληθά, 2, 4:249-256 

• Salavoura K, Sofocleous C, Mavrou A, Kalaitzidaki M, Frysira H, Kolialexi A, Zafiriou D, 

Yapijakis C, Metaxotou E. (2003). Prader Willi and Angelman syndromes in the Greek 

population: a clinical and molecular study. Balkan Journal of Μedical Genetics Vol 6 (1&2), 27- 

32 

• Filippaki A & Kalaitsidaki M. The use of Environmental Education as a vehicle for inclusive 

education. Theoretical considerations and results from a preliminary study (ππν δεκνζίεπζε) 

5.2. Aλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα κε θξηηέο πνπ δεκνζηεχηεθαλ σο πεξηιήςεηο ζηνλ 

ηφκν ηνπ ζπλεδξίνπ (ηε Βηνινγία, δελ εθδίδνληαη ηα πξαθηηθά. Μνλν νη πεξηιήςεηο ησλ 

αλαθνηλώζεσλ ή νκηιηώλ) 

1. Kalaitsidaki M, Theriault A, Boyd E, Affara NA, Cooke A, Ferguson-Smith MA (1987). Y-

specific 

sequences located in distal Xp in one of two X chromosomes in twelve X-Y interchange males. 

Human 

Gene Mapping 9: Ninth International Workshop on Gene Mapping. Cytogenet Cell Genet 46: 635- 

636.(πεξηνδηθφ επξείαο θπθινθνξίαο) 

2. Kalaitsidaki M, Ferguson-Smith ME, Bastsone P, Dunlop A, Stirling A, Swindlehurst C, Boyd E. 

(1988) Identification of a Y: 15 translocation by means of in situ hybridisation. J Med Genet 25: 280- 

281. 

3. Kalaitsidaki M, Goddard JP, Boyd E. Chromosomal localisation of a human glutamic acid tRNA 

gene 

(tRNA Glu) in the gorilla, chimpanzee and orαngutan. (1989) .Human Gene Mapping 10: Tenth 

International Workshop on Gene Mapping. Cytogenet Cell Genet 51, 1021. 

4. Warren A, McInnis M, Kalaitsidaki M, Adelsberger P, Lewis J, Antonarakis S (1991). 

Polymorphisms 

of dinucleotide repeats as linkage markers for chromosome 21. Proceedings of the 8th International 

Congress of Human Genetics. Am J Hum Gen Supplement 49, A2094. 

5. Kalaitsidaki M, Mavrou A, Salavoura K, Metaxotou C .Molecular studies of Prader-Willi and 

Angelman syndrome patients using microsatellite repeats from chromosome 15. American Society of 

Human Genetics 43rd Meeting, New Orleans, 5-9 Sept 1993.Αm J. Hum Gen (1993) Supplement 53, 

Α1179 

6. Kalaitsidaki M, Salavoura K, Mavrou A, Tziropoulou M, Metaxotou C (1994) Molecular 

investigation 

of Angelman syndrome patients and typical and atypical Prader-Willi patients. European Society of 

Human Genetics 26th annual meeting, Paris 1-5 Ηνπληνπ 1994, Βηβιίν Πξαθηηθσλ ζπλεδξίνπ, 402 

7. Kalaitsidaki M, Mavrou A, Metaxotou C (1994) Screening for CGG amplification in patients 

referred 

for cytogenetic Fragile X testing and their mothers. 1st Balkan Meeting on Human Genetics, 

Απγνπζηνο 

31-επηεκβξηνο 3 1994, Thessaloniki, Βηβιίν Πξαθηηθψλ ζπλεδξίνπ, P124 

8. Καιατηδηδάθε Μ, Μαχξνπ Α, Μεηαμσηνχ Α. Μνξηαθή Γηάγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηνπ Δπζξαπζηνπ 

Υ. 

21ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μαηνο 1995, Βηβιίν Πξαθηηθψλ ζπλεδξίνπ, 483 

9. Youroukos S, Thomaidis L, Fouseki A, Kalaitsidaki M. Clinical characteristics and developmental 

profile of children with fragile X syndrome (1995) The Mediterranean Meeting of child Neurology, 

October 1995, Portoroz, Slovenia. Πεξηιακβάλεηαη ζην Βηβιίν Πξαθηηθψλ ζπλεδξίνπ 

10. Καιατηδηδάθε Μ, αιαβνχξα Κ, Μαχξνπ Α, Μεηαμσηνπ Α. χλδξνκα Prader-Willi θαη 

Angelman. 

Γηάγλσζε κε κνξηαθέο ηερληθέο.. 33ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθφ πλέδξην, Λήκλνο, Ηνχληνο 1995, 

Βηβιίν 

Πξαθηηθψλ ζπλεδξίνπ, 6Α 

11. Καιατηδηδάθε Μ, Μαχξνπ Α, Μεηαμσηνχ Κ Μνξηαθή Γηάγλσζε ζπλδξφκνπ Δπζξαχζηνπ Υ.. 

34ν 

Παλειιήλην Παηδηαηξηθφ πλέδξην Ρνδνο 1996. Βηβιίν Πξαθηηθψλ ζπλεδξίνπ, 308Α 
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12. Θσκατδνπ Λ, Γηνπξνχθνο , Καιατηδηδαθε Μ, νθνθιένπο Υ, Μεηαμσηνπ Α. Κιηληθε έθθξαζε 

ζπλδξφκνπ Δπζξαπζηνπ Υ ζε ζήιεηο θνξείο. 34ν Παλειιήλην Παηδηαηξηθφ πλέδξην , Ρφδνο 1996. 

Βηβιίν Πξαθηηθψλ ζπλεδξίνπ, 309Α 

13. L. Thomaidis, M. Stefou, S Youroukos, A Fouseki, M Kalaitsidaki Developmental study of 

children 

with Fragile X syndrome .Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability, Dublin 

12-14 επηεκβξίνπ 1996. Πεξηιακβάλεηαη ζην Βηβιίν Πξαθηηθψλ ζπλεδξίνπ 

14. Sofocleous C, Kalaitsidaki M, Mavrou A, Metaxotou C, Kattamis C Molecular analysis of the 

FMR-1 

gene in mentally retarded Greek children. 1st European Cytogenetics Conference, July 1997, Athens. 

Cytogenetics Cell Genetics 77: 123 (1997) (πεξηνδηθφ επξείαο θπθινθνξίαο) 

15. Fryssira H, Stabouli S, Kolialexi A, Kalaitzidaki M, Mavrou A, Metaxotou C. Williams 

syndrome and 

elastin gene deletions. 3rd Balkan Meeting on Human Genetics, Thessaloniki, August 26-30, 1998. 

Βηβιίν Πξαθηηθψλ 0.13 

16. Salavoura C, Tzavelas E, Sophocleous C, Kalaitzidaki M, Yiouroukos S, Fryssira H, Mavrou A, 

Metaxotou C. Clinical and molecular diagnosis of Angelman syndrome in Greece.1st World 

Conference 

of the International Angelman Syndrome Organization, July 4-8, Tampere, Finland, 2000 .Πεξίιεςε 

www.congcreator.com/iaso/s_genetics3.html 

5.3 Γεκνζηεύζεηο ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο - εηδηθέο εθδόζεηο 

1. Καιατηδηδάθε Μ. ύλδεζε γνληδίσλ κε πνιπκνξθηθέο ζέζεηο-RFLPs- H έλλνηα ηνπ lod score, 

ζην 

Δθαξκνγέο ηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο ζηελ Αηκαηνινγία, Λνπθφπνπινο Γ & Μαληάηεο Γ (επηκ) ζει 

243- 

254 ,Διιεληθή Αηκαηνινγηθή Δηαηξεία 1996, 

2. Καιατηδηδάθε Μ. Γηάγλσζε γελεηηθώλ λνζεκάησλ κε κνξηαθέο ηερληθέο-Έκκεζε δηάγλσζε 

ζην 

Δηδηθά Μεηεθπαηδεπηηθά εκηλάξηα Α' Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλ/κηνπ Αζελψλ, Σεχρνο 1, Καηηάκεο 

Υ 

& Καλαβάθεο Δ (επηκ), ζει.95-110, Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Εήηα, Αζήλα 1995 

3. Καιατηδηδάθε Μ. Γηάγλσζε γελεηηθώλ λνζεκάησλ κε ηερληθέο αλάιπζεο DNA-Έκκεζνο 

ηξόπνο 

δηάγλσζεο ζην Κιηληθά θξνληηζηήξηα: Δθαξκνγέο ησλ Μνξηαθψλ Σερληθψλ ζηελ u921 Ηαηξηθή, 

Λνπθφπνπινο Γ (επηκ) ηφκνο 5, ηεχρνο 2, ζει 51-62, Ηαηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ, 1993 

4. Καιατηδηδάθε Μ. Δπέθηαζε επαλαιακβαλόκελσλ αθνινπζηώλ σο αηηία γελεηηθώλ λνζεκάησλ 

ζην 

χγρξνλεο Δμειίμεηο ζηελ Ηαηξηθή Γελεηηθή, Μπαξηζφθαο Υ (επηκ) ζει 23-31 Ηαηξηθή Δηαηξεία 

Αζελψλ, 

Αζήλα, 1997. 

5.4 πγγξαθή ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ Βηνινγίαο Λπθείνπ 

� Με νκάδα ζπγγξαθέσλ κειώλ ηεο Παλειιήληαο Δλσζεο Βηνιόγσλ, Βηνινγία Θεηηθήο 

Καηεύζπλζεο Β Σάμεο Λπθείνπ (ΟΔΓΒ 2001) 

Ζ ζπγγξαθή έγηλε θαηφπηλ πξνθήξπμεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ην 1999 γηα ηελ ζπγγξαθή 

εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ γηα ηα καζήκαηα Βηνινγίαο ηνπ Λπθείνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ 1. Απφ 

ηελ 

Παλειιήληα Δλσζε Βηνιφγσλ θαηεηέζεζαλ 4 εθπαηδεπηηθά παθέηα πξνο θξίζε εθ ησλ νπνίσλ θαηφπηλ 

αμηνιφγεζεο εγθξίζεθε ε εθδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ γηα ηελ Β Σάμε Θεηηθήο Καηεχζπλζεο 

(Αλζξσπνινγία). ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν έρσ γξάςεη ηελ ελφηεηα Αηζζήζεηο. Δπηπιένλ εγξαςα ηελ 

εηζαγσγή ζην βηβιίν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ- κηα ζχλνςε ζρεηηθά κε ηε κάζεζε, ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηελ αμηνιφγεζε. 

� Καιατηδηδάθε Μ & Παληαδίδεο Γ, Βηνινγηα Γ Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο, αλακνξθσκέλε 

έθδνζε (ΟΔΓΒ 2002) 

Ζ ζπγγξαθή απηή έγηλε κε αλάζεζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο (Τ.Α 21/27-2-2002) Πξφθεηηαη γηα 

εθπαηδεπηηθφ παθέην (βηβιίν ηνπ καζεηή. βηβιίν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, εξγαζηεξηαθφ νδεγφ θαη 

ηεηξάδην αζθήζεσλ γηα ηνλ καζεηή). Σν βηβιίν πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα Αλζξσπνο θαη Τγεία, 
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Αλζξσπνο θαη Πεξηβάιινλ θαη Δμέιημε. Δθηνο απφ ζπγγξαθή θεηκέλνπ αλέιαβα ηελ επηινγή ησλ 

εηθφλσλ, ηελ ζπγγξαθή ησλ παξαζεκάησλ , ηελ πξνζζήθε εξγαζηψλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ γηα θάζε 

θεθάιαην, θαη ηελ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα εηζαγσγή 

γεληθά γηα ηε δηδαζθαιία θαη εηδηθφηεξα γηα ηε δηδαθηηθή ηεο Βηνινγίαο, θαζψο θαη πξνηάζεηο θαη 

παξαηεξήζεηο γηα θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα. Σν βηβιίν δηδάζθεηαη ζηα Λχθεηα ηεο ρψξαο απφ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2002 κέρξη ζήκεξα 

6. ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ – ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

6.1 ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΤΝΔΓΡΗΧΝ 

1)Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πκπνζίνπ ηεο Παλειιήληαο Δλσζεο Βηνιφγσλ κε ζεκα 

«Βηνινγηα, Ζ Δπηζηήκε ηνπ 21νπ αησλα» Αζήλα, 19-20 Μαξηηνπ 1994. 

2)Αληηπξφεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πκπνζίνπ ηεο Παλειιήληαο Δλσζεο Βηνιφγσλ κε 

ζεκα 

«Οη Βηνινγηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Γεκόζηαο Τγείαο» πνπ 

έγηλε 

ζην Ακθηζέαηξν ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Παλ/κηνπ Αζελψλ, Μάξηην 1997, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ηκήκα 

Βηνινγίαο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλ/κηνπ Αζελψλ ππν ηελ αηγίδα ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο 

Δξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. 

3)Γξακκαηέαο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2νπ Παλειιήληνπ ζπλεδξίνπ Μνξηαθήο Βηνινγίαο 

ζηελ 

Τγεία κε ζέκα «Ζ Μνξηαθή πιεξνθνξία θαη ε αμηνπνηεζε ηεο»Αζήλα, ζηηο 5 θαη 6 Οθησβξίνπ 

2001 ζην 

Θέαηξν Κνιιεγίνπ Αζελψλ ππν ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

4)Μέινο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Γηεκεξίδαο ηεο ΠΔΒ κε ζέκα Ζ δηδαζθαιία θαη ε Πξώζεζε ηεο 

Βηνινγίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Αζήλα, Μάξηηνο 2003. 

5)Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο Ζκεξίδαο κε ζέκα Γηαζεκαηηθή Πξνζέγγηζε- Δπέιηθηε Εώλε, 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ρέζπκλν, 24 Μαξηίνπ 2003. 

Οκηιεηέο 

ηακάηεο Αιαρηψηεο, πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

6) Μέινο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 3νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Βηνινγία & Τγεία, 20-21 Μαξηίνπ 

2004, 

Ηδξπκα Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ Αθαδεκίαο Αζελψλ. 

6.2 πληνληζκόο-δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε επηζηεκνληθέο νκάδεο, νξγαλώζεηο, εξγαζηήξηα, 

πεξηνδηθά θιπ 

- 1995-1997 Αληηπξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Δλσζεο Βηνιφγσλ. 

- 1997- 2004 Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Παλειιήληαο Δλσζεο Βηνιφγσλ 

- Σακίαο Γ Δληαίνπ Φνξέα Γηδαζθφλησλ ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο Παλ/κηνπ Κξήηεο (Φεβξ 2007- 

Φεβξ2009 ) 

- Σακίαο Γ Δληαίνπ Φνξέα Γηδαζθφλησλ ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο Παλ/κηνπ Κξήηεο (απφ Φεβξ 

2009) 

6.4 πκκεηνρή ή ζπληνληζκόο εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ 

6.4.1 Τπήξμα πλεξεπλεηήο ζηα θαησζη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα: 

• Κπηηαξνγελεηηθέο θαη κνξηαθέο κειέηεο ζε αζζελείο κε ζχλδξνκν Prader-Willi (ρξεκαηνδφηεζε 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 1992) 

• Ζ ηερληθή ηνπ πβξηδηζκνχ in situ γηα ηε δηεξεχλεζε ρξσκνζσκηθψλ αλσκαιηψλ (ρξεκαηνδφηεζε 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 1994) 

• Μειέηε αζζελψλ κε ζχλδξνκν Prader-Willi κε επαλαιακβαλφκελεο αθνινπζίεο CA 

(ρξεκαηνδφηεζε 

Παλ/κην Αζελσλ, 1994) 

• Μνξηαθή Αλάιπζε ηνπ Γνληδίνπ FMR-1 ζε αζζελείο θαη κέιε u964 ησλ νηθνγελεηψλ κε ζχλδξνκν 

Δπζξαχζηνπ Υ ζηνλ Διιεληθφ Πιεζπζκφ. Κνηλν Eξεπλεηηθφ Πξφγξακκα Διιάδαο-Κχπξνπ 

(ρξεκαηνδφηεζε Γεληθή Γξακκαηεία Δξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 1996) 

• «Αλάπηπμε λεσλ βηνηερλνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε δηάγλσζε, πξφιεςε θαη ζεξαπεία 

θιεξνλνκηθψλ 

θαη επίθηεησλ λνζεκάησλ ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ» (ΔΠΔΣ 1995-1997) 
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• πκκεηνρή ζην πξφγξακκα Actions for raising critical awareness on the environment and 

diffusion of scientifically sound information regarding the European policies on the environment 

among citizens (ARCA) πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ Δπξσπαηθή Γηεχζπλζε Πεξηβαιινληνο 

(DG12), call2001, ζεκαηηθφο αμνλα REV3.1, Communication and policy (European Commicion, 

Grant SUB 01/324480). Γηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Ηαλ2002- Ηνχλ2003. Δπηζηεκνληθφο 

ππεχζπλνο: Professor M Pilo,Universita degli Studi di Genoa. 

6.4.2 Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ζην πξφγξακκα «Φάζκα θιηληθψλ θαη κνξηαθψλ γελεηηθψλ 

επξεκάησλ ζε 

αζζελείο κε πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε ρξσκνζσκηθήο αηηηνινγίαο, Πξφιεςε κε πξνγελλεηηθφ έιεγρν 

(Τπνπξγείν Τγεηαο θαη Κνηλσληθσλ Αζθαιηζεσλ 1996). 

-Παξαγσγή «Οδεγνύ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην Γεκνηηθν ρνιείν ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή» (επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο Μ. Καιατηδηδάθε) πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 

Πξφγξακκα ΠΡΟΜΖΘΔΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ηνλ Ηνχλην 1999. 

7. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

7.1 Πξνπηπρηαθό δηδαθηηθό έξγν (ΠΣΓΔ) 

• Γηδαζθαιία καζεκάησλ 

ΓΔΝΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ(Δ02Π08), 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ(Δ02Π09), 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Δ02Π11), 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ (Δ02Π010) 

7.2. Γηδαζθαιείν ΠΣΓΔ Παλ/κηνπ Κξήηεο Μαξία Ακαξηψηνπ : Γηδαζθαιία καζεκάησλ 

Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε Θεσξία θαη Πξάμε, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, Οηθνινγηα, 

νηθνζπζηήκαηα θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

7.3 Γηδαζθαιείν ΠΣΠΔ : Γηδαζθαιία καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ πξνζρνιηθή 

βαζκίδα 

7.4 Μεηαπηπρηαθό δηδαθηηθό έξγν: 

επνπηεία κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ 

1) ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΛΖΦΔΧΝ ΣΧΝ ΓΑΚΑΛΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ, Καξαηάζνο Νηθνο, 2005 

2) ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΔΝΟ ΚΟΗΝΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ, Φηιηππάθε 

Ακαιία (ππν εμέιημε) 

8. ΟΜΗΛΗΔ ΚΑΣΟΠΗΝ ΠΡΟΚΛΖΔΧ 

1. Απνκόλσζε θαη ραξαθηεξηζκόο πνιπκνξθηθώλ δεηθηώλ απν ην αλζξώπηλν ρξσκόζσκα 21. 

εκηλάξηα Μνξηαθήο Ηαηξηθήο, Α‘ Παζνινγηθή Κιηληθή Παλ/κηνπ Αζελψλ, Ακθηζέαηξν Λαηθνχ 

Ννζνθνκείνπ, Αζήλα Οθηψβξηνο 1992 

2. Πνιπκνξθηζκνί ζην αλζξώπηλν DNA νθεηιόκελνη ________ζε επαλαιήςεηο δπν 

 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΚΑΛΟΓΗΑΝΝΑΚΖ ΠΔΛΑΓΗΑ 

 

Πηπρία 

Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο , Πηπρίν D.E.A. ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο- 

πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή απφ ην    Παλεπηζηήκην Paris-V, Sorbonne  ζην Παξίζη  θαη Γηδαθηνξηθό 

Γίπισκα, (ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ θαζεγεηή Le Thanh Khoi) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο- πγθξηηηθή 

Παηδαγσγηθή (κε βαζκφ άξηζηα θαη επαηλεηηθή δηάθξηζε) απφ ην Παλεπηζηήκην Paris-V, Sorbonne  

ζην Παξίζη  

Δπηζηεκνληθά θαη δηδαθηηθά  ελδηαθέξνληα 
πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή- Δπξσπατθή θαη Οηθνπκεληθή Γηάζηαζε ζηελ Δθπ/ζε- Ζ εθπαίδεπζε ζηηο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο - Κνηλσληθνπνίεζε θαη πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε-ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ 

ρνιείνπ 

πγγξαθηθό-Δξεπλεηηθό Έξγν 

 (7 κνλνγξαθίεο -3 επηκέιεηεο) 

-Europe in Primary School in Greece, The Crete Case-Study, Pavic Publications, U.K., 1992,  
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-Έιιελεο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, εκπεηξηθή έξεπλα θαη δηεζλήο 

αλαθνξά, Αζήλα, Γξεγφξεο, 1993 

-Ζ Δπξώπε θαη ε Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά, ζε ζπλεξγαζία, Αζήλα, Γξεγφξεο, 1995   

-Ζ Δθπαίδεπζε ζηελ Δπξώπε, ηάζεηο θαη πξννπηηθέο ζε ζπλεξγαζία, Αζήλα, Γξεγφξεο 1996 

-Πξνζεγγίζεηο ζηε πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή. Σόπνη θαη Σξόπνη, Σνκέο θαη Παξαδείγκαηα, Αζήλα, 

Δθδφζεηο Μ. Π. Γξεγφξε, 1998, 125ζ. 

-M.Sadler-I.Kandel-N.Hans θαη ε πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή. Αλαδεηήζεηο θαη Πξνβιεκαηηζκνί κέζα από 

ην έξγν ηνπο, Αζήλα, Δθδφζεηο Gutenberg, 1998. 

-πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή: Μηα γαιιόθσλε Πξνζέγγηζε, (Πξφινγνο Lê Thành Khôi), Κείκελα 

Παηδείαο, Δπηκέιεηα εηξάο: Μ. Καΐια, Guy Berger, Δ. Θενδσξνπνχινπ, Αζήλα, Δθδφζεηο Aηξαπφο 

2002 

-Ο Κόζκνο ηεο Δθπαίδεπζεο. Μηα όςε ηνπ ζύγρξνλνπ ζπγθξηηηθνύ παηδαγσγηθνύ ιόγνπ ζηα ηέιε ηνπ 

20νύ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηώλα, Αζήλα, Αηξαπφο, 2005 

-«Πνίνλ παηδεπηηθόλ ζύζηεκα πξνθξηηένλ;». Σν πγθξηηηθό Παξάδεηγκα ζηελ Παηδεία ηεο Κξήηεο. Από 

ηηο ηαμηδησηηθέο εληππώζεηο ζηνλ ιόγν πεξί παηδείαο ησλ „πεπνιηηηζκέλσλ ρσξώλ‟, Αζήλα, Δθδφζεηο 

Αηξαπφο, 2005.  

-Πεξί πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο ή πξνο έλαλ πξνκεζετθό νπκαληζκό ζηε Νέα Κνζκόπνιε, Αζήλα, 

Αηξαπφο 2009 (επηκέιεηα) 

 

πγγξαθέαο 90 πεξίπνπ άξζξσλ ζηελ ειιεληθή, αγγιηθή, γαιιηθή, ηνπξθηθή θαη αξαβηθή γιψζζα. 

Βι. ελδεηθηηθά ζπλεξγαζίεο ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο θαη αθηεξψκαηα, θ.ιπ:  

 

 ‗Ancient Greek Logos: an invitation to historical-comparative discourse on education‘ in: 

Mediterranean Journal of Educational Studies, 3/1 (1988)1-12, Σν ρνιείν θνξέαο πνιηηηθήο 

θνηλσληθνπνίεζεο: Ζ ειιεληθή εκπεηξία θαη νη επξσπατθέο ηάζεηο», ζηελ αξαβηθή γιψζζα ( έρεη 

κεηαθξαζηεί απφ ηε θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γακαζθνχ Dr. Asma Elias-Suyyagh): ζην: 

Al-Mouallim Al Arabi, no 4, 1992, ζζ. 48-56., «Tradition and Socio-economic Status are Greek keys 

to Academic Succes», (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο G. Flouris, J. Spyridakis, J. Reed Campbell) ζην: 

International Journal of Educational Research, Pergamon, vol. 21, no7, 1994, chapter 5:705-711., 

«The Quest for a European Identity. The Case of Education in Greece», ζην: Greek-American Review, 

June, 1995, ζζ.17-18, «Παγθφζκηα Δθπαηδεπηηθά Πξνβιήκαηα θαη χγρξνλεο Λχζεηο», (ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γηψξγν Φαραξφπνπιν) ζην: Π. Καινγηαλλάθε-Β. Μαθξάθε (επηκ.), φπ.π., ζζ. 9-19, 

«Native Culture and Supranational Awareness» (ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν: Towards Intercultural  

Language Teacher Education (G.M.Willems, F.Courtney, E.Aranda, M.Cain, J.Richie, eds.), HAN 

Nijmegen, The Netherlands, 1998, ζζ. 31-42, «Ζ πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή ζηνλ αγγιφθσλν 

επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ ηχπν, ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο», ζην ζπιινγηθφ δίγισζζν ηφκν: 

«πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή, Αθηέξσκα ζηνλ Αλδξέα Καδακία», (επηκ. . Μπνπδάθε), Αζήλα, Δθδφζεηο 

Gutenberg, 2000, ζζ. 195-223, «πγθξηηηθή Δθπαίδεπζε θαη Δθπαηδεπηηθά Φαηλφκελα: κηα 

ζεσξεηηθή-θξηηηθή πξνζέγγηζε», ζην: πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή ΗΗΗ, Θεσξεηηθά κεζνδνινγηθά 

πξνβιήκαηα θαη ζύγρξνλεο ηάζεηο ζηε δηεζλή εθπαίδεπζε (β΄έθδνζε ζπκπιεξσκέλε), Αζήλα, 

Gutenberg, 2001, ζζ. 37-55, «Ролъ древнегреческой мифологии в европейском образовании» («Ο 

Ρόινο ηεο αξραίαο Διιεληθήο Μπζνινγίαο ζηελ Δπξσπατθή Δθπαίδεπζε») (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μ. 

Βάκβνπθα, ζηε ξψζηθε γιψζζα), ζην: Педагогика, ζηε ζηήιε: Сравнителъная Педагогика 

(πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή), Ρψζηθε Αθαδεκία Δθπαίδεπζεο, 10 (2001)75-81, «πγθξηηηθέο 

Παηδαγσγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. Ζ πεξίπησζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πεξηνδηθψλ 

ζηελ Κξήηε», ζην: Δπίθαηξα Θέκαηα Ηζηνξίαο Δθπαίδεπζεο, Θεκαηηθή Δλφηεηα: πγθξηηηθέο 

Πξνζεγγίζεηο, επηκέιεηα: . Μπνπδάθεο, Αζήλα, Gutenberg, 2002, ζζ. 291-312, «Ζ δηαπαηδαγψγεζε 

ηνπ πνιίηε ζηνλ 21
ν
 αηψλα: Μεξηθέο φςεηο θαη δηιήκκαηα», ζην: Δθπαηδεπηηθή, Οηθνγελεηαθή θαη 

Πνιηηηθή Φπρνπαζνινγία, ηφκνο Γ΄, Γηαζηάζεηο παζνγέλεηαο ζην θνηλσληθνπνιηηηθό πιαίζην, επηκέιεηα: 

Ν. Πνιεκηθφο, Μ. Καΐια, Φ. Καιαβάζεο, Αζήλα, Αηξαπφο, 2002, ζζ. 337-347, «Πνιηηηθή 

Κνηλσληθνπνίεζε θαη ρνιείν: ζπγθξίζεηο, φςεηο θαη πξννπηηθέο», ζην: Παηδεία θαη Πνιίηεο. Ζ 

παηδεία ηνπ πνιίηε ηεο Διιάδαο, ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ Κόζκνπ,  επηκέιεηα: Α. Καδακίαο- Λ. 

Πεηξνληθνιφο, Αζήλα, Αηξαπφο, 2003, ζζ. 151-172, «πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή Δπηζηεκνινγηθά θαη 

Μεζνδνινγηθά Εεηήκαηα» (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Α. Καδακία), ζην: Δπηζηήκεο Αγσγήο, 1(2003)7-24, 

«Homo Politicus: Home Comparativus?  θέςεηο γηα ηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε ζήκεξα απφ ηε ζθνπηά ηεο 

πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο», ζην: πγθξηηηθή θαη Γηεζλήο Δθπαηδεπηηθή Δπηζεώξεζε, 2(2004)127-139. 
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«Women and Political Socialization: the case of ‗Anthologies‘ in Greek Primary    Schools, in: Re-

defing the female identity, Greek-Turkish Approches, Editors: M.  Kaila, Guy Berger, E. 

Theodoropoulou, Athens, Atrapos, 2004, ζζ. 445-454. (Ο  ηφκνο απηφο έρεη εθδνζεί θαη ζηελ 

ηνπξθηθή γιψζζα), «Θεκειησηέο ηεο πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο: ε πεξίπησζε ηνπ Isaac Kandel 

(1881-1965), ή  What do we compare? … The Comparison is of ideas, ideals and ‗forms‘», ζην: 

Ηζηνξηθν-Κνηλσληθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε, ηφκνο αθηέξσκα ζηνλ Β. Μαζζηάια, (επηκέιεηα 

Μ. Καζζσηάθεο- Γ.Φινπξήο), Αζήλα, Αηξαπφο, 2005, ζζ. 324-337, Calogiannakis P. Kazamias A., 

‗the modernist beginnings of Comparative Education: the Proto-scientific and the reformist-meliorist 

administrative motif‘, ζην: International Handbook of Comparative Education, vol.1-2, R. Cowen, 

A.Kazamias, Springer, 2009, pp. 11-36. 

 

πκκεηνρέο ζε δηεζλή ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό 

Πάλσ απφ 80 ζπλέδξηα θαη εηζεγήζεηο (ζηελ Διιάδα, ηελ Δπξψπε θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ). 

Γηδαθηηθή –Δξεπλεηηθή Δκπεηξία 

-Γηδαζθαιία ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο  (σο Καζεγήηξηα απφ ην 2005) 

-Γηδαζθαιία ζην Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα ηνπ ίδηνπ Παλ/κίνπ 

-Γηδαζθαιία ζηε ΔΛΜΔ θαη ΔΛΓΔ Ζξαθιείνπ θαζψο θαη ζηα ΠΔΚ Ζξαθιείνπ  

-Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο Σεθκεξίσζεο ηεο UNESCO (2 έηε) 

-Γηδαζθαιία ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Μφξθσζεο θαη Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

Παξηζηνχ (1990) 

-Γηδαζθαιία ζην Παλεπηζηήκην Saint John ηεο Νέαο Τφξθεο (1995) 

Μέινο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ/Δλώζεσλ 

κέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο (Π.Δ.Δ.), ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πγθξηηηθήο 

Παηδαγσγηθήο (ΔΛ.Δ..Δ.), ηεο Γαιιηθήο Δηαηξείαο πγθξηηηθήο Δθπαίδεπζεο (AFEC), ηεο 

Ακεξηθαληθήο ΄Δλσζεο Παηδαγσγηθήο ΄Δξεπλαο (A.E.R.A) θαη ηεο Γηεζλνχο ΄Δλσζεο πγθξηηηθήο 

Παηδαγσγηθήο (C.I.E.S.)  

πληνληζηηθό επηζηεκνληθό έξγν: 

-πληνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο RIF 11 ΔΔ( ― Ζ Δπξψπε θαη ε Πνιηηηζηηθή 

Κιεξνλνκηά‖) :7 έηε 

-πληνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Jean Monnet: ―Ζ Δθπαίδεπζε ζηελ Δπξψπε‖, ηεο 

ρνιήο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο: 7 έηε 

-πληνληζκφο ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο Η ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (απφ ην 1990 κέρξη 

2010) 

-Γηεπζχληξηα ηνπ Α΄Σνκέα ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (2005-2008) 

-Γηεπζχληξηα χληαμεο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ ‗Δπηζηήκεο Αγσγήο‘ (απφ ην 2006 κέρξη 

ζήκεξα) 

-Αλ. Πξφεδξνο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. (α΄εθινγή 2007-2009, β΄εθινγή 2009-2011). 

-Γηεπζχληξηα ηνπ Π.Δ.Κ. Ζξαθιείνπ (2008-2009).  

 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΚΑΝΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 

1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

ΔΠΧΝΤΜΟ ΚΑΝΑΚΖ 

ΟΝΟΜΑ ΗΧΑΝΝΖ 

ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΜΖΣΡΧΝΤΜΟ ΜΑΡΗΑ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΓΓΑΜΟ 

Γ/ΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΟΓΤΔΧ  6
Α
    

ΣΑΥ. ΚΧΓ. / ΠΟΛΖ 713 07  ΠΟΡΟ  ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  ΚΡΖΣΖ 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΟΗΚΗΑ    2810 - 330518 ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔΡΓΑΗΑ 28310 - 77619 
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Δ-mail    ikanakis@edc.uoc.gr ΚΗΝΖΣΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ  

ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΘΔΖ ΣΟ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ 
    ΚΑΘΖΓΖΣΖ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΘΔΖ 

ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΦΔΚ ΓΗΟΡΗΜΟΤ 

   Οξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη Ο-Α κέζα δηδαζθαιίαο θαη    

   κάζεζεο 

 

  2.1 ΒΑΗΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ  ΠΟΤΓΧΝ 

ΥΟΛΖ    1.  Π.Α. ΡΟΓΟΤ 

   2.   Π.Α..Π.Δ. (ΠΑΝΣΔΗΟ ΑΝΧΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ  

         ΔΠΗΣΖΜΧΝ) – ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΣΟ ΚΣΖΖ    1965 

  1978 

ΤΠΟΣΡΟΦΗΑ   Τπφηξνθνο ηνπ Η.Κ.Τ. γηα 2 έηε ζηελ Π.Α. Ρφδνπ 

 

  2.2 ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΣΗΣΛΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

  Α. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ :    

ΣΗΣΛΟ MAGISTER ARTIUM 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΤΡΗΟ ΚΛΑΓΟ: ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΑ 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΔ ΚΛΑΓΟΗ: ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ, 

ΚΟIΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΥΑΨΓΔΛΒΔΡΓΖ ΓΤΣ.                  

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

ΥΟΡΖΓΟΝ ΗΓΡΤΜΑ    ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΑΨΓΔΛΒΔΡΓΖ  

    ΓΤΣ. ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

ΔΣΟ ΚΣΖΖ     1982 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΓΗΚΑΣΑ 

Α.Π. 2791/15-10-1982 

   ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 

15-10-1982 

ΤΠΟΣΡΟΦΗΑ Τπφηξνθνο Δμσηεξηθνχ ηνπ Η.Κ.Τ. γηα 34 κήλεο (1979-1982) 

    

Β. ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ ΣΗΣΛΟ :    

ΣΗΣΛΟ     Dr  Phil  ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΥΑΨΓΔΛΒΔΡΓΖ ΓΤΣ. ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ     ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΑ 

ΣΜΖΜΑ     ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΥΑΨΓΔΛΒΔΡΓΖ ΓΤΣ.   

    ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

ΥΟΡΖΓΟΝ ΗΓΡΤΜΑ     ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΑΨΓΔΛΒΔΡΓΖ ΓΤΣ.   

    ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

ΔΣΟ ΚΣΖΖ 198

4 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΓΗΚΑΣΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 
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Α.Π. 7344/15-10-1982 30-11-1984 

 

   3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΘΔΔΗ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

1 ΚΑΘΖΓΖΣΖ Π.Σ.Γ.Δ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 

2 ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΛΖΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

 

   4. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ 

Σα εξεπλεηηθά κνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ηεο εηδίθεπζήο κνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

1. ηελ «Οξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ 

ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο». 

2. ηελ «Δπηινγή θαη ηηο ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο ησλ Ο-Α κέζσλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε». 

3. ηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο «Δζσηεξηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη εμαηνκίθεπζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο». 

4. ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε ηεο «Δζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Νενειιεληθνύ δεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ». 

 

   5. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ & ΤΓΓΡΑΦΗΚΟ ΔΡΓΟ 

1 Δξεπλεηηθέο δεκνζηεχζεηο: Γηεζλή Πεξηνδηθά 2 

2  Διιεληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 8 

3 Γεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ 12 

4 Άιια πεξηνδηθά 7 

5 Μνλνγξαθίεο 5 

5 Δπηκέιεηα ζπιινγηθψλ ηφκσλ - πξαθηηθά ζπλεδξίσλ 2 

 

6. ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ – ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

1. Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηξηψλ παλειιελίσλ ζπλεδξίσλ κε δηεζλή ζπκκεηνρή θαη κηαο 

εκεξίδαο. 

2. Μέινο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηεζζάξσλ παλειιελίσλ ζπλεδξίσλ κε δηεζλή ζπκκεηνρή. 

3. Κξηηήο ζε δχν ειιεληθά πεξηνδηθά. 

4. Γηεηέιεζα Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο. 

5. Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Έξεπλαο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο θαη Ο-Α κέζσλ γηα πνιιά ρξφληα. 

6. πληνληζηήο δχν εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

7. Γηεπζπληήο ηνπ ηνκέα «Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο, Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο θαη Δθπαηδεπηηθήο 

Αμηνιόγεζεο». 

 

     7. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 

1. Γηδάζθσ απφ ην επηέκβξην ηνπ 1987 κέρξη ζήκεξα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο κνπ ζην 

πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζπληνλίδσ ην Δπίπεδν ΗΗΗ ηεο ΠΑ, επνπηεχνληαο 

παξάιιεια κηα νκάδα θνηηεηψλ ζε ζρνιεία ηνπ Ρεζχκλνπ. 

2. Γίδαμα ζην ΜΠ ηνπ ΠΣΓΔ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ θαη κέρξη ην 2001, πεξηζζφηεξν απφ 10 ρξφληα, ην 

κάζεκα: «Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή εθαξκνζκέλε ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο». 

3. Γίδαμα γηα ηξία ρξφληα ζην ΜΠ ηνπ Σκήκαηνο ΦΠΦ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην κάζεκα: 

«Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε». 
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4. Έρσ επνπηεχζεη θαη έρσ ζπκκεηάζρεη ζε πνιιέο επηηξνπέο κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ θχθινπ, εληφο θαη εθηφο Σκήκαηνο. 

 

8. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1. Γλσξίδσ πάξα πνιχ θαιά ηε Γεξκαληθή γιψζζα θαη δηαβάδσ θείκελα ζηελ Αγγιηθή. 

2. Υξεζηκνπνηψ πνιχ θαιά ηηο εθαξκνγέο ηνπ MS Office θαη θαηέρσ ηε ρξήζε ηνπ SPSS. 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΚΑΡΑΓΗΧΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

Γεκήηξηνο Καξαγηψξγνο, ηνπ Πάλνπ θαη ηεο Αλαζηαζίαο 

Μφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Γελλεκέλνο ζηνλ Πιάηαλν – Ναππαθηίαο, πξηλ πνιιά ρξφληα 

Έγγακνο, παηέξαο δπν παηδηψλ. 

Δζληθφηεηα / Τπεθνφηεηα: Μεηαλάζηεο ζηνλ Κφζκν 

Σειέθσλα θαη θαμ: 28310 – 77620 ή 6977682085 

e-mail: dkara@edc.uoc.gr 

 

πνπδέο: 

. 

1.  Ph.D., Florida State University, Tallahasee, Florida. USA, 1983 

 α. Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή 

β. Κνηλσληθέο πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε. 

 

2. Education Specialist, (Ed. Sp.) Florida State University, Tallahasee, Florida, USA 1981 

α. Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή 

β. Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα. 

 

3. Masters of Divinity, (M.Div.) Boston Holy Cross School of Theology,  

 Boston, Mass., USA 1978 

 

α. Πνηκαληηθή Φπρνινγία 

β. Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο. 

 

4. Γίπισκα ηνπ Πξνιύηνπ ησλ Σερλώλ (Β. Α), Hellenic College,  

Boston Mass, USA, 1976. 

 

α. Παηδαγσγηθά 

β. Φηινζνθία ηεο Παηδείαο. 

 

5. Γίπισκα Βπδαληηλήο Μνπζηθήο: Χδείν Πεηξαηψο (Παξάξηεκα Λακίαο, 1972) 

 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία: 

 

1983 – 1984, Florida A&M University, Tallahasee, Florida,  

Δληεηαικέλνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. 

 

1984 – 1987, Florida Gualf Coast C. College, Panama City, Florida 

 

Δληεηαικέλνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. 

 

1987 – κέρξη ζήκεξα: 

 

Γηδάζθεη Κνηλσληθέο πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε.  

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 
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ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο 

 Παλεπηζηήκην Κξήηεο. 74 100, Ρέζπκλν 

 

Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα: 

 

ην επίθεληξν ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ ελδηαθεξφλησλ, εθηφο ηεο Μεζνδνινγίαο ησλ Κνηλσληθψλ 

πνπδψλ ζηελ Δθπαίδεπζε, είλαη ε Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή, θαη ν Γνγκαηηζκφο ζηα ρνιηθά 

εγρεηξίδηα, ηδηαίηεξα, ν ιαλζάλσλ δνγκαηηζκφο ζηελ Δθπαίδεπζε.  

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΚΟΤΡΚΟΤΛΟ ΜΗΥΑΛΖ 

1. Αηνκηθά ζηνηρεία 

 

- Κνχξθνπινο Μηράιεο ηνπ Άγγεινπ θαη ηεο Δηξήλεο, ην γέλνο Φξαγθηνπδάθε 

- Γηεχζπλζε Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Παλ/πνιεο Γάιινπ Ρέζπκλν, ηει 2831077626, email 

mkourk@edc.uoc.gr   

- Θέζε Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ 

 

2. χλνςε αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
1
  

- Απνθνίηεζα απφ ην Μαζεκαηηθφ ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην 1984. 

- Σν 1984-85 πξαγκαηνπνίεζα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην 

Μαζεκαηηθφ ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ LOUIS PASTEUR ηνπ ηξαζβνχξγνπ. Πήξα ηνλ ηίηιν 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (D.E.A.) ηνλ επηέκβξην ηνπ ‘85. Σν ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο 

ήηαλ “Décimaux et fractions: Elaboration d'un système d‟autocorrection fondé sur la double 

programmation” . 

- πλέρηζα ηηο ζπνπδέο θαη ηελ εξεπλεηηθή κνπ δξαζηεξηφηεηα ζην ίδην Παλεπηζηήκην γηα ηελ 

εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Τπνζηήξημα ηε Γηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή ζηα Μαζεκαηηθά κε 

εηδίθεπζε ζηε Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ θαη κε ζέκα “Modélisation mathématique des situations 

aboutissant à des équations du premier degré auprès des élèves des 15-16 ans” ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1991. Πήξα ηνλ ηίηιν ηνπ δηδάθηνξα κε βαζκφ Άξηζηα.  Ζ δηαηξηβή εθδφζεθε απφ ην Institut de 

Recherche de Mathématique Avancée ηνπ Παλ/κίνπ Louis Pasteur ηνπ ηξαζβνχξγνπ (ISSN 0755-

3390 ) 

 

Σν εξεπλεηηθφ κνπ έξγν αθνξά ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ.  

ε αξθεηέο απφ ηηο εξγαζίεο κνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εμεηάδνληαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο: δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, δηδαζθαιία κε κηθξέο νκάδεο ή δεχγε εξγαζίαο, 

δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε απηνδηνξζσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο 

θαζνδεγνχκελεο έξεπλαο. Οξηζκέλεο εξγαζίεο κνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε 

θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε απηνδηνξζσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

ε αξθεηέο εξγαζίεο εμεηάδνληαη κε δηδαθηηθή θαηεχζπλζε ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ή/θαη ηεο 

επηζηεκνινγίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπο ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

Σα ζέκαηα κε ηα νπνία έρσ αζρνιεζεί αθνξνχλ : 

 - ηελ εθκάζεζε ηεο ζηνηρεηψδνπο άιγεβξαο 

- ηε Γηδαθηηθή ηεο Γεσκεηξίαο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν 

- ηε Γηδαθηηθή ηεο Αξηζκεηηθήο θαη ηεο ζηνηρεηψδνπο Θεσξίαο Αξηζκψλ 

- ηε Γηδαθηηθή ηεο ηαηηζηηθήο 

 

3. Άιιεο αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 

3.1 Γηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ 

- Βαζηθφο δηνξγαλσηήο κε ηνπο θ.θ. Σδαλάθε θαη Σξνχιε ηεζζάξσλ Γηεκεξίδσλ Γηδαθηηθήο 

Μαζεκαηηθώλ κε Γηεζλή ζπκκεηνρή ζην Π.Σ.Γ.Δ. (1998, 2000, 2003, 2005). Βαζηθφο δηνξγαλσηήο κε 

ηνπο θ.θ. Αλδξεαδάθε, Καινγηαλλάθε θαη Σδαλάθε κηαο Γηεζλνύο Γηεκεξίδαο Γηδαθηηθήο 

                                                 
1
 πλνπηηθή θαηάζηαζε δεκνζηεχζεσλ δείηε ζηελ ελφηεηα 6  

mailto:mkourk@edc.uoc.gr
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Μαζεκαηηθώλ ζην Π.Σ.Γ.Δ. (2008).
2
  ε ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπλαδέιθνπο, έρνπκε δηνξγαλψζεη 

αθφκε δχν Γηεκεξίδεο Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ. 

 

3.2. πκκεηνρή ζε επηζηεκνληθέο επηηξνπέο πεξηνδηθψλ θαη ζπλεδξίσλ 

(Α) - Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηεο 5th International Conference on Technology in 

Mathematics Teaching (ICTMT5) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 6-9/8/2001 ζην Klagenfurt ηεο 

Απζηξίαο.   

- Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηεο 2nd International Conference on the Teaching of  

Mathematics in tertiary education (ICTM2) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 1-6/7/2002 ζηε Υεξζφλεζν 

ηεο Κξήηεο. 

- Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηεο 3rd Mediterranean Conference on Mathematics 

Education πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 3-5/01/2003 ζηελ Αζήλα. 

- Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ 2
νπ

 πλεδξίνπ γηα ηα Μαζεκαηηθά ζηελ Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε πνπ δηνξγάλσζε ην Μαζεκαηηθφ Σκήκα ηνπ Παλ/κηνπ Αζελψλ, ην Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 

Αγσγήο θαη ην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ θαη ηαηηζηηθήο ηνπ Παλ/κηνπ Κχπξνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 11-13/04/2003 ζηελ Αζήλα 

- Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηεο 6th International Conference on Technology in 

Mathematics Teaching (ICTMT6) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 6-9/10/2003 ζην Βφιν.  

- Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ 26νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Μαζεκαηηθήο Παηδείαο 

πνπ δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία (Δ.Μ.Δ.) θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13-

15/11/2009 ζηε Θεζζαινλίθε.  

- Μέινο ησλ επηζηεκνληθψλ επηηξνπψλ ησλ πέληε Γηεκεξίδσλ Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα (3.1). 

 

(Β) - χκβνπινο έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ “Δξεπλεηηθή Γηάζηαζε ηεο Γηδαθηηθήο ησλ 

Μαζεκαηηθώλ” ηνπ παξαξηήκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο. 

- Δηδηθφο θξηηήο γηα ζέκαηα Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ ζην παηδαγσγηθά πεξηνδηθά “Δπηζηήκεο 

ηεο Αγσγήο” πνπ εθδίδεη ην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη “Μέληνξαο” πνπ εθδίδεη ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

- Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ "Δπθιείδεο Γ'" πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία (Δ.Μ.Δ.) 

- Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο  ηνπ δηεζλνχο πεξηνδηθνχ “Annales de Didactique et des  

Sciences Cognitives” πνπ εθδίδεηαη απφ ην Institut de Recherche sur l‘ Enseignement des 

Mathématiques (IREM) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Louis Pasteur ηνπ ηξαζβνχξγνπ
. 

- Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ "Έξεπλα ζηε Γηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθώλ" πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Έλσζε Δξεπλεηψλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

(ΔΝ.Δ.ΓΗ.Μ.) 

 

4. Δπαγγεικαηηθή απαζρφιεζε  

- Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ επί δεθαεηία ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε  

- Γηδάζθσλ ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξρηθά κε βάζε ην λφκν 407 θαη ζηε ζπλέρεηα σο  

εληεηαικέλνο επίθνπξνο θαζεγεηήο, έσο ην 2006.  

-Σν επηέκβξην ηνπ 2005 ην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο κε εμέιεμε επίθνπξν θαζεγεηή 

Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2006 δηνξίζζεθα ζε απηή ηε ζέζε φπνπ θαη ππεξεηψ 

έσο θαη ζήκεξα. 

 

5.Γηδαθηηθφ έξγν ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

                                                 
2
 Δίλαη ελδηαθέξνλ λα αλαθεξζεί εδψ φηη, ζηελ πεξηνρή ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ, νη 

πξναλαθεξφκελεο δηεκεξίδεο ηηο νπνίεο δηνξγαλψλεη ην Π.Σ.Γ.Δ. είλαη ε κφλε ζπλεδξηαθή 

δξαζηεξηφηεηα κε επξεία δηεζλή ζπκκεηνρή πνπ δηνξγαλψλεηαη κφληκα ζηελ Διιάδα.  Γείηε θαη 

ηζηνζειίδεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ δηεκεξίδσλ: http://www.edc.uoc.gr/5colloquium/ , 

http://www.edc.uoc.gr/4colloquium/  

http://www.edc.uoc.gr/5colloquium/
http://www.edc.uoc.gr/4colloquium/
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- Γεθαέμη ρξφληα απηνδχλακνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, φπνπ 

έρσ δηδάμεη ζην πξνπηπρηαθφ θαη ζην κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Δπίζεο έρσ δηδάμεη ζην κεηαπηπρηαθφ ηνπ 

Μαζεκαηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Π.Κ., ζε ζπλδηδαζθαιία κε ηνλ θ. Κ. Σδαλάθε, ην κάζεκα "Θέκαηα 

Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ". Αθφκε έρσ δηδάμεη επί 5 ρξφληα ζηα πξνγξάκκαηα εμνκνίσζεο δαζθάισλ 

ηνπ ηκήκαηνο. 

 

Σελ πεξίνδν απηή ζπκκεηείρα ελεξγά θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Π.Δ.Κ., 

Γηδαζθαιείν ηνπ Π.Σ.Γ.Δ., δηνξγάλσζε Πηινηηθνχ Δπηκνξθσηηθνχ εκηλαξίνπ εμάκελεο δηάξθεηαο)  

6. Γεκνζηεχζεηο. 

 

6.1. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

- Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηα Μαζεκαηηθά κε εηδίθεπζε ζηε Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθώλ θαη κε ζέκα 

―Modélisation mathématique des situations aboutissant à des équations du premier degré auprès des 

élèves des 15-16 ans‖, Μαζεκαηηθφ ηκήκα Παλ/κίνπ Louis Pasteur ηνπ ηξαζβνχξγνπ, Φεβξνπάξηνο 

1991, εθδφζεθε απφ ην Institut de Recherche de Mathématique Avancée ηνπ Παλ/κίνπ Louis Pasteur 

ηνπ ηξαζβνχξγνπ (ISSN 0755-3390 ) 

6.2. Μνλνγξαθίεο 

- Κνχξθνπινο Μ. : Ζ Γηδαθηηθή αλάιπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ “Αξηζκνί” θαη ην 

ινγηζκηθφ εθδφζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1996 ζηηο εθδόζεηο αββάια (ΗSBN 960- 460- 190-3) 

- Κνχξθνπινο Μ. : Βηβιίν κε ηίηιν ―ηνηρεία Θεσξίαο  Αξηζκψλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε‖  (315ζειίδεο), εθδφζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999 απφ ηηο 

εθδόζεηο Κπξηαθίδε (ISBN 960-343-485-X) 

6.3. Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά ή πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε επηζηεκνληθή επηηξνπή θξίζεο 

- Κνχξθνπινο Μ. (1995). ―Έλα δίθηπν δηδαζθαιίαο γηα ηελ θαηάζηξσζε εμηζψζεσλ πξσηνβάζκησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε θπζηθέο πνζφηεηεο‖, 12
ν
 πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο 

Δηαηξείαο, Ζξάθιεην, πξαθηηθά : Έθδ. Δ.Μ.Δ.,  ζει. 221-228 

- Κνχξθνπινο Μ. (1996). ―Καηάζηξσζε εμηζψζεσλ πξσηνβάζκησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζε πνζφηεηεο: Οη ρψξνη δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο θαη ηα ζρήκαηα δηδαζθαιίαο‖, 

Δξεπλεηηθή Γηάζηαζε ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ, Νν 1, ζει 36-70, Μαζεκαηηθή Δηαηξεία 

Θεζζαινλίθεο 

- Κνχξθνπινο Μ. (1998).  ―Υαξαθηεξηζηηθά ησλ θξηηεξίσλ ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ Αιγνξίζκσλ ηεο Αξηζκεηηθήο θαη ηεο Άιγεβξαο‖, Πξαθηηθά 1
εο

 Γηεκεξίδαs 

Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο θαη ηνπ Γαιιηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Αζελώλ, 

Ρέζπκλν, Πξαθηηθά: Δθδ. Π.Σ.Γ.Δ. Παλ/κηνπ Κξήηεο, Γαιιηθφ Ηλζηηηνχηνπ Αζελψλ, ζει 80-92 ζηα 

Διιεληθά θαη ζει. 224-236 ζηα Γαιιηθά 

- Κνχξθνπινο Μ. (1999) ―ηνηρεία γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ καζεηψλ ζρεηηθά 

κε ηνπο πεξηνδηθνχο δεθαδηθνχο‖ 16
ν
 πλέδξην ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο, Λάξηζα, 

Πξαθηηθά : Έθδ. Δ.Μ.Δ., ζει 317-326 

- Σδαλάθεο K., Κνχξθνπινο M. (1999). ―Ζ ηεθκεξίσζε ζηα καζεκαηηθά: επηζηεκνινγηθά 

δεηήκαηα θαη δηδαθηηθέο πξνεθηάζεηο‖, 4ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή γηα ηε Γηδαθηηθή 

ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε, Ρέζπκλν, 1999, Πξαθηηθά: επηκέιεηα 

Μηραειίδεο Π., Κφιιηαο Α., Μαξγεηνπζάθε Α., εθδ. Π.Σ.Γ.Δ. Παλ/κηνπ Κξήηεο, ζει 433-441 

- Κνχξθνπινο Μ. (2000). ―Μπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηηο γσλίεο; Μηα πεηξακαηηθή δηδαζθαιία κε 

καζεηέο 6
εο

 Γεκνηηθνχ‖, ζην Καιαβάζεο Φ., Μεηκάξεο Μ. (επηκέιεηα), Αμηνιόγεζε θαη Γηδαζθαιία 

ησλ Μαζεκαηηθώλ  (ηφκνο IV ηεο ζεηξάο Θέκαηα Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ), εθδ. Παλ/κην Αηγαίνπ, 

Gutenberg, ζει. 133-159 

- Σδαλάθεο Κ., Κνχξθνπινο Μ. (2000).  ―Ζ παξνρή Μαζεκαηηθήο παηδείαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ καζεκαηηθνχ ζθέπηεζζαη: ε πεξίπησζε ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο‖ . Σν πξψην κέξνο ηνπ 

άξζξνπ δεκνζηεχζεθε ζην ηεχρνο 111 ηεο ύγρξνλεο Δθπαίδεπζεο, ζει  66-73 θαη ην 2
ν
 κέξνο ζην 

ηεχρνο 112 ηνπ ίδηνπ πεξηνδηθνχ, ζει. 61-74 

- Κνχξθνπινο Μ., Σδαλάθεο Κ., Θενινγίηνπ Κ. (2000). ―Ζ Δπθιείδεηα Γεσκεηξία  ζην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν: παξαδείγκαηα θαη πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε‖. Σν πξψην κέξνο ηνπ άξζξνπ δεκνζηεχζεθε ζηo 

ηεχρνο 113 ηεο ύγρξνλεο Δθπαίδεπζεο, ζει  64-76 θαη ην 2
ν
 ζην ηεχρνο  114 ηνπ ίδηνπ πεξηνδηθνχ, 

ζει 75-81 
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- Κνχξθνπινο Μ., Σδαλάθεο Κ. (2000). ―Ζ εθηίκεζε θαη ν έιεγρνο σο ζεκειηψδεηο φςεηο ηεο 

ζχιιεςεο θαη εθκάζεζεο Μαζεκαηηθψλ αιγφξηζκσλ‖, 2
ε
 δηεκεξίδα Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ κε 

Γηεζλή πκκεηνρή, πνπ δηνξγάλσζε ην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν, Πξαθηηθά: Δθδ. 

Π.Σ.Γ.Δ. Παλ/κηνπ Κξήηεο,  ζει 264-284 

- Tzanakis C., Kourkoulos M. (2000). ―Justification in mathematics and procedures on which it is 

based: a historical approach for didactical purposes‖ , HPM 2000 Conference “History in Mathematics 

Education: Challenges for a new Millennium”, Α satellite meeting of ICME-9, Taipei, proceedings' 

editors Wann-Sheng Horng, Fou-Lai Lin, pub: Dep. of Mathematics National Taiwan Normal 

University, vol.2 pp 31-51 

- M. Kourkoulos, M.-A. Keyling (2000). ―L'autocorrection dans l'apprentissage des algorithmes de 

l'algèbre élémentaire et l'emploi du logiciel Arithm‖, Colloque des pays Francophones:  

“Enseignement des Mathématiques 2000” organisé par la CFEM
3
 en cooperation APMEP et SMF, 

Grenoble, comptes rendus on cd-rom, Art19.doc 

-  M. Kourkoulos, M.-A. Keyling (2001). ―Self-correction in algebraic algorithms with the use of 

educational software: an experimental work with 13-15 years old pupils‖, Fifth International 

Conference on Technology in Mathematics Teaching (ICTMΣ5), Klagenfurt,  Austria, Proceedings, 

short (on paper) version: Vol 25 of Schriftenreihe Didaktik der Mathematik, pp 301-305, (ISBN 3-

209-03847-3), normal  (on cd-rom) version, 9 pages, (ISBN 3-209-03849-X), editors Borovcnik M., 

Kautschitsch H., pub: öbv & hpt, Vienna.  

- M. Kourkoulos (2002). ―Teaching periodic decimals in tertiary education‖, 2nd International 

Conference on the Teaching of Mathematics at the undergraduate level, Hersonissos, Crete, 

proceedings on the Internet and on CD-ROM
4
, ζειίδεο 10 

(http://www.math.uoc.gr/~ictm2/Proceedings/ICTM2_Presentations_by_Author.html δεζκφο ελεξγφο 

ζηηο 02/02/2010) 

 - Κνχξθνπινο Μ., Σδαλάθεο Κ. (2003). "Οη γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο δεδνκέλσλ θαη ν ξφινο ηνπο 

ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ ζηαηηζηηθψλ ελλνηψλ: Μηα πεηξακαηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε 

θαζνδεγνχκελεο έξεπλαο ζε νκάδεο εξγαζίαο", 3
ε
 δηεκεξίδα Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ κε Γηεζλή 

πκκεηνρή ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν, Πξαθηηθά: Δθδ. Π.Σ.Γ.Δ. Παλ/κηνπ Κξήηεο, 

ζει. 209-228. 

- Kourkoulos M., Tzanakis C. (2003). "Introducing statistics with problem solving activities and 

guided research work, assisted by the use of Excel", 6th International Conference on Technology in 

Mathematics Teaching, Volos, Greece, proceedings' editors Triandafillidis T., Hatzikiriakou K., New 

Technologies Publications, Athens, pp 109-117 

- M.Kourkoulos, M.-A. Keyling (2004). "Eléments sur le comportement des élèves concernant 

l‘autocorrection  dans les algorithmes de l'algèbre élémentaire : Les stratégies de localisation des 

erreurs",  Annales de Didactique et des  Sciences Cognitives, Vol. 9, pp 131-152 

- Tzanakis C., Kourkoulos M. (2004). "May history and physics provide a useful aid for introducing 

basic statistical concepts? Some epistemological remarks and classroom observations" The History and 

Pedagogy of Mathematics (HPM ) Satellite Meeting of the 10th International Conference on 

Mathematics' Education (ICME-10), & the 4th European Summer University on the History and 

Epistemology in Mathematics Education, Upsalla, proceedings' editors F. Furinghetti, S. Kaijser, A. 

Vretblad, pub: Dep. of Mathematics University of Uppsala, pp 425-437  

- Kourkoulos M., Mantadakis E., Tzanakis C. (2006) ―Didactical models enhancing students 

understanding of the concept of variance in Statistics‖, Third International Conference on the Teaching 

of Mathematics (at the undergraduate level)-ICTM3, Κσλζηαληηλνχπνιε, proceedings: editors D. 

Hughes-Hallett, I. Vakalis, H. Arikan, pub. NewYork, John Wiley & Sons Inc, on CD-ROM, Paper-

151.pdf 

- Kourkoulos, M. & Tzanakis, Κ., (2007) ―Enhancing students understanding on the Method of Least 

Squares: An interpretative model inspired by historical and epistemological considerations‖, 5th 

European Summer University on History and Epistemology in Mathematics Education (ESU5), 

Prague, proceedings: editors E. Brabin, N. Stelikova & C. Tzanakis, pub Vydavatelský, pp. 271-283. 
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- Κνχξθνπινο Μ. (2008) "Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε ελφο απινχ κνληέινπ θηλνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο Γηαθχκαλζεο ζηε ηαηηζηηθή", 5
ε
 Γηεζλήο Γηεκεξίδα Γηδαθηηθήο 

Μαζεκαηηθώλ, πνπ δηνξγάλσζε, πξαθηηθά, Μ. Κνχξθνπινο & Κ. Σδαλάθεο (επηκ.),  ηφκνο Η ζει. 231-

266 , Δθδ. Π.Σ.Γ.Δ. Παλ/κηνπ Κξήηεο 

- Kourkoulos M. & Tzanakis C. (2008) ―Contributions from the study of the history of statistics in 

understanding students‘ difficulties for the comprehension of the Variance‖, History and Pedagogy of 

Mathematics Satellite Meeting of the 11th International Conference in Mathematics Education (ICME-

11), Mexico City, proceedings (on CD-ROM): eds R. Cantoral, F.Fasanelli, A.Garciadiego, B.Stein & 

C.Tzanakis, 1-16Kourkoulos&TzanakisText.pdf  

- Σδαλάθεο Κ. θαη Κνχξθνπινο Μ., "Ζ ηζηνξία θαη ε Φπζηθή σο ρξήζηκεο πεγέο βνήζεηαο γηα ηε 

δηδαζθαιία βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο ηαηηζηηθήο: Δπηζηεκνινγηθά ζρφιηα θαη δηδαθηηθέο παξαηεξήζεηο" 

, ζην Μ. Καιδξπκίδνπ, Υ. αθνλίδε θαη Μ. Σδεθάθε (επηκ.), Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ: 

Θεσξεηηθέο θαη Δξεπλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο, ζειίδεο  20, έρεη γίλεη δεθηφ γηα δεκνζίεπζε. 

- Kourkoulos M. & Tzanakis C., "History and students‘ understanding of variance in statistics", BSHM 

Bulletin (Journal of the British Society for the History of Mathematics), ζειίδεο 11, έρεη γίλεη δεθηφ γηα 

δεκνζίεπζε. 

 - Kourkoulos M. & Tzanakis C., "History of Statistics and students' difficulties to comprehend 

variance", in V. Katz & C. Tzanakis (eds), Recent Developments on Introducing a Historical 

Dimension in Mathematics Education, pub Mathematical Association of America (MAA), ζειίδεο 13, 

έρεη γίλεη δεθηφ γηα δεκνζίεπζε. 

 

6.3. Δπηκέιεηεο 

- Με ηνπο θ.θ. Σδαλάθε θαη Σξνχιε έρνπκε επηκειεζεί ηα πξαθηηθά ησλ ηεζζάξσλ Γηεκεξίδσλ 

Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ κε Γηεζλή ζπκκεηνρή ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο (1998, 2000, 2003, 

2005) 

- Με ηνλ θ. Σδαλάθε έρνπκε επηκειεζεί ηα πξαθηηθά ηεο Γηεζλνύο Γηεκεξίδαο Γηδαθηηθήο 

Μαζεκαηηθώλ πνπ δηνξγαλψζεθε ην 2008 ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο  

 

7. Γηαιέμεηο 

- Γηάιεμε σο πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο απφ ην Η.R.E.M.
5
 ηνπ Παλ/κηνπ Louis Pasteur ζην 

ηξαζβνχξγν, ην 1997, κε ζέκα  “Géométrie expérimentale et théorique pour les collégiens” 

 

- Γηάιεμε σο πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο απφ ην Η.R.E.M. ηνπ Παλ/κηνπ Louis Pasteur ζην 

ηξαζβνχξγν, ην 2000, κε ζέκα “Autocorrection dans l‟apprentissage des algorithmes de 

l‟arithmétique et de l‟Algèbre et l‟emploi du logiciel Arithm” 
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Camoes/Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Πνξηνγαιίαο /ΗΚΤ, Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία ζε 

Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ζηελ Πνξηνγαιία  

 

4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ 

 Φπρνινγία παηδηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο/ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, 

Φπρνθνηλσληθέο θαη εληαμηαθέο παξεκβάζεηο/πξαθηηθέο ζην ρψξν ηνπ ρνιείνπ, Θέκαηα 

Δληαμηαθήο Δθπαίδεπζεο, Δπηζηεκνινγηθά δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο παξεθθιίζεηο θαη ηα 

κνληέια παξέκβαζεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, Ρφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ 

ςπρνιφγνπ ζηελ εληαμηαθή πξαθηηθή/πνιηηηθή θη ζηήξημε παηδηψλ κε Δ.Δ.Α./παξεθθιίζεηο, 

Θπκαηνπνίεζε, εθθνβηζκφο ζην ρψξν ηνπ ρνιείνπ παηδηψλ κε ή ρσξίο Δ.Δ.Α., Οιηζηηθέο 
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ζπκπεξηθνξηθέο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο/δηαηαξαρέο  
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(2010). School based interventions with children exhibiting behavioural problems, Journal 
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Georgiadi, M. (2010). An Ecosystemic Intervention in the context of a special education 

setting, Social & Behavioral Science, 7. Kourkoutas, E. & Georgiadi, M. (2010). Quality 

of Life of Children with Chronic Illnesses: A Review of the Literature, Procedia Social & 

Behavioral Science, 8. Κνπξθνχηαο, Ζ. (2008). Παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ έληαμε θαη 

ελζσκάησζε παηδηψλ κε αληηθνηλσληθέο ηάζεηο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην 

πιαίζην ηνπ θαλνληθνχ ζρνιείνπ, Θέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο, 7, 17-32 9. Κνπξθνχηαο, Ζ. 

(2008). Απφ ηνλ «Απνθιεηζκφ ζηελ Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο Έληαμεο»: Πξνβιεκαηηζκνί θαη 

πξννπηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ έληαμε θαη ζπλεθπαίδεπζε παηδηψλ κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, 

ύγρξνλε Κνηλσλία, Δθπαίδεπζε θαη Φπρηθή Τγεία, 1, 79-120. 10. Κνπξθνχηαο, Ζ. (2007). 

Υαξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ παηδηψλ κε επηζεηηθέο κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο. ην Μπφηζαξε-Μαθξή (Δπηζη. 

Δπκ.) (2007). Γηαρείξηζε Πξνβιεκάησλ ρνιηθήο Σάμεο (ζ. 171-190). Αζήλα: 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 11. Κνπξθνχηαο, Ζ. & Stavrou, D.-P. (2007).   Καθνπνίεζε 
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παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. ξηα θαη πξννπηηθέο ησλ νηθνζπζηεκηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ 

Δηδηθή Αγσγή ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο. Πξαθηηθά πλεδξίνπ Δηδηθήο Αγσγήο. Β‟ Σόκνο 

(ζ. 81-97). Αζήλα: Γξεγφξεο 12. Κνπξθνχηαο, Ζ. & Γεσξγηάδε, Μ. (ππφ έθδνζε). 

Πηινηηθφ πξφγξακκα θιηληθήο επνπηείαο εθπαηδεπηηθψλ πξν- θαη ζρνιηθήο αγσγήο γηα ηε 

δηαρείξηζε πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. ην Γ. Μαλσιίηζεο, Α. Κνξλειιάθε & Μ. 

Κππξησηάθε (Δπηζη. Δπηκ.) Θέκαηα Πξώηκεο Παξέκβαζεο 13. Κνπξθνχηαο, Ζ., Caldin, R. 

& Prunier, M.-G. (ππφ έθδνζε). Δθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο ζε Διιάδα, Γαιιία θαη Ηηαιία: θξηηηθά ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηελ 

Δληαμηαθή Κνπιηνχξα. Πξαθηηθά Γηεζλνχο πλεδξίνπ. 14. Κνπξθνχηαο, Ζ. & Θάλνο, Θ. 

(2009). Φπρνθνηλσληθέο θαη καθξν-θνηλσληθέο εληαμηαθέο πξαθηηθέο γηα εθήβνπο κε 

αληηθνηλσληθέο θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. ην Θάλνο Θ. (Δπηζη. Δπηκ.). Παηδηθή 

Παξαβαηηθόηεηα θαη ρνιείν. Αζήλα: Σφπνο. 15. Κνπξθνχηαο, Ζ. (2009). Φπραλαιπηηθή 

Πξνζέγγηζε ησλ Παξακπζηψλ θαη ε Υξήζε ησλ Παηδηθψλ Ηζηνξηψλ ζηελ Φπρνζεξαπεία 

θαη ηελ Δηδηθή Αγσγή. ην Μ. Πνπξθφο (Δπηζη. Δπκ.), Σέρλε-Φπρνινγία-Δθπαίδεπζε: Ο 

Φπρνπαηδαγσγηθόο Ρόινο ηεο Σέρλεο. Αζήλα: Σφπνο. 16. Κνπξθνχηαο, Ζ. (2009).  Ο ξφινο 

ηνπ παηέξα θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθδήισζε ςπρηθψλ δπζθνιηψλ θαη ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. ην Γ. Κιεθηάξαο & Μ. Καίια (Δπκ.), 

Θέκαηα Κιηληθήο Από ηελ Φπρνπαζνινγία ζην Νόεκα ηεο Εσήο. Αζήλα: Πεδίν. 17. 

Κνπξθνχηαο, Ζ. (ππφ έθδνζε). Παηδί θαη έθεβνο κε «θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα»: θιηληθή 

εηθφλα, ςπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο ζε κία εληαμηαθή 

ςπρνπαηδαγσγηθή νπηηθή.  ην Μ. Κατια, Ν. Πνιεκηθφο, & Β. ηξνγγπιφο (Δπηζη. Δπκ.), 

Σφκνο Δηδηθήο Αγσγήο 18. Kourkoutas, E., Giovazolias, T. & Plexousakis, S. (under 

review). A Whole school pilot counselling program for victimized children with and 

without special educational needs. British Journal of Guidance and Counseling, 19. 

Kourkoutas, E., (under review). Interventions interdisciplinaires et  systémiques pour des 

enfants hyperactifs en milieu familial et scolaire. In C., Zaouche-Goudron (Ed.) Actes du 

Congrès de l‟AIFREF. Paris: Eres. 20. Kourkoutas, E. & Georgiadi, M. (2009). Pratiques 

inclusives pour des enfants à des problèmes socio-émotionnels et troubles de conduite. In I. 

Gomes 

& R. L. Maia (Eds.) Special Education: From Theory to Practice (pp. 147-158). Porto: 

University Fernando Pessoa Eds.  21. Kourkoutas, E., Plexousakis, S. & Georgiadi, M. 

(2009). Bullying and Victimization in a Special Educational Setting for Adolescents: A 

Pilot Intervention. In I. Gomes 

& R. L. Maia (Eds.) Special Education: From Theory to Practice (pp. 405-412). Porto: 

University Fernando Pessoa Eds.  21. Kourkoutas, Δ. & Tsiampoura, M. (under review). 

Emotional resilience and abused children with disability. In Δ., Kourkoutas & F., Erkman 

(Eds.). Acceptance, Rejection, and Resilience within family, school, and social-emotional 

contexts. 22. Kourkoutas, Δ. & Georgiadi, M. (accepted for publication). Promoting Peer 
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Δ., Kourkoutas & F., Erkman (Eds.). Acceptance, Rejection, and Resilience within family, 

school, and social-emotional contexts. 23. M. Georgiadi, E. Kalyva, E. Kourkoutas, & V. 

Tsakiris (under second review). Young Children‘s Attitudes Toward Children with Mental 

Retardation, European Journal of Special Educational Needs, 24. Γηνβαδνιηάο, Θ., 

Κνπξθνχηαο, Ζ. & Μεηζνπνχινπ, Δ. (2009). ρνιηθφο εθθνβηζκφο, ζπκαηνπνίεζε θαη 

ηχπνη δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηέξα: ςπρνπαηδαγσγηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεηο. 

ην Μ. Μαιηθηψζε-Λνίδνπ & Α. Παπαζηπιηαλνχ (Δπηζη. Δπηκ.). Ζ πκβνπιεπηηθή 
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 Γηεζλέο ζπλέδξην ζηελ Φπρνινγία θαη ηελ Δηδηθή Αγσγή: «Acceptance, Rejection, and 

Resilience within Family, School, and Social-Emotional Contexts» ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Παλ/κην ηνπ Connecticut (UCONN), USA, «Πνιπζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνύ». 

Ζκεξίδα γηα ηηο παηδηθέο δηαηαξαρέο, ηηο δπζθνιίεο ελζσκάησζεο θαη ηηο παξεκβάζεηο ζην 

ζρνιείν. 

 Μέινο δηαθφξσλ δηνηθεηηθψλ επηηξνπψλ ζην ΠΣΓΔ (π.ρ. Βηβινζήθεο) 

 Κξηηήο ζηα αθφινπζα πεξηνδηθά: Μέληνξαο (Π.Η.), Δπηζηήκεο Αγσγήο, χγρξνλε 

Κνηλσλία, Δθπαίδεπζε θαη Φπρηθή Τγεία, Journal of Behavioural Sciences, Μέινο ζε 

επηζηεκνληθέο επηηξνπέο δηαθφξσλ ζπλεδξίσλ, Μέινο ηεο Δπηηξνπήο  Δμσηεξηθήο 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο Scienze dell‘Educazione, Universita di Padova (βι. 

www.unipd.it/valutazione_dipartimenti/CommonReport_EDU.pdf) θαη Αμηνινγεηήο ηεο 

Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Σζερίαο (Czech Science Foundation) 

 πκκεηνρή/πληνληζκφο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ: α) πκκεηνρή ζην Γηεζλέο 

Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Δξεπλεηηθφ Project γηα ηελ Δληαμηαθή Δθπαίδεπζε (Τπεπζ: Agnes 

Nemeth Toth-University of Western Hungaria, κε ζπκκεηνρή Παλ/κίσλ απφ Σνπξθία 

(Anadolu University -Eskişehir /Turkey), Ννξβεγία (Fakulty of Education -

Laererskolealleen/ Norway), Απζηξία (Pädagogische Akademie-Linz/Austria)), ΖΠΑ 
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(University of Arizona/USA),  β) πκβνπιεπηηθή γνλέσλ απηηζηηθψλ παηδηψλ (Κξήηε) 

(Δπξσπατθφ πξφγξακκα) (2005-06), γ) Δπηζη. Τπεχζ.: Αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ 

Αγσγήο Τγείαο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΤΠΔΠΘ) (2008), δ) 

Τπεχζπλνο Πξνγξάκκαηνο γηα ην ΠΣΓΔ, Ακεηβφκελεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε επάισησλ νκάδσλ καζεηψλ (2006-09)(2010-) 

 

7. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

 Μαζήκαηα θαη εκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ ςπρνινγία θαη ηελ έληαμε παηδηψλ θαη εθήβσλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο/δηαηαξαρέο ζην ΠΣΓΔ θαη ζην Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο 

ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο 

 Μεηαπηπρηαθφ δηδαθηηθφ έξγν: ΠΣΓΔ & Σκήκα Φπρνινγίαο (Μεηαπηπρηαθφ ρνιηθήο 

Φπρνινγίαο), Παλ/κην Κξήηεο 

 Δπνπηεία κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, ζπκκεηνρή ζε ηξηκειείο 

θαη επηακειείο επηηξνπέο, εληφο θαη εθηφο ηνπ Σκήκαηνο, ζε δηεζλέο επίπεδν (π.ρ. Παλ/κην 

ηεο Ληέγεο)  

 Γηεζλέο δηδαθηηθφ έξγν κέζα απφ δηάθνξα θνηλνηηθά ή δηαπαλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα: 

University of Paris V-Sorbonne (Erasmus) (2006-07), University of Liege- ULB, 

University of Brussels (Erasmus) (2006-07), University of Padua (Erasmus) (2007-08), 

Catholic University of Paris -Ecole des Psychologues Praticiens (Paris-Lyon)(Invitation) 

(2003-04)(2008-09), METU-University of Ankara (Turkey)(2006)(Πξφγξακκα 

Μνξθσηηθψλ Αληαιιαγψλ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ), University of Coimbra- Catholic 

University of Porto (2009)(Πξφγξακκα Γηαπαλεπηζηεκηαθήο πλεξγαζίαο- Αληαιιαγψλ 

Τπνπξγεία Παηδείαο/Instituto Camoes), University of  Bologna (Erasmus) (2009-10),  

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΚΧΣΟΤΛΑ ΝΔΛΛΖ 

1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 Ολνκαηεπψλπκν: Nέιιε Κσζηνχια  

 Γηεχζπλζε: Παλεπηζηεκηνχπνιε Γάινο, Ρέζπκλν, ηειέθσλα: 2831077612 e-mail: 

nkostoula@edc.uoc.gr 

 Αθαδεκατθή ζέζε ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο: Eπίθνπξε Καζεγήηξηα ζην ΠΣΓΔ 

 Αληηθείκελν ηεο ζέζεο βάζεη ηνπ ΦΔΚ δηνξηζκνχ: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία  

 (πξναηξεηηθά: εκεξνκελία γέλλεζεο, θσηνγξαθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, δηεχζπλζε 

θαηνηθίαο θιπ) 

 

2. ΠΟΤΓΔ 

 Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο: Αγγιηθή Φηινγνγία Παλεπηζηήκην Αζελψλ (1987). 

 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: Γίπισκα ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (Diploma in Social Sciences) 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο ηνθρφικεο  (1988-1989). 

o Master in Social Sciences ζηε Γηεζλή Δθπαίδεπζε (International Education) ηνπ      

o Παλ/κίνπ ηεο ηνθρφικεο (1988-1990).  

o Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαπηπρηαθήο Δπηκφξθσζεο ―Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε‖  

o ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (2000-2001). 

 Γηδαθηνξηθέο ζπνπδέο: Ph.D. ζηε Γηεζλή Δθπαίδεπζε ηνπ Παλ/κίνπ ηεο ηνθρφικεο  (1990-

1995). Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή είρε ηίηιν ―Language Maintenance or Shift? A Study of Greek 

Background Students in Sweden‖ θαη εθδφζεθε απφ ηε ζεηξά Studies in Comparative and 

International Education Νν 33, ηνπ Παλ/κίνπ ηεο ηνθρφικεο, 1995. 

 Μεηαδηδαθηνξηθέο ζπνπδέο (αλαθνξά ζε ηπρφλ ππνηξνθίεο) 

o Swedish Institute Scholarship (Κξαηηθή Τπνηξνθία νπεδίαο, 1989 -1990). 
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o Stiftelsen Lars Hiertas Minne (Κιεξνδφηεκα, 1991). 

o EU Fellow-Human Capital & Mobility Program (Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο 1992-1993).      

o Fellowship for Doctoral Studies, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο ηνθρφικεο (1993-1995). 

 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΘΔΔΙ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

 Αθαδεκατθέο ζέζεηο: Γηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 ζην ηκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ 

πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο (1995-98). Γηδάζθνπζα ΠΓ 407/80 ζην ηκήκα 

Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (2002-2007). 

     Faculty Visiting Staff Zayed University, College of Education (May – Sept. 2003). 

 Δπαγγεικαηηθέο ζέζεηο 

 

4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ 

 χληνκε πεξηγξαθή ησλ εξεπλεηηθψλ πεξηνρψλ δξαζηεξηνπνίεζεο: Γηδαθηηθή 

Μεζνδνινγία, Γηδαθηηθή ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,  

 

5. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ & ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ 

 Δξεπλεηηθέο δεκνζηεχζεηο 

 

o Survival prospects of the Greek language in Sweden. Scandinavian Migration 

and Ethnic Minority Review, No 5, October 1995. (Invandrare och Minoriteter). 

(ζ. 16-19).  

o Γηαηήξεζε ή απώιεηα ηεο κεηξηθήο γιώζζαο: Ζ πεξίπησζε ησλ καζεηώλ 

ειιεληθήο θαηαγσγήο ζηε νπεδία. ην Μ.Η. Βάκβνπθαο θαη Α.Γ. Υνπξδάθεο 

(επηκ.), Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε: Σάζεηο θαη 

Πξννπηηθέο. Πξαθηηθά ηνπ Ε΄ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο, 

Ρέζπκλν 3-5 Ννεκβξίνπ 1995. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα  1997, (ζ. 372-383). 

o Γιώζζα θαη θύιν ζην θνηλσληθό ζπγθείκελν. ηo . Δπζηαζηάδεο & Α. 

Σζαγγαιίδεο (επηκ.) Πξαθηηθά ηνπ 11νπ Γηεζλνχο πκπνζίνπ «Θεσξεηηθήο θαη 

Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο», πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Σκήκα Αγγιηθήο 

Φηινινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Σνκέαο Θεσξεηηθήο θαη 

Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο, Θεζζαινλίθε, 10-12 Απξηιίνπ, 1997, (ζ. 308-316). 

o The Impact of motivation and language proficiency on globalmindedness and 

knowledge of global issues (ζε ζπλεξγαζία κε ην Β. Μαθξάθε). ην A. M. 

Kazamias & M. G. Spillane (επηκ.) Education and the Structuring of the European 

Space. North-South, Centre-Periphery, Identity-Otherness. Athens: Seirios 

Editions 1998. (ζ. 361-374). 

o Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο 

γιώζζαο ζε έλα ππεξκεζηθό πεξηβάιινλ (ζε ζπλεξγαζία κε ην Β. Μαθξάθε). 

ην Μ. Γακαλάθεο & Θ. Μηρειαθάθε (επηκ.) Διιελφγισζζε Δθπαίδεπζε ζην 

Δμσηεξηθφ. Πξαθηηθά ηνπ Παλειιήληνπ-Παλνκνγελεηαθνχ πλεδξίνπ, Ρέζπκλν 

26-28 Ηνπλίνπ 1998. Ρέζπκλν: Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ. 1999, (ζ. 227-243). 

o Ζ νηθνπκεληθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ: Ζ πεξίπησζε 

ησλ Διιεληθώλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ. ην Κ.Π. Υάξεο, Ν.Β. 

Πεηξνπιάθεο, . Νηθφδεκνο (επηκ.) Πξαθηηθά 1
νπ

 Παλειιελίνπ πλεδξίνπ. 

―Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή΄Δξεπλα‖, Παηδαγσγηθή Δηαηξεία 

Διιάδαο, Αζήλα: Αηξαπφο 1999, (ζ. 399-405). 

o Linguistic minorities and ethnolinguistic dynamism: The case of the Sami in 

Northern Scandinavia. ηo A-V. Rigas (επηκ.) "Education of Ethnic Minorities: 

Unity and Diversity", Proceedings 12
th
 World Congress, Rethymno, Grete – 

Greece May, 9-12, 1997, World Association for Educational Research. Athens: 

Ellinika Grammata 1999, (ζ. 519-528). 
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o Ζ δηεξεύλεζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο νηθνπκεληθήο δηάζηαζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζα από ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηνπο. 
Νέα Παηδεία, ηεχρνο 92, Φζηλφπσξν, 1999 (ζ.48-63). 

o Television coverage of issues related to global education in Greece (ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Β. Μαθξάθε). Mediterranean Journal of Educational Studies 

Vol. 5, No.1, 2000, (ζ. 141-157). 

o Αμηνιόγεζε ηεο Δλζσκάησζεο ηεο Πνιηηηζκηθήο Γηαθνξεηηθόηεηαο ζηα 

Δγρεηξίδηα ησλ Γισζζηθώλ θαη ησλ Κνηλσληθώλ πνπδώλ ηνπ Γεκνηηθνύ θαη 

ηνπ Γπκλαζίνπ. ην Θ. Πάθνο (επηκ.) Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ 

«Κνηλσλία ησλ 2/3». Γηαζηάζεηο ηνπ χγρξνλνπ Κνηλσληθνχ Πξνβιήκαηνο 

Αζήλα, 10-12 Ννεκβξίνπ 1997. Αζήλα:  Παπαδήζεηο 2000 (ζ. 611-622). 

o Τπεξκεζηθή ηερλνινγία θαη γισζζηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ παγθόζκηα 

θνηλσλία (ζε ζπλεξγαζία κε ην Β. Μαθξάθε). ην Μ. Βάκβνπθαο & Α. 

Υαηδεδάθε (επηκ.) Πξαθηηθά πλεδξίνπ ―Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο 

σο Μεηξηθήο θαη σο Γεχηεξεο Γιψζζαο‖ Σφκνο Β΄ ΠΣΓΔ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 

6-8 Οθησβξίνπ 2000. Αζήλα: Αηξαπφο 2001 (ζ. 195-204).  

o Ππζέαο: ΄Δλα δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο από απόζηαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο (ζε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο). ην Β.Γ. Μαθξάθεο (επηκ.) Πξαθηηθά Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε Γηεζλή 

πκκεηνρή «Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ζηελ Δθπαίδεπζε απφ 

Απφζηαζε» Ρέζπκλν, 8-10 Ηνπλίνπ 2001. Αζήλα:  Αηξαπφο (15-31).  

o Γισζζηθέο δεμηόηεηεο θαη δηαπνιηηηζκηθή ζπλεηδεηόηεηα κέζσ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ «Ο Γηαγόξαο ζηελ Οιπκπία» (ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Γ. Καηζηκαιή). ην Β.Γ. Μαθξάθεο (επηκ.) Πξαθηηθά Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε 

Γηεζλή πκκεηνρή «Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ζηελ Δθπαίδεπζε απφ 

Απφζηαζε» Ρέζπκλν, 8-10 Ηνπλίνπ 2001. Αζήλα:  Αηξαπφο (521-534). 

o Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ εθεκεξίδσλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο. ην Ν. Ενχθεο & Θ. 

Μεηάθνο (επηκ.) Ζιεθηξνληθή παξνπζίαζε Πξαθηηθψλ ηνπ Η΄ Γηεζλνχο πλεδξίνπ 

Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο, Ναχπιην 8-10  Ννεκ. 2001. 

o Μηα πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ «Ο Γηαγόξαο ζηελ 

Οιπκπία» γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο 

γιώζζαο (ζε ζπλεξγαζία κε ην Β. Μαθξάθε). ην Δ. Σξέζζνπ θαη . Μεηαθίδνπ 

(επηκ.) Ζ Γηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ. Δθπαίδεπζε 

Γισζζηθψλ Μεηνλνηήησλ. Θεζζαινλίθε: Παξαηεξεηήο 2002 (ζ. 159-171). 

o ΄Δλα ηειεθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθώλ ηεο ειιεληθήο 

σο δεύηεξεο θαη μέλεο γιώζζαο (ζε ζπλεξγαζία κε ην Β. Μαθξάθε). ην Δ. 

Σξέζζνπ θαη . Μεηαθίδνπ (επηκ.). Ζ Γηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο θαη ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Δθπαίδεπζε Γισζζηθψλ Μεηνλνηήησλ Θεζζαινλίθε: 

Παξαηεξεηήο 2002, (ζ. 172-180). 

o Attitudes d‟ elèves envers le bilinguisme/plurilinguisme: Le cas de Rhodes (ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Δ. Καξαληδφια θαη Ζ. Αζαλαζηάδε). ηo Xξ. 

Κσλζηαληνπνχινπ, Λ. Μαξάηνπ-Αιηκπξάληε & Α. Υαηδεγηάλλε (επηκ.) 

παξαγσγήο CD Πξαθηηθά Γηεζλνχο πλεδξίνπ Associations Internationale des 

Sociologues de langue Francaise κε ζέκα «Δηεξφηεηα θαη Κνηλσλία» (Alterite et 

Societe) Αζήλα, 7-10 Μαίνπ 2003. Αζήλα: Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ 

(ΔΚΚΔ) 2004,  (1-16).  

o Techno-sciences and Mathematics: Vehicles for a sustainable future and 

global understanding (ζε ζπλεξγαζία κε ην Β. Μαθξάθε). ην Proceedings of 2
nd

 

International Conference on Hands-on Science, HSci 2005. E-Media: University of 

Crete 2005 (103-108).  

o Emirati pre-service teachers‟ perceptions of Europe and Europeans and their 

teaching "Predictors of Images towards the "Other": A 

Comparative Study between Jordanian and Greek Pre-Service Teachers" 

sent to Intercultural Education, implications International Education Journal, 

2005, 6(4): 501-511. 



 180 

o Ζ πξόζιεςε ηνπ «άιινπ»: Ζ πεξίπησζε ησλ Αξάβσλ ζηελ Διιάδα. ην Γ. 

Υξ. Υαηδεδήκνπ & Υξ. Βηηζηιάθε (Δπηκ.), «Σν ζρνιείν ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο» Πξαθηηθά IA΄ Γηεζλέο πλέδξην 

Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο κε ζέκα Ρφδνο,  21-23 Οθησβξίνπ 2005. 

Δθδφζεηο Κπξηαθίδε (875-883). 

o ηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο ζηελ πξόζιεςε ηνπ «΄Αιινπ»: Γηδαθηηθέο 

επηζεκάλζεηο Eπηζηήκεο Αγσγήο, 2006  η.2: 19-38. 

o Attitudes towards Bilingualism: The Case of two Greek Islands (ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Δ. Καξαληδφια θαη Ζ. Αζαλαζηάδε). Mediterranean Journal of 

Educational Studies, 2006, 11(2): 17-34. 

o Social Representations between Greeks and Jordanians: A comparative study 

(ζε "Predictors of Images towards the "Other": A Comparative Study between 

Jordanian and Greek Pre-Service Teachers"  (ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο).  

Intercultural Education, (ππφ δεκνζίεπζε, 2010). 

http://www.ejop.org/archives/2007/02/social_represen.html 
o "Predictors of Images towards the "Other": A Comparative Study between 

Jordanian and Greek Pre-Service Teachers"  (ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο).  

Intercultural Education, (ππφ δεκνζίεπζε, 2010).    

o Έ λ α  π ι α ί ζ η ν  ζ ε ώ ξ ε ζ ε ο  δ η δ α θ η η θ ώ λ  π ξ α θ η η θ ώ λ  

θ α η  α λ η η ι ή ς ε σ λ  γ η α  η ν  α ε η θ ό ξ ν  ζ ρ ν ι ε ί ν .   η α  

Π ξ α θ η η θ ά  η ν π  4 ν π  Π Α Ν Δ Λ Λ Ζ Ν Η Ο   Τ Μ Π Ο  Η Ο  «ΣΟ 

ΑΔΗΦΟΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΚΑΗ ΣΟΤ ΜΔΛΛΟΝΣΟ» 22-24 

Ηαλνπαξίνπ 2010. 

 

 Μνλνγξαθίεο:  

o Language Retention Among Second Generation Greek Immigrant Pupils: The 

Case of the Greek Saturday School in Stockholm‖ Master‘s Degree Studies, No 5, 

Stockholm: IIE 1990. 

o Language Mainenance or Shift? A Study of Greek Background Students in 

Sweden‖ Studies in Comparative and International Education, No 33, Stockholm: 

IIE 1995. 

 Δπηκέιεηεο ζπιινγηθψλ ηφκσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηκέιεηαο πξαθηηθψλ 

ζπλεδξίσλ 

 

                    Γηδαθηηθά εγρεηξίδηα:  

o Γιψζζα θαη Κνηλσλία. Βαζηθέο ΄Δλλνηεο, Δθδ. Μεηαίρκην (2001),  

o Γηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη Δθπαίδεπζε γηα έλα Βηψζηκν Μέιινλ, E-media 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο (2006).    

o Educating for a Sustainable World through Foreign Language Teaching (co-author) 

E-Media Publications: University of Crete, 2006. 

 

 Άιιεο δεκνζηεχζεηο ή βηβιία 

 

                Δπξσπατθέο κεηαλαζηεπηηθέο ηάζεηο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηελ  εθπαίδεπζε. ην Π.  

                 Καινγηαλλάθε θαη Β. Μαθξάθεο (επηκ.) Δπξψπε θαη Δθπαίδεπζε. Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο.  

                Αζήλα Δθδφζεηο Γξεγφξε 1999 Β΄ ΄Δθδνζε. (ζ.136-149).  

 

                Ζ ζεκαζία θαη ν ξφινο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε βηψζηκε    

                αλάπηπμε ζην . Μπάιηαο (επηκ.) Δλεξγφο Πνιίηεο θαη Δθπαίδεπζε. Eθδ. Παπαδήζεο, 

               2008 (98-122). 

 

6. ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ – ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

 Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θιπ 

http://www.ejop.org/archives/2007/02/social_represen.html
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 πληνληζκφο-δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε επηζηεκνληθέο νκάδεο, νξγαλψζεηο, εξγαζηήξηα, 

πεξηνδηθά θιπ. Γηεξεχλεζε ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζην ΠΣΓΔ. Οκάδα 

εξγαζίαο γηα ηε κεηάθξαζε ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ζηα Αγγιηθά. 

 πκκεηνρή σο θξηηήο ή κέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο (scientific/advisory board) 

πεξηνδηθψλ, δηεζλψλ ή ειιεληθψλ ζπλεδξίσλ, θιπ.  

 πκκεηνρή ή ζπληνληζκφο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. πκκεηνρή ζε 7 εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα. 

 

7. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

 Πξνπηπρηαθφ δηδαθηηθφ:  έξγν 12 ρξφληα δηδαζθαιίαο ζε θνηηεηέο πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ. 

 Μεηαπηπρηαθφ δηδαθηηθφ έξγν: επνπηεία κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη δηδαθηνξηθψλ 

δηαηξηβψλ, ζπκκεηνρή ζε ηξηκειείο θαη επηακειείο επηηξνπέο θιπ εληφο θαη εθηφο ηνπ 

Σκήκαηνο. Γηδαζθαιία έλα εμάκελν ζην κεηαπηπρηαθφ ηνπ Σκήκαηνο Μεζνγεηαθψλ 

πνπδψλ ζην Παλ/κην Αηγαίνπ. Δπνπηεία ζε κηα Γηαηξηβή Μάζηεξ θαη Δπηβιέπνπζα ζε 

κηα Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή εληφο Σκήκαηνο. Δθηφο Σκήκαηνο, κέινο ηξηκεινχο εηζεγεηηθήο 

επηηξνπήο ζην ΑΠΘ. 

 

8. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 Σπρφλ επηπιένλ ζηνηρεία, φπσο εηδηθέο γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηελ επηζηεκνληθή ζέζε θαη δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο (π.ρ. μέλεο γιψζζεο, γλψζεηο 

ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο, θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηαθξίζεηο ή ζέζεηο άζρεηεο κε ην 

παλεπηζηήκην θιπ). 

 

                  ΓΝΧΖ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 

 Αγγιηθά (΄Αξηζηα) 

 νπεδηθά (Αξθεηά Καιά) 

 Γαιιηθά (Καιά) 

 

                 ΓΝΧΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ    

                         Windows XP 

                  SPSS (ηαηηζηηθφ Παθέην) 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΜΑΚΡΑΚΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 

1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 Ολνκαηεπψλπκν: Βαζίιεηνο Μαθξάθεο 

 Γηεχζπλζε: Παλεπηζηεκηνχπνιε Γάινο, Ρέζπκλν, ηειέθσλα: 28310- 77618 e-mail: 

makrakis@edc.uoc.gr 

 Αθαδεκατθή ζέζε ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο Καζεγεηήο  ΠΣΓΔ  

 Αληηθείκελν ηεο ζέζεο βάζεη ηνπ ΦΔΚ δηνξηζκνχ: Τπνινγηζηέο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ 

Δθπαηδεπηηθή ΄Δξεπλα. 

 (πξναηξεηηθά: εκεξνκελία γέλλεζεο, θσηνγξαθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, δηεχζπλζε 

θαηνηθίαο θιπ) 

 

2. ΠΟΤΓΔ 

 Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο: Οηθνλνκηθφ ηεο Ννκηθήο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ (1975) 

             Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, Concordia University, Montreal Canada (1978) 

 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: Dip. S. Sc., Stockholm University, Sweden (1983) 

 Γηδαθηνξηθέο ζπνπδέο: Ph.D. in International Education with specialization on  
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            Computers in Education  Thesis:  Computers in School Education: The Cases of Sweden  

            and Greece (May 1988) 

 Μεηαδηδαθηνξηθέο ζπνπδέο: National Institute of Educational Research of Japan Japan 

Foundation Research Fellow (June 1999 – June 1990) Focus on Computers in School 

Education. 

 (αλαθνξά ζε ηπρφλ ππνηξνθίεο) : Swedish State Scholarship (1984-87) 

       Stockholm University Doctoral Scholarship (1986-88) 

             Stanford University Scholarship (1986) 

 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΘΔΔΙ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

 Αθαδεκατθέο ζέζεηο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνθρφικεο (1988-89) 

o Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ΠΣΓΔ Ηνύληνο 1999-, 

o Καζεγεηήο απφ ην 2001 Focus on teaching and research in the field of ICT in 

Education  

      with special emphasis on Education for Sustainability 

o University of Hiroshima, Japan Visiting Professor – Canon Foundation 

Professional Fellow October 1993 – September 1994  Focus on Global Education 

and  ICT 

 Δπαγγεικαηηθέο ζέζεηο Ministry of Education of the United Arab Emirates Minister 

Consultant (Dec. 2001 – February 2005) Focus on ICT teacher capacity Building  

o UNESCO Head Office Paris Assistant Director General Office for Education 

Consultant  (January 2006 – June 2006)  Focus on ICT capacity building, e-

learning,        ESD and ICT teacher competencies 

 

4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ 

 χληνκε πεξηγξαθή ησλ εξεπλεηηθψλ πεξηνρψλ δξαζηεξηνπνίεζεο. Τπνινγηζηέο ζηελ 

Δθπαίδεπζε, Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ, Δθπαίδεπζε γηα ηε Βηψζηκε 

Αλάπηπμε, Αλνηθηή θαη Δμ‘ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, Γηαδηθηπαθή Δθπαίδεπζε. 

 

5. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ & ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ 

 Δξεπλεηηθέο δεκνζηεχζεηο  

o An instructional design module of ICT that empowers teachers to integrate Education 

for Sustainable Development across the Curriculum, In C. Angeli & N. Valanides 

(Eds), Proceedings of the 6
th
 Panhellenic Conference with International Participation 

on Information and Communication Technologies in Education, Vol. 1 pp.391-398, 

University of Cyprus Sept. 25-28 2008. 

o Distance-based Teacher Training for the Pedagogical Utilization of ICT in 

Teaching Practice: An Emancipatory Action Research of an Electronic Learning 

Community (with Fragaki, M., Raptis, A. & Rapti, A.). Journal of Science 

Education, Vol.  7, Special Issue II, 2006 pp.12-14. 

o Training Teachers for New Roles in the New Era: Experiences from the United 

Arab Emirates ICT Program. In Th. Tzimoyiannis (Ed.) Proceedings of the 3
rd

 Pan-

Hellenic Congress on Didactics of Information and Communication Technologies 

(ICT). University of Peloponnesus: Korinthos, 2005 (1-6). 

o Techno-Sciences and Mathematics: Vehicles for a Sustainable Future and Global 

Understanding (with N. Kostoulas-Makrakis). Proceedings of the 2
nd

 International 

Conference on Hands-on Science, HSci 2005. Media: University of Crete 2005 

(103-108).  

o Training Teachers for a Sustainable Future Supported by Information and 

Communication Technologies. In P. Anastasiades (Ed.). Life Long and Distance 

Education in the Information Society. Proceedings of the 1
st
 PanHellenic Congress, 

University of Crete: Propobos Publications, 2005 (143-151). 

o Didactics of Information and Communication Technologies (ICT): From 

Instrumental Reason and Conformity to Emancipation and Change. In M. 
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Georgiadis et al. (Eds.), Information and Communication Technologies in 

Education. Proceedings of the 4
th
 Panhellenic Congress. University of Athens, 

2004 (526-531). 

o Strategic Planning for Information and Communication Technologies in Education: 

The Case of the United Arab Emirates. In A. Dimitrakopoulou (Ed.), Proceedings of 

the 3
rd
 Conference HICTE. Athens: Kastaniotis Editions 2002 (491-500). 

o A Case for the Use of the Educational Software ―Diagoras in Olympia. In E. 

Tressou & S. Mitakidou (Eds.), Language Teaching and Mathematics. 

Thessaloniki: Paratiritis Publications, 2002 (159-171). 

o A Tele-Education Environment for Training Teachers In E. Tressou & S. 

Mitakidou (Eds.), Language Teaching and Mathematics. Thessaloniki: Paratiritis 

Publications, 2002 (172-180). 

o The Use of Technology in Educational Reform. In V. Bielleh & E. Mawgood (Eds.), 

Education Development Through Utilization of Technology. United Arab Emirates 

Ministry of Education and UNESCO Regional Office for Education in the Arab 

States-Beirut, Lebanon 2001 (307-319). 

o Hypermedia Technology and Language Education for a Global Society. In. M. 

Vamvoukas (Ed.) Learning and Teaching of Greek as a Mother and Second 

Language, Vol. B: Aprapos Publications 2001 (195-204).  

o Pytheas: A Web-based Environment for Training Teachers. In V. Makrakis (Ed.), 

New Technologies in Education and in Distance Education (Editor), Athens: Atrapos 

Publications, 2001 (15-31). 

o Training Teachers in New Technologies: An Alternative Proposal. In V. Makrakis 

(Ed.), New Technologies in Education and in Distance Education (Editor), Athens: 

Atrapos Publications, 2001 (443-458). 

o Television Coverage of Issues Related to Global Education in Greece (with N. 

Kostoulas-Makrakis). Mediterranean Journal of Educational Studies Vol. 5, No.1, 

2000, pp.141-157. 

o Guidelines for the Design and Development of Computer-mediated Collaborative 

Open Distance Learning Courseware. Proceedings of the 10
th
 World Conference on 

Educational Multimedia and Hypermedia, June 20-25, 1998 Freiburg.  

o A Methodology for Evaluating the Effectiveness of the Use of New Technologies 

in ODL. Proceedings of the 10
th
 World Conference on Educational Multimedia and 

Hypermedia, June 20-25, 1998 Freiburg. 

o Evaluating the Effectiveness of the NTUA‘s Web-based Open Learning System: A 

Case Study. Journal of Universal Computer Science Vol. 4, No 3, 1998. 

o Perceived Relevance of Information Technology Courses to Prospective Teachers‘ 

Professional Needs: The Case of Greece.  Journal of Information Technology for 

Teacher Education, Vol. 6, No.2, 1997 pp.157-166. 

o Assessing the Internet Connection on Future Educators: A Case Study of the 

University of Crete. First International Conference on Computers and Advanced 

Technologies in Education CAIRO, 1996, pp. 81-87. 

o Information Technology in Pre-service Teacher Education: A Comparative Study. 

First International Conference on Computers and Advanced Technologies in 

Education CAIRO, 1996, pp. 101-108. 

o Gender, Computers and other School Subjects among Japanese and Swedish Students 

(with Toshio Sawada). Computers and Education, Vol. 26, No.4, 1996 pp.225-231 

Pergamon Press. 

o Paradigms in Educational Research: Complementarity or Unity? In C. Wulf (Ed.), 

Education in Europe: An Intercultural Task. European Studies in Education. 

Waxmann Verlag Munster 1995, pp.43-47 

o Learning Processes in an Exploratory Data Handling Environment. 4th European 

Logo Conference, «Logo-like Learning Environments: Reflection & Prospects. 1993 

pp. 391-395. 
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o Gender and Computers in Schools in Japan: The We Can, But I Can't Paradox. 

Computers and Education, Vol. 20, No.2, 1993, pp.191-198, Pergamon Press.  

o Informatics, Development and Education: The Case of China.  (with Liu Yuan Tu) 

Educational Technology, Vol. 33, No. 9, 1993, pp. 31-37. 

o Cross-cultural Comparison of Gender Differences in Attitudes towards Computers in 

Japan and Sweden. Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 36, No. 4, 

1992, pp. 275-287. 

o Cross-cultural Gender Differences in Student Self-Efficacy: The Impact of Culture. In 

R. Aiken (Ed.) Education and Society. Elsevier Science Publishers B.V.(North-

Holland) . 1992, pp. 233-245 

o Computer-Resource Teachers: A Study and a Derived Strategy for their Use in In-

service Training. Computers and Education, Vol. 16, No. 1, 1991, pp. 43-49, 

Pergamon Press. 

o Computers in Education: A Profile of South Asian Countries. Higher Education 

Policy. The Quarterly Journal of the International Association of Universities, Vol. 2, 

No. 4, 1989, pp.13-14, Kogan Page. 

 Μνλνγξαθίεο 

o Computers in School Education. Studies in Comparative and International Education 

No. 11,   University of Stockholm, 1988. 

o Preparing United Arab Emirates Teachers for Building a Sustainable Society. E-

Media Publications: University of Crete, 2006. 

 

 

 

 Δπηκέιεηεο ζπιινγηθψλ ηφκσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηκέιεηαο πξαθηηθψλ 

ζπλεδξίσλ 

                 Δπξψπε θαη Δθπαίδεπζε.  Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο (επηκ. κε ηελ Πέιια Καινγηαλλάθε).   

                  Αζήλα Δθδφζεηο Γξεγφξε 2004 Γ΄ ΄Δθδνζε.  

                  Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ζηελ Δθπαίδεπζε απφ Απφζηαζε. Πξαθηηθά  

                   Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε Γηεζλή πκκεηνρή, ΠΣΓΔ Παλ/κην Κξήηεο. Δθδφζεηο 

Αηξαπφο,  

                   2001.  

 Γηδαθηηθά εγρεηξίδηα 

o Τπεξκέζα ζηελ Δθπαίδεπζε: Μηα θνηλσληθν-επηθνδνκνηζηηθή πξνζέγγηζε. Αζήλα: 

Μεηαίρκην, 2000.  

o Αλάιπζε Γεδνκέλσλ ζηελ Δπηζηεκνληθή Δξεπλα κε ηε Υξήζε ηνπ SPSS. Αζήλα: 

Gutenberg 2005 (3
ε
 Δθδνζε). 

o Γηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη Δθπαίδεπζε γηα έλα Βηψζηκν Μέιινλ, E-media 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο (2006). 

o Educating for a Sustainable World through Foreign Language Teaching (co-author), 

E-Media Publications: University of Crete, 2006. 

 Άιιεο δεκνζηεχζεηο ή βηβιία (πλνιηθά Πεξίπνπ 150). 

 

6. ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ – ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

 Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θιπ. Οξγάλσζε 1 Παλειιελίνπ πλεδξίνπ κε Γηεζλή 

πκκεηνρή (2001) θαη κηαο 1 Παλειιήληαο πλδηάζθεςεο (2009)    

 πληνληζκφο-δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε επηζηεκνληθέο νκάδεο, νξγαλψζεηο, εξγαζηήξηα, 

πεξηνδηθά θιπ. Γηεπζπληήο Σνκέα (8 ρξφληα), Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ (16 ρξφληα). Μέινο 

10 Οκάδσλ Δξγαζίαο. Γηεπζπληήο ηεο ΄Δδξαο UNESCO ICT in ESD (2008-). Γηεπζπληήο 

ηνπ RCE Crete (Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable 

Development) αλαγλσξηζκέλν απφ ην Παλεπηζηήκην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (2009-). 

 πκκεηνρή σο θξηηήο ή κέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο (scientific/advisory board) 

πεξηνδηθψλ, δηεζλψλ ή ειιεληθψλ ζπλεδξίσλ θιπ. Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ζε έλα Γηεζλέο 
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θαη Διιεληθφ Πεξηνδηθφ. πκκεηνρή ή ζπληνληζκφο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

πληνληζκφο 5 Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ.  

 

7. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

 Πξνπηπρηαθφ δηδαθηηθφ έξγν. 20 ρξφληα δηδαζθαιία ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν. 

 Μεηαπηπρηαθφ δηδαθηηθφ έξγν: επνπηεία κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη δηδαθηνξηθψλ 

δηαηξηβψλ, ζπκκεηνρή ζε ηξηκειείο θαη επηακειείο επηηξνπέο θιπ εληφο θαη εθηφο ηνπ 

Σκήκαηνο.  Γηδαζθαιία 18 ρξφληα ζε κεηαπηπρηαθφ ρξφληα. Μέινο 20 Σξηκειψλ 

Δπηηξνπψλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ. Δπηβιέπσλ ζε 5 Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο.  

 

8. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 Σπρφλ επηπιένλ ζηνηρεία, φπσο εηδηθέο γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηελ επηζηεκνληθή ζέζε θαη δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο (π.ρ. μέλεο γιψζζεο, γλψζεηο 

ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο, θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηαθξίζεηο ή ζέζεηο άζρεηεο κε ην 

παλεπηζηήκην θιπ). 

 

Γιψζζεο, Αγγιηθά, νπεδηθά, Ηηαιηθά, Γαιιηθά. 

ηαηηζηηθά Παθέηα, Δθπαηδεπηηθά Λνγηζκηθά θαη Λνγηζκηθά ρεδηαζκνχ Δθπαηδεπηηθνχ 

Λνγηζκηθνχ. 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΜΑΝΣΑΓΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

Ζκεξνκελία  γέλλεζεο        29.11.1958            

Σφπνο  γέλλεζεο                  Καξσηή Ρεζχκλεο 

Γηεχζπλζε θαηνηθίαο           Παπαληθνιάνπ 18, 74100 Ρέζπκλν 

Σειέθσλν                            2831053412 

1965-1971                  Γεκνηηθφ ζρνιείν Καξσηήο 

1971-1978                  Β΄ Γπκλάζην Αξξέλσλ Ρεζχκλεο 

1980-1981                         Κνιέγην Υατδειβέξγεο 

1981-1988 πνπδέο Φπζηθήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Υατδειβέξγεο 

1985-1987         Γηπισκαηηθή εξγαζία ζην Max-Planck-Institut  Ππξεληθήο 

                              Φπζηθήο ηεο Υατδειβέξγεο,  κε ζέκα ηελ θαηαζθεπή 

                              αληρλεπηή ζσκαηηδίσλ γηα ηελ κειέηε ππξεληθψλ 

                              αληηδξάζεσλ ζηνλ επηηαρπληή. Απνλνκή δηπιψκαηνο απφ ην 

                              Παλεπηζηήκην  ηεο Υατδειβέξγεο. 

                                  Δπφπηεο θαζεγεηήο  θ. C. A. Wiedner, Max-Planck- 

                                  Institut. 

 

1988                   Απφθηεζε δηπιψκαηνο Φπζηθήο κε εθαξκνζκέλν θιάδν. 

                              Δθαξκνγέο ησλ Laser ζηελ Βηνινγία, Υεκεία θαη Ηαηξηθή                                                                                                                                                                                                                                                                

θαη δεπηεξεχνληα  θιάδν Υεκεία. 

   

1986-1993         Βνεζφο ζηα εξγαζηήξηα θαη ζηηο αζθήζεηο Φπζηθήο ηνπ 

                            Παλεπηζηεκίνπ ηεο Υατδειβέξγεο
6
. 

 

1988-1989 Μειέηε γηα ην Γεξκαληθφ Αληηθαξθηληθφ Κέληξν ηεο 
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Υατδειβέξγεο, αλαθνξηθά κε ηε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ κέζσ ηνπ θζνξηζκνχ 

κε αθηίλεο  Laser. 

Δπφπηεο θαζεγεηήο  θ. G. Graschew, Γεξκαληθφ Αληηθαξθηληθφ Κέληξν.  

 

1989-1994 Δθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο  ζην Ππξεληθφ Κέληξν ηεο Καξιζξνχεο, 

ζην Ηλζηηηνχην ―Θεξκήο Υεκείαο‖ κε ζέκα: «Μειέηε ησλ Φαηλνκέλσλ 

Μεηαθνξάο κέζσ ηεο  

Οινγξαθηθήο πκβνινκεηξίαο».  

 

 

Δπφπηεο θαζεγεηήο θ.  R. Von Ammon, Ππξεληθφ 

Κέληξν Καξιζξνχεο. 

 

1994-1999 Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηνπ Ππξεληθνχ Κέληξνπ Καξιζξνχεο κε αληηθείκελν 

έξεπλαο ηελ κειέηε ηεο κεζφδνπ PUREX (επεμεξγαζία πινπησλίνπ θαη 

νπξαλίνπ). 

     

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ  εμνηθεηψζεθα κε ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ  Fortran  θαη C, 

θαζψο επίζεο θαη κε ηα πξνγξάκκαηα  SAS, Autocad, Mathematica, Access, Excel, TeX 

ζπνπδάδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθφλαο. Γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηα ζεκηλάξηα 

εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ C. 

 

Παξαθνινχζεζα επίζεο ηηο  παξαδφζεηο θαη ηα εξγαζηήξηα Ραδηνρεκείαο θαη έρσ πάξεη ηνλ ηίηιν ηνπ 

εληεηαικέλνπ  αθηηλνπξνζηαζίαο. 

 

Έρσ, επίζεο, εηδηθεπηεί ζηηο  κεζφδνπο θαη ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ρεκηθέο αλαιχζεηο ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αεξίσλ  ζηα πιαίζηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο  Υεκείαο.  

  

Παξαθνινχζεζα ην ηκήκα εθκάζεζεο ρεηξηζκνχ ηνπ επηηαρπληή ηνπ Max-Planck-Institut ηεο 

Υατδειβέξγεο ην 1986 θαη δηεηέιεζα νδεγφο επηηαρπληή ην έηνο 1986-1987 γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο ζηελ νπνία εξγαδφκνπλ.  

 

Παξαθνινχζεζα ην Σκήκα Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο (Μanagement) γηα Φπζηθνχο ζην Ππξεληθφ 

Κέληξν ηεο Καξιζξνχεο.  

Έρσ παξαθνινπζήζεη έλα ηκήκα γηα Δπαγγεικαηηθφ ρεδηαζκφ ζε ρνιή ηεο 

Υατδειβέξγεο.  

Έιαβα κέξνο ζε πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε βηνκεραλία γηα νινγξαθηθέο κεζφδνπο  κε Laser.  

Ξέλεο γιψζζεο: Γεξκαληθά, Αγγιηθά. 

 

ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ 

   1.  Δμειίμεηο ζηνλ καγλεηηθό θαζκαηνγξάθν Q3D. 

        MPI, Jahresbericht, 29(1985). 

   2. Μειέηε ηνπ 
51

 Ca κε βνήζεηα  ηεο αληίδξαζεο   
48

Ca( 
18

O,  
15

O)  
51

Ca                        

       κεηάβαζεο ηξηώλ λεηξνλίσλ.  MPI, Jahresbericht, 88(1985). 

   3. Αλειαζηηθή α-ζθέδαζε ζην 
90

Zr  θαη 
96

Zr.  Nuclear Physics A45,   

      (1986) ζζ. 399-412.  

   4. Μεραληζκόο ηεο αληίδξαζεο  ( 
18

O,  
20

Ne). MPI, Jahresbericht,     

       74(1986). 

   5. Καηαζθεπή  αληρλεπηώλ ηόλησλ θαη πεηξακαηηθώλ ζπζθεπώλ. 

       MPI, Jahresbericht 27(1986). 

   6. Έξεπλα ππξεληθήο θαζκαηνγξαθίαο ζηα ηζόηνπα ησλ Zr  θαη Ge κε 

       αλειαζηηθή α –ζθέδαζε.  MPI  Jahresesbericht 75(1986) 

      7. α -ζθέδαζε ζην   
100

Mo. MPI, Jahresbericht, 66(1987). 



 187 

 8. Έξεπλα  ππξεληθήο θαζκαηνζθνπίαο ηεο αλειαζηηθήο α-ζθέδαζεο  

       ζηα άξηηα θαη ζηαζεξά ηζόηνπα ηνπ γεξκαλίνπ.  MPI, Jahresbericht,   

       65(1987). 

9. πζηεκαηηθή  εμέηαζε ηεο αληίδξαζεο ( 
18

O,  
20

Ne) θαη πξνζδηνξηζκόο ηνπ  πιενλάζκαηνο 

ηεο κάδαο ηνπ  
122

Cd. 

       MPI, Jahresbericht, 67(1988).      

10. πλδεζκνινγία ελ εηξά θαη Παξάιιειε. Πεξηνδ. Δπιζηήμερ Αγω- 

      γήρ, ζειίδεο 13. 

11. Σν ζεξκόκεηξν ηνπ Γαιηιαίνπ. Πεξηνδ. Φςζικόρ Κόζμορ, ζειίδεο 11. 

12. Σν εθθξεκέο ηνπ Νεύησλα. Πεξηνδ. Φςζικόρ Κόζμορ, ζειίδεο 15. 

13. Μειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Ζιεθηξνκαγλεηηθήο Δπαγσγήο κε ρξή-   

        ζε δηόδσλ εθπνκπήο θσηόο (LED). Πεξηνδ. Φςζικόρ Κόζμορ, ζειίδεο 11. 

14. Καξβνύλεο Λ., Μαληαδάθεο Β., Παπαβαζηιείνπ Β.,  Νέεο Σερλνινγίεο  

      θαη Δθπαίδεπζε – Ζ Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Πεξηνδ.  

      Δπιζηήμερ Αγωγήρ, ζειίδεο 11. 

15. Μέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα. Πεξηνδ. Δπιθεώπηζη  

      Φςζικήρ, ζειίδεο 11. 

16. Εαξθάδε Θ., Μαληαδάθεο Β., Παπαβαζηιείνπ Β., Νέεο Σερλνινγίεο  

      θαη Δθπαίδεπζε  από απόζηαζε – Γηεξεύλεζε ησλ θαηξηθώλ θαηλν- 

      κέλσλ. Πεξηνδ. Δπιζηήμερ Αγωγήρ, ζειίδεο 9. 

     

  ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ ΜΔ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΡΗΖ 
 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ 

1) ην εηήζην ζπλέδξην ηεο  Έλσζεο Γεξκαλψλ Φπζηθψλ ζην Μφλαρν ην 1985 κε ζέκα: Έλαο 

επαίζζεηνο αληρλεπηήο ζέζεσο ειαθξώλ ηόλησλ γηα ην εζηηαθό επίπεδν  ηνπ Q3D  -καγλεηηθνύ 

θαζκαηνγξάθνπ. 

2) ην εηήζην ζπλέδξην ηεο Έλσζεο Γεξκαλψλ Φπζηθψλ ζηελ Υατδειβέξγε ην 1986 κε ζέκα: 

Αλειαζηηθή α-ζθέδαζε ζην   
90

Zr  θαη  
96

Zr. 

3) ην εηήζην ζπλέδξην ηεο Έλσζεο Γεξκαλψλ Φπζηθψλ ζηελ Υατδειβέξγε 

ην 1986 κε ζέκα: Σαπηόρξνλνο πξνζδηνξηζκόο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ  θαη 

ηζνβαζκσηώλ κεηαβάζεσλ ησλ  (α,α΄) πεηξακάησλ.   

4) ην εηήζην ζπλέδξην ηεο Έλσζεο Γεξκαλψλ Φπζηθψλ ζηελ Υατδειβέξγε  

ην 1986 κε ζέκα:  Καηαζθεπή ελόο πνιπκεηξεηή  παξαιιήισλ πιαθώλ.  

5) ην  εηήζην ζπλέδξην ηεο Έλσζεο Γεξκαλψλ Φπζηθψλ ζην Κξφληλγθελ ηεο   Οιιαλδίαο  ην 1987, 

κε ζέκα: πκπεξηθνξά  ησλ δύν πξσηνλίσλ ηεο  pick up αληίδξαζεο  ( 
18

O, 
20

Ne ).   

6) ην ζπλέδξην ηνπ Οκπεξηξάνπλ ηεο Απζηξίαο ην 1990 κε ζέκα: 

Σα θαηλόκελα ζηε δηαρσξηζηηθή δώλε κεηαμύ δύν πγξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθρύιηζεο. 

7) ην παλειιήλην ζπλέδξην ζην Παλεπηζηήκην Κξεηεο ην 2005, Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσλία ζην 

χγρξνλν Κφζκν: Παηδαγσγηθά ηκήκαηα 20 ρξόληα κεηά κε ζέκα: Ζ ελζσκάησζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ ζηε εθπαίδεπζε. 

8) ην παλειιήλην ζπλέδξην ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ην 2005, Δθπαίδεπζε 

θαη Κνηλσλία ζην χγρξνλν Κφζκν: Παηδαγσγηθά Σκήκαηα 20 ρξφληα κεηά κε ζέκα: Κπθιώκαηα 

ζπλερνύο ξεύκαηνο (Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ θαη πεηξακάησλ κε ειεθηξηθά θπθιώκαηα). 

9) ην παλειιήλην ζπλέδξην ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ην 2005, Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσλία ζην χγρξνλν 

Κφζκν: Παηδαγσγηθά Σκήκαηα 20 ρξφληα κεηά κε ζέκα: Αθνπζηηθή κνπζηθώλ νξγάλσλ (Παξνπζίαζε 

ινγηζκηθνύ θαη θαηαζθεπήο ελόο αλνηθηνύ ερεηηθνύ ζσιήλα- απινύ ). 

10) ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ην 2005 ζην Γηεζλέο ζπλέδξην, Hands-on Science 

In changing Education, κε ζέκα: The New Technologies in the Teaching of Geometric Optics, ζζ. 219-

222. 
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11) ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ην 2004 ζηελ παλειιήληα Γηεκεξίδα κε δηεζλή ζπκκεηνρή κε ζέκα: Νέεο 

ηερλνινγίεο θαη εθπαίδεπζε από απόζηαζε: Ζ δηδαζθαιία ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ. 

12) ζηελ 4


 Γηεκεξίδα δηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ κε δηεζλή ζπκκεηνρή ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ην 

2005 κε ζέκα: ηνηρεία γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηώλ παηδαγσγηθώλ επηζηεκώλ όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο Πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. (Κνχξθνπινο Μ., Μαληαδάθεο Β.) 

13)Kourkoulos M., Mandadakis V.,  Tzanakis C. (2006) ―Didactical models enhancing students‘ 

understanding of the concept of variance in statistics‖, 3rd  International Conference on the Teaching of 

Mathematics at the undergraduate level, Istanbul, Proceedings on cd rom, paper-151.pdf (10 pages), pub. 

John Wiley & Sons Inc., ISBN : 0471072709  

14) ηελ Αζήλα ζην 4
0
 Γηεζλέο πλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε κε ζέκα: 

ρεδηαζκόο πινπνίεζε θαη αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ 

Τιηθνύ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο. (Καξβνχλεο Λ., Μαληαδάθεο Β., Αλαζηαζηάδεο 

Π.). 4
th
 International Conference in Open and Distance Learning, Forms of Democracy in Education: 

Open Acces and Distance Education,(Πξαθηηθά), edit. Antonis Lionaracis), εθδ. ΠΡΟΠΟΜΠΟ, Αζήλα 

2007, η. Β΄, ζζ. 395-406.  

15) ηελ Καβάια ζην 12
0
 Παλειιήλην πλέδξην  Φπζηθήο ην 2008 κε ζέκα: 

Μειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Ζιεθηξνκαγλεηηθήο Δπαγσγήο κε ρξήζε δηφδσλ εθπνκπήο θσηφο (LED). 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΖΜΔΡΗΓΔ ΜΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

1) ηνλ  Άγην Νηθφιαν Λαζηζίνπ ην 2000 κε ζέκα: Δλαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. 

2) ην Ρέζπκλν ην 2000 κε ζέκα: Ζ ζπκβνιή ηνπ ήιηνπ ζηηο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο.  

3) ηελ εκεξίδα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηνλ Άγην Νηθφιαν ην 2002 κε ζέκα: 

Δλαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. 

4) ην 52
0
 Γεκνηηθφ ρνιείν Ζξαθιείνπ ην 2005 κε ζέκα: Ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο. 

5) ηελ εκεξίδα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην Ρέζπκλν ην 2005 κε ζέκα: Δλέξγεηα θαη 

πεξηβάιινλ. 

6) ηελ Ζκεξίδα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην Ρέζπκλν ην 2007 κε ζέκα: Σν θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ ΚΑΗ ΖΜΔΡΗΓΔ ΥΧΡΗ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

Δπηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ζρεηηθά κε πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Φπζηθήο, 

Υεκείαο  θαη βηνινγίαο ζην Δξγαζηεξηαθφ Κέληξν Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην 

Ρέζπκλν ην 2000. 

ιεο ηηο Ζκεξίδεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο  

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο «Μαξία Ακαξηψηνπ» απφ ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ 1999 έσο θαη ζήκεξα. 

ΑΝΑΦΟΡΔ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ. 

1) P. Singh, et al, Alpha scattering from   
92

Zr    and   
94

Zr, Nuclear Physics A458, 1-11 (1986). 

2) D. Rychel, et al, isospin decomposition of +_>2+ and 0+_>3- transition 

matrix elements by coulomb nuclear interference observed in inelastic 

α-scattering from the even Zr isotops, Zeitschrift fur Physik A, 326- 455 (1987). 

3) Marie-Loise Stolzenwald, Strukturuntersuchung an den Nukliden   
96

Zr   

and   
98

Zr     uber die  Hochspinn-beta Zerfalle der gamma- Spaltprodukte, 

Julich special Reports 482, ISSN 0343-7639, 1988. 

4) G. Molnar et al, Particle-hole and Vibrational statesin doubly closed subshell 
96

Zr  from in beam 

inelastic neutron and proton scattering,  

Nuclear Physics A500 (1989) 43-76. 
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5) V.Yu.Denisov, Subbarier heavy ion fusion enhanced by nucleon transfer, 

European Physics Journal A, 87-99 (2000). 

6) R. K. Sheline, Systematic investigation of hexadecapole collectivity in even- even nuclei, 

Czechoslovak Journal of Physics, 1047-1066 (1999).  

 7) D. J. Horen et al, Microscopic description of the excitation of some states in the Zr-90,Zr-92,Zr-94, 

Zr-96 isotopes  

Nuclear Physics A, 193-235 (1996).  

 8) D. J. Horen, G. R. Satchler, Critical comparison of folded potential and deformed potential models 

of heavy-ion inelastic scattering,  

Nuclear Physics A, 136-154 (1996).  

 9) J. L. Johnson et al., Are octupole vibrations harmonic,  

Physical Review C, 1801-1806 (1995). 

10) R. J. Peterson, Isospin symmetry in nuclear transitions from pion-scattering, Physical Review C, 

1128-11461(1996).  

11) D. Hofer et al.,   

Direct and multiple excitations in zr-96 from inelastic-  

scattering experiments, Nuclear Physics A, 173-209 (1993). 

12) T. D. Poelhekken, et al., Low-energy isoscalar dipole strength in ca-40, ni-58, zr-90 and PB-208, 

Physics Letters B, 423-427(1992).  

13) N. T. Burtebaev, et al., Study of low-lying collective states of nuclei with mass numbers a=54-124 

on the basis of alpha-particle scattering at - 50 Mev and the 64ni(3he,3he') reaction with the method of 

coupled channels and distorted waves,  Soviet Journal of Nuclear Physics-USSR, 827-835 (1990). 

14) K. A. Kuterbekov, A. V. Jushkov, Sscattering of alpha-particles and structure of nucleus zr- 90, zr-

941, Akad.Nauk. sssr Fiz, 2098-2105 (1989).  

 15) S. Sirora, et al., Hexadecoplar excitation in Ru-108, Physical Review C, 

1527-1529 (1989). 

 16) G. Molnar, et al., Particle-hole and vibrational-states in doubly closed subshell  zr-96 

from in-beam inelastic neutron and proton-scattering,  

Nuclear Physics A, 43-76 (1989).  

17) Y. P. Gangrskii, et al., Measurement of changes in nuclear-charge radii of zr by laser- 
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ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΜΔΣΑΞΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ 

1. ΑΣΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ 

Ολνκαηεπώλπκν:   Κσλζηαληίλα Μεηαμά  

         ηνπ Παλαγηψηε Μεηαμά θαη ηεο Βαζηιηθήο Μεηαμά 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο:   24-07-1967 

Σόπνο Γέλλεζεο:   Λνπηξφ Κνξηλζίαο 

Γηεύζπλζε θαηνηθίαο:  Αηζηπφπνπιν, δήκνπ Νηθεθφξνπ Φσθά 

Σειέθσλν:    28310 25077, 6972724794 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  Έγγακνο κε δχν παηδηά 

2. ΠΟΤΓΔ 

1986-1990:    Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) Αζελώλ 
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ρνιή Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ πνπδψλ 

(.Γ.Σ.Κ..). Πηπρίν ζην Σκήκα Γξαθηζηηθήο  

1991:  Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Καηζαξηαλήο 
 Ζιεθηξνληθή Σππνγξαθία DTP 

    Graphic Design 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

2001-ήκεξα  

Ίδξπκα/ Δπηρείξεζε Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γ.Δ., 

Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., Παλεπηζηεκηνύπνιε Ρεζύκλνπ – Ρέζπκλν 

Κξήηεο 

Θέζε – Αξκνδηφηεηεο Μέινο ΔΣΔΠ κε αληηθείκελν εξγαζίαο ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ζηελ παξαγσγή θαη έθδνζε εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή (κε 

Ζ/Τ Macintosh θαη PC θαη κε ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ: 

Illustrator, QuarkXpress, Photoshop, Word, Corel Draw) 

9
νο

-11
νο

/2001 

Ίδξπκα/ Δπηρείξεζε Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γ.Δ., 

Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., Παλεπηζηεκηνύπνιε Ρεζύκλνπ – Ρέζπκλν 

Κξήηεο 

Θέζε – Αξκνδηφηεηεο Αλάζεζε έξγνπ γηα γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 

«Παηδεία Οκνγελψλ» (Γχν ζπλερφκελεο ζπκβάζεηο) 

1999-2001  

Ίδξπκα/ Δπηρείξεζε KEΚ-ΚΔΑ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο) – Ρέζπκλν 

Κξήηεο 

Θέζε – Αξκνδηφηεηεο Τπεχζπλε Αλάπηπμεο θαη Ρνήο Πξνγξακκάησλ ΔΚ (κε Ζ/Τ 

PC θαη κε ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ Word, Excel). 

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην ΚΔΑ εθπνλήζεθε 

ν ζρεδηαζκόο ησλ εμήο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο: 

A. Leonardo Da Vinci (πξόγξακκα γηα ηηο ρώξεο: Ηηαιία, Ηζπαλία, 

Γαιιία, Οιιαλδία). Σίηινο: Green Professions (Οηθνινγηθά 

Δπαγγέικαηα). 

B. Απνθιεηζκόο γηα κνλνγνλντθέο γπλαίθεο 

Σίηινο: Παξαγσγή εληύπνπ κέζσ Ζ/Τ. 

Γ.  ΚΔΚ ζπλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

Σίηινο: Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνύ.  

1998-1999  

Ίδξπκα/ Δπηρείξεζε Δθεκεξίδα «Αγώλαο ηεο Κξήηεο» – Υαληά Κξήηεο 

Θέζε – Αξκνδηφηεηεο Γαθηπινγξάθεζε, ειηδνπνίεζε (κε Ζ/Τ PC θαη κε ρξήζε ησλ 

πξνγξακκάησλ QuarkXpress, Photoshop). 

1997-1998  

Ίδξπκα/ Δπηρείξεζε Πνιπθιαδηθό Λύθεην Ρεζύκλνπ – Ρέζπκλν Κξήηεο 

Θέζε – Αξκνδηφηεηεο  Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα.  

1995-1996  

Ίδξπκα/ Δπηρείξεζε ΚΛΔΒΔΡ ΔΛΛΑ εθεκεξίδα «Δπελδπηήο» – Αζήλα 
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Θέζε – Αξκνδηφηεηεο ειηδνπνηφο – Art Director (κε Ζ/Τ Macintosh θαη κε ρξήζε 

ησλ πξνγξακκάησλ Illustrator, QuarkXpress,  Photoshop). 

1995  

Ίδξπκα/ Δπηρείξεζε «U.S. Apple Morgan» – Aζήλα 

Θέζε – Αξκνδηφηεηεο Γξαθίζηαο – Αrt Director (κε Ζ/Τ PC θαη κε ρξήζε ησλ 

πξνγξακκάησλ Corel Draw, QuarkXpress, Photoshop).  

1994-1995  

Ίδξπκα/ Δπηρείξεζε «Kibio Design» – Aζήλα 

Θέζε – Αξκνδηφηεηεο Γξαθίζηαο – πλεξγάηεο (κε Ζ/Τ PC θαη κε ρξήζε ησλ 

πξνγξακκάησλ Corel Draw, QuarkXpress, Photoshop). 

1992-1994  

Ίδξπκα/ Δπηρείξεζε «FOX» Γηαθεκηζηηθή Δηαηξεία – Aζήλα 

Θέζε – Αξκνδηφηεηεο Γξαθίζηαο – Αrt Director (κε Ζ/Τ Macintosh θαη κε ρξήζε ησλ 

πξνγξακκάησλ Corel Draw, QuarkXpress, Photoshop).  

1991-1992  

Ίδξπκα/ Δπηρείξεζε «ΣΑRRA» Γηαθεκηζηηθό Αηειηέ – Aζήλα 

Θέζε – Αξκνδηφηεηεο Γξαθίζηαο – Junior Αrt Director (κε Ζ/Τ Macintosh θαη κε 

ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ Illustrator, QuarkXpress, 

Photoshop).  

1990  

Ίδξπκα/ Δπηρείξεζε «TRACE» Γηαθεκηζηηθή Δηαηξεία – Aζήλα 

Θέζε – Αξκνδηφηεηεο Γξαθίζηαο – Junior Αrt Director (κε παξαδνζηαθφ, επηηξαπέδην, 

ηξφπν). 

  

1987-1990  

Ίδξπκα/ Δπηρείξεζε «ΔΣΗΚΔΣΣΑ» Γηαθεκηζηηθό Γξαθείν – Aζήλα 

Θέζε – Αξκνδηφηεηεο Γξαθίζηαο (κε παξαδνζηαθφ, επηηξαπέδην, ηξφπν) 

 

4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 

2002-2003  

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Γεπηεξνβάζκηα – ΣΔΔ 2 Ρεζύκλνπ. Χξνκίζζηα Καζεγήηξηα 

ζηελ απνγεπκαηηθή Πξφζζεηε Γηδαζθαιία (4 ψξεο/εβδνκάδα) 

Σκήκα / Δηδηθφηεηα  Γξαθίζηεο Γ‘ ηάμε (πξνεηνηκαζία γηα Παλειιήληεο Δμεηάζεηο) 

Μάζεκα / Δθπ. Αληηθείκελν Γξαθηζηηθή 

πλνιηθή Γηάξθεηα  40 ψξεο 
 

2001-2002  

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Γεπηεξνβάζκηα – ΣΔΔ 2 Ρεζύκλνπ. Χξνκίζζηα Καζεγήηξηα 

ζηελ απνγεπκαηηθή Πξφζζεηε Γηδαζθαιία (4 ψξεο/εβδνκάδα) 

Σκήκα / Δηδηθφηεηα  Γξαθίζηεο Γ‘ ηάμε (πξνεηνηκαζία γηα Παλειιήληεο Δμεηάζεηο) 

Μάζεκα / Δθπ. Αληηθείκελν Γξαθηζηηθή 

πλνιηθή Γηάξθεηα  116 ψξεο 
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2000-2001  

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Γεκόζην ΗΔΚ Ρεζύκλνπ.   

Σκήκα / Δηδηθφηεηα   Γξαθίζηεο Ζιεθηξνληθήο ρεδίαζεο Δληχπνπ (Γ‘ Δμάκελν) 

Μάζεκα / Δθπ. Αληηθείκελν Ζιεθηξνληθή Δπεμεξγαζία ειίδαο (QuarkXpress) 

πλνιηθή Γηάξθεηα  210 ψξεο 

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Γεπηεξνβάζκηα – ΣΔΔ 2 Ρεζύκλνπ. Χξνκίζζηα Καζεγήηξηα  

(12 ψξεο/εβδνκάδα) 

Σκήκα / Δηδηθφηεηα  Γξαθίζηεο B‘ θαη Γ‘ ηάμεο 

Μάζεκα / Δθπ. Αληηθείκελν Ηζηνξία Γξαθηθψλ Σερλψλ, Σερλνινγία Τιηθψλ, Σερλνινγία 

Δθηππψζεσλ, Δθαξκνγέο Ζ/Τ (Corel Draw) 

πλνιηθή Γηάξθεηα  262 ψξεο 

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Γεκόζην ΗΔΚ Ρεζύκλνπ.   

Σκήκα / Δηδηθφηεηα   Γξαθίζηεο Ζιεθηξνληθήο ρεδίαζεο Δληχπνπ (Γ‘ Δμάκελν) 

Μάζεκα / Δθπ. Αληηθείκελν Ζιεθηξνληθή Σππνγξαθία, Ζιεθηξνληθή Δπεμεξγαζία Μαθέηαο 

(Corel Draw 8) 

πλνιηθή Γηάξθεηα  210 ψξεο  
 

2000  

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ΚΔΚΑΝΑΡ ΝΔΛΔ - Ννκαξρία Ρεζύκλνπ.   

Σκήκα / Δηδηθφηεηα  Απηνκαηηζκφο Γξαθείνπ (γηα κνλνγνλντθέο γπλαίθεο) 

Μάζεκα / Δθπ. Αληηθείκελν Γαθηπινγξάθεζε, Ζ/Τ (Corel Draw 9) 

πλνιηθή Γηάξθεηα  33 ψξεο 
 

1999-2000  

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  Γεκόζην ΗΔΚ Ρεζύκλνπ.   

Σκήκα / Δηδηθφηεηα   Γξαθίζηεο Ζιεθηξνληθήο ρεδίαζεο Δληχπνπ (Β‘ Δμάκελν) 

Μάζεκα / Δθπ. Αληηθείκελν Γξαθηζηηθή ΗΗ, Γξακκαηνγξαθία 

πλνιηθή Γηάξθεηα  196 ψξεο 

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Γεπηεξνβάζκηα – ΣΔΔ 2 Ρεζύκλνπ. Χξνκίζζηα Καζεγήηξηα  

(12 ψξεο/εβδνκάδα) 

Σκήκα / Δηδηθφηεηα  Γξαθίζηεο B‘ θαη Γ‘ ηάμεο 

Μάζεκα / Δθπ. Αληηθείκελν Γξαθηζηηθή, Σερλνινγία Δθηππψζεσλ, Ζ/Τ (Corel Draw 8), 

Γηαθφζκεζε 

πλνιηθή Γηάξθεηα  302 ψξεο 

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Γεκόζην ΗΔΚ Ρεζύκλνπ.   

Σκήκα / Δηδηθφηεηα   Γξαθίζηεο Ζιεθηξνληθήο ρεδίαζεο Δληχπνπ (Α‘ Δμάκελν) 

Μάζεκα / Δθπ. Αληηθείκελν Γξαθηζηηθή Η, Σππνγξαθία, Σερλνινγία Παξαγσγήο Δληχπνπ 

πλνιηθή Γηάξθεηα  168 ψξεο 

 

1999  

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  ΚΔΚ – Δπξσεξγαζίαθή, Υαληά.   
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Σκήκα / Δηδηθφηεηα   χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ 

Μάζεκα / Δθπ. Αληηθείκελν Γηαθήκηζε 

πλνιηθή Γηάξθεηα  5 ψξεο 

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  ΚΔΚ – Δπξσεξγαζίαθή, Υαληά.   

Σκήκα / Δηδηθφηεηα   Πνιπκέζα (Multimedia) 

Μάζεκα / Δθπ. Αληηθείκελν Σα ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα Photoshop, Word, Corel Draw 

πλνιηθή Γηάξθεηα  48 ψξεο 

 

1998-1999  

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  Γεκόζην ΗΔΚ Υαλίσλ.   

Σκήκα / Δηδηθφηεηα   Γεκνζηνγξαθίαο 

Μάζεκα / Δθπ. Αληηθείκελν ειηδνπνίεζε (Word, QuarkXpress) 

πλνιηθή Γηάξθεηα  45 ψξεο  

 

1997-1998  

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  Πνιπθιαδηθό Λύθεην Ρεζύκλνπ (Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα).   

Σκήκα / Δηδηθφηεηα   Κ10 Γξαθίζηεο, Σκήκαηα Δηδίθεπζεο θαη Πξναηξεηηθά 

Σκήκαηα 

Μάζεκα / Δθπ. Αληηθείκελν Γξαθηζηηθή, Ηζηνξία Γξαθηθψλ Σερλψλ, Corel Draw, 

Γηαθφζκεζε 

πλνιηθή Γηάξθεηα  685 ψξεο 

ύλνιν σξώλ δηδαζθαιίαο 2.320 ώξεο 

 

5. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Τπνινγηζηέο:  Άξηζηνο ρεηξηζκφο ζε πεξηβάιινλ Macintosh θαη PC ζηα 

πξνγξάκκαηα: Adobe Illustator, QuarkXpress, Corel Draw, 

Photoshop, Word, Excel. 

Γαθηπινγξάθεζε:   Σπθιφ ζχζηεκα ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα. 

Ξέλεο Γιψζζεο:   Αγγιηθά, Γαιιηθά 

 

Με ηε κνξθή εμσηεξηθνύ ζπλεξγάηε πινπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 πλεξγαζία κε δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο: 

(Πνιχηξνπν, ΟΚ Graphic Design Studio, Art Graffima, Δ.Γ.Π. Δθδνηηθή – 

Γηαθεκηζηηθή Π. Παξάβαινο θαη ΗΑ θ.ά.) (1994-1997). 

 Γεκηνπξγία γηγαληναθίζαο δξόκνπ ζην πιαίζην δηαγσληζκνχ ηεο ―Phillip Morris‖ 

γηα ηε δηαθεκηζηηθή θακπάληα ησλ ηζηγάξσλ Chesterfield (1995). 

 Styling γηα δηάθνξεο δηαθεκηζηηθέο θσηνγξαθίζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία 

―Photographer House‖ (θ. Σάθεο Βνπδνχξνγινπ) (1994-1997). 



 194 

 Γεκηνπξγία εθζεζηαθνύ πεξηπηέξνπ ηεο εηαηξείαο ―Ventrade Hellas‖ κε αληηθείκελν 

ηνλ θαηάινγν ―Quelle‖ , ζηελ έθζεζε «χγρξνλεο Καηνηθίαο» ηνπ Ο.Λ.Π. Πεηξαηά. 

(1993) 

Γηαθνζκεηηθή επηκέιεηα ζην Ξπιόθαζηξν Κνξηλζίαο ησλ εμήο επηρεηξήζεσλ: 

α) Café-Music Bar ―Bizzare‖ (Σέζζεξηο αλαθαηλίζεηο 1988-1991), 

β) κπαξ κε ειιεληθή κνπζηθή ―Viva‖ (1990), 

γ) Fast Food (1991). 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΔΛΔΝΖ 

1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Ολνκαηεπψλπκν 

Διέλε Παπαδάθε – Μηραειίδε 

Παηξψλπκν, Μεηξψλπκν 

Αληψλεο – Ζιέθηξα Παπαδάθε 

Γηεχζπλζε, ηειέθσλα, e-mail 

Αηζηπφπνπιν, 28310 – 52754, emichael@edc.uoc 

Αθαδεκατθή ζέζε ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο   

Αληηθείκελν ηεο ζέζεο βάζεη ηνπ ΦΔΚ δηνξηζκνχ 

Φπρνινγία – Δμειηθηηθή Φπρνινγία 

 

2. ΠΟΤΓΔ 

Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο 

Bachelor, Major in Psychology, Deree College.  

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

Master of Science in Psychology,  (MSc.) School of Psychology, Birmingham University. 

Γηδαθηνξηθέο ζπνπδέο 

Ph.D in Psychology,  School of Psychology, Birmingham University. 

ηελ Διιάδα ην Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Αλαγλσξίζεσο Σίηισλ πνπδψλ ηεο Αιινδαπήο 

(ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α) αλαγλψξηζε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ κνπ σο αληίζηνηρνπο θαη ηζφηηκνπο ησλ 

Διιεληθψλ Α.Δ.Η. 

Σεηξαεηήο εθπαίδεπζε ζηελ ςπρνζεξαπεία 

κε 3σξα εβδνκαδηαία καζήκαηα θαη ζεκηλάξηα, 60 ψξεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο κέζσ 

αηνκηθήο θαη νκαδηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη 120 ψξεο επνπηείαο πεξηζηαηηθψλ δηάξθεηαο δχν 

(ηνπιάρηζηνλ) εηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγνχζε ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Φπρνζεξαπείαο (European Institute of 

Psychotherapy) θαη ήηαλ αλαγλσξηζκέλν απφ ην ίδην ίδξπκα.  

Σεηξαεηήο παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Β΄ Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ 

Φπρηθψλ Παζήζεσλ ζηα Υαληά θαη παξάιιειε αζρνιία κε ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ αζζελψλ.  

mailto:emichael@edc.uoc
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πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ «Ηαηξείνπ Οηθνγέλεηαο» ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ 

Φπρηθψλ Παζήζεσλ Υαλίσλ.  

Παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο Φπραλαιπηηθψλ ζπνπδψλ (Psychoanalytic Studies), ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Brunel ζην Λνλδίλν.  

Δθπαίδεπζε ζηα εηδηθά ζέκαηα ηεο ηθαλφηεηαο δηεθδίθεζεο θαη θαιήο επηθνηλσλίαο  (Primary 

Certificate in Assertion and Communication Skills).  

 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΘΔΔΙ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Αθαδεκατθή ζέζε 

Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο 

 

4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ 

χληνκε πεξηγξαθή ησλ εξεπλεηηθψλ πεξηνρψλ δξαζηεξηνπνίεζεο 

Καθνπνίεζε (θπζηθή βία, ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε) ηνπ παηδηνχ 

Αλάιπζε ησλ παηδηθψλ ζρεδίσλ 

Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

ρέζεηο κεηέξαο – παηδηνχ 

Δξσηηθέο ζρέζεηο 

Με ιεθηηθή επηθνηλσλία 

Φπραλαιπηηθέο ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο 

 

5. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ & ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ 

α. MSc θαη PhD. 

1. Δ. Παπαδάθε – Μηραειίδε (1986). ΜSc. ―Development of Children‘s Drawings in 

Relation to Gender‖  

2. Δ. Παπαδάθε – Μηραειίδε (1989). PhD. ―Development of Children‘s Drawings in Relation 

to Gender and Culture‖ 

β. Γεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

3. Δ. Παπαδάθε – Μηραειίδε (1990). Γηαθνξνπνίεζε ηεο αλδξηθήο θαη γπλαηθείαο εηθφλαο 

ζηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ, Φπρνινγηθά Θέκαηα, 3, (4),  239 – 249. 

4. Δ. Παπαδάθε – Μηραειίδε (1990) Σν χςνο ησλ αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ απεηθνλίζεσλ 

ζηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ, Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε, 13,  233 – 240. 

5. Δ. Παπαδάθε – Μηραειίδε (1990). Γηαθνξνπνίεζε ησλ δχν θχισλ ζηα ζρέδηα ησλ 

παηδηψλ, Σν Βήκα ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, 3, 172 – 180. 

6. Δ. Παπαδάθε – Μηραειίδε θαη Μ. Σδαλαθάθε - Μειηζζάξε (1995). Ζ κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία πγηψλ θαη ζρηδνθξελψλ αηφκσλ, Σεηξάδηα Φπρηαηξηθήο, 51,  75 – 88. 

7. Δ. Παπαδάθε – Μηραειίδε θαη Μ. Σδαλαθάθε – Μειηζζάξε (1996). Ζ κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία Διιήλσλ αζζελψλ κε θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο θαη πγηψλ αηφκσλ, Σεηξάδηα 

Φπρηαηξηθήο, 53, 72 – 83. 
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8. E. Παπαδάθε – Μηραειίδε (2006). Ο ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ παηέξα. Δπηζηήκεο Αγσγήο, 2, 

7-18. 

9. E. Παπαδάθε – Μηραειίδε (2006). Ζ παηξφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο θιαζζηθήο 

ςπραλαιπηηθήο θαη ηεο λενςπραλαιπηηθήο άπνςεο. Σεηξάδηα Φπρηαηξηθήο, 94, 151-161. 

10. E. Παπαδάθε – Μηραειίδε (2006). Ο ξφινο ηεο δσγξαθηθήο ζηε δηάγλσζε θαη ηε 

ζεξαπεία ησλ παηδηψλ πνπ κεγαιψλνπλ ζε βίαην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, Δπηζηήκεο ηεο 

Αγσγήο, Θεκαηηθφ ηεχρνο κε ηίηιν «Φπρνινγία θαη Δθπαίδεπζε». 

γ. Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

11. Δ. Παπαδάθε – Μηραειίδε (1992). εμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, ζην «Ζ 

Δπηζεηηθφηεηα ζηελ Οηθνγέλεηα, ζην ρνιείν θαη ζηελ Κνηλσλία». Η. Ν. Νέζηνξνο (επηκ), 

Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα, (ζ. 174-185) 

12. Δ. Παπαδάθε – Μηραειίδε (1999). Σν άγρνο ηεο αγάπεο, ζην «Σν ζηξεο, ην Αγρνο θαη ε 

Αληηκεηψπηζή ηνπο», Δ. Βαζηιάθε, . Σξηιίβα, Ζ. Μπεδεβέγθεο (επηκ.). Αζήλα, Διιεληθά 

Γξάκκαηα. (ζ, 111-127) 

13. Δ. Παπαδάθε – Μηραειίδε (2002). Σν άγγηγκα δίλεη δσή, ζην «Με ιεθηηθή επηθνηλσλία. 

χγρξνλεο ζεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ Διιάδα», Ν. Πνιεκηθφο, Α. 

Κνληάθνο (επηκ), Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα. (ζ. 69-87) 

14. E. Papadakis – Michaelides (2006). Children‘s Drawings: An Alternative Avenue of 

Communication, in «Studies in Teacher Education: Psychopedagogy» (p. 155-169) 

δ. Βηβιία 

15. Δ. Παπαδάθε – Μηραειίδε (1995). Μνλνγξαθία κε ηίηιν «Ζ ζησπειή γιψζζα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ: Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο», Αζήλα, Διιεληθά 

Γξάκκαηα.  

16. Δ. Παπαδάθε – Μηραειίδε (2006). Μνλνγξαθία κε ηίηιν «Ο Γεζκφο ηεο Αγάπεο: 

ηνηρεία ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ κέζα απφ ηε 

λενςπραλαιπηηθή ζθέςε». Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα 

 

6. ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ – ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

 

ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο κνπ ζην Π.Σ.Γ.Δ. έρσ δηαηειέζεη κέινο ζηηο αθφινπζεο 

επηηξνπέο: 

1. Δπηηξνπή θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ.  

2. Δπηηξνπή κεηεγγξαθψλ.  

3. Δπηηξνπή δηεζλψλ ζρέζεσλ.  

4. Δπηηξνπή ζπνπδψλ. 



 197 

5. Δπηηξνπή θνηηεηηθήο κέξηκλαο. 

6. Δπηηξνπή εξεπλψλ (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο). 

7. Δπηηξνπή δηεζλνχο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο.  

8. Δθπξφζσπνο ησλ επίθνπξσλ θαζεγεηψλ ζηε χγθιεην γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2001-2002 

(αλαπιεξσκαηηθφ κέινο). 

9. Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο».  

10. Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πκβνπιεπηηθνχ Κέληξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο. 

 

Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θιπ 

1. Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ ζπλεδξίνπ «World Association for Educational 

Research (WAER). Education of Ethnic Minorities, Unity and Diversity‖, (Ματνο, 1997)  

2. Γξακκαηέαο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ δηεμήρζε ην Ματν ηνπ 2000 κε 

ζέκα «Δηδηθή Αγσγή ζηνλ 21
ν
 αηψλα. Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο» 

3. Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ  «Stress and Anxiety», Ηνχιηνο, 

2006 

4. Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο εκεξίδσλ ηεο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ. 

 

πκκεηνρή ή ζπληνληζκφο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ  

1. ΠΔΚ Ρεζχκλνπ, Ζξαθιείνπ θαη Αγίνπ Νηθνιάνπ. 

2. Αθαδεκατθή θαη Δπαγγεικαηηθή Αλαβάζκηζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ - Δμνκνίσζε.  

3. Δηδηθφ Πξφγξακκα Δπαλεθπαίδεπζεο Γηνξηζηέσλ Γαζθάισλ Πηπρηνχρσλ Παηδαγσγηθψλ 

ρνιψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ. 

4. Πξφγξακκα γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηεο Δπηζηήκεο 

ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζε ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο.  

5. «Δηδηθή Αγσγή» (Κ.Α. 498/ 18-2-1998)   

6.Ννκαξρηαθφ πξφγξακκα Κ.Δ.ΚΑ.Ν.Α.Ρ. ΝΔΛΔ κε ηίηιν «Ηζεο Δπθαηξίεο γηα Οινπο» κε 

θσδηθφ 813 .  

7. Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε Παιηλλνζηνχλησλ θαη Αιινδαπψλ καζεηψλ» ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε θαη απφ εζληθνχο πφξνπο θαη πινπνηήζεθε απφ 

ην Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ. ην πξφγξακκα απηφ 

ήκνπλ  

α. κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο θαη  
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β. ππεχζπλε γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ησλ 

εληαγκέλσλ ζην πξφγξακκα ζρνιείσλ ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο (Υαληά, Ρέζπκλν, Ζξάθιεην, 

Λαζίζη).  

 

7. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

Πξνπηπρηαθφ δηδαθηηθφ έξγν 

Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Birmingham.: εβδνκαδηαίεο εληζρπηηθέο 

δηδαζθαιίεο (tutorials) δηάξθεηαο 3 – 5 σξψλ ζηελ  

- Κνηλσληθή Φπρνινγία 

- Δμειηθηηθή Φπρνινγία 

- Φπρνπαζνινγία.  

Οξγάλσζε θαη επίβιεςε ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο Φπρνινγίαο γηα ην κάζεκα «Ζ Γλσζηηθή Αλάπηπμε ησλ Παηδηψλ» θαη 

αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ.  

-Απφ ην 1989 έσο ην 1992 κε πξνζέιαβε ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζαλ Δηδηθή Δπηζηήκνλα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 407 

φπνπ δίδαμα: 

- Γεληθή Φπρνινγία 

- Κνηλσληθή Φπρνινγία 

- Φπρνινγία ησλ Αηνκηθψλ Γηαθνξψλ θαη ηεο Πξνζσπηθφηεηαο 

- Φπρνινγία ηνπ Παηδηνχ θαη 

- Φπρνζεμνπαιηθή Αλάπηπμε ηνπ Αηφκνπ. 

- Απφ ην 1992 έσο ην 1996 εξγάζζεθα ζην ίδην ηκήκα ζαλ Λέθηνξαο ζην Αληηθείκελν ηεο 

Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο φπνπ δίδαμα ηα καζήκαηα 

- Φπρνινγία ηνπ Παηδηνχ 

- Δπηθνηλσλία θαη Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο 

- Φπρνζεμνπαιηθή Αλάπηπμε ηνπ Αηφκνπ 

- Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο ζηελ Οηθνγέλεηα θαη ζην ρνιείν θαη 

ηέινο, επέβιεςα ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή. 

- Σν 1996 εθιέρζεθα Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο ζην Π.Σ.Γ.Δ. θαη ην 

2000 κνληκνπνηήζεθα ζηελ ίδηα βαζκίδα.  

Απφ ην 1996 κέρξη ζήκεξα δηδάζθσ ζην Π. Σ. Γ. Δ. ηα εμήο καζήκαηα: 

- Φπρνινγία ηνπ Παηδηνχ 

- Δπηθνηλσλία θαη Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο. 

- Φπρνζεμνπαιηθή Αλάπηπμε ηνπ Αηφκνπ 
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- Θεσξίεο ηεο Πξνζσπηθφηεηαο. 

- Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο - Με ιεθηηθή Δπηθνηλσλία θαη 

θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν έρσ επηβιέςεη θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή. 

  

Μεηαπηπρηαθφ δηδαθηηθφ έξγν: επνπηεία κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, 

ζπκκεηνρή ζε ηξηκειείο θαη επηακειείο επηηξνπέο θιπ εληφο θαη εθηφο ηνπ Σκήκαηνο. 

Πξφγξακκα ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ., ζηα πιαίζηα ηνπ «Γηαηνκεαθνχ 

καζήκαηνο» θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο «Μεζνδνινγίαο ηεο Δξεπλαο».  

Δπίβιεςε κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ εξγαζηψλ ζαλ βαζηθή επφπηξηα θαη ζαλ κέινο 

ηξηκειψλ επηηξνπψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη γηα ηελ εθπφλεζε  κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ 

θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. θαη άιισλ ηκεκάησλ (ηκήκα Φπρνινγίαο, ηκήκα 

Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ)  

8. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σπρφλ επηπιένλ ζηνηρεία, φπσο εηδηθέο γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

επηζηεκνληθή ζέζε θαη δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο (π.ρ. μέλεο γιψζζεο, γλψζεηο ζηηο Νέεο 

Σερλνινγίεο, θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηαθξίζεηο ή ζέζεηο άζρεηεο κε ην παλεπηζηήκην θιπ). 

α. πλεξγαζία κε ην Ννκαξρηαθό Ννζνθνκείν Ρέζπκλνπ 

Δπί ηέζζεξα ρξφληα, απφ ην 1991 έσο ην 1995, ζπκκεηείρα ζαλ επηζηεκνληθή ζπλεξγάηεο ζε 

ζεξαπεπηηθή νκάδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ Ρέζπκλνπ, ε νπνία απνηειείην απφ Φπρνιφγν, 

Παηδίαηξνπο, Παηδνλεπξνιφγνπο, Οξζνπαηδηθνχο, Φπζηνζεξαπεπηή, Λνγνζεξαπεπηή, 

Δξγαζηνζεξαπεπηή θαη Κνηλσληθή Λεηηνπξγφ απφ ην λνζνθνκείν ηνπ Ρέζπκλνπ, θαζψο θαη 

απφ λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Ζξαθιείνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή νκάδα είρε 

ζαλ ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζεξαπεία παηδηψλ κε θηλεηηθά, 

λνεηηθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, ηελ ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. Ζ απαζρφιεζή κνπ ζην Ννζνθνκείν 

ηνπ Ρέζπκλνπ ήηαλ (αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ), απφ κία έσο δχν θνξέο θάζε 

εβδνκάδα θαη αθνξνχζε ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζηα ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ θαη ηελ παξάιιειε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.  

Δπίζεο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηάο κνπ, ζπλέιεγα δσγξαθηέο απφ ηα παηδηά πνπ 

αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σα ζηνηρεία απηά ηα 

ρξεζηκνπνίεζα γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο κνπ ζθνπνχο 

β. πλεξγαζία κε ην Θεξαπεπηήξην Φπρηθώλ Παζήζεσλ Υαλίσλ 

Δπί ηέζζεξα ρξφληα, απφ ην 1991 κέρξη ην 1996, ζπλεξγάζηεθα κε ηελ θ. Μ. Σδαλαθάθε – 

Μειηζζάξε, Γηεπζχληξηα ηνπ Β΄ Φπρηαηξηθνχ Σνκέα ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Φπρηθψλ 

Παζήζεσλ Υαλίσλ θαη Γηεπζχληξηα ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο Υαλίσλ, δηεμάγνληαο κία 



 200 

έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηηο δηαθνξέο ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ησλ ςπρηθά δηαηαξαγκέλσλ 

θαη ησλ πγηψλ αλζξψπσλ. Δλα κέξνο απηήο ηεο έξεπλαο αλαθνηλψζεθε ζε δηεζλέο ζπλέδξην 

θαη έλα άιιν κέξνο ηεο δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ «Σεηξάδηα Φπρηαηξηθήο». 

Δπηπιένλ θαηά ηα έηε 1991 - 1996 παξαθνινπζνχζα ηηο εξγαζίεο ηεο Β΄ Φπρηαηξηθήο 

Κιηληθήο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Φπρηθψλ Παζήζεσλ Υαλίσλ θαη εξγαδφκνπλ εζεινληηθά ζηνλ 

ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ αζζελψλ ηνπ Β΄ Φπρηαηξηθνχ Σνκέα.  

γ. πλεξγαζία κε ην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Υαλίσλ 

Δπί νθηψ ρξφληα, απφ ην 1995 εσο ην 2003, ήκνπλ ηαθηηθή ζπλεξγάηεο ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο 

Τγείαο Υαλίσλ, ηφζν ζην εξεπλεηηθφ φζν θαη ζην ζεξαπεπηηθφ πιαίζην. Σαπηφρξνλα απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν θέληξν ζπλέιεγα δσγξαθηέο απφ παηδηά ηα νπνία αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχζα γηα εξεπλεηηθνχο 

ζθνπνχο.  

δ. πλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο 

Δπί δεθαπέληε ρξφληα, απφ ην 1995 κέρξη ζήκεξα, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο κε έρεη δηνξίζεη 

ηαθηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ ηνπ λνκνχ 

Ρεζχκλεο   

Ζ Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλειίθσλ 

παηδηψλ ηα νπνία δηαηξέρνπλ ζνβαξφ θίλδπλν λα παξαβαηήζνπλ, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξα 

δπζκελψλ νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο κεγαιψλνπλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε αξκφδηνπο ηνπηθνχο θνξείο (ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 

δηθεγνξηθφ ζχιινγν, εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο, θέληξα ςπρηθήο πγείαο θιπ) κε ηνπο εμήο 

ζηφρνπο: 

α. ηελ νξγάλσζε δηαιέμεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλα παηδηά θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

απηψλ. 

β. ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε 

θαηαζηάζεηο «εζηθνχ θηλδχλνπ». 

γ. ηε δηνρέηεπζε ησλ παηδηψλ πνπ ζηεξνχληαη θαηάιιειν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζε ζηέγεο 

θηινμελίαο. 

δ. ηε κέξηκλα γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ άπνξσλ θαη ησλ άζηεγσλ λέσλ. 

ε. ηνλ ρεηξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθψλ αλήιηθσλ παηδηψλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

θίλδπλν λα παξαβαηήζνπλ ιφγσ ησλ αληίμνσλ νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ 

θάησ απφ ηηο νπνίεο κεγαιψλνπλ. 
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ζη  ηελ παξνρή πιηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

δ. ηνλ δηνξηζκφ δηθεγφξσλ γηα ηνπο αλήιηθνπο πνπ έρνπλ παξαβαηήζεη. 

ε. ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θνηλσληθή αλαπξνζαξκνγή ησλ αλειίθσλ κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ 

ηδξχκαηα ή απφ ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, φπσο θαη ηελ παξνρή ςπρνθνηλσληθήο θαη 

άιιεο ζπκπαξάζηαζεο κέρξη ηελ πιήξε επαλέληαμή ηνπο.  

ηα πιαίζηα ηεο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ έρσ νξγαλψζεη νκάδεο εζεινληηθήο 

εξγαζίαο απφ θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο νη νπνίνη βνήζεζαλ παηδηά ηα νπνία 

αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην νηθνγελεηαθφ θαη ην ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηάο κνπ απηήο αμηνινγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία ζαλ πνιχ ζεηηθά.  

ηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ νξγαλψλνπκε επίζεο 

επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο θαη εκεξίδεο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη ηα ζπλήζε πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα αλήιηθα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν λα παξαβαηήζνπλ, ιφγσ 

ησλ δπζκελψλ νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδνπλ 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.  

Σέινο κέζσ ηεο ίδηαο εηαηξείαο, ζπιιέγσ δσγξαθηέο απφ παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα θαη ηηο ρξεζηκνπνηψ γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο κνπ ζθνπνχο. 

ε. πλεξγαζία κε ην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Birmingham ζηελ 

Αγγιία 

πλεξγάδνκαη ζε ηαθηηθή βάζε κε ην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Birmingham θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ Prof. R. Cochrane θαη ηελ Dr. R. Bradbury θπξίσο γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Δπίζεο ην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Birmingham 

έρεη εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε δεζκψλ κεηαμχ ησλ δχν Παλεπηζηεκίσλ θαη 

κνπ έρεη πξνηείλεη εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη αληαιιαγέο θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ.  

Σν Παλεπηζηήκην ην Birmingham κνπ έρεη πξνζέθεη ηε ζέζε ηνπ Δπίηηκνπ Δξεπλεηή 

πλεξγάηε (Horonary Research Fellow) θαηά ηα αθαδεκατθα έηε 2004 – 2005  θαη 2007 – 

2010 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 
Panagiotis G. & A. Michaelides, B.Sc., Ph.D., LL.B., Professor at The University of 

Crete, Director of The Laboratory for Science Teaching Department for Primary 

Education, GR-741 00 Rethymno-Crete, Greece. tel.: +30 28310 77627, fax: +30 

28310 77596 e-mail: Click here  

CV R&D Projects Published Works  
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Personal Data: Born in Neapolis-Laconias-Greece. Married to Chara Athanassaki. Four children. 

Physics Degree, Ph.D. in Physics (Informatics, Physics), Degree in Law. Attention of numerous 

Summer Schools, Training Seminars, Free courses in Greece and abroad. Knowledge of Greek, 

English and French.  

Academic Career: Professor at the Department for Primary Education of the University of Crete in 

the area of Science and Mathematics and their Didactics with educational, research and administrative 

duties (since 1986). Organization and Director of the Laboratory for Science Teaching. Associate 

researcher, Teacher and Lecturer (1968-1982) at the Department of Physics of the University of 

Athens (Laboratory of Nuclear Physics). Associate Scientist (PD 407) at the Department of Physics of 

the University of Crete (1980-1985). Senior Research Ass. (1978-1979) at the Department of Physics 

of the University of Liverpool (Oliver Lodge Laboratory, on leave from the University of Athens).  

Other Professional Activities: Vice President of the Pedagogical Institute of Greece responsible 

(President of the Department) for the Department of Technical and Vocational Education (1997-2000). 

Vice President to the ―Benizeleio – Pananeio‖ State General Hospital of Heraklion (1995-2002). 

Enterprise Consultant, in the past, on matters of development and application of modern technology, 

especially in the area of Informatics. Representative of the Greek Government (1984-1990) in 

European Community Programs (ESPRIT, MAP ...). Special Advisor to the Minister for Research and 

Technology on matters of New Technologies (1984-1986) serving also as Special Delegate or expert 

of the Greek Government to European Commission, to WIPO, to OECD and other ad hoc international 

committees on matters of Informatics, New technologies, Innovation, Education.  

Current Research and Development activities: Informatics in Education, Didactics of Science and 

Technology, Environmental Education, Science Curriculum Assessment.  

Scientific and Professional Experience: Development of environment protection devices, 

Elementary Particle physics, Specifications and Development of software for Small and Medium Size 

Enterprises (SME) and for Research Laboratories. Administrator and/or Coordinator of R&D projects 

with Greek and foreign colleagues. Member of Scientific Societies and of Human Network 

Associations for the education and training of teachers at National (Greece) and International level. 

Member of numerous Scientific Committees and Referee to scientific journals, at National (Greece) 

and International level.  

Educational Experience: More than 30 years activity in University education and adequate 

experience from other education and training levels. Development and delivery of numerous 

university courses in under- and post- graduate levels. Organization and development of educational 

laboratories in Informatics and in Science. Development and supervision of graduate and post-

graduate dissertations. Development of research and supervision of Doctoral candidates in Greece and 

abroad. Formation and delivery of training courses for SME‘s personnel. Development of common 

modules for post-graduate courses (coordinator of Erasmus projects). Personal development courses 

and lectures for the general public. Studies on Technical and Vocational Education. Feasibility studies 

on the development, organization and training of SME‘s personnel.  

Scientific Works: Many works, alone or with colleagues, published in Greek and foreign reputable 

journals and conference proceedings. Patents (registered with the European Patent Office) and 

Innovations. Teaching notes and teaching aids, essays, guides and technical means for specialized 

teaching subjects. Guidebooks on issues of Science and Technology in Education. Numerous Case 

Studies, Teaching Guides and Notes, Books reviews, newspaper articles, etc on specialized subjects.  

Experience in Administration: Past and current administration duties within The University of Crete 

include: Director of the Laboratory for Science Teaching (continuously from 1986), Member of the 

University Senate, Member of the Technical Council, Alternate Head of the Department for Primary 

Education, Member of Research Committee, Director of the Science and Technology Area of the 

Department for Primary education. Other positions held: Vice chairman of the ―Benizeleio‖ regional 

http://www.clab.edc.uoc.gr/
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hospital, Vice President of the Greek Pedagogical Institute responsible (Chairman) of its Vocational 

and Technical Education Department, Special Advisor to the Greek Minister for Industry and 

Research on matters of New Technologies, Special Delegate or expert of the Greek Government to 

European Commission, to WIPO, to OECD on matters of Informatics, Innovation and Education.  

R&D Projects - a selection of ongoing and concluded projects on Education - Research and 

Development:  

 MOBILIM.   Modular Mobile Education: Science Experiments.  

Partner in a a Leonardo da Vinci project supported by the European Commission coordinated 

by Prof Mustafa Erol of Bozok University - Turkey  

 AESTIT - An Efficient and Affordable In-Service Training Scheme for the Science 

Teacher. 
A SOCRATES - Comenius 2.1 project supported (2005-08) by the European Commission 

(coordinator).  

 OIKOS – Originating Innovative methods to learn and teach Knowledge in the field of 

earth and natural sciences derived from an Original and combined use of applicative 

Software. 
Partner in a Leonardo da Vinci project supported (2004-07) by the European Union 

(coordinated by: Università degli Studi del Sannio - Prof. Francesco Maria Guadagno).  

 SGE - Safety Goes Europe. 
Partner in a SOCRATES Grundtvig II project supported (2005-07) by the European Union 

(coordinated by: Pädagogische Akademie des Bundes in Wien, Prof. Hans Fibi, ostr. 

mag.rer.nat)  

 HSci - Hands on Science. 
Partner in a SOCRATES - Comenius 3 project supported (2004-06) by the European Union 

(coordinated by: University of Minho, Prof. Manuel Filipe Costa).  

 1738 (in Greek) - Reform of the Undergraduate program studies of the Department for 

Elementary Teachers Education of The University of Crete. 
Departmental coordinator of a project supported (2003-08) by the Greek Government (3

rd
 

Community Support Framework Program) aiming at the introduction of Informatics and 

Distance Education Methods to the teaching of undergraduate courses.  

 1662 (in Greek) - Further education of Primary School Teachers. 
The University of Crete coordinator of a project supported (2002-06 & 1997-99) by the Greek 

Government (3
rd

 Community Support Framework Program). The objective of this program 

was the further education of primary school teachers with diplomas from Pedagogic 

Academies towards a University degree for primary education. 

 (request details).   Teachers‟ Training to the exploitation of Information Technologies in 

Education.  
Coordinator of a series of actions supported (2002, 2002, 2003, 2005) by the Greek 

Government (3
rd

 Community Support Framework Program) aiming to train primary and 

secondary school teachers to the use of Informatics.  

 (request details).   Evaluation and academic assessment of new Departments in the 

Technology Education Institute of Crete.  
Coordinator and/or external evaluator of the task of evaluation of Departments of the 

Technology Education Institute of Crete, that were created and supported by the Greek 

Government within the 3
rd

 Community Support Framework Program (1999-08).  

 (request details).   Improvement of the Science Teaching Laboratory.  

Coordinator of a project (2005) totally funded by the Regional Operational Program of Crete 

within the 3
rd

 Community Support Framework Program for Greece.  

 ARCA   Actions for raising awareness towards environment and for diffusing 

scientifically sound information related to EU environmental policy among citizens.  
Partner in a Leonardo da Vinci project supported (2002-03) by the European Union, 

coordinated by: University of Genoa - Professor Miranda Pilo.  

 Models Creator.   A project for the development of an open computer learning 

environment within the PENELOPE project (sub-project 3).  

http://www.clab.edc.uoc.gr/mobilim/
http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/
http://www.clab.edc.uoc.gr/oikos/
http://www.clab.edc.uoc.gr/sge/
http://www.clab.edc.uoc.gr/hsci/
http://pegasus.edc.uoc.gr/lst/
http://www.clab.edc.uoc.gr/ej/
mailto:micail@edc.uoc.gr
mailto:micail@edc.uoc.gr
mailto:micail@edc.uoc.gr
http://www.clab.edc.uoc.gr/arca/labmain.htm
http://odysseia.cti.gr/penelope/projdscr/03.htm
http://odysseia.cti.gr/penelope/members.htm
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Supported (2000-01) by the Greek Government within the 2
nd

 Community Framework 

Support Program (partner in a (sub)project coordinated by the University of Patras - Prof. V. 

Komis)  

 Models Creator.   A project for the development of an object oriented modeling 

environment to support qualitative and quantitative reasoning within the “Sirens” 

project (study 44).  
Supported (1997) by the Greek Government within the 2

nd
 Community Framework Support 

Program (coordinator of the (sub)project with V. Komis as executive technical director).  

 (request details).   Operational Support of The Laboratory for Science Teaching.  

Coordinator of a project supported initially by the Research Committee of The University of 

Crete (1997-98). It continues on its own funds and supports operational costs of  The 

Laboratory for Science Teaching. (1998-now).  

 (request details).   Support to the existing Comprehensive Secondary Education schools.  

Coordinator of a project totally funded (1997) by the Greek Government within the 3
rd

 

Community Support Framework Program for Greece to asses the operation of the 

Comprhensive High Schools.  

 (request details).   CTPp - Classification of Training Provisions  

Subcontractor to A Leonardo da Vinci project supported (1997-98) by the European 

Commission and coordinated by Dr. J. Brandsma , University of Twente.  

 (request details).   "Tele-education" - an online training and support system to help 

teachers in rural or small schools.  
Coordinator of a project supported (1995-98) by the Greek Government within Greece-Cyprus 

Intergovernmental Agreement.  

 (request details).   Plato – Study of the students representations and ideas on the use of 

Informatics.  
A project supported (1995-98) by the Greek Government within the Greece-France 

Intergovernmental Agreement (coordinator of the Greek team with V. Komis as executive 

technical director).  

 (request details).   Σhe effectiveness of labour market oriented training for the long-term 

unemployed.  
Partner in a project supported (1996-98) by the European Commission within the Targeted 

Socio-Economic Research (TSER) and coordinated by Dr. J. Brandsma, University of Twente. 

Own contribution funds covered by the Greek secretariat for Research and Technology.  

 (request details).   Integrated Informatics System to Plastika Kritis s.a - Study, 

Development, Education of the personnel  
Coordinator in a development project (1995-97).  

 (request details).   Informatics in Education.  

Coordinator in a project financed by the Research Committee of The University of Crete 

(1986-87).  

PhD  

 (link) - Παλαγηψηε Μηραειίδε, Μειέηε ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ ζε αληηδξάζεηο K
-
p 

ελεξγείαο 8.25 GeV/c, Αζήλα 1976, ζειίδεο 169 (Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή). 

(link - in Greek) - Panagiotis Michaelides, Study of electric charge in K
-
p interactions at 

8.25GeV/c, Athens 1976, pages 169 ( Ph.D. dissertation in Greek).  

Publications and Related works 

 (pdf in Greek) S. Anagnostakis, P. G. Michaelides,  

The perspectives of the "Laboratory for Educational Robotics" as an undergraduate 

course to Departments for Primary Education. (Ζ πξννπηηθή ηνπ "Δξγαζηήξηνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο" ζαλ πξνπηπρηαθφ κάζεκα ζε θνηηεηέο Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ),  

Paper presented at the 5
th
 Pan-Hellenic Conference "Science and Society: Science in preschool 

education" University of Ioannina, Ioannina 7 – 10 November 2008.  

http://odysseia.cti.gr/seirines/projdescr/44.htm
http://odysseia.cti.gr/seirines/members.htm
mailto:micail@edc.uoc.gr
http://www.clab.edc.uoc.gr/
http://www.clab.edc.uoc.gr/
mailto:micail@edc.uoc.gr
mailto:micail@edc.uoc.gr
mailto:micail@edc.uoc.gr
mailto:micail@edc.uoc.gr
mailto:micail@edc.uoc.gr
mailto:micail@edc.uoc.gr
mailto:micail@edc.uoc.gr
http://thesis.ekt.gr/5762
http://thesis.ekt.gr/5762
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/2008-11.pdf
http://users.uoi.gr/5conns/Eisodos/5o_SUNEDRIO.html
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 (pdf in Greek) S. Anagnostakis, A. Margetousaki, P. G. Michaelides,  

The feasibility of a "Laboratory of Educational Robotics" in Schools (Γπλαηφηεηα 

Δξγαζηεξίνπ Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο ζηα ρνιεία),  

Paper presented at the 4
th
 Pan-Hellenic Conference for the Didactis of Informatics, University 

of Patras, Patras, 28 - 30 March 2008, proceedings pp. 243-253 (see full text here).  

 (pdf in Greek) A. Margetousaki, S. Anagnostakis, P. G. Michaelides,  

Informal Learning in the context of a Laboratory of Educational Robotics, (Άηππε 

κάζεζε ζε πεξηβάιινλ εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο),  

Paper presented at the 4
th
 Pan-Hellenic Conference for the Didactis of Informatics, University 

of Patras, Patras, 28 - 30 March 2008, proceedings pp. 253-262 (see full text here).  

 (pdf) P. G. Michaelides,  

Informatics in Science and Technology Teaching,  
Paper presented at the HSci2007 4

th
 Hands-on Science Conference, July 23-27, 2007 

Universidade dos Azores, Ponta Delgada, Portugal, proceedings pp. 52-58.  

 (pdf) S. Anagnostakis, P. G. Michaelides,  

Results from an undergraduate test teaching course on Robotics to Primary Education 

Teacher - Students.  
Paper presented at the HSci2007 4

th
 Hands-on Science Conference, July 23-27, 2007 

Universidade dos Azores, Ponta Delgada, Portugal, proceedings pp. 3-9.  

 (pdf in Greek) - P. G. Michaelides,  

New Technologies and Didactics of Science (Νέεο Σερλνινγίεο θαη Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ),  

invited presentation at the 5
th
 Pan-Hellenic Conference "Didactics of Science and New 

Technologies in Education" University of Ioannina, Ioannina 15-18 March 2007, electronic 

proceedings (see full text here).  

 (pdf in Greek) S. Anagnostakis, P. G. Michaelides,  

"Laboratory of Educational Robotics" - An undergraduate course in the Department for 

Primary Education, ("Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο": Έλα πξνπηπρηαθφ κάζεκα 

ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο),  

Paper presented at the 5
th
 Pan-Hellenic Conference "Didactics of Science and New 

Technologies in Education" University of Ioannina, Ioannina 15-18 March 2007, electronic 

proceedings (see full text here).  

 (pdf in Greek) Theodore Antoniou, P. G. Michaelides,  

Issues of environmental risk management in the Greek schools, (Θέκαηα Γηαρείξηζεο 

Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ ζηα ρνιηθά Μαζήκαηα),  

Paper presented at the 5
th
 Pan-Hellenic Conference "Didactics of Science and New 

Technologies in Education" University of Ioannina, Ioannina 15-18 March 2007, electronic 

proceedings (see full text here).  

 (pdf in Greek) Theodore Antoniou, P. G. Michaelides,  

Optional environmental education in the Greek schools, (Πξναηξεηηθή Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ),  

Paper presented at the 5
th
 Pan-Hellenic Conference "Didactics of Science and New 

Technologies in Education" University of Ioannina, Ioannina 15-18 March 2007, electronic 

proceedings (see full text here).  

 (pdf) A. Margetousaki, P. G. Michaelides, 

A project for Affordable & Efficient Science Teacher In-service Training (AESTIT)  
Paper presented at the 5

th
 Pan-Hellenic Conference with International Participation 

"Information and Communication Technologies in Education – Review and Perspectives" 

Thessaloniki, 5-8 October 2006, Greek Association of Information and Communication 

Technologies in Education (ETPE) and Aristotelian University of Thessaloniki and University 

of Macedonia, proceedings pp. 482-487 (see full text here).  

 (pdf) P. G. Michaelides,  

The Hands on Science project: Perspectives of an adventure,  

invited presentation, proceedings pp. 4-7, HSci 2006 - 3rd International Conference on Hands-

on Science, 4-9 September, 2006, Braga, Portugal, proceedings published by University of 

Minho.  

http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/2008-3.pdf
http://www.ecedu.upatras.gr/didinfo/
http://www.ecedu.upatras.gr/didinfo/eisigiseis.htm
http://www.ecedu.upatras.gr/didinfo/eishghseis_DIDINFO08/DIDINFO08_243_252.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/2008-3a.pdf
http://www.ecedu.upatras.gr/didinfo/
http://www.ecedu.upatras.gr/didinfo/eisigiseis.htm
http://www.ecedu.upatras.gr/didinfo/eishghseis_DIDINFO08/DIDINFO08_253_262.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/2007-11.pdf
http://www.hsci.info/hsci2007.html
http://www.hsci.info/hsci2007/PROCEEDINGS/FULLTEXTp.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/2007-7.pdf
http://www.hsci.info/hsci2007.html
http://www.hsci.info/hsci2007/PROCEEDINGS/FULLTEXTp.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/2007-3.pdf
http://www.kodipheet.gr/fifth_conf/fifth_conf.php
http://www.kodipheet.gr/fifth_conf/fifth_praktika.php
http://www.kodipheet.gr/fifth_conf/pdf_synedriou/teyxos_A/1_kentrikes_omilies/5_KO-3-Michailidis.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/2007-3a.pdf
http://www.kodipheet.gr/fifth_conf/fifth_conf.php
http://www.kodipheet.gr/fifth_conf/fifth_praktika.php
http://www.kodipheet.gr/fifth_conf/pdf_synedriou/teyxos_C/1_NTE/5_NTE-09-telF.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/2007-3b.pdf
http://www.kodipheet.gr/fifth_conf/fifth_conf.php
http://www.kodipheet.gr/fifth_conf/fifth_praktika.php
http://www.kodipheet.gr/fifth_conf/pdf_synedriou/teyxos_B/6_periv_ekp/5_PERIV05telikiF.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/2007-3c.pdf
http://www.kodipheet.gr/fifth_conf/fifth_conf.php
http://www.kodipheet.gr/fifth_conf/fifth_praktika.php
http://www.kodipheet.gr/fifth_conf/pdf_synedriou/teyxos_B/6_periv_ekp/4_PERIV-04telikiF.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/2006-10.pdf
http://www.etpe.gr/extras/view_proceedings.php?conf_id=22
http://www.etpe.gr/extras/download.php?type=proceed&id=1149
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/93.pdf
http://www.hsci.info/hsci2006/index.html


 206 

 (pdf) - Athanasia Margetousaki, P. G. Michaelides,  

Affordable and Efficient Science Teacher In-Service Training,  

proceedings pp. 105-111, HSci 2006 - 3rd International Conference on Hands-on Science, 4-9 

September, 2006, Braga, Portugal, proceedings published by University of Minho.  

 (pdf) - Miltiadis Tsigris, P. G. Michaelides,  

On the feasibility to include contemporary Science concepts in the Primary school 

curricula – a retrospection into two case studies,  

proceedings pp. 261-266, HSci 2006 - 3rd International Conference on Hands-on Science, 4-9 

September, 2006, Braga, Portugal, proceedings published by University of Minho.  

 (pdf) - Simos Anagnostakis, P. G. Michaelides,  

„Laboratory of Educational Robotics‟ - An undergraduate course for Primary Education 

Teacher - Students,  

proceedings pp. 329-335, HSci 2006 - 3rd International Conference on Hands-on Science, 4-9 

September, 2006, Braga, Portugal, proceedings published by University of Minho.  

 (pdf) Theodore Antoniou, P. G. Michaelides,  

Issues of environmental risk management in the Greek schools,  

proceedings pp. 404-408, HSci 2006 - 3rd International Conference on Hands-on Science, 4-9 

September, 2006, Braga, Portugal, proceedings published by University of Minho.  

 (pdf) Theodore Antoniou, P. G. Michaelides,  

Optional environmental education in the Greek schools,  

proceedings pp. 409-412, HSci 2006 - 3rd International Conference on Hands-on Science, 4-9 

September, 2006, Braga, Portugal, proceedings published by University of Minho.  

 (pdf in Greek) P. G. Michaelides,  

Developments in the Didactics of Science, (Δμειίμεηο ζηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ),  

Invited paper presented at the 11
th
 PanHellenic Conference with International participation of 

the Greek Society of Physicists, Larissa 30 March - 2 April 2006  

 (pdf) P. G.  

Environmental Education in the Greek Schools,  

Published in ‗Topics and Issues in Education‘ volume in Honor of Byron G. Massialas, 

Editors: M. Kassotakis, G. Flouris. Atrapos Publishers, Athens 2005. pp. 485-608  

 (pdf) - Georgios Kimionis, P. G. Michaelides,  

Environmental Education in Greek Schools: The Viewpoint of the Local Coordinators,  

Proceedings pp.197-201 of the 2nd International Conference on Hands on Science Hsci2005 – 

Science in a Changing Education, July 13-16, 2005 – Greece, The University of Crete campus 

at Rethimno.  

 (pdf) - N. Kountourakis, P. G. Michaelides,  

Contemporary Scientific Concepts in Primary Schools: A Test Case on the concept of 

Systems,  

Proceedings pp.308-312 of the 2nd International Conference on Hands on Science Hsci2005 – 

Science in a Changing Education, July 13-16, 2005 – Greece, The University of Crete campus 

at Rethimno.  

 (pdf) - P.G.Michaelides and Miltiadis Tsigris,  

Science Teaching with self-made apparatus,  

1st International Conference on Hands-on Science: Teaching and Learning Science in XXI 

century‖, Ljubljana 5-8 July 2004, proceedings pp.47-52.  

 (pdf) - P.G.Michaelides,  

State of the Art in Science Teaching,  

1st International Conference on Hands-on Science: Teaching and Learning Science in XXI 

century‖, Ljubljana 5-8 July 2004, proceedings pp. 11-17. Invited presentation  

 (pdf) - P.G.Michaelides,  

An affordable and efficient in-service training scheme for the Science Teacher,  

Sixth International Conference on Computer Based Learning in Science 2003 (CBLIS03), 

University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 5 - 10 July 2003, proceedings pp. 900-910 (see the 

web text here).  

http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/92.pdf
http://www.hsci.info/hsci2006/index.html
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/91.pdf
http://www.hsci.info/hsci2006/index.html
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/90.pdf
http://www.hsci.info/hsci2006/index.html
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/89.pdf
http://www.hsci.info/hsci2006/index.html
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/88.pdf
http://www.hsci.info/hsci2006/index.html
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/2006-3.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/2005-1.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/87.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/2nd/
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/86.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/2nd/
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/85.pdf
http://www.hsci.info/hsci2004/index.html
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/84.pdf
http://www.hsci.info/hsci2004/index.html
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/83.pdf
http://cblis.uniza.sk/cblis-cd-old/2003/Nicosia.htm
http://cblis.uniza.sk/cblis-cd-old/2003/3.PartB/Papers/Science_Ed/Learning_Teaching/Michaelides.pdf
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 (request details) - P.G.Michaelides,  

Actions for raising awareness towards environment and for diffusing scientifically sound 

information related to EU environmental policy among citizens,  

technical report within the ARCA project, pages 20, Rethimno 2002.  

 (pdf - in Greek) - P.G.Michaelides,  

Improvisation – An Alternative and Heretic Approach for Informatics in Schools (in 

Greek), 

3
rd

 Pan-Hellenic Conference with International Participation on the «Technologies of 

Informatics and Communication in Education‖, University of Aegean, Rhodes 26-29 

September 2002 proceedings pp.  

 (request details) - Suzanne Gatt, P. G. Michaelides (Group facilitator), Mario De Paz, 

Miranda Pilo, Nektarios Tsagliotis,  

Considerations on Primary Science Teacher Education,  

contribution to the Science Teacher Education Development in Europe (STEDE) workshop 

within the Third International Conference on Science Education Research in the Knowledge 

Based Society, Aristotle University of Thessalonica, Thessalonica 21-25 August 2001.  

 (pdf) - P. G. Michaelides,  

Special Education with the use of Computers 
in Learning in Mathematics and Science and Educational Technology, University of Cyprus 

July 2001, Volume II pp. 107 – 127.  

Βιέπε εδψ κηα ζχλνςε ζηα ειιεληθά κε ηίηιν Δθπαίδεπζε θαη Δηδηθή Αγσγή κε 

Τπνινγηζηέο.  

 (pdf) - P. G. Michaelides,  

Everyday observations in relation to Natural Sciences 
in Learning in Mathematics and Science and Educational Technology, University of Cyprus 

July 2001, Volume II pp. 281- 300.  

Βιέπε εδψ κηα ζχλνςε ζηα ειιεληθά κε ηίηιν Θέκαηα Πεηξακαηηθήο Γηδαζθαιίαο ησλ 

Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ.  

 (pdf) - Athanasia Margetousaki, Andreas Kollias, Panagiotis Michaelides,  

In-Service and Pre-Service Primary School Teacher‟s views and Practices on ICT: A 

Greek Case Study 
in Learning in Mathematics and Science and Educational Technology, University of Cyprus 

July 2001,Volume II pp. 157-172.  

 (pdf) - P. G. Michaelides,  

Technical Vocational Education in Greece: A Review of the 1998 Reform,  

1st IOSTE Symposium in Southern Europe ―Science and Technology Education: Preparing 

Future Citizens‖, University of Cyprus and the Cyprus Pedagogical Institute, Paralimni, 

Cyprus, 29April-2-May, 2001, proceedings Vol I. pp.167-174. 

Βιέπε εδψ κηα ζχλνςε ζηα ειιεληθά κε ηίηιν εκείσκα γηα ηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε.  

 (pdf) - P.Michaelides and G.Kimionis  

The Bottled Water Labels and Consumers‟ Awareness 
proceedings of the fifth International Conference on Environmental Education p.406-412, 

University of Thessalonica, Thessalonica August 28-September 1, 2000.  

 (pdf) - P. G. Michaelides,  

4th Conference: A Test for Electronic Communication,  

Opening Speech to the 4th Pan-Hellenic Conference with International Participation on the 

―Didactics of mathematics and Informatics in Education‖, The University of Crete, Rethymno 

1-3 October 1999, proceedings p. 14-19.  

 (pdf - in Greek) - P.G.Michaelides,  

Polymorphic Practice in Science (in Greek),  

1st Pan-Hellenic Conference on the Didactics of Science and the Application of New 

Technologies in Education‖, University of Thessalonica, Thessalonica 29-31 May 1998, 

proceedings pp. 399-405.  

 (pdf - in Greek) - P.G.Michaelides,  

The Department for Primary Education of The University of Crete (in Greek),  

mailto:micail@edc.uoc.gr
http://www.clab.edc.uoc.gr/arca/labmain.htm
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/77.pdf
http://www.etpe.gr/
mailto:micail@edc.uoc.gr
http://www.biol.ucl.ac.be/STEDE/
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/72.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/35.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/71.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/71gr.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/70.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/69.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/69gr.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/61.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/58.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/4th/
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/54.pdf
http://users.uoi.gr/gtseper/first_praktika.php
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/53.pdf
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Invited presentation at the meeting on ―Science in Primary Education‖ organized by the 

University of Athens, Athens 7-8 February 1997, proceedings pp. 174-182.  

 (pdf) - V. Komis and P. Michaelides,  

Representations of New Computer Technologies made by Children of 9 to 12 years: 

Comparative Study between Greek and French children 
3rd Pan-Hellenic Conference for the Didactics of Mathematics and Informatics in Education, 

University of Patras, Patra 7-11 May 1997, proceedings pp. 333-343.  

 (pdf - in Greek)  P. G. Michaelides,  

Concerns on the Introduction of Informatics to Schools (Πξνβιεκαηηζκνί απφ ηελ 

Δηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα ρνιεία)  

Invited Lecture in the 1
st
 PanCretan meeting of the Informatics Secondary Education Teachers 

on ―Informatics in Education‖, Iraklio 13 April 1997, proceedings pp 1-19 (in Greek) invited 

presentation.  

(pdf in Greek) presented also at the seminar with International participation on "Informatics 

in Primary and Secondary education" organized by the association of IT in Greece, the Greek 

Ministry for Education and the University of Athens (Eurikleia centre), Athens 27-28 

November 1989.  

presented also at the 5
th
 Conference of the Association of Greek Physicists, Athens 16-20 

December 1989.  

 (pdf) - Vassilis KOMIS, Panayotis MICHAELIDES,  

LOGIQUES D'USAGE ΔΣ ENSEIGNEMENT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Α L'ECOLE ELEMENTAIRE,  

La Revue de l‘EPI- Enseignement des Nouvelles Technologies, No 84, Décembre 1996, pp. 

157-170.  

 (request details) -P. G. Michaelides and G. Goumenakis,  

Vocational Training in Greece Part 2: two case studies 
a 55 pages report of 1997 with an overview of the technical and vocational training in Greece. 

Created within The Effectivenes of Labour Market Oriented Training for the Long-term 

unemployed, a project financed by the European Union (details).  

 (request details) - P. G. Michaelides  

Vocational Training in Greece: A summary 
an 86 pages report of 1996 with an overview of the technical and vocational training in 

Greece. Created within The Effectivenes of Labour Market Oriented Training for the 

Long-term unemployed, a project financed by the European Union. 

 (pdf - in Greek)  P.G.Michaelides,  

Informatics in the Greek Comprehensive School   (Ζ Πιεξνθνξηθή ζην Δληαίν 

Πνιπθιαδηθφ Λχθεην)  

Paper peresented at the 2
nd

 Pan-Hellenic Conference for the Didactics of Mathematics and 

Informatics in Education, University of Cyprus, Nicosia April 1995, proceedings pp. 403-412 

(in Greek).  

 (pdf - in Greek)  P.G.Michaelides,  

The Laboratories in the Greek Comprehensive Schools   (Σα Δξγαζηήξηα ζην Δληαίν 

Πνιπθιαδηθφ Λχθεην) 

Rethimno-Crete, July 1994, case study for the Greek Organization of Vocational and 

Technical Education and Training, pages 124.(in Greek).  

 (pdf - in Greek)  N. Iniotakis, S. Marakis, P. Michaelides, H. Hondrogiannis, H. Balos  

A profitable demonstration plant for the management of "Katsigaros"   (Μηα 

ζπκθέξνπζα εγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο "Καηζηγάξνπ")  

Paper presented at the meeting for the management of Katsigaros by the Greek Geophysical 

Chamber, Sitia 16-17 June 1994, proceedings pp. 186-201 (in Greek).  

 (request details)  P.G.Michaelides, E.G.Belegrakis, E.P.Lamprakis, E.D..Kalopsykakis, 

S.N.Stayrakakis  

The teaching of Physics, Course Plans, Summaries, Experiments for middle school   

(Γηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο: ρέδηα καζήκαηνο, πλφςεηο, Πεηξάκαηα γηα ηελ Γ' Γπκλαζίνπ)  

A book published in Athens 1993 by ELLIN‖ publishers, pages 320 (in Greek).  

http://users.uoi.gr/gtseper/zero_praktika.php
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/51.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/50.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/34.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/49.pdf
mailto:micail@edc.uoc.gr
http://cordis.europa.eu/data/MSS_PROJ_FP4_EL/ACTIONeqDndSESSIONeq3523200595ndDOCeq2ndTBLeqEN_PROJ.htm
mailto:micail@edc.uoc.gr
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/42.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/41.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/40.pdf
mailto:micail@edc.uoc.gr
http://www.iwn.gr/
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 (request details)  P.G.Michaelides, S.Papagiannaki, L.Tzianoudakis,  

Familiarization with Science   (Γλσξηκία κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο)  

A book published in Athens 1993 by ELLIN‖ publishers, pages 240 (in Greek)(also in 

electronic form - see here.  

 (pdf - in Greek)  P.G.Michaelides,  

Issues of environmental education in the primary school   (Θέκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζην Γεκνηηθφ)  

Published in Synchroni Ekpaideysi, vol. 71, 1993, pp.71-81 (in Greek).  

 (pdf - in Greek) - P.G.Michaelides,  

Education and Special education with computers,  

International conference on ―New Technologies and handicapped persons‖, organized by the 

University of Athens, the Greek Society of Computer Scientists and the Greek Ministry of 

Education Athens 21-22 September 1991, invited presentation, proceedings pp 1-10 (in 

Greek).  

 (pdf - in Greek) - Iniotakis N., Michaelides P.(*), Diamantis G. Israelides K., Papanikolau D.,  

A profitable treatment of Katsigaros,  

II Conference of Environmental Science and Technology, University of Aegean, Molybos-

Mitilini 2-5 September 1991, proceedings 37-47 (in Greek).  

 (pdf) - N. Iniotakis, C. B.VD. Decken, C.J. Israelides, K. Katsaboxakis, P. Michaelides, D. 

Oikonomou and P. Papanikolaou,  

Ecological and Economical Utilization of Waste-Water from Olive-Oil production with 

Physiochemical and Biotechnological Methods,  

Treatment and Use of Sewage Sludge and Liquid Agricultural Wastes, Athens 1-4 October 

1990. Proceedings published by Elsevier Applied Science, pp.393-399.  

 (pdf - in Greek) - E. Gasparakis, E. Kritsotakis, G. Kimionis, S. Papagiannaki, L. 

Tzianoudakis, P. G. Michaelides
(*)

  

Experiments for Natural Sciences in Primary School  
Proceedings pp. 147-149 of the 5

th
 PanHellenic Conference of The Greek Society of Physicists 

, Athens 16-20 December 1989. ζηελ Αζήλα.  

(pdf) - Δ. Γαζπαξάθεο, Δ. Κξηηζσηάθεο, Γ. Κηκησλήο, . Παπαγηαλλάθε, Λ. Σδηαλνπδάθεο 

θαη Π. Γ. Μηραειίδεο
(*)

,  

Πεηξάκαηα γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην Γεκνηηθό ρνιείν,  

Παξνπζηάζηεθε ζην E' Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο πνπ δηνξγάλσζε ε Έλσζε Διιήλσλ 

Φπζηθψλ ζηηο 16-20 Γεθεκβξίνπ 1989 ζηελ Αζήλα, πξαθηηθά ζ. 147-149.  

 (pdf - in Greek) - P.G.Michaelides,  

Computers in Special Education 
proceedings of the Conference with international participation organized by the Greek Society 

of Computer Scientists, the Greek Ministry of Education and the University of Athens 

(Eurikleia centre) Athens 27-28 November 1989 (in Greek). See a more elaborated version 

in English or in Greek.  
 (pdf - in Greek) - N. Iniotakis, C.B. v.d. Decken, P.G.Michaelides(*), M.Koumakis,  

Treatment of Katsigaros with simultaneous recovery of useful ingredients 
meeting for the management of Katsigaros by the Greek Geophysical Chamber, Iraklio 31 

March 1989, proceedings pp81-88 (in Greek). See also relevant or more elaborated 

versions in English or in Greek - also in Greek.  
 (pdf - in Greek) - P. G. Michaelides,  

Theses for an Education in Informatics 
Conference with International participation of the Greek Society of Informatics in cooperation 

with the Ministry for Education, Athens 14-15 December 1987.  

(pdf) - Π.Γ.Μηραειίδεο,  

Απόςεηο γηα κηα Δθπαίδεπζε ζηελ Πιεξνθνξηθή 
πλδηάζθεςε κε Γηεζλή ζπκκεηνρή ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπηζηεκφλσλ Ζιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπ. Δ.Π.&Θ., Αζήλα 14-15 

Γεθεκβξίνπ 1987.  

 (pdf - in Greek) - P. G. Michaelides,  

"Education and Informatics"  

mailto:micail@edc.uoc.gr
http://www.iwn.gr/
http://www.clab.edc.uoc.gr/physics/front_1.htm
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/36.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/35.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/34.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/33.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/31.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/31.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/30.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/72.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/35.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/28.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/33.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/40.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/34.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/27.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/27.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/26.pdf
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Proceedings pp. 222-230 of the 3
rd

International Conference of the Greek Pedagogical Society, 

15-18 October 1987, Kolybari Chania.  

(pdf) - Π.Γ.Μηραειίδεο,  

"Δθπαίδεπζε θαη Πιεξνθνξηθή"  
Πξαθηηθά Γ' Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο κε ζέκα "Σερλνινγία 

θαη Δθπαίδεπζε" πνπ έγηλε ζηελ Οξζφδνμε Αθαδεκία Κξήηεο, Κνιπκπάξη 15-18 Οθησβξίνπ 

1987, ζει. 222-230.  

Πνιιά ζεκεία ηεο εξγαζίαο απηήο κε ηνλ ηίηιν "Δθπαίδεπζε θαη Πιεξνθνξηθή ζηνλ 

Διιεληθφ ρψξν" δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ "Απφςεηο 

Φπζηθνχ Κφζκνπ" ηεχρνο 111-112, ζει 81.  

 (request details) - Ζ. Rosaki-Μaurouli et al., Εeitschrift für Ρhysik C Vol.17 (1983) 189-196,  

Interference Correlations Between Like Ρions in the Reaction Κ
-
p → Κ

-
pπ

+
π

+
π

-
π

-
 at 8.25 

GeV/c.  
 (request details) - G.W. van Αpeldoorn et al., Εeitschrift für Ρhysik C Vol.12 (1982) 95-98,  

Σhe reaction p- p → Γ- (1236)Γ(1236) at beam Μomentum of 7.3 GeV/c and 12.0 GeV/c.  
 (request details) - G.D. Ρatel et al., Εeitschrift für Ρhysik C Vol.12 (1982) 189-202,  

General Features of p- p Ηnteractions at 7.3 GeV/c.  
 (request details) - V.Κarimäki et al., Εeitschrift für Ρhysik C Vol.9 (1981) 117-129,  

Ηnclusive ξ0, Κ*±(890) and f Ρroductions in p- p interactions at 12 GeV/c and 

comparison with the quark fusion model.  
 (request details) - G.W. van Αpeldoorn et al., Εeitschrift für Ρhysik C Vol.7(1981) 235-239,  

Σhermal Δmission of Ρions in Αntiproton-Ρroton Αnnihilation at 12 GeV/c.  
 (request details) - Ρ. Johnson et al., Νuclear Ρhysics Β173 (1980) 77-92,  

General Features of the p- p Ηnteraction at 12 GeV/c.  
 (request details) - G.W. van Αpeldoorn et al., Νuclear Ρhysics Β169 (1980) 365-372,  

Diffraction Dissociation in the final state p- p π+ π - at 12 GeV/c.  
 (request details) - Ch. Μichaelidou et al., Νuclear Ρhysics Β140 (1978) 249-270,  

Resonance Ρroduction and Clustering Δffects in Reactions K
-
p →Λ0 +pions at an 

Ηncident Βeam Μomentum 8.25 GeV/c.  
 (request details) - Ρ. Μichaelidis et al., Ηl Νuovo Cimento (1977) Vol. 40Α, 411-435,  

Charge Distributions from K
-
p Reactions at 8.25 GeV/c.  

 (request details) - Μ. Κakoulidou et al., Νuclear Ρhysics Β130 (1977) 189-208,  

Study of the Ρlanarity in K
-
p Reactions at 8.25 GeV/c.  

 (request details) - Δ. Simopoulou et al., Νuclear Ρhysics Β96 (1975) 413-425 , 

Shape of the Ηnvariant Differential Cross-Section in the Reactions K
-
p → Κ- o+anything 

and K
-
p → Λ0+anything at 8.25 GeV/c.  

 (request details) - Α. Stergiou et al., Νuclear Ρhysics Β102 (1976) 1-19,  

Comparison of the Reactions Κ±p → Q±p at Ηncident Μomentum 8.25 GeV/c.  
 (request details) - J. R. Fry et al., Νuclear Ρhysics Β95 (1975) 365-379,  

Α comparison of Ρion Ρroduction in the Reaction K
-
p -> Λ0+pions at 8.25 GeV/c with pp 

and e+e- Αnnihilation data.  
 (request details) - G. Οtter et al., Νuclear Ρhysics Β84 (1975) 333-34,  

Δvidence for Unnatural Spin-Ρarity States of (Κππ)0 in the Charge Δxchange Reaction 

K
-
p → (Κ- o π + π - )n.  

 (request details) - Α. Αngelopoulos et al., Ηl Νuovo Cimento (1974) Vol. 20Α 49-71,  

Α study of the Low-Μass Ρart of the (Κππ) System in the Reaction K
-
p → K

-
pπ+ π - at 

8.25 GeV/c.  
 (request details) - Ρ. Σheocharopoulos et al., Νuclear Ρhysics Β83 (1974) 1-24,  

Α study of the Reaction K
-
p → Κ- σ p at 8.25 GeV/c.  

 (request details) - J. R. Fry et al., Ρhysics Letters (1973) Vol. 43Β 146-148,  

Leading Ρarticles and Charged Ρarticle Μultiplicity in Αnnihilation and Νon-

Αnnihilation Ηnteractions.  
 (request details) - Α. Ρ. Contogouris et al., Νuclear Ρhysics Β70 (1974) 365-378,  

Α Μodel for the Reaction ΚΝ → QΝ.  
 (request details) - C. Βrankin et al., Νuclear Ρhysics Β63 (1973) 211-228,  

Α study of the Κ- π - Ηnteraction from K
-
p Data at 8.25 GeV/c.  
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 (request details) - Α. Vayaki et al., Νuclear Ρhysics Β58 (1973) 178-194,  

Α study of Ηnclusive Reactions K
-
p → Κo+Υo and K

-
p → Κ*-(890)+Υ* at 8.25 GeV/c.  

 (request details) - J. R. Fry et al., Νuclear Ρhysics Β58 (1973) 408-419,  

Cross-sections of Common Final States for K
-
p Ηnteractions at 8.25 GeV/c.  

 (request details) - Δ.Εeugolatakos et al., Νuclear Ρhysics Β55 (1973) 15-28,  

Α study of the reactions K
-
p → - -Κop and K

-
p → Κ*-(890)p at 8.25 GeV/c.  

 (request details) - C. Βrankin et al., Νuclear Ρhysics Β43 (1972) 1-12,  

Α study of the reaction K
-
p → Κ- π -Γ++(1236) at 8.25 GeV/c.  

 (request details) - Β. Βuschbeck et al., Νuclear Ρhysics Β35 (1971) 511-516,  

Ζelicity conservation for K
-
p → Q-p at 8.25 GeV/c.  

 (link - in Greek) - Panagiotis Michaelides, Study of electric charge in K
-
p interactions at 

8.25GeV/c, Athens 1976, pages 169 ( Ph.D. dissertation in Greek). 

(link) - Παλαγηψηε Μηραειίδε, Μειέηε ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ ζε αληηδξάζεηο K
-
p 

ελεξγείαο 8.25 GeV/c, Αζήλα 1976, ζειίδεο 169 (Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή).  

Presentations, Technical Reports and Teaching materials 

 (pdf - in Greek) - Π. Γ. Μηραειίδεο,  

Evolution for the Departments of Education,  
PanHellenic Symposium &quotDepartments for Primary Education - present and future", 

Democritus University of Thrace, Alexandroupolis 11-13 May 1990, proceedings pp 49-53.  

(pdf) - P. G. Michaelides,  

Δμέιημε ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ,  

Παλειιήλην πκπφζην "Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο- παξφλ θαη κέιινλ", 

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Αιεμαλδξνχπνιε 11-13 Μαΐνπ 1990, πξαθηηθά ζ.49-53.  

 (pdf - in Greek) - P. G. Michaelides,  

Introduction to Informatics: an undergraduate course for students in Departments Of 

Education  
1

st
 PanHellenic Conference on the Didactics of Mathematics and Informatics in Education, 

University of Ioannina and Greek Society for Informatics, Ioannina 20-23 October 1993, 

proceedings pp.291-311.  

(pdf) - Π. Γ. Μηραειίδεο,  

Δηζαγσγή ζηε Πιεξνθνξηθή: Έλα κάζεκα γηα θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο Παηδαγσγηθώλ 

Σκεκάησλ,  
1

o
 Παλειιήλην πλέδξην γηα ηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηε Πιεξνθνξηθή ζηελ 

Δθπαίδεπζε, ΠΣΓΔ Παλ. Ησαλλίλσλ & Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία, Ησάλληλα 20-23 

Οθησβξίνπ 1993, πξαθηηθά ζ. 291-311.  

 (pdf - in Greek) - Λ. Αθξηβνπνχινπ, Η. Κάβνπξαο, Π. Μηραειίδεο, "Μειέηε Δηζαγσγήο 

πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Γηνίθεζεο (M.I.S.) ζηελ εηαηξία Πιαζηηθά Κξήηεο ΑΒΔΔ, 5ν 

Παλειιήλην πλέδξην Πιεξνθνξηθήο, Διιεληθή Δηαηξία Δπηζηεκφλσλ Ζ/Τ θαη 

Πιεξνθνξηθήο, Αζήλα 7-9 Γεθεκβξίνπ 1995, πξαθηηθά ζ 341-347.  

(pdf) - Λ. Αθξηβνπνχινπ, Η. Κάβνπξαο, Π. Μηραειίδεο,  

Μειέηε Δηζαγσγήο πζηήκαηνο Πιεξνθνξηώλ Γηνίθεζεο (M.I.S.) ζηελ εηαηξία 

Πιαζηηθά Κξήηεο ΑΒΔΔ,  
5

ν
 Παλειιήλην πλέδξην Πιεξνθνξηθήο, Διιεληθή Δηαηξία Δπηζηεκφλσλ Ζ/Τ θαη 

Πιεξνθνξηθήο, Αζήλα 7-9 Γεθεκβξίνπ 1995, πξαθηηθά ζ 341-347.  

 (pdf - in Greek) - P. G. Michaelides,  

The Assessment of Technical and Vocational Training Programs  
&quotThe European Congress of the Continuing Training and the Qualitative Evaluation of 

Programs", TEI of Larissa, Municipality of Larissa, Region of Thessaly, Prefectoral 

Government of Larissa, Larissa 5-8 November 1996, proceedings pp. 177-182.  

(pdf) - Π. Γ. Μηραειίδεο,  

Ζ Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη Δπηκόξθσζεο  
"Δπξσπατθφ πλέδξίν ηεο πλερηδφκελεο Καηάξηηζεο θαη ηεο Πνηνηηθήο Αμηνιφγεζεο 

Πξνγξακκάησλ", ΣΔΗ Λάξηζαο, Γήκνο Λάξηζαο, Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε Λάξηζαο, Λάξηζα 5-8 Ννεκβξίνπ 1996, πξαθηηθά ζ. 177-182.  
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http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/37.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/43.pdf
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 (pdf - in Greek) - Giannis Goumenakis, Vassilis Komis, P. G. Michaelides,  

A proposal for a direct training and help provision to teachers of isolated rural schools 

with the use of computers,, 3
rd

 PanHellenic Conference on the Didactics of Mathematics and 

Informatics in Education, Patras 7-11 May 1997, proceedings pp.355-366.  

 (pdf) - Γηάλλεο Γνπκελάθεο, Βαζίιεο Κφκεο, Π. Γ. Μηραειίδεο.  

Μηα πξόηαζε γηα άκεζε παξνρή επηκόξθσζεο θαη βνήζεηαο ζηνπο δαζθάινπο 

νιηγνζέζησλ θαη δπζπξόζηησλ ζρνιείσλ κε ηελ ππνζηήξημε ππνινγηζηώλ, 3
ν
 Παλειιήλην 

πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή γηα ηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηε Πιεξνθνξηθή 

ζηελ Δθπαίδεπζε, Πάηξα 7-11 Μαΐνπ 1997, πξαθηηθά ζ.355-366.  

 (pdf - in Greek) - P. G. Michaelides,  

Natural Sciences in the Deapartment for Primary Education of The University of Crete, 

7
th
 PanHellenic Conference of the Greek Pedagogical Society, Naupaktos 13-15 November 

1998 proceedings pp. 41-951.  

 (pdf) - Π. Γ. Μηραειίδεο,  

Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 7
ν
 Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, 

Ναχπαθηνο 13-15 Ννεκβξίνπ 1998 πξαθηηθά ζ. 941-951.  

 (pdf - in Greek) - Π. Γ. Μηραειίδεο, "Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: 

Πξνβιεκαηηζκνί", Παλειιήλην πλέδξην Πιεξνθνξηθή θαη Δθπαίδεπζε, Παλ. Ησαλλίλσλ, 

Ησάλληλα 14-15 Μαΐνπ 1999, πξαθηηθά ζ. 53-66. Πξνζθεθιεκέλε Οκηιία.  

Βαζηθά ζεκεία παξνπζηάζηεθαλ επίζεο σο πξνζθεθιεκέλε νκηιία κε ηνλ ηίηιν 

"Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε: Πξνβιεκαηηζκνί" ζην Z-45, πξαθηηθά ζ.13—23 θαη 

(επίζεο σο πξνζθεθιεκέλε νκηιία) ζην Z-53.  

 (pdf - in Greek) - Π. Γ. Μηραειίδεο θαη Γ. Κηκησλήο, ‗Γεθαπέληε ρξφληα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζην Ννκφ Ρεζχκλνπ –κηα πξψηε απνηίκεζε – πκπεξάζκαηα θαη 

πξνβιεκαηηζκνί γηα ην κέιινλ‘ πξαθηηθά ζπλεδξίνπ κε ηίηιν ‗Πξναηξεηηθά Δθπαηδεπηηθά 

Πξνγξάκκαηα ζηε ρνιηθή Δθπαίδεπζε‘ πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην ΠΣΝ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ, Πάηξα 28-30-Ματνπ 1999, ζει. 350-358.  

 (pdf - in Greek) - Invited contributor for Greece to the reference book ‗The Compendium of 

WorldWide Teacher Education Programs (a working title)‘ compiled by Dr. Corey R. Lock, 

Professor of Education, University of North Carolina-Charlotte, Charlotte, NC 28223.  

 (pdf - in Greek) - Π.Γ. Μηραειίδεο, ‗Γπζθνιίεο Καηαλφεζεο ζηηο Παξαηεξήζεηο Φπζηθψλ 

Φαηλνκέλσλ‘ παξνπζηάζηεθε ζην 2ν Παλειιήλην πλέδξην κε ηίηιν ‗Ζ Γηδαθηηθή ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ε Δθαξκνγή Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε, Λεπθσζία, 3-5 

Μαΐνπ 2000, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, βηβιίν πεξηιήςεσλ ζ. 

26.  

Σκήκα ηεο παξνπζηάζηεθε επίζεο σο πξνζθεθιεκέλε νκηιία ζην 7ν Κνηλφ πλέδξην Φπζηθήο 

ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ θαη ηεο Έλσζεο Κππξίσλ Φπζηθψλ, Εάθπλζνο 11-13 

Φεβξνπαξίνπ 2000.  

 (pdf - in Greek) - Π. Γ. Μηραειίδεο θαη Γ. Κηκησλήο, ‗Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηα 

Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα Πξναηξεηηθήο Δθπαίδεπζεο‘, Γηεζλέο πλέδξην 

‗Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ 21νπ αηψλα: Πξννπηηθέο θαη 

δπλαηφηεηεο‘, ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Λάξηζα 6-8 Οθησβξίνπ 2000, πξαθηηθά ζ. 

111-119.  

 (pdf - in Greek) - Π. Γ. Μηραειίδεο, ‗Σν δηαδίθηπν σο κηα πξνζηηή κέζνδνο επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ", 2ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ κε Γηεζλή πκκεηνρή "Οη Σερλνινγίεο 

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε", ΠΣΝ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, 

Πάηξα 13-15 Οθησβξίνπ 2000, πξαθηηθά ζ. 155-163.  

Βαζηθά ζεκεία ηεο εξγαζίαο κε ηνλ ηίηιν ‗Δθπαίδεπζε απφ απφζηαζε: Μηα πξνζηηή κέζνδνο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ", παξνπζηάζηεθε σο πξνζθεθιεκέλε νκηιία ζην ζπλέδξην 

Z-57, πξαθηηθά ζ.21-30.  

 (pdf - in Greek) - Παλαγηψηεο Γ. Μηραειίδεο, Απνηίκεζε γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ 

Δπηινγήο Σερλνινγία Ηαηξηθψλ πζηεκάησλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ζξαθιείνπ, 

Ζξάθιεην Ηνχληνο 1999, ζ.50 (ελδηάκεζε αμηνιφγεζε).  
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 (pdf - in Greek) - Παλαγηψηεο Γ. Μηραειίδεο, Απνηίκεζε γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ 

Δπηινγήο Σερλνινγία Ηαηξηθψλ πζηεκάησλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ζξαθιείνπ, 

Ζξάθιεην Ηνχληνο 2000, ζ.16 (ηειηθή αμηνιφγεζε).  

 (pdf - in Greek) - "Σν Φπζηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο" εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. πκκεηνρή σο 

ζχκβνπινο απφ δηδαθηηθή άπνςε (βιέπε Θ-17).  

 (pdf - in Greek) - Π.Γ. Μηραειίδεο, Σα Δξγαζηήξηα ζηα ρνιεία, ζην ζπλέδξην γηα ηα 

"Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα (Σ.Δ.Δ.)-Ρφινο θαη πξννπηηθέο", Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, Γειθνί 30-31 Οθησβξίνπ 2000.  

 (pdf - in Greek) - Π. Γ. Μηραειίδεο, Έθζεζε Αμηνιφγεζεο γηα ην Σκήκα Δθαξκνζκέλεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κξήηε, 

Ννέκβξηνο 2000, ζ.18.  

 (pdf - in Greek) - Π. Μηραειίδεο, "Πξφηαζε Δπηκφξθσζεο Γαζθάισλ ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο κε ην Γηαδίθηπν", Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή κε ηίηιν "Νέεο 

Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ζηελ Δθπαίδεπζε απφ Απφζηαζε", Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν 8-10 Ηνπλίνπ 2001, πξαθηηθά ζ. 

148-158.  

 Αλδξέαο Κφιιηαο, Αζαλαζία Μαξγεηνπζάθε, Παλαγηψηεο Μηραειίδεο επηκέιεηα ηεο έθδνζεο 

ησλ πξαθηηθψλ γηα ην 4ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή "Γηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε", Ρέζπκλν 1-3 Οθησβξίνπ 1999, (2001, 

577 ζειίδεο Α4).  

 Π. Γ. Μηραειίδεο, "Δθπαίδεπζε ηνπ Γαζθάινπ ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γεκνηηθφ", 5ν 

Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή "Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθή 

ζηελ Δθπαίδεπζε", Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 12-14 Οθησβξίνπ 2001, 

πξαθηηθά ζ.  

Παξνπζηάζηεθε επίζεο ζε πξφδξνκε κνξθή σο πξνζθεθιεκέλε νκηιία ζηα Z-66 (κε ηίηιν "Ο 

Γάζθαινο θαη ε Γηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γεκνηηθφ") θαη Z-68 (κε ηίηιν 

"Δθπαηδεχνληαο ηνλ Γάζθαιν ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γεκνηηθφ").  

 Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, Γεψξγηνο Κηκησλήο*, Φσηεηλή Υαξαιακπίδνπ, Ζ πκκεηνρή ησλ 

Μαζεηψλ ζε Γξαζηεξηφηεηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο, 3ν Παλειιήλην πλέδξην 

"Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δθαξκνγή Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε", 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν 9-11 Μαΐνπ 2002.  

 Σζίγθξεο Μηιηηάδεο*, Π. Γ. Μηραειίδεο, Ζ πνζνηηθή Μέηξεζε κε ηδηνθαηαζθεπαζκέλεο 

Πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ζηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, 3ν Παλειιήλην πλέδξην 

"Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δθαξκνγή Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε", 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν 9-11 Μαΐνπ 2002.  

 Δπηκέιεηα ηεο έθδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη βηβιίνπ ησλ πεξηιήςεσλ γηα ην 3ν Παλειιήλην 

πλέδξην "Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δθαξκνγή Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ 

Δθπαίδεπζε", ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν 9-11 Μαΐνπ 2002. (πλεξγαζία 

Αλδξέα Κφιιηα, Αζαλαζία Μαξγεηνπζάθε, Παλαγηψηεο Μηραειίδεο).  

  

 (pdf - in Greek) - "Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Ππξεληθήο Φπζηθήο", Αζήλα 1975 (ζπιινγηθή 

εξγαζία)  

 (pdf - in Greek) - Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ", Αζήλα 

1976 ζε κνξθή ζεκεηψζεσλ, πεξίπνπ 60 ζειίδεο  

 (pdf - in Greek) - Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, εκεηψζεηο απφ ηηο δηαιέμεηο: Δηζαγσγή ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ" , Ννέκβξηνο 1978, 80 ζειίδεο  

 (pdf - in Greek) - "εκεηψζεηο γηα ηα πξνρσξεκέλα εξγαζηήξηα Φπζηθήο Η", Ζξάθιεην 1981 

(κε ζπλεξγαζία)  

 (pdf - in Greek) - Π. Γ. Μηραειίδεο, "εκεηψζεηο ησλ δηαιέμεσλ Δηζαγσγή ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ-ΓΛΧΑ ΒΑSΗC" Ζξάθιεην 1982, 27 ζειίδεο.  

 (pdf - in Greek) - Παλαγηψηεο Μηραειίδεο, "εκεηψζεηο γηα ην κάζεκα ΓΟΜΖ ηεο ΤΛΖ 

ΗΗ" Ζξάθιεην 1983, 50 ρεηξφγξαθεο ζειίδεο  

 (pdf - in Greek) - Π.Γ.Μηραειίδεο, "Πιεξνθνξηθή θαη Δθπαίδεπζε". Πξνζθεθιεκέλε 

πξνθνξηθή παξνπζίαζε ζε θνηλή εθδήισζε ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ θαη ηεο 

Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο κε ζέκα "Οη ππνινγηζηέο ζηελ Δθπαίδεπζε", Πάηξα 17-18 

http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/34.pdf
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http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/34.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/34.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/34.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/34.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/34.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/34.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/34.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/34.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/34.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/pgm/34.pdf


 214 

Μαΐνπ 1986. χλνςε πξαθηηθψλ ζηηο "Απφςεηο ηνπ Φπζηθνχ Κφζκνπ", πεξηνδηθφ γηα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ.  

 (pdf - in Greek) - Π. Γ. Μηραειίδεο, "εκεηψζεηο Υεκείαο", Ρέζπκλν 1987, ειίδεο 31  

 Π.Γ.Μηραειίδεο, "Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο θαη ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο ηνπο", Ζξάθιεην 18-

12-1987, Δηζήγεζε ζηελ Ζκεξίδα Πιεξνθνξηθήο ηεο πλεξγαηηθήο Μεραληθψλ θαη 

Αξρηηεθηφλσλ Ννκνχ Ζξαθιείνπ (βιέπε Z-11).  

 (pdf - in Greek) - Π. Γ. Μηραειίδεο, εκεηψζεηο γηα ην κάζεκα "Δηζαγσγή ζηελ 

Πιεξνθνξηθή", Ρέζπκλν 1988.  

 (pdf - in Greek) - πκκεηνρή ζηε κειέηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΤπΔΠ&Θ γηα ην θπιηφκελν 

πξφγξακκα ζηελ Πιεξνθνξηθή ζηα πιαίζηα ηεο Γ-19.  

 (pdf - in Greek) - Π. Γ. Μηραειίδεο, "Αθαιάησζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ κε ζχγρξνλε 

αμηνπνίεζε ησλ παξαγνκέλσλ αιάησλ", ηερληθή έθζεζε γηα ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα (βιέπε 

Γ-4, Ζ-34), Ζξάθιεην 1989.  

 (pdf - in Greek) - Π. Γ. Μηραειίδεο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Καζεγεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο: Δ. Καινςπθάθε, Δ. Βειεγξάθε, Δ. Λακπξάθε, . ηαπξαθάθε) "Οδεγφο 

Φπζηθήο Γ' Γπκλαζίνπ", Ζξάθιεην 1989, ζειίδεο 118.  

Μηα ζχλνςε παξνπζηάζηεθε επίζεο ζην E' Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο πνπ δηνξγάλσζε ε 

Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθψλ ζηηο 16-20 Γεθεκβξίνπ 1989 ζηελ Αζήλα, πξαθηηθά ζ. .  

 (pdf - in Greek) - Π. Γ. Μηραειίδεο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Καζεγεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο: Μ. Αθηηνπδαλάθε, Υ.Απνζηνιάθε, Μ. παληηδάθε), "Οδεγφο Γεσγξαθίαο Α' 

Γπκλαζίνπ", Ζξάθιεην 1989, ζειίδεο 99.  

 (pdf - in Greek) - Π. Γ. Μηραειίδεο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Καζεγεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο: Μ. Αθηηνπδαλάθε, Υ.Απνζηνιάθε, Μ. παληηδάθε), "Οδεγφο Βνηαληθήο-

Εσνινγίαο Α' Γπκλαζίνπ", Ζξάθιεην 1989, ζειίδεο 140.  

 (pdf - in Greek) - Π. Γ. Μηραειίδεο "Ζ Γηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο ζηελ Μέζε Δθπαίδεπζε", 

Πξνθνξηθή παξνπζίαζε ζε θχξηα ζπλεδξίαζε γηα ηελ Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο ζην Δ' 

Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο πνπ δηνξγάλσζε ε Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθψλ ζηηο 16-20 

Γεθεκβξίνπ 1989 ζηελ Αζήλα.  

 (pdf - in Greek) - Μέξνο ησλ ζεκεηψζεσλ γηα ην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην πξνο ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ κε ηίηιν "Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ" ζηα πιαίζηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ 

ΔΔΚ θαη ηνλ ΟΑΔΓ, 1991 (βιέπε B-8).  

 (pdf - in Greek) - Invited contribution (as an expert) to the Workshop for Image In Learning, 

sponsored by EEC, University of Athens (Euryclee-Gr), Athens 22-25 September 1991.  

 (pdf - in Greek) - P. G. Michaelides, Introduction and chair to the Seminar on the Training of 

Trainers to Distance Education Methods, Rethymno 10-11 April 1992.  

 (pdf - in Greek) - Π. Γ. Μηραειίδεο, Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε: Ώξα γηα δνπιεηά", 

πξνθνξηθή παξνπζίαζε ζηελ εκεξίδα ΤπΔΠ&Θ "Πιεξνθνξηθή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε", Δπγελίδεην Ίδξπκα, Αζήλα 21-3-1994. Πξνζθεθιεκέλε εηζήγεζε.  

 (pdf - in Greek) - "Ζ θνηλσλία ησλ Πιεξνθνξηψλ", Ζξάθιεην 25 Ηνπλίνπ 1997. Ζκεξίδεο ηνπ 

ΗΣΑΜΔ, ζ. 61-102 ζπκκεηνρή ζηελ επηκέιεηα ηεο έθδνζεο.  

 (pdf - in Greek) - >Κξίζε γηα ην βηβιίν "Φπζηθή Β‘ Γπκλαζίνπ" 18-1-1998. πληνληζηήο ζε 

ζπιινγηθή θξίζε.  

 (pdf - in Greek) - Κξίζε γηα ην βηβιίν "Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο/Τπνινγηζηψλ Δληαίνπ 

Λπθείνπ" 12-4-1998.  

 (pdf - in Greek) - (1998)Σερληθή αλαθνξά ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ Θ-11.  

 (pdf - in Greek) - "Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε", ζπκκεηνρή ζε 

ζπδήηεζε ζηα πιαίζηα ηνπ Z-45.  

 (pdf - in Greek) - Σερληθέο αλαθνξέο ζηα πιαίζηα ηνπ Θ-13 (1996-98).  

 (pdf - in Greek) - "Νενιαία θαη Παγθνζκηνπνίεζε" Ζξάθιεην 10 Μαξηίνπ 1999, Ζκεξίδεο 

ηνπ ΗΣΑΜΔ.  

 (pdf - in Greek) - Κξίζε γηα ην βηβιίν "Φπζηθή Β‘ Γπκλαζίνπ" 19-3-1999. πληνληζηήο ζε 

ζπιινγηθή θξίζε  

 (pdf - in Greek) - Κξίζε γηα ην βηβιίν "Φπζηθή Γ‘ Γπκλαζίνπ" 30-11-1999.  

 (pdf - in Greek) - "Νέεο παξάκεηξνη ζηελ εθπαίδεπζε", ζπκκεηνρή ζε ζπδήηεζε ζηα πιαίζηα 

ηνπ Z-57.  
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 (pdf - in Greek) - Κξίζε γηα ην βηβιίν "Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο/Τπνινγηζηψλ Δληαίνπ 

Λπθείνπ" 12-7-2000.  

 (pdf - in Greek) - Κξίζε γηα "Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο/Τπνινγηζηψλ Δληαίνπ Λπθείνπ" 

(Πξνζαξκνγή κέζσ νδεγηψλ γηα πξνζσξηλή ρξήζε ζηα ΣΔΔ 6-8-2000.  

 (pdf - in Greek) - P. G. Michaelides, ―Studies at the Department for Primary Education of the 

University of Crete‖ invited talk presented at the Z-69.  

 (pdf - in Greek) - Π. Γ. Μηραειίδεο, "Θέκαηα Πεηξακαηηθήο Γηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ", παξνπζηάζηεθαλ ζην Z-74. (Πξνζθεθιεκέλε νκηιία).  

 (pdf - in Greek) - "Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε-Σερλνινγίεο, Δθαξκνγέο, Καηάξηηζε 

Δθπαηδεπηηθψλ", ζπληνληζηήο θαη ζπκκεηέρσλ ζε ζπδήηεζε ζηα πιαίζηα ηνπ Z-75.  

 (pdf - in Greek) - πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη ζπδήηεζε ηνπ Science Teacher Education 

Development in Europe (STEDE) Meeting in Vienna 22-23rd March 2002.  

 (pdf - in Greek) - P. G. Michaelides, ―Informatics in education‖ invited oral presentation and 

discussion at the Z-77.  

  

 (pdf - in Greek) - Πάλσ απφ 25 κειέηεο πεξίπησζεο ζηα πιαίζηα ησλ Γ-5, Γ-6.  

Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά:  

 (pdf - in Greek) - Μειέηε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο Πιαζηηθά Κξήηεο αβεεε 

(1981-1985).  

 (pdf - in Greek) - Μειέηε γηα ηελ κεραλνξγάλσζε ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο AVIS Rent A Car 

AE (1981-1986).  

 (pdf - in Greek) - Μειέηε γηα ηε κεραλνξγάλσζε ηεο πλεξγαηηθήο Μεραληθψλ Ννκνχ 

Ζξαθιείνπ (1984-1986).  

 (pdf - in Greek) - Μειέηε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο ηεο εηαηξίαο Πιαζηηθά Κξήηεο 

αβεε (1990-93).  

PhD  

 (link) - Παλαγηψηε Μηραειίδε, Μειέηε ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ ζε αληηδξάζεηο K
-
p 

ελεξγείαο 8.25 GeV/c, Αζήλα 1976, ζειίδεο 169 (Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή). 

(link - in Greek) - Panagiotis Michaelides, Study of electric charge in K
-
p interactions at 

8.25GeV/c, Athens 1976, pages 169 ( Ph.D. dissertation in Greek).  

  ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΜΟΤΓΑΣΑΚΗ ΣΖΛΔΜΑΥΟ 

 

Όλνκα 

ΤΗΛΔΜΑΦΟΣ ΜΟΥΓΑΤΣΑΚΙΣ 

Θέζη ζηο Ίδπςμα 

 

Καζεγεηήο Π.Τ.Γ.Δ Παλ/κηνπ Κξήηεο κε 

αληηθείκελν «Θεαηξηθή Παηδεία θαη Αγσγή ηνπ 

Λόγνπ» 

Πποπηςσιακοί ηίηλοι 

ζποςδών 

 

Πηπρίν Φηινζνθηθήο Σρνιήο Α.Π.Θ., 

Γίπισκα Θεαηξηθώλ Σπνπδώλ Sorbonne III 

Γίπισκα Ηζνπνηνύ Σρνιήο Διεπζέξνπ Θεάηξνπ 

Θεζ/λίθεο 

Μεηαπηςσιακοί ηίηλοι 

ζποςδών 

Mάζηεξ Sorbonne IV 

Γηδαθηνξηθό Sorbonne IV 

Διδικέρ γνώζειρ ζηο 

γνυζηικό ανηικείμενο ηηρ 

ΠΧΔΟ
7
 

 

Σθελνζεζία Αξραίνπ Γξάκαηνο 

Όπεξα γηα Παηδηθό θαη Νεαληθό Κνηλό 

Θέαηξν γηα παηδηά θαη λένπο 

Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε 

Δθπαίδεπζε ηνπ Ηζνπνηνύ 

                                                 
7 ΠΦΔΟ: Πξόηαζε Φξεκαηνδόηεζεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο  
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Υπνθξηηηθή Τέρλε γηα παηδηά θαη ελειίθνπο 

Γνώζειρ ζηη σπήζη νέυν 

ηεσνολογιών 

Γλώζε θαη ρξήζε Η/Υ ζε πεξηβάιινλ Windows 

1995/1998/2000. 

Δμπειπία από ζςμμεηοσή ζε 

επεςνηηικά ππογπάμμαηα  

RIF 11, LEONARDO DA VINCI, SOCRATES, ERASMUS, ΠΑΙΓΔΙΑ 

ΟΜΟΓΔΝΩΝ-Δ.ΓΙΑ.Μ.ΜΔ 

Δπεςνηηική Ομάδα πος 

ηςσόν ανήκεηε 

Δξεπλεηηθή Οκάδα Παλ/κίνπ Κξήηεο,  

Σύνολο δημοζιεύζευν 

(απιθμόρ) 

45 

Σύνολο αναθοπών (απιθμόρ) 370 

Πένηε ηίηλοι δημοζιεύζευν 

ζηο γνυζηικό ανηικείμενο 

ηηρ επεςνηηικήρ ππόηαζηρ 

δύο εκ ηυν οποίυν έγιναν 

ηη ηελεςηαία  3-εηία,  

και ανηίζηοισορ απιθμόρ 

αναθοπών  

 

Οι απσέρ ηος Πελοποννηζιακού Πολέμος: ηο Ιζηοπικό 

Σςγκείμενο. Διζαγυγή ζηην ανάγνυζη ηηρ ‘Διπήνηρ’ 

ηος Απιζηοθάνη. 

Το «ανακάλημα» υρ απσεηςπική επίκληζη ηος νεκπού 

ζηα «Όνειπα» ηος Ακίπα Κοςποζάοςα. 

Η Σηέλλα Βιολάνηη ηος Γπ. Ξενόποςλος:ηο 

θεοςδαλικό «έλλειμμα» ηος άπσονηα ζηο ππόζυπο ηος 

Π.Βιολάνηη. 

Οι κπούζειρ ηηρ Βίαρ και η Δπυδόρ ηηρ 

Φιλίαρ:ςπόμνημα πάνυ ζηιρ θεμαηικέρ δομέρ ζηον 

«Ηπακλή Μαινόμενο» ηος Δςπιπίδη. 

Από ηον «Ηπόδοηο» ζηοςρ «Κςτελίδερ» ηος Γ. 

Βεπναδάκη και ζηη «Μέλιζζα» ηος Ν.Καζανηζάκη: 

δοκίμιο Οικονομίαρ και Σςγκπιηικήρ ηος Γπάμαηορ. 

Μονογπαθίερ 

 

Η Γιαλεκηική ηηρ Θεαηπικήρ Σύνηαξηρ 

Η Θευπία ηος Γπάμαηορ ζηη Σσολική Ππάξη 

Η Οπθοθυνία ζηο Θέαηπο και ζηην Δκπαίδεςζη 

Το Θέαηπο υρ Ππακηική Τέσνη ζηην Δκπαίδεςζη 

Πένηε ζημανηικόηεπερ 

αναθοπέρ 

 

Αλαθνξέο ζε έξγα ησλ: Θεόδσξνπ Γξακκαηά, 

Άιθεζηηο Κνληνγηάλλε, Anne Ubersfeld, 

Βάζσο Μπαξκπνύζε, Ηιία Μαηζαγγνύξα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΔΩΝ 

 

 
Βιβλία 

Η Γιαλεκηική ηηρ Θεαηπικήρ Σύνηαξηρ, Δθδ Νεθέιε, Αζήλα, 1986. 

Η Θευπία ηος Γπάμαηορ ζηη Σσολική Ππάξη, Έθδ Καξδακίηζα,Αζήλα, 

1994. 

Η Οπθοθυνία ζηο Θέαηπο και ζηην Δκπαίδεςζη, Έθδ.Δμάληαο, Αζήλα, 

2000. 

Το Θέαηπο υρ Ππακηική Τέσνη ζηην Δκπαίδεςζη, Δθδ. 

Δμάληαο,Αζήλα,2007.                

Πρόσυατα Γημοσιευμένα Άρθρα 

Οη αξρέο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ: ην Ιζηνξηθό Σπγθείκελν. Δηζαγσγή 

ζηελ αλάγλσζε ηεο ‘Δηξήλεο’ ηνπ Αξηζηνθάλε (Έκδ.ViVi,Ηξάθιεην,2003). 

Τν «αλαθάιεκα» σο αξρεηππηθή επίθιεζε ηνπ λεθξνύ ζηα «Όλεηξα» ηνπ 

Αθίξα Κνπξνζάνπα (Πεξηνδηθν «Θεαηπογπαθίερ», Αζήλα,2005). 

Η Σηέιια Βηνιάληε ηνπ Γξ. Ξελόπνπινπ:ην θενπδαιηθό «έιιεηκκα» ηνπ 

άξρνληα ζην πξόζσπν ηνπ Π.Βηνιάληε (ζην «Nulla Dies Sine Linea», 
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Αζήλα,2007). 

Οη θξνύζεηο ηεο Βίαο θαη ε Δπσδόο ηεο Φηιίαο:ππόκλεκα πάλσ ζηηο 

ζεκαηηθέο δνκέο ζηνλ «Ηξαθιή Μαηλόκελν» ηνπ 

Δπξηπίδε(Έκδ.ViVi,Ηξάθιεην,2006). 

Από ηνλ «Ηξόδνην» ζηνπο «Κπςειίδεο» ηνπ Γ. Βεξλαδάθε θαη ζηε «Μέιηζζα» 

ηνπ Ν.Καδαληδάθε: δνθίκην Οηθνλνκίαο θαη Σπγθξηηηθήο ηνπ Γξάκαηνο (ζηα 

Ππακηικά Σςνεδπίος για ηο Γ. Βεπναδάκη, Μπηηιήλε, 2009).  

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΜΠΑΔΣΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

Αηνκηθά ζηνηρεία 

Ονομαηεπώνςμο, Γιεύθςνζη κ.λπ. 

Μπαζέηαο Κσλζηαληίλνο ηνπ Υαξαιάκπνπο θαη ηεο Δπζηαζίαο, Γαζθαιάθε 1 θαη Μνάηζνπ, 

74100 Ρέζπκλν, ηει. 2831077608, θηλ. 6977184020, e-mail: kmpasetas@edc.uoc.gr – 

Γηεχζπλζε β΄ κφληκεο θαηνηθίαο: Δι. Βεληδέινπ 27, Γαιάηζη Αηηηθήο, Σ.Κ.:  11147. 

Ανηικείμενο θέζηρ Βάζει ηος ΦΔΚ διοπιζμού: 

Δπηζηήκεο ηεο αγσγήο κε έκθαζε ζηελ Παηδαγσγηθή Φπρνινγία. 

Ημεπομηνία - Σόπορ Γέννηζηρ: 

2-5-1944, Γ.Γ. Υειηδνλίνπ Αξραίαο Οιπκπίαο. 

πνπδέο 

Πποπηςσιακέρ 

 Παηδαγσγηθή Αθαδεκία θαη πηπρίν κεηεθπαίδεπζεο Μείδνλνο Γηαξθείαο Μαξαζιείνπ 

Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Freiburg i.Br. Γεξκαλίαο. 

Μεηαπηςσιακέρ: 

Magister Artium ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο. 

Γιδακηοπικό Γίπλωμα: 

Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

mailto:kmpasetas@edc.uoc.gr
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Δπαγγεικαηηθέο ζέζεηο – Απαζρνιήζεηο 

Γάζκαλορ Ππωηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ (1966-1982). 

Γιδάζκων Μαπαζλείος Παιδαγωγικήρ Ακαδημίαρ (1982-1987). 

σολικόρ ύμβοςλορ Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ (1992-1995). 

Μέλορ ΓΔΠ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ (1992 έωρ ζήμεπα), πεπνώνηαρ απ’ όλερ ηιρ 

καθηγηηικέρ βαθμίδερ – από ηο 2009 Καθηγηηήρ. 

Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα 

Σα εξεπλεηηθά κνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη θπξίσο ζηηο «ζεσξίεο ηεο κάζεζεο θαη ησλ 

εθαξκνγψλ ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε» θαη ζηελ «αιιειεπίδξαζε δαζθάισλ θαη 

καζεηψλ ζην ζρνιείν». 

Δξεπλεηηθό θαη ζπγγξαθηθό έξγν 

Γημοζιεςμένερ έπεςνερ: 

 Ζ ηθαλφηεηα ησλ απνθνίησλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζηελ επίιπζε πξάμεσλ θαηκ 

πξνβιεκάησλ κε αθεξαίνπο αξηζκνχο (Αζήλα, 1995). 

 Οη πξνζδνθίεο ησλ δαζθάισλ θαη νη επηδξάζεηο ηνπο ζηνπο καζεηέο (Αζήλα, 1999). 

 Δπηπιένλ άιιεο 15 εξεπλεηηθέο εξγαζίεο – άξζξα δεκνζηεπκέλεο ζε πεξηνδηθά κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ζηα πεξηνδηθά «Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε» θαη «Δπηζηήκεο ηεο 

Αγσγήο». 

Μονογπαθίερ 

 Ζ κάζεζε θαη ε δηδαζθαιία θαηά ηε γλσζηηθή – λενπηαδεηηαλή ζεσξία ηνπ Hans 

Aebli (Αζήλα, 1996). 

 Γλσζηηθέο – πξαμηαθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ζρνιηθή πξαθηηθή (Αζήλα, 2009). 

Γιδακηικά εγσειπίδια 

 Φπρνινγία ηεο Μάζεζεο (Αζήλα, 2002). 

 Παηδαγσγηθή αιιειεπίδξαζε ζην ζρνιείν (Αζήλα, 2007). 

Γηνξγάλσζε θαη ζπληνληζκόο επηζηεκνληθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

Γιοπγάνωζη ζςνεδπίων και ημεπίδων 

 5 δηεζλή ζπλέδξηα, απφ δηάθνξεο ζέζεηο. 

ςμμεηοσέρ ωρ κπιηήρ ή μέλορ επιζηημονικών επιηποπών ζε πεπιοδικά 

 ηα πεξηνδηθά: «Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε» θαη «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο». 
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Γηδαθηηθό Έξγν 

Πποπηςσιακό 

 18 έηε ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο. 

Μεηαπηςσιακό Γιδακηικό Έπγο 

 Γηδαζθαιία επί 10 έηε ζην ΦΠΦ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ (1994-2004). 

 Γηδαζθαιία θαη επνπηεία κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζην Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο. 

 Μέινο ηξηκειψλ ή θαη επηακειψλ επηηξνπψλ ζε κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο θαη 

δηδαθηνξηθά. 

Άιιεο ζέζεηο – Ξέλεο γιώζζεο 

 Άξηζηε γλψζε ηεο  Γεξκαληθήο γιψζζαο θαη κέηξηα ηεο Αγγιηθήο. 

 Τπεξέηεζα επί ηξία ρξφληα σο χκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, αξθεηά ρξφληα σο 

Γηεπζπληήο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη πεξηζζφηεξα απφ ηξία ρξφληα σο Αληηπξφεδξνο 

ηνπ Γηδαζθαιείνπ «Μαξία Ακαξηψηνπ» ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

 Μέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο θαη εθιεγκέλν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

ηεο πκβνπιίνπ. 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

1. ATOMIKA TOIXEIA 

Διπηλίθε Νηθνινπδάθε-νπξή ηνπ Ησάλλνπ θαη ηεο Δπαγγειίαο, ην γέλνο Υαηδειαδάξνπ 

Λπδάθε 

Παλεπηζηεκηνχπνιε Γάιινπ 

Σειέθσλν: 28310 77590 

Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε: enikoloudaki@edc.uoc.gr 

Μφληκε Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα 

Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Νενειιεληθή Λνγνηερλία κε έκθαζε ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία 

Παληξεκέλε κε ηνλ Φπζηθφ Νίθν νπξή θαη κεηέξα δχν αγνξηψλ 

 

2. ΠΟΤΓΔ 
Απφθνηηνο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (Σκήκα Μεζαησληθήο θαη 

Νενειιεληθήο Φηινινγίαο: 1968-1973) 

Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

(1988). 

Τπφηξνθνο ηνπ Ηδξχκαηνο Ford (1973-1974). 

 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΘΔΔΗ –ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Αθαδεκατθέο ζέζεηο  

Δπηζηεκνληθή ζπλεξγάηηο ζηα πνπδαζηήξηα: α) Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο 

Λνγνηερλίαο (Γηεπζπληήο Ν. Μ. Παλαγησηάθεο) θαη β) Νενειιεληθήο Φηινινγίαο 

(Γηεπζπληήο: Κψζηαο ηεξγηφπνπινο) ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

(1974-1975). 

mailto:enikoloudaki@edc.uoc.gr
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Γηδάζθνπζα ζην Κέληξν Γισζζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βφλλεο: Νενειιεληθή Γιψζζα 

θαη Λνγνηερλία (1989-1992) θαη ζην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο: Νενειιεληθή θαη 

Παηδηθή Λνγνηερλία (2001-2004). 

Δπαγγεικαηηθέο ζέζεηο 

Φηιφινγνο ζε Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ηεο Γσδεθαλήζνπ (1975-1989). 

Απνζπαζκέλε Δθπαηδεπηηθφο ζην Δθπαηδεπηηθφ Σκήκα ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηελ ηφηε 

πξσηεχνπζα ηεο Γπη. Γεξκαλίαο Βφλλε, κε αληηθείκελν ηα δηδαθηηθά βηβιία ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ γηα ηα Διιελφπνπια ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο (1989-1992).  

ρνιηθή χκβνπινο Φηινιφγσλ ζηνπο Ννκνχο Ρεζχκλεο θαη Υαλίσλ (1992-2004). 

 

4. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ 

α) Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε (1997-1999) 

β) Κξεηνινγία: έξεπλα θαη κειέηε θεηκέλσλ ηεο Βελεηνθξαηνχκελεο Κξήηεο θαη 

πξνζσπηθνηήησλ ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο (Διεπζέξηνο Βεληδέινο, Αληψληνο Γηάλλαξεο) 

γ) Νενειιεληθή Φηινινγία: έξεπλα θαη ζεκεηνινγηθή κειέηε θεηκέλσλ ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο (Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, Ησάλλεο Κνλδπιάθεο, Νίθνο Καδαληδάθεο, Κ. Π. 

Καβάθεο, Γηψξγνο εθέξεο, Οδπζζέαο Διχηεο, Νίθνο Δγγνλφπνπινο, Γ. Η. Αλησλίνπ, Νίθνο 

Κάζδαγιεο, Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο θ. ά. 

δ) Νενειιεληθή ινγνηερλία κε έκθαζε ζηα θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηφπν: Παληειήο 

Πξεβειάθεο, Έιιε Αιεμίνπ, Γαιάηεηα Καδαληδάθε, Αξηεκηζία Υαξηηάθε-Καςσκέλνπ, 

Γηψξγεο Μαλνπζάθεο, Αλδξέαο Νελεδάθεο θ. ά.   

ε) Παηδηθή Λνγνηερλία: Γηεξεχλεζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ γηα παηδηά απφ ζπγγξαθείο πνπ 

έρνπλ θαζηεξσζεί σο δεκηνπξγνί ινγνηερλίαο ελειίθσλ (π. ρ. Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, 

Νίθνο Καδαληδάθεο, Έιιε Αιεμίνπ, Γαιάηεηα Καδαληδάθε, Νίθνο Κάζδαγιεο θ. ά.). 

εκεησηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζχγρξνλνπ κπζηζηνξήκαηνο παηδηθήο ινγνηερλίαο (ην 

παξάδεηγκα ηεο Λίηζαο Φαξαχηε). 

ζη) Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο Ηζηνξίαο, ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ  ηνπ 

Σφπνπ. δ) Ζ παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη 

Λνγνηερλίαο ζην Πξφγξακκα «Παηδεία Οκνγελψλ». 

 

5. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ & ΤΓΓΡΑΦΗΚΟ ΔΡΓΟ (ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο) 

Δξεπλεηηθέο δεκνζηεύζεηο 

α) Ζ ζπκβνιή ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία. Ζ πεξίπησζε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ δηεγεκάησλ, πεξηνδηθφ Γηάινγνο, εθδ. ΄Δλσζε Φηινιφγσλ Ννκνχ Ζξαθιείνπ 

(ΔΦΝΖ), αξ. 17, Ζξάθιεην, θαινθαίξη 2006 (θπθινθνξεί ζε αλάηππν) 

β) «Νίθνπ Δγγνλφπνπινπ, ―Σα μναλφκνξθα είδσια ηνπ αεξνιηκέλνο‖: Ζ πηήζε ηεο πνηεηηθήο 

ηδέαο θαη ν ππφινγνο πνηεηήο», Νέα Δζηία, ηφκνο 162
νο

, ηεχρνο 1804, Οθηψβξηνο 2007, ζζ. 

689-721. 

γ) «Ο Κσλζηαληίλνο Καβάθεο σο Πξφζσπν ηεο Πνηεηηθήο Μπζνινγίαο ηνπ Νίθνπ 

Δγγνλφπνπινπ», ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Νηθφιανο Δ. Παπαδνγηαλλάθεο - Αλδξέαο 

Φνπληνπιάθεο (επηκέιεηα), ηνραζηηθέο Πξνζαξκνγέο. Γηαπνιηηηζκηθέο θαη Γηδαθηηθέο Όςεηο 

ηεο Καβαθηθήο Πνίεζεο, Πξαθηηθά Ζκεξίδαο ηεο 13
εο

 Γεθεκβξίνπ 2003, έθδ. ρνιή 

Δπηζηεκψλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν 2007, ζζ. 67-99. 

δ) «Ληιήο Εσγξάθνπ, Ζ αγάπε άξγεζε κηα κέξα: ε κπζηθή εθδνρή ηεο εληνπηόηεηαο», (ππφ 

δεκνζίεπζε) ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Κ. Φπρνγπηφο (επηκέιεηα), Ζ Ληιή Εσγξάθνπ ρσξίο 

ςηκύζην, Ζκεξίδα ζηε Νεάπνιε, 17
ε
 Ηνπλίνπ 2006, έθδ. Κέληξν Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο & 

Κέληξν Έξεπλαο θαη Αλάδεημεο Κξεηηθνχ Πνιηηηζκνχ, Νεάπνιε Κξήηεο 2008, ζζ. 175-196. 

«Οη κηθξέο ηζηνξίεο ηεο Αληίζηαζεο ζηα Υαληά», πεξηνδηθφ Αληί, πεξίνδνο β΄, ηεχρνο 855, 18 

Ννεκβξίνπ 2005, ζζ. 52-55 
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ε) «ςεηο ηνπ ηξνκεξνχ, ηνπ αζηείνπ θαη ηνπ αλφζηνπ ζε κηα ζπιινγή παξακπζηψλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ Κξάλαο», ζην Δηξήλε Γαβξηιάθε-Γηάλλεο Ε. Σδηθφπνπινο (επηκέιεηα), Ο 

Μπινπόηακνο από ηελ αξραηόηεηα σο ζήκεξα. Πεξηβάιινλ – Αξραηνινγία – Ηζηνξία – 

Λανγξαθία – Κνηλσληνινγία, Πξαθηηθά Γηεζλνχο πλεδξίνπ, Πάλνξκν, 24-30 Οθησβξίνπ 

2003, ηφκνο 8
νο

: Νεφηεξνη ρξφλνη. Λατθφο Πνιηηηζκφο, έθδ. Ηζηνξηθή θαη Λανγξαθηθή 

Δηαηξεία Ρεζχκλνπ, Ρέζπκλν 2006, ζζ. 161-200. 

ζη) «ηνλ Παλνξκίηε ηνπ Νίθνπ Κάζδαγιε», πεξηνδηθφ Νέα Δζηία, ηφκνο 161
νο

, ηεχρνο 1797, 

Φεβξνπάξηνο 2007, ζζ. 232-248. 

δ) «Ο Δθπαηδεπηηθφο κηινο θαη ε ζπλεξγαζία ηεο Γαιάηεηαο θαη ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε ζηε 

ζπγγξαθή Αλαγλσζηηθώλ γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν» ππφ δεκνζίεπζε ζηα Πξαθηηθά ηεο 

Ζκεξίδαο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Φηινιφγσλ κε ζέκα Ο Νίθνο Καδαληδάθεο θαη ε 

Δθπαίδεπζε, Αζήλα, 26 επηεκβξίνπ 2007, ζειίδεο 26. (Ζ γαιιηθή κεηάθξαζε ηεο κειέηεο 

ζα δεκνζηεπζεί επίζεο ζην πεξηνδηθφ Le Regard Cretois, έθδνζε ηεο Γηεζλνχο Δηαηξίαο 

Φίισλ Νίθνπ Καδαληδάθε) 

ε) Σν κπζηζηφξεκα  ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε ηα παιάηηα ηεο Κλσζνύ: έλα πξνθιεηηθφ 

παξάδεηγκα αλάγλσζεο ησλ πξνγνληθψλ πνιηηηζκψλ (ππφ δεκνζίεπζε ζηα Πξαθηηθά ηνπ 

Γηεζλνύο πλεδξίνπ γηα ηα 50 ρξόληα από ηνλ ζάλαην ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε) θ. ά 

ζ) «Φίιηππνπ Μαλδειαξά, Ο Οιπκπηνλίθεο πνπ έβιεπε ηα ςάξηα λα πεξλνύλ∙ κηα ηζηνξία ηεο 

ειιεληθήο αξραηφηεηαο ζηελ επηθαηξφηεηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ», ειεθηξνληθφ 

πεξηνδηθφ Κείκελα, Δξγαζηήξην Λφγνπ θαη Πνιηηηζκνχ, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο,  Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ηεχρνο 4, Βφινο 2006, ζζ. 1-14. 

η) Νίθνπ Κάζδαγιε «Μνπιαξνπαξέιαζε»: έλα δηήγεκα κχεζεο ζε θσκηθέο αλαηξνπέο ηεο 

ζηξαηησηηθήο εμνπζίαο 

ηα) Les trois amis et Le soldat : deux recits inconnus de Nikos Kazantzaki ecrits en 

collaboration avec Galatee Kazantzaki, mag. Regard Cretois, No 33, Décembre 2006, pp. 57-

61. 

ηβ) Identity vs diversity in Nikos Kazantzakis‘ novel Inside Knossos‟ palaces, Regard Cretois, 

No 34, Décembre 2007 

ηγ) Δμσηηζκφο θαη Ηζαγέλεηα ζηελ πεδνγξαθία ηεο Λίηζαο Φαξαχηε (ππφ έθδνζε ζηα 

Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ ύγρξνλε Δθεβηθή Λνγνηερλία, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, Παηδαγσγηθή ρνιή, Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, 22 & 23 Μαΐνπ 

2009 

Μνλνγξαθίεο 

α) «εβαζηέ κνη ζείε, ηελ δεμηάλ νπ σο πηόο θαηαζπάδνκαη …». Οη επηζηνιέο ηνπ Αλησλίνπ Ν. 

Γηάλλαξε πξνο ηνλ Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε, Δηζαγσγή, έθδνζε θεηκέλνπ, ζρφιηα: Νηθφιανο 

Δ. Παπαδνγηαλλάθεο & Διπηλίθε Νηθνινπδάθε-νπξή, Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, 

Ηζηνξηθφ Αξρείν Κξήηεο, έθδ. Ηζηνξηθή Λανγξαθηθή Δηαηξεία Ρεζχκλεο, Δζληθφ Ίδξπκα 

Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ «Διεπζέξηνο Κ. Βεληδέινο», Ρέζπκλν 2009 

β) « … θαη μαλαγπξίδσ πξνζδνθώληαο …». Ο ιόγνο γηα ηνλ Νίθν Κάζδαγιε, ηνλ Γηώξγε 

Μαλνπζάθε, ηνλ Μάξθν Μέζθν, ηνλ Υξηζηόθνξν Μειηώλε … θαη ηα παξακύζηα, εθδφζεηο Ίσλ, 

Αζήλα 2009 

Δπηκέιεηεο ζπιινγηθώλ ηόκσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηκέιεηαο πξαθηηθώλ 

ζπλεδξίσλ 

α) Αληψλεο Υνπξδάθεο – Διπηλίθε Νηθνινπδάθε-νπξή (επηκέιεηα), Ζ Σέρλε θαη ν 

Πόιηηηζκόο σο πεδίν ζπλάληεζεο δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, Πξαθηηθά ηνπ νκνηίηινπ 

ζπλεδξίνπ, Παλεπηζηεκηνχπνιε Γάιινπ, 14-15 Μαΐνπ 2005, ζεκαηηθφ ηεχρνο ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ ηνπ ΠΣΓΔ Δπηζηήκεο Αγσγήο, αθαδεκατθνχ έηνπο 2007. 

β) Γεσξγία Λαδνγηάλλε – Απφζηνινο Μπελάηζεο – Διπηλίθε Νηθνινπδάθε-νπξή (επηκέιεηα 

ζπιινγηθνχ ηφκνπ), Σηκή ζηνλ Δξαηνζζέλε Γ. Καςσκέλν, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (ππφ 

έθδνζε)  
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Γηδαθηηθά εγρεηξίδηα 

α)  Καζώο κεγαιώλνπκε επηινγή θεηκέλσλ – ζχλζεζε ελνηήησλ – επηκέιεηα έθδνζεο: 

Νηθφιανο Δ. Παπαδνγηαλλάθεο, Διπηλίθε Νηθνινπδάθε-νπξή, Δπξπδίθε Λειεδάθε, Δηξήλε 

Καζσηάθε, Παξαζθεπή Θψκνπ, Γηάλλεο Μεηξνθάλεο, Πξφγξακκα «Παηδεία Οκνγελψλ», 

επηζηεκ. ππεχζπλνο: Καζεγεηήο Μηράιεο Γακαλάθεο, ΤΠΔΠΘ – Παλεπηζηήκην Κξήηεο – 

Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ, Ρέζπκλν 2006. 

β) «Λππνύκαη ζαλ αιεζκνλώ, ραίξνκαη ζαλ ζπκνύκαη», Αλζνιφγην Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο, επηινγή θεηκέλσλ – ζχλζεζε ελνηήησλ – επηκέιεηα έθδνζεο: Νηθφιανο Δ. 

Παπαδνγηαλλάθεο, Διπηλίθε Νηθνινπδάθε-νπξή, Δπξπδίθε Λειεδάθε, Πξφγξακκα 

«Παηδεία Οκνγελψλ», επηζηεκ. ππεχζπλνο: Καζεγεηήο Μηράιεο Γακαλάθεο, ΤΠΔΠΘ – 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο – Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ, Ρέζπκλν 2007-2008 

Άιιεο δεκνζηεύζεηο ή βηβιία 

α) «Παηδηθή Λνγνηερλία απφ ηνλ Νίθν Κάζδαγιε», εθεκεξίδα Ζ Απγή Κπξηαθάηηθε, έλζεην 

Αλαγλώζεηο, αθηέξσκα: Λνγνηερλία δη‘ αλειίθνπο ..., ηεχρνο 257, Αζήλα, Κπξηαθή 9 

Γεθεκβξίνπ 2007, ζει. 35. 

β) «Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία ζην ζρνιείν», πεξηνδηθφ Γηαδξνκέο ζην ρώξν ηεο Λνγνηερλίαο γηα 

παηδηά θαη γηα λένπο, ηεχρνο 87, , έθδ. Λέζρε Μειέηεο & Έξεπλαο ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, 

Αζήλα Φζηλφπσξν 2007, ζζ. 20-21. 

γ) «Δηξήλεο Σαραηάθε, Γηγελήο Αθξίηαο: ε δηαζθεπή σο απηφλνκν θείκελν αλάκεζα ζην έπνο 

θαη ζηνλ ζχγρξνλν αλαγλψζηε», πεξηνδηθφ Παξακπζνπνηήκαηα, ηεχρνο 1
ν
, έθδ. Βηβιηνπσιείν 

Δπηινγέο, Υαληά 2005, ζζ. 57-60. 

δ) «Μηα παξάδνζε απφ ηα Άγηα Πάζε ζπλδέεη δπν θείκελα· ην έλα γηα κηθξνχο θαη ην άιιν 

γηα κεγάινπο», εθεκεξίδα Ζ ηόικε, Μ. Πέκπηε 20 Απξηιίνπ 2006, ζει. 22. θ. ά. 

  

6. ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ – ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

Πξφεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ Ζ Σέρλε θαη ν 

Πνιηηηζκόο σο πεδίν δηαζεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ,  

Πξφεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Ζκεξίδα πξνο ηηκήλ ηνπ Οκφηηκνπ Καζεγεηή 

Γεκήηξε Η. Κνπθνπινκκάηε (Ρέζπκλν, 18 Μαΐνπ 2009) 

Πξφεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ Λνγνηερληθό βηβιίν & παηδί: έλα 

παξάζπξν ζηνλ Πνιηηηζκό, Παλεπηζηεκηνχπνιε Γάιινπ 30 & 31 Μαΐνπ 2009. 

πληνληζκφο ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο ηνπ 4
νπ

 Δπηπέδνπ. 

Κξηηήο ζην πεξηνδηθφ Δπηζηήκεο Αγσγήο ζε ζέκαηα γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο. 

 

7. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 

Πξνπηπρηαθό δηδαθηηθό έξγν 
α) Παηδηθή Λνγνηερλία: Ηζηνξία ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, Ζ αλάγλσζε ησλ παξακπζηψλ, 

Παηδηθή Λνγνηερλία vs Λνγνηερλία ελειίθσλ, Γηδαζθαιία κπζηζηνξήκαηνο Παηδηθήο 

Λνγνηερλίαο: L. Carroll, Ζ Αιίθε ζηε ρψξα ησλ ζαπκάησλ – Μέζ‘ απ‘ ηνλ θαζξέθηε, 

Πελειφπε Γέιηα, Παξακχζη ρσξίο φλνκα, Άιθε Εέε, Ο κεγάινο πεξίπαηνο ηνπ Πέηξνπ ή Σν 

Καπιάλη ηεο Βηηξίλαο.  

 

β)Νενειιεληθή Λνγνηερλία: ην κάζεκα δίδεηαη έκθαζε ζηνλ δηάινγν πνπ αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ ησλ ηζηνξηθνθνηλσληθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ επξσπατθφ 

ρψξν θαη ηε Λνγνηερλία. Γηδάζθνληαη ηα θπξηφηεξα θεθάιαηα ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο θαη ηα γλσξίζκαηα ησλ ινγνηερληθψλ ξεπκάησλ ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη ζηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ζηαζκνχο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. Σαπηφρξνλα αληρλεχνληαη νη 

ηζηνξηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη αηζζεηηθέο δνκέο, κε βάζε ηηο νπνίεο ε Λνγνηερλία καο 

δηαζθαιίδεη ηελ «δηαινγηθή ηεο θσλή θαη πξσηνπνξία» κέζα ζην επξσπατθφ, θπξίσο, 
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γίγλεζζαη. (Οη πεξηνρέο δηδαζθαιίαο θαη κειέηεο αθνινπζνχλ ηα θεθάιαηα ζηα νπνία 

θαηαλέκεη ε Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηα πξνο δηεξεχλεζε ζέκαηα).  

γ) πγθξηηηθή Φηινινγία: Δμεηάδνληαη κπζηζηνξήκαηα ηεο Νενειιεληθήο θαη ηεο 

Λνγνηερλίαο ησλ Βαιθαληθψλ Υσξψλ κε βάζε θνηλά ζέκαηα, φπσο είλαη νη πνιηηηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο Νεψηεξεο θαη χγρξνλεο Ηζηνξίαο πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελ 

αθήγεζε. (π. ρ., Μεηαλάζηεπζε θαη Γηαζπνξά, Β΄ Παγθφζκηνο θαη Δκθχιηνο Πφιεκνο, 

πξνβιήκαηα ηεο Νενιαίαο θ. ά.  

δ) Τπνζηήξημε ησλ θνηηεηώλ πνπ αζθνύληαη ζην Μάζεκα ηεο Γιώζζαο θαη ηεο 

Λνγνηερλίαο ζην ηέηαξην επίπεδν.  

 

Μεηαπηπρηαθό δηδαθηηθό έξγν 

α) πκκεηείρα ζηελ ηξηκειή επηηξνπή θξίζεσο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηεο Βειεγξάθε 

Διέλεο (επφπηεο θαζεγεηήο: Σειέκαρνο Μνπδαηζάθηο). 

β) Γίδαμα ζην πξψην εμάκελν ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (εηζαγσγή: αθαδ. έηνπο 2008-

2009) «Σππνινγία ηεο βηνγξαθίαο». 

γ) Γίδαμα ζην κάζεκα εηδίθεπζεο ηνπο κεηαπηπρηαθνχο κνπ θνηηεηέο θ. Μαξίλα νχθα & θ. 

Δθξάκη Ναζζαάλη Αδέξ «Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία» θαη «Δηζαγσγή ζηηο 

ζεσξίεο αλάιπζεο θεηκέλσλ». 

 

8. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Ξέλεο γιώζζεο 

Γεξκαληθά, Αγγιηθά, Γαιιηθά 

Γλώζεηο ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο 

Βαζηθέο ψζηε λα δηεπθνιχλνκαη σο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, ηε ζπγγξαθή ησλ 

εξγαζηψλ κνπ, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ-ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

ΑΑΣΣΟΟΜΜΗΗΚΚΑΑ  ΣΣΟΟΗΗΥΥΔΔΗΗΑΑ  

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΗΧΑΝΝΖ – ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ 

ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ          : ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ 

ΜΖΣΡΧΝΤΜΟ         : ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ           : ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ 

                              ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ 

                              ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

                              ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛΖ, ΡΔΘΤΜΝΟ 74100 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ           : 2831077630 θαη 6977436643 

E-mail                   : vpapav@edc.uoc.gr 

ΒΑΘΜΗΓΑ              : ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ – ΜΟΝΗΜΟ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ       : Ζ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΟ 

                              ΛΟΓΗΜΗΚΟ 

ΠΟΤΓΔ 

1. ΠΣΤΥΗΟ  ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ 

    ΔΘΝΗΚΟ & ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΑ 

2. ΓΗΠΛΧΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ  Ζ.Τ - ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ. 

3. M.Sc ΔΠΗΣΖΜΖ Ζ.Τ. 

    NEW YORK UNIVERSITY 

mailto:vpapav@edc.uoc.gr
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4. M.Phil ΔΠΗΣΖΜΖ Ζ.Τ. 

    GRADUATE SCHOOL OF THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK 

5. Ph.D  ΔΠΗΣΖΜΖ  Ζ.Τ. 

    GRADUATE SCHOOL OF THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK 

   (Τπνηξνθία ηνπ ζπιιφγνπ Κξεηψλ Νέαο Τφξθεο) 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

1. ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

    ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 

2. ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

    ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ 

Σερλεηή Ννεκνζχλε, Έκπεηξα πζηήκαηα, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ, 

ρεδηαζκφο θαη Τινπνίεζε Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ - ΤΓΓΡΑΦΗΚΟ ΔΡΓΟ 

ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 

1. Vassilios Makrakis - Vagelis Papavasiliou 

    ‗Learning Processes in an Exploratory Data Handling Environment‘ 

    4
th

 European Logo Conference, August 1993, Athens, Greece. 

2. Β. Παπαβαζηιείνπ 

   ‗ρεδηάδνληαο έλα απιό ηαηηζηηθό παθέην γηα ηελ Δθπαίδεπζε‘ 

    Σα εθπαηδεπηηθά, ηεχρε 48 - 49, πεξίνδνο Β‘. 

3. Β. Παπαβαζηιείνπ 

   ‗Σα Έκπεηξα πζηήκαηα ζηελ Δθπαίδεπζε : Ζ ελζσκάησζε ηνπο 

    ζηε δηδαζθαιία καζεκαηηθώλ ελλνηώλ‘ 

    Μαζεκαηηθή Δπηζεψξεζε, ηεχρνο 54, Ηνχιηνο - Γεθέκβξηνο 2000. 

4. Β. Παπαβαζηιείνπ - Γ. Σεξηίπεο 

   ‗ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε ρνιηθήο Ηζηνζειίδαο‘ 

    Πξαθηηθά ηεο Ζκεξίδαο    ‗Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε‘, 

    Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ θαη Γηδαζθαιείν Γ.Δ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

    Ρέζπκλν, 5 Μαΐνπ 2001. 

5. Β. Παπαβαζηιείνπ - Υ. Σζηαηζηάλαο 

   ‗Οη λέεο ηερλνινγίεο ζην Γεκνηηθό ρνιείν : Ζ κεραλνξγάλσζε ηνπ 

    Μαζεηνινγίνπ‘ 

    Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ ‗Ο Γάζθαινο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ζηελ Δπξσπατθή  

    Έλσζε‘ 

    Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, 

    Αιεμαλδξνχπνιε, 10 - 13 Μαΐνπ 2001. 

6. Β. Παπαβαζηιείνπ 

   ‗Δθπαηδεπηηθά Έκπεηξα πζηήκαηα : Δξγαιεία, Γάζθαινη, Μαζεηέο‘ 

    Νέα Παηδεία, ηεχρνο 100, Υεηκψλαο 2002.  

7. Υ. Βαζηιεηάδεο - Β. Παπαβαζηιείνπ 

   ‗Νέεο Σερλνινγίεο θαη Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο : Κύπξνο – Από ηελ  

    Αλεμαξηεζία ζηελ Δηζβνιή‘ 

    Νέα Παηδεία, Σεχρνο 116, Οθηψβξηνο – Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 2005. 

8. Γ. Αλαγλσζηάθεο – Θ. Εαξθάδε – Γ. Θενθάλνπο – Β. Νηθνιηδάθεο 

    Β.  Μαληαδάθεο - Β. Παπαβαζηιείνπ 

   ‗Νέεο Σερλνινγίεο θαη Δθπαίδεπζε από Απόζηαζε : Ζ Γηδαζθαιία  
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    ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ‘ 

    Πξαθηηθά ηεο 1
εο

 Παλειιήληαο Γηεκεξίδαο κε δηεζλή ζπκκεηνρή ‗Γηα Βίνπ  

    θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο‘ 

    Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ θαη Γηδαζθαιείν Γ.Δ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

    Ρέζπκλν, 23 - 24 Οθησβξίνπ 2004. 

9. Γ. Αλαγλσζηάθεο– Γ. Θενθάλνπο – Β. Νηθνιηδάθεο 

    Β.  Μαληαδάθεο - Β. Παπαβαζηιείνπ 

   ‗Ζ Δλζσκάησζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ ζηε Γηδαζθαιία ηεο  

   Φπζηθήο‘ 

    Πξαθηηθά ηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ‗Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσλία ζην 

    χγρξνλν Κφζκν : Παηδαγσγηθά Σκήκαηα – 20 ρξφληα κεηά‘ 

    Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ θαη Γηδαζθαιείν Γ.Δ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

    Ρέζπκλν, 15 - 17 Απξηιίνπ 2005. 

10. G Anagnostakis – V. Mantadakis – V. Papavasiliou 

      ‗The New Technologies in the Teaching of Geometric Optics‘ 

      Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ  ‗Hands - on Science: Science in a 

      Changing Education‘ – Hsci 2005, 2
nd

 International Conference, 

      Rethymnon, 13 – 16 July 2005. 

11. Λ. Καξβνύλεο – Β. Μαληαδάθεο – Β. Παπαβαζηιείνπ 

     „Νέεο Σερλνινγίεο θαη Δθπαίδεπζε : Ζ Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ 

      Δπηζηεκώλ‟ 

      Δπηζηήκεο Αγσγήο, Σεχρνο 1/2008. 

12. Θ. Εαξθάδε – Β. Μαληαδάθεο – Β. Παπαβαζηιείνπ 

      „Νέεο Σερλνινγίεο θαη Δθπαίδεπζε από απόζηαζε: Γηεξεύλεζε 

       Σσλ Καηξηθώλ Φαηλνκέλσλ‟ 

       Δπηζηήκεο Αγσγήο – Έρεη εγθξηζεί γηα δεκνζίεπζε ζε ζρεηηθφ ηεχρνο. 

 

13. Δ. Γαιεξάθε - Β. Μαληαδάθεο – Β. Παπαβαζηιείνπ 

     „ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Δ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ 

      ΔΝΟΣΖΣΔ ΣΖ ΦΤΗΚΖ‟ 

      πιινγηθφο  Σφκνο ηνπ πλεδξίνπ ‗Δθπαίδεπζε θαη Δπηκφξθσζε ηνπ 

      Δθπαηδεπηηθνχ‘ 

      Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

      Ρέζπκλν, 22-23 Μαΐνπ 2009. 

14. Δ. Γαιεξάθε - Β. Μαληαδάθεο – Β. Παπαβαζηιείνπ 

     ‗Νέεο Σερλνινγίεο θαη Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ –  

     ρεδηαζκόο, Τινπνίεζε θαη αμηνιόγεζε ελόο εθπαηδεπηηθνύ 

     Λνγηζκηθνύ ζηε Θεξκόηεηα‟ 

     Τπφ δεκνζίεπζε (ΑΞΗΟΛΟΓΖΜΔΝΟ). 

15. Υ. Αιεμάθεο - Β. Μαληαδάθεο – Β. Παπαβαζηιείνπ 

     ‗Νέεο Σερλνινγίεο θαη Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ –  

     ρεδηαζκόο, Τινπνίεζε θαη αμηνιόγεζε ελόο εθπαηδεπηηθνύ  

     Λνγηζκηθνύ ζηε Μεραληθή‟ 

     Τπφ δεκνζίεπζε (ΑΞΗΟΛΟΓΖΜΔΝΟ). 

ΗΜΔΡΙΓΔ - ΤΝΔΓΡΙΑ 

1. ‗Πνιηηηζκφο θαη Δθπαίδεπζε : Γπλακηθή Ώζκσζε ζηελ Παηδαγσγηθή 

     Γηαδηθαζία‘ 

     Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ θαη Γηδαζθαιείν Γ.Δ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

     Ρέζπκλν, 27 Μαΐνπ 2000 - πκκεηνρή ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή. 

2. ‗Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε‘ 
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     Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ θαη Γηδαζθαιείν Γ.Δ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

     Ρέζπκλν, 5 Μαΐνπ 2001 - πκκεηνρή ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή. 

3. ‗Γηα Βίνπ θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο‘ 

     1ε Παλειιήληα Γηεκεξίδα κε δηεζλή ζπκκεηνρή, Ρέζπκλν, 23 – 24 

     Οθησβξίνπ 2004, πκκεηνρή ζηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή θαη πξνεδξείν  

     ζπλεδξίαο. 

4. ‗Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσλία ζην χγρξνλν Κφζκν‘ 

    Γηεζλέο πλέδξην, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

    Ρέζπκλν, 5 - 7 Ννεκβξίνπ 2004, πκκεηνρή ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή. 

5. ‗Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσλία ζην χγρξνλν Κφζκν : Παηδαγσγηθά Σκήκαηα – 

    20 ρξφληα κεηά‘ 

    Παλειιήλην πλέδξην, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

    Ρέζπκλν, 15 - 17 Απξηιίνπ 2005, πκκεηνρή ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή. 

6. ‗Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε‘ 

    Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ θαη Γηδαζθαιείν Γ.Δ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

    Ρέζπκλν, 5 Μαΐνπ 2001. 

    Δηζήγεζε : ρεδηαζκφο θαη Τινπνίεζε ρνιηθήο Ηζηνζειίδαο 

7. ‗Ο Γάζθαινο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε‘ 

     Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, 

     Αιεμαλδξνχπνιε, 10 - 13 Μαΐνπ 2001. 

     Δηζήγεζε : Οη λέεο ηερλνινγίεο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν - Ζ κεραλνξγάλσζε 

     ηνπ Μαζεηνινγίνπ 

8. ‗Γηα Βίνπ θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο‘ 

    1ε Παλειιήληα Γηεκεξίδα κε δηεζλή ζπκκεηνρή, Ρέζπκλν, 23 – 24 

    Οθησβξίνπ 2004. 

    Δηζήγεζε : Νέεο Σερλνινγίεο θαη Δθπαίδεπζε απφ Απφζηαζε - Ζ Γηδαζθαιία 

    ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

9. ‗Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσλία ζην χγρξνλν Κφζκν : Παηδαγσγηθά Σκήκαηα – 

    20 ρξφληα κεηά‘ 

    Παλειιήλην πλέδξην, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

    Ρέζπκλν, 15 - 17 Απξηιίνπ 2005. 

    Δηζήγεζε : Ζ Δλζσκάησζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε Γηδαζθαιία ηεο 

    Φπζηθήο‘ 

10. ‗Hands - on Science: Science in a Changing Education‘ 

       HSci2005, 2nd International Conference Rethymnon, 13 – 16 July 2005. 

       Δηζήγεζε : The New Technologies in the Teaching of Geometric Optics 

11. ‗Δθπαίδεπζε θαη Δπηκφξθσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ‘ 

      Παηδαγσγηθφ Σκήκα πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

      Ρέζπκλν, 22-23 Μαΐνπ 2009. 

      Δηζήγεζε : Λνγηζκηθφ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζε επηιεγκέλεο 

      ελφηεηεο ηεο Φπζηθήο 

12. ‗Πεξί Παηδείαο δηάινγνο‘ 

      Παλειιήλην πλέδξην, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

      Ρέζπκλν, 4 - 5 Γεθεκβξίνπ 2009, πκκεηνρή ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή. 

ΒΙΒΛΙΑ 

1. ‗Expert Systems and Test Plan Generation‘ 

    Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή - Γεθέκβξηνο 1989. 

2. ‗Excel 5.0 θαη 7.0 : Δθαξκνγή ζηελ Δθπαίδεπζε‘ 

     Δθδφζεηο Γξεγφξε - Αζήλα 1998. 

3. ‗Microsoft Excel 2000 : ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε Δθαξκνγώλ‘ 
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     Δθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα - Αζήλα 2001. 

4. ‗Microsoft Access 2000 : ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε Δθαξκνγώλ‘ 

     Δθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα - Αζήλα 2002. 

5. „Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή‘  

     Δθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα - Αζήλα 2006. 

ΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ 

1. Δηζαγσγή ζηε Dbase III
+
 

2. Θεσξία Τπνινγηζκνχ θαη Αιγνξίζκσλ 

3. Μεηαγισηηηζηέο 

4. Σερλεηή Ννεκνζχλε θαη Έκπεηξα πζηήκαηα 

5. Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα 

6. Λνγηθφο θαη πλαξηεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

7. Σερλνινγία Αλάπηπμεο Ηζηνζειίδσλ 

8. Macromedia - AUTHORWARE 5 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ και ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ 

1. Κπθινθνξηαθή αγσγή. 

2. Ζ Κξεηηθή Δπαλάζηαζε. 

3. Ζ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. 

4. Γεσγξαθία – Βνεζήκαηα γηα ηε δηδαζθαιία επηιεγκέλσλ ελνηήησλ. 

5. Σα φξγαλα κνπζηθήο.  

1. Τινπνίεζε ηνπ ηαηηζηηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Παθέηνπ - S.E.P. 

2. Ζ Φπζηθή ηνπ ήρνπ. 

3. Κπθιψκαηα θαη ζπλδεζκνινγία αληηζηάζεσλ. 

4. Ηζηνξία ηεο Κχπξνπ – Απφ ηελ αλεμαξηεζία ζηελ εηζβνιή. 

4. Μαζεκαηηθά – Δπηιεγκέλεο ελφηεηεο ηεο Αξηζκεηηθήο. 

5. Φπζηθή – Γεσκεηξηθή Οπηηθή. 

6. Φπζηθή – Ζιεθηξηζκφο. 

7. Φπζηθή – Θεξκφηεηα. 

8. Φπζηθή – Οη λφκνη ηνπ Νεχησλα. 

9. Μεηεσξνινγία – Γηεξεχλεζε ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

10. Αζχγρξνλε ηειε-εθκάζεζε ελνηήησλ ηεο Φπζηθήο – παξάδνζε θαη 

      εηθνληθά πεηξάκαηα. 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

  Δπηηξνπή Γενληνινγίαο Γηαδηθηχνπ. 

  Δπηηξνπή πξνκήζεηαο πιηθψλ γηα ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

  Δπηηξνπή παξαιαβήο - εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

  Δπηηξνπή εμνπιηζκνχ Ζ.Τ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

  Δπηηξνπή εμνπιηζκνχ Ζ.Τ ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ. 

  Δπηηξνπή γηα ηελ παξαρψξεζε εμνπιηζκνχ Ζ.Τ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

     Κξήηεο ζε δηάθνξνπο θνξείο. 

  Δπηηξνπή γηα ζπκκεηνρή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζηε κειέηε ηνπ 

     Ο.Ο..Α. γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

  Δθπξφζσπνο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ζηε χγθιεην θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

     2005 – 2006. 

  Δπνπηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθψλ. 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

1. Γηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο θαη ελφο ζεκηλαξίνπ θάζε εμάκελν. 
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2. Γηδαζθαιία δχν καζεκάησλ ζην Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

    Γ.Δ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ  Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

3. Γηδαζθαιία δχν καζεκάησλ ζην Σκήκα Γεληθήο Αγσγήο ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

    Γ.Δ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ  Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

4. Δπνπηεία 6 πηπρηαθψλ εξγαζηψλ θάζε αθαδεκατθφ έηνο. 

5. Δπνπηεία – ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή – κηαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο θαη  

    δχν δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΜΗΥΑΛΖ 

Προσωπικές 

πληροφορίες 

Σόπνο γέλλεζεο: Γελλήζεθα ζην Ρέζπκλν ηελ 5-5-1964 

 Όλνκα Παηέξα: ηέθαλνο, κεηέξαο: Υαξίθιεηα 

Εργασιακή εμπειρία 1988                             ELKO electronics     Αζήλα 

Δξγάζηεθα 8 κήλεο. 

1989-90 Πνιεκηθή Αεξνπνξία 

    Έπεηηα από εθπαίδεπζε πήξα ηελ εηδηθόηεηα Μεραληθόο Ραληάξ Δδάθνπο  

Όπνπ θαη ηελ εμάζθεζα ζην Ραληάξ ηνπ ηαπξνύ ηνπ Π.Β.Κ. 

 

1992 – έσο ηώξα      Πανεπιζηήμιο Κρήηης Π.Τ.Δ.Ε                       Ρέζπκλν. 

 Ε.Τ.Ε.Π. κε αληηθείκελν εξγαζίαο ζπληήξεζε επηηήξεζε επηζηαζία 
πξνζαξκνγή αλάπηπμε θαη αλαλέσζε πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ ησλ 
εξγαζηεξίσλ αιιά θαη ηνπ ηκήκαηνο γεληθόηεξα (ηνπνζεηήζεθα ζην 
εξγαζηήξην Έξεπλαο Δπηζηεκώλ Αγσγήο θαη Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ). 

 

1996-έσο 2003             ΙΔΚ ΡΔΘΤΜΝΟΤ                                           Ρέζπκλν. 

 Εκπαιδεσηής (Γίδαμα καζήκαηα όπσο επεμεξγαζία θεηκέλνπ, UNIX, 
δίθηπα ππνινγηζηώλ, Πνιπκέζα, ρξήζε Η/Τ, Ηιεθηξνληθά, ςεθηαθά 
ειεθηξνληθά, επεμεξγαζία ήρνπ κέζσ Η/Τ θιπ) (πάλσ από 1200 ώξεο) 

1998                             ΠΔΚ ΚΡΗΣΗ                                                  Ρέζπκλν. 

 Εκπαιδεσηής (δίδαμα Οπηηθναθνπζηηθά κέζα δηδαζθαιίαο θαη ΜΜΔ). 

1998-2004                    Δ.ΓΙΑ.Μ.ΜΔ.                                                    Ρέζπκλν. 

 Τετνικός (Απαζρνιήζεθα ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ζην έξγν παηδεία 
νκνγελώλ, όπσο βηληενζθνπήζεηο εθδειώζεσλ, ζεαηξηθώλ 
παξαζηάζεσλ .επεμεξγαζία βίληεν θιπ) 

2003                             Δ.ΓΙΑ.Μ.ΜΔ.                                                    Ρέζπκλν. 

 Εκπαιδεσηής Γηδαζθαιία Η/Τ ζην ζεκηλάξην κεηεθπαηδεπόκελσλ 
νκνγελώλ εθπαηδεπηηθώλ 

2002-2004,2006,2008  ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΡΙΩΣΟΤ           Ρέζπκλν. 

 Εκπαιδεσηής (δίδαμα ρξήζε ππνινγηζηώλ ζε δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο 
ζην πξόγξακκα θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ ΤΠΔΠΘ). 

Σπουδές 1988                            ΣΔΙ ΑΘΗΝΩΝ                                              Αζήλα. 

Ηιεθηξνληθόο Μεραληθόο η.ε. κε βαζκό Λίαλ θαιώο 7.52  
Πηπρηαθή εξγαζία: ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή 2 επξσθαξηώλ 
κεηαηξνπήο αλαινγηθνύ ζήκαηνο ζε ςεθηαθό, κέξνο πιήξνπο 
ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα απηόκαην έιεγρν. 
 
1993                            Fast Hellas                                                  Αζήλα. 
Δθπαίδεπζε 2 εκεξώλ ζηε video machine θαη γεληθά ζηελ επεμεξγαζία 
βίληεν κέζσ ππνινγηζηή. 
 
1999                            ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ                                            Πεηξαηάο. 
Παξαθνινύζεζα πξόγξακκα ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 100 σξώλ κε ζέκα 
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Πξνγξακκαηηδόκελνη Λνγηθνί Διεγθηέο. 
 
2006                             Δ.Α.Π.                                                        Πάηξα 
Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζην πξόγξακκα πνπδέο ζηελ 
Δθπαίδεπζε κε βαζκό Λίαλ θαιώο 7.23.  
Γηπισκαηηθή εξγαζία: ρεδηαζκόο Δθαξκνγή θαη Αμηνιόγεζε ππεξκεζηθνύ 
Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ ζηελ ελόηεηα “Θεσξίεο κάζεζεο θαη ππνινγηζηέο” ηνπ 
καζήκαηνο ύγρξνλεο ηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσλία ηεο 
πιεξνθνξίαο γηα ηελ εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε κεηεθπαηδεπόκελσλ 
δαζθάισλ ζην Γηδαζθαιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

Βαθμός στη 

δημόσια διοίκηση 

Δίκαη κέινο Δ.Σ.Δ.Π. κε Α βαζκό ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Κξήηεο. Δξγαζηήξην έξεπλαο επηζηεκώλ αγσγήο θαη νπηηθναθνπζηηθώλ 
κέζσλ 

Συνέδρια Οξγαλσηηθή επηηξνπή ζηα ζπλέδξηα:  

«Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε από 
απόζηαζε» Ρέζπκλν 2001. 

«Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ 

Δθπαίδεπζε γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε». Ρέζπκλν 2009.  

 

Δξγαζίεο ζε Παλειιήληα πλέδξηα  κε ην ύζηεκα ησλ Κξηηώλ 

Παπαδάθεο Μηράιεο, Αλαζηαζηάδεο Παλαγηψηεο «ρεδηαζκφο Τινπνίεζε θαη Αμηνιφγεζε 

Τπεξκεζηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ κε ηελ κεζνδνινγία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο..» 

ηα Πξαθηηθά ηνπ 4νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαίδεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ χξν 4-6 Μαΐνπ 2007 

 

Δξγαζίεο ζε Γηεζλή πλέδξηα κε ην ύζηεκα ησλ Κξηηώλ 

Παπαδάθεο Μηράιεο «Εεηήκαηα ζρεδηαζκνχ γηα δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ ππεξκεζηθνχ 

πιηθνχ κε ηε κεζνδνινγία ηεο εμΑΔ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ» 4ν Γηεζλέο 

πλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή & εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε „Μνξθέο Γεκνθξαηίαο ζηελ 

Δθπαίδεπζε: Αλνηθηή Πξφζβαζε θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε‘ Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην, Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Διιεληθφ Γίθηπν Αλνηθηήο & εμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα, 23 -25 Ννεκβξίνπ 2007 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΠΑΝΣΗΓΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 

1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
Ολνκαηεπψλπκν: 

λνκα Παηέξα: 

λνκα Μεηέξαο: 

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 

Σφπνο Γέλλεζεο:    

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: 

Γλσζηηθφ Αληηθείκελν: 

  

Θέζε ζην Παλεπηζηήκην : 

Γηεχζπλζε:   

Σειέθσλa: 

Fax: 

E-mail: 

 

Ησάλλεο παληηδάθεο 

Ησάλλεο 

Δπαγγειία 

02-02-1960 

Ρέζπκλν Κξήηεο 

Έγγακνο  

Μάζεζε θαη δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε έκθαζε ζηε γξαπηή 

έθθξαζε  

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΠΣΓΔ Παλ. Κξήηεο  

Παιάηδα 18, Σ.Κ. 17342, Άγ. Γεκήηξηνο, Αζήλα 

28310-77617 (γξαθείν) – 210-9956427 (ζπίηη) – 697 7304726 

28310-77617 θαη 210-9956427 

ispantid@edc.uoc.gr  

 

mailto:ispantid@edc.uoc.gr
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2. ΠΟΤΓΔ 

 Πηπρηνχρνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ (1989-1993).  

 Πηπρηνχρνο  ηνπ Μαξάζιεηνπ Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (1989-1991). 

 Πηπρηνχρνο ηεο  Μαξαζιείνπ Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο (1979-1981). 

 Γηδάθησξ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ κε ππνηξνθία ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Η.Κ.Τ.   

 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΘΔΔΙ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

I. 2003 –  Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ΠΣΓΔ Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

II. 2002-2003 Δληεηαικέλνο επηθ. θαζεγεηήο ΠΣΓΔ Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

III. 1999-2002 Γηδάζθσλ (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηήκην Κξήηεο  

IV. 4/4/2003- 20/10/2003 :ρνιηθφο χκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

V. 1983 – 2003:  Δθπαηδεπηηθφο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (1983 – 2003). 

VI. 2000- 4/4/2003: Απνζπαζκέλνο ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ζην Σκήκα ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο. 

 

VII. 2001- 2002: Δθπξφζσπνο ηεο Διιάδαο, νξηζκέλνο απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 

ζην πξφγξακκα SEN-IST –NET ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο «Σερλνινγίεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο». 

 

5. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ & ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ 

 Αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο ζρεδηαζκνχ ζπγγξαθήο αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ κε ηελ 

ππνζηήξημε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ: Σν παξάδεηγκα ησλ «Ηδενθαηαζθεπψλ» . ηα πξαθηηθά 

γηα ην  1
ν
 Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην «Έληαμε θαη Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή 

Γηαδηθαζία» (ζζ. 89-94)  πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην ΠΣΓΔ Παλ. Θεζζαιίαο θαη ηελ ΔΣΠΔ. 

Βφινο, 24-26 Απξηιίνπ 2009 .  

 Ζ δηδαζθαιία ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο παξαγσγήο ηνπ επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ σο 

παξάιιεισλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ "Βήκαηα πξνο 

ην θείκελν" (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θ. Βαζαξκίδνπ Γ.) ηα πξαθηηθά γηα ην 1
ν
 Δθπαηδεπηηθφ 

πλέδξην «Έληαμε θαη Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία» (ζζ. 116-121)  πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ην ΠΣΓΔ Παλ. Θεζζαιίαο θαη ηελ ΔΣΠΔ . Βφινο, 24-26 Απξηιίνπ 2009.  

 Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

"Γάθλε" γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζηξαηεγηθψλ παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ θαη θαηαλφεζεο (ε 

ζπλεξγαζία κε ηελ θ. Ράιιε Μ.). ηα πξαθηηθά γηα ην 1
ν
 Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην «Έληαμε θαη 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία»  (ζζ. 102-109) πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην 

ΠΣΓΔ Παλ. Θεζζαιίαο θαη ηελ ΔΣΠΔ . Βφινο, 24-26 Απξηιίνπ 2009.  

 Ζ ζπκβνιή ησλ ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ  ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο. (ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Βαζαξκίδνπ Γ.).  ην πεξηνδηθφ Δπηζηήκεο Αγσγήο η.3 ηνπ 2008.  

 Γλσζηαθά εξγαιεία γηα ηε ζπγγξαθή επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ ηεο Διιεληθήο σο 

δεχηεξεο γιψζζαο: Σν παξάδεηγκα ηνπ ινγηζκηθνχ «Βήκαηα κπξνζηά». (ζε ζπλεξγαζία κε 

Βαζαξκίδνπ Γ. θαη Υαηδεδάθε Α.) ηα πξαθηηθά ηνπ 6
νπ

 Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε δηεζλή 

ζπκκεηνρή «Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε» (ζζ.89-

96) πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ  ΔΣΠΔ θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο Κχπξνπ 25-28 επηεκβξίνπ 

2008. 

 Μεζνδνινγία ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ γηα ηνπο Μαζεηέο/ηξηεο 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο: Σν παξάδεηγκα «ηε ρψξα σλ Λελνχ». (ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θ.θ. 

Μνπδάθε θαη Αγγειή) ηα πξαθηηθά ηνπ 6
νπ

 Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε δηεζλή ζπκκεηνρή «Οη 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε» (ζζ.213-221) πνπ 

νξγαλψζεθε απφ ηελ  ΔΣΠΔ θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο Κχπξνπ 25-28 επηεκβξίνπ 2008. 

 O ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζηε δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δπζθνιηψλ παξαγσγήο γξαπηνχ 

ιφγνπ . ην βηβιίν «Παηδηά θαη έθεβνη κε ςπρνθνηλσληθέο δηαηαξαρέο : ηξαηεγηθέο 

παξέκβαζεο» (391-405) επηκ. Κνπξθνχηαο Ζιίαο , 2008. 

http://www.edc.uoc.gr/5colloquium/
http://www.edc.uoc.gr/5colloquium/
http://www.edc.uoc.gr/5colloquium/
http://www.edc.uoc.gr/5colloquium/
http://www.edc.uoc.gr/5colloquium/
http://www.edc.uoc.gr/5colloquium/
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 Γλσζηαθά εξγαιεία ζπγγξαθήο επηθνηλσληαθψλ θεηκέλσλ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ πνιπκέζσλ: 

Σν παξάδεηγκα ησλ «Ηδενθαηαζθεπψλ». ην πεξηνδηθφ Διιεληθή Δπηζεψξεζε Δηδηθήο Αγσγήο 

η. 1 (ζζ. 109-134). Αζήλα, 2008 εθδ. Γξεγφξε. 

 ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο θαη σο μέλεο γιψζζαο ζην 4
th 

International Conference in Open and Distance 

Learning κε ζέκα «Μνξθέο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δθπαίδεπζε: Αλνηθηή πξφζβαζε  θαη εμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε» (ζζ.650-661) πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Διιεληθφ Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην ζε ζπλεξγαζία κε ην Διιεληθφ Γίθηπν Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζεο θαη ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. Πεηξαηάο, 23-25 Ννεκβξίνπ 2007. 

 Εεηήκαηα ζρεδηαζκνχ Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ ζε Τπεξκεζηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο κε 

έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ  Αλαζηαζηάδε 

Π.) ζην 4
th 

International Conference in Open and Distance Learning κε ζέκα «Μνξθέο 

Γεκνθξαηίαο ζηελ Δθπαίδεπζε: Αλνηθηή πξφζβαζε  θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε» (576-

588) πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Διιεληθφ Γίθηπν Αλνηθηήο θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο θαη ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 

Κχπξνπ. Πεηξαηάο, 23-25 Ννεκβξίνπ 2007 

 ρεδηάδνληαο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ γλσζηηθνχ 

θνξηίνπ  παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ζην 11
ν
 πλέδξην Παλειιήληνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ 

κε ζέκα  «Γισζζηθέο δπζθνιίεο θαη γξαπηφο ιφγνο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο» (ζζ. 

296-306) πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλειιήλην χιινγν Λνγνπεδηθψλ. Αζήλα, 23 – 25 

Ννεκβξίνπ 2007. 

 Αλάπηπμε γλσζηηθψλ θαη αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο κάζεζεο ζηηο 

πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Μνπδάθε Α., Βάκβνπθα Μ., 

Λίβα Δ., Ράιε Μ.) ζην 11
ν
 πλέδξην Παλειιήληνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ» κε ζέκα  

«Γισζζηθέο δπζθνιίεο θαη γξαπηφο ιφγνο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο» (ζζ. 39-51) πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Παλειιήλην χιινγν Λνγνπεδηθψλ. Αζήλα, 23 – 25 Ννεκβξίνπ 2007. 

 Ζ ζρέζε παξαγσγήο θαη θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Βαξζακίδνπ Γ) 

ζην 11
ν
 πλέδξην Παλειιήληνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ κε ζέκα  «Γισζζηθέο δπζθνιίεο θαη 

γξαπηφο ιφγνο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο» (ζζ. 377-389) πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ 

Παλειιήλην χιινγν Λνγνπεδηθψλ. Αζήλα, 23 – 25 Ννεκβξίνπ 2007. 

 Μνληέια παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ θαη επίπεδα άγρνπο καζεηψλ κε πξνβιήκαηα  παξαγσγήο 

γξαπηνχ ιφγνπ (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Βαζηιάθε Δ.) ζην 11
ν
 πλέδξην Παλειιήληνπ πιιφγνπ 

Λνγνπεδηθψλ κε ζέκα  «Γισζζηθέο δπζθνιίεο θαη γξαπηφο ιφγνο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 

κάζεζεο» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Παλειιήλην χιινγν Λνγνπεδηθψλ. Αζήλα, 23 – 25 

Ννεκβξίνπ 2007. 

 Γηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ δπζθνιηψλ παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ θαη ηεο γξαθήο σο ςπρνθηλεηηθήο δεμηφηεηαο (ζε ζπλεξγαζία κε ηε θπξηδάθε Μ.) 

ζην 11
ν
 πλέδξην Παλειιήληνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ κε ζέκα  «Γισζζηθέο δπζθνιίεο θαη 

γξαπηφο ιφγνο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλειιήλην 

χιινγν Λνγνπεδηθψλ. Αζήλα, 23 – 25 Ννεκβξίνπ 2007. 
 Γλσζηηθέο θαη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο παηδηψλ κε δπζθνιίεο κάζεζεο ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ( ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Μνπδάθε Αγγειηθή θαη ηνλ Βάκβνπθα Μηράιε). 

ην πλέδξην « Ζ εηδηθή αγσγή ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο» (ζζ. 224-237) πνπ δηνξγαλψζεθε 

απφ ηελ Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο θαη ην ΠΣΓΔ Παλ. Αζελψλ. 

Αζήλα, 26-29 Απξηιίνπ 2007. 

 Γξαπηφο ιφγνο, γλσζηηθφ θνξηίν θαη ζρεδηαζκφο καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ (ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ Βάκβνπθα Μηράιε). ην ζπλέδξην  «Ζ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε  θαη νη πξνθιήζεηο 

ηεο επνρήο καο» (ζζ. 563-570) πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ. Ησάλληλα,  17 - 20 Μαΐνπ 2007. 

 Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ: ζχγθξηζε ηξηψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ παξνρήο ιεθηηθψλ θαη 

νπηηθψλ δηαδηθαζηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κπξηαδή Οπξαλία). ην 

ζπλέδξην  «Ζ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε  θαη νη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο» (ζζ. 554-562) πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Ησάλληλα,  17 - 20 Μαΐνπ 2007. 

 Μαξγαξίηα ΗΗΗ θαη IV: ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ θαιιηέξγεηαο  

ησλ κεηαγλσζηαθψλ ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο πνπ καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή 

σο μέλε γιψζζα. ην «4ν Παλειιήλην πλέδξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ»  κε ζέκα ηελ 
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«Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ δηδαθηηθή 

πξάμε» (ζζ. 426-436) πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ «Διιεληθή Έλσζε γηα ηελ Αμηνπνίεζε ησλ 

Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε». χξνο, 4-6 Μαΐνπ 

2007. 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή ηδεψλ: ζχγθξηζε κλεκνληθψλ 

θαλφλσλ θαη  λνεηηθψλ ραξηψλ (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κπξηαδή Οπξαλία). ην πλέδξην «Ζ 

εηδηθή αγσγή ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο» (ζζ. 292-309) πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία 

Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο θαη ην ΠΣΓΔ Παλ. Αζελψλ. Αζήλα, 26-29 Απξηιίνπ 

2007.   

 ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο θαη σο μέλεο γιψζζαο . ηα πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ «Παγθνζκηνπνίεζε 

θαη Διιεληθή Γηαζπνξά» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην ΔΓΗΑΜΜΔ ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλ. Κξήηεο 

η. 2 (ζζ. 267-280). Ρέζπκλν 29 Ηνπλίνπ έσο 1 Ηνπιίνπ 2007. 

 Καζψο κεγαιψλνπκε… ζηνλ θφζκν ησλ ειιεληθψλ: ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. ηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ «5ν πλέδξην ηεο ΔΣΠΔ» (ζζ. 876-

883) πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Παηδαγσγηθφ 

Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο) θαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο).  Θεζζαινλίθε, 5-8 Οθησβξίνπ 2006. 

 ΓΑΦΝΖ: Έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ πξνάγεη ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη δεμηνηήησλ παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θ. Ράιιε Μ.). 

ηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ «5ν πλέδξην ηεο ΔΣΠΔ» (ζζ. 91-98) πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο) θαη 

ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο). 

Θεζζαινλίθε. 5-8 Οθησβξίνπ 2006. 

 Advanced Learning Technologies and the New Hybrid Learning Environment towards the 

Knowledge Society: Steps and Implementation Policy (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Anastasiades P.). 

ην Proceedings of the ED-MEDIA World Conference on Educational Multimedia, 

Hypermedia and Telecommunications (ED MEDIA 2005), Association for the Advancement of 

Computing in Education (AACE). Orlando, Florida,  June 26-30, 2006. 

 The production of writing, metacognitive skills and anxiety levels of 6
th
 grade primary school 

pupils (ζε ζπλεξγαζία κε ηε Vassilaki E. )  ζην  P. Roussi, E. Vassilaki & K. Kaniasty (Eds)  

Stress and Psychosocial Resources (ζζ. 103-113). Berlin: Logos Vergal Berrlin 2008.   

  Γάθλε: ν ζρεδηαζκφο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

κεηαγλσζηαθψλ δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο, κέζα ζε έλα νκαδνζπλεξγαηηθφ θιίκα ( ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ θ. Ράιιε, Μ.). ην ζπλέδξην "Φεθηαθφ Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ:  δεηήκαηα 

δεκηνπξγίαο, δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο" (ζζ. 251-257) πνπ δηνξγάλσζαλ ην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Π.Θ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή 

Δπηζηεκνληθή Έλσζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε 

(Δ.Σ.Π.Δ.), Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Βφινο, 6-7 Απξηιίνπ 2006.  

 Παηδεία Οκνγελψλ: ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο ηεο 

Οκνγέλεηαο- Απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο: Γακαλάθεο Μ., Υνπξδάθεο 

Α., Αλαζηαζηάδεο Π., Μεηξνθάλεο Γ.). ην ζπλέδξην "Φεθηαθφ Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ:  

δεηήκαηα δεκηνπξγίαο, δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο" πνπ δηνξγάλσζαλ ην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Π.Θ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή 

Δπηζηεκνληθή Έλσζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε 

(Δ.Σ.Π.Δ.), Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Βφινο, 6-7 Απξηιίνπ 2006.  

 Πεξηπέηεηεο ζηε Μπζνρψξα: ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ηνπο καζεηέο ηεο 

νκνγέλεηαο. ην ζπλέδξην "Φεθηαθφ Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ:  δεηήκαηα δεκηνπξγίαο, δηδαθηηθήο 

αμηνπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο" (ζζ. 343-351) πνπ δηνξγάλσζαλ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Π.Θ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Έλσζε 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε (Δ.Σ.Π.Δ.), Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο. Βφινο, 6-7 Απξηιίνπ 2006. 

 Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηνπο καζεηέο 

πνπ καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα. ζην πιαίζην «Παξνπζίαζε Πνιπδηάζηαηνπ 

‗Δξγνπ: ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΧΝ: ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Πεξηβάιινληνο εμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο ηεο Οκνγέλεηαο»,  (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γακαλάθε, 
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Μ., Υνπξδάθε Α., Αλαζηαζηάδε Π. θαη Μεηξνθάλε Γ.) (ζζ. 573-592). ηα πξαθηηθά ηνπ 

ζπλεδξίνπ «3
rd

 International Conference on Open and Distance Learning- Applications of 

Pedagogy and Technology‖ πνπ δηνξγάλσζε ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θαη ην 

Διιεληθφ Γίθηπν Αλνηθηήο θαη Δμ απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο. Πάηξα 11-13 Ννεκβξίνπ 2005. 

 Γηδαζθαιία κεηαγλσζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ αλάγλσζεο θαη παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ζε 

καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη δπζθνιίεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Μηα ζχγθξηζε 

ηξηψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Βάκβνπθα Μ.). ην βηβιίν «Έξεπλα θαη 

Πξαθηηθή ηνπ Γξακκαηηζκνχ ζηελ Διιεληθή Κνηλσλία» κε επηζηεκνληθή επηκέιεηα απφ ηνπο 

Παπνχιηα- Σδειέπε, Π.,  Φηεξληάηε Α.,   Θεβαίν, Κ., Αζήλα, Διιεληθά γξάκκαηα, 2005. 

 The computer as a cognitive tool in the development of metacognitive skills in writing and 

reading: Basic theories and the presentation of an educational software (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Ράιιε Μ.). ηα πξαθηηθά  ηνπ ζπλεδξίνπ «27
th
 International School Psychology Colloquium 

2005‖ πνπ δηνξγάλσζε ην ―International School Psychology Association‖ θαη ην ―Department 

of Psychology University of Athens‖. Αζήλα, 13-17 Ηνπιίνπ 2005. 

  The Role of Oral Language Development in Reading Comprehension of Good and Poor 

Readers: Evidence from Greek Elementary School Students (ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Μνπδάθε 

Αγ. θαη Υαξηηνπνχινπ η.). ην 14
ν
  Annual World Congress on Learning Disabilities πνπ 

δηεμήρζε  ζηε Massachusetts ησλ U.S.A, 25-29 Οθησβξίνπ 2005.   

 Metacognitive strategies and social adaptation of fourth grade students (θχξηνο εηζεγεηήο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Κπξηαδή Ο.). ην European Conference Educational Research πνπ 

δηνξγάλσζε ε European Educational Research Association (EERA) ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

ρνιή Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο. Ρέζπκλν, 22-25 επηεκβξίνπ 2004. 

 Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηνπο καζεηέο 

πνπ καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα. ηελ «1
ε
 Παλειιήληα Γηεκεξίδα κε δηεζλή 

ζπκκεηνρή: Γηα βίνπ θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» πνπ 

δηνξγάλσζε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο κε ηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο / Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηδαζθαιείν Μαξία Ακαξηψηνπ  θαη ην 

Πεξηνδηθφ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο». Ρέζπκλν, 23-24 Οθησβξίνπ 2004.  

 Βηβιίν κε ζέκα Πξνβιήκαηα παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο: 

Γηάγλσζε – Αμηνιόγεζε – Αληηκεηώπηζε, εθδφζεηο «Διιεληθά Γξάκκαηα». Αζήλα,   2004.  

 «Σξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ δπζθνιηψλ παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ», ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κπξηαδή Οπξ.  ην 

πεξηνδηθφ «Κίλεηξν» 2001 (η.3
ν
 ζ.ζ. 35-78). 

  «Μαζεζηαθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο. Πνηφηεηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ζηάζε απέλαληη ζ‘ 

απηφλ θαη θνηλσληνκεηξηθή ζέζε – θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά  ησλ παηδηψλ ηεο Δ΄ ηάμεο». ηα 

πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ «Μάζεζε θαη δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο κεηξηθήο θαη σο 

δεχηεξεο γιψζζαο» (η. 1, ζ.ζ. 310-322), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κπξηαδή Οπξ. Ρέζπκλν, 2001. 

  «Γηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δπζθνιηψλ παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηεο 

θαηαλφεζεο θεηκέλσλ». ηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ «Μάζεζε θαη δηδαζθαιία ηεο 

Διιεληθήο σο κεηξηθήο θαη σο δεχηεξεο γιψζζαο» (η. 1 ζ.ζ. 295-309), ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Βάκβνπθα Μ. Ρέζπκλν, 2001. 

  «πλάθεηα ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ηε ζρνιηθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ». ηα πξαθηηθά ηνπ  Ζ΄ Γηεζλνχο 

Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο- ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (ζζ. 99-111), ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κνιηάδε Δ.,  Βαιζάκε Ν., 

Βάξθε Β., Κνπκπηά Δ.  Ησάλληλα, 1999. 

 «Learning difficulties and behaviour problems in school ages children». «ΗΥ Conference on 

Developmental Psychology» ζε ζπλεξγαζία κε Κνιηάδε Δ., Κπξηαδή Οπξ., Βαιζάκε Ν., 

Βάξθε Β., Κνπκπηά Δ. πέηζεο,  1-5 επηεκβξίνπ 1999.  

  «ρέζε αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ Γ΄, Γ΄, θαη 

Δ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ». VII Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο 

Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. Λεπθσζία, 25-28 Μαξηίνπ 1999. 

 ―πγθξηηηθή κειέηε κνληέισλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ‖ (θχξηνο εηζεγεηήο, ζε ζπλεξγαζία κε . 

Βνζληάδνπ  θαη Δκκ. Κνιηάδε).  ην πκπφζην ― Ο ξφινο ησλ γλσζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηε 

ρξήζε θαη παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ απφ καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο‖.  6ν 
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Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο (ΔΛΦΔ). Πάληεην Παλεπηζηήκην, 29 Μαΐνπ -1 

Ηνπλίνπ 1997.  

  ―Promitheas versus self-regulated strategy development in writing. A comparative study‖ 

(θχξηνο εηζεγεηήο, ζε ζπλεξγαζία κε . Βνζληάδνπ θαη Δ. Κνιηάδε).  ―7th European 

Conference for Research on Learning and Instruction‖. Αζήλα, 25-30 Απγνχζηνπ 1997.  

 Σειηθή έθζεζε πνπ ππνβιήζεθε ζην ‗‘Scientific and Technological Options Assessment 

(STOA)‖ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ  κε ζέκα: «MULTIMEDIA/02: THE 

APPLICATION OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN SCHOOL: Their use, effect and 

implications: The scientific approaches to new learning models for new learning 

environments». Με επηζηεκνληθή ππεχζπλε ηελ Βνζληάδνπ η. θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Γεκεηξαθνπνχινπ Α.,  Γνιηνπνχινπ Δ., Κπλεγφ Υ., Ξηξάθε Μ., Λενβάξε Β., 1997.  

 «Δηζαγσγή ηεο Σερλνινγίαο ζηελ Δ΄θαη η΄ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ». Δπηζηεκνληθφο 

Τπεχζπλνο Ν. Ζιηάδεο. (ε ζπλεξγαζία κε ηνπο/ηηο Καηζαξφ Γ., Μπνχληα Δ., Μειίζηα Α., 

Παχινπ Α.) ην δηαζεκαηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ γηα ηελ Δπέιηθηε Εψλε ηεχρνο Α΄ (Δ΄- η΄ 

ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ). Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο λνεκαηηθήο γιψζζαο- 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε- Σερλνινγία. Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Αζήλα, 2001 ( ζ.ζ. 212-278). 

 ―Reading difficulties: A cognitive approach‖. (ε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δ. Κνιηάδε, Δ. 

Κνπκπηά θαη Β. Βάξθε).  ―7th European Conference for Research on Learning and 

Instruction‖. Αζήλα, 25-30 Απγνχζηνπ 1997. 

 ―Γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γξαπηήο έθθξαζεο‖. (Κχξηνο εηζεγεηήο, ζε 

ζπλεξγαζία κε . Βνζληάδνπ θαη Δ. Κνιηάδε). ην ζπκπφζην ―Γιψζζα θαη επηθνηλσλία‖, 5ν 

Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο (ΔΛΦΔ). Πάηξα 23 - 26 Μαίνπ 1996. 

  ― The use of computers in scaffolding the writing process.‖ Ζ ρξήζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ 

Τπνινγηζηή ζηε δφκεζε ηεο γξαπηήο δηαδηθαζίαο. (Κχξηνο εηζεγεηήο, ζε ζπλεξγαζία κε . 

Βνζληάδνπ & Δ. Κνιηάδε).  ―ΗV European Congress of Psychology. Athens, July 2- 7, 1995. 

 

  ΣΦΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ  

  Βήκαηα πξνο ην θείκελν. Σν ινγηζκηθφ απηφ έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ην  Δξγαζηήξην 

Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ (Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ.) ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο, θαη απεπζχλεηαη ζε 

καζεηέο ηέηαξηνπ θαη πέκπηνπ επηπέδνπ πνπ καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα. 

Δίλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο λχμεηο θαη κεηαγλσζηηθέο νδεγίεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη ζπγγξαθή επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ (άξζξν, απνδεηθηηθφ δνθίκην, 

επηζηνιή). Δξγάζηεθα σο ππεχζπλνο παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη σο ζπγγξαθέαο ησλ 

δηαδηθαζηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 

θαηαλφεζεο θαη ζχλζεζεο επηρεηξεκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Βαζαξκίδνπ, 

Γ. θαη Υαηδεδάθε Α. Ρέζπκλν, 2008.   

 Αιθαβεηνρψξα. Σν ινγηζκηθφ απηφ έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ην  Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ 

θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ (Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ.) ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο, θαη απεπζχλεηαη ζε παηδηά  πξνζρνιηθήο  θαη 

πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο ηεο πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή σο δεχηεξε  θαη σο μέλε 

γιψζζα. Χο βαζηθφ ζηφρν έρεη  ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ  κε ηα θσλήκαηα θαη  ηα 

γξαθήκαηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπιιαβηθήο ηεο δνκήο θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ. Δξγάζηεθα σο ππεχζπλνο παηδαγσγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ,  θαη εξγάζηεθα ζηελ ζπγγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο 

ηνπ έξγνπ ήηαλ ν θ. Γακαλάθεο Μ. θαη γηα ηελ επηινγή ησλ πξνηχπσλ ιέμεσλ θαη ηε 

ζπγγξαθή δξαζηεξηφηεησλ ζπλεξγάζηεθε ν Βάκβνπθαο Μ. Ρέζπκλν, 2008.  

 Μαξγαξίηα 6.  Λνγηζκηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ ηνπ ηξίηνπ επίπεδνπ πνπ επηζπκνχλ λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή σο μέλε γιψζζα. 

Καηαζθεπάζηεθε απφ ην Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ ( 

Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ) ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ 

ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ 

«Παηδεία Οκνγελψλ». Δξγάζηεθα σο ππεχζπλνο παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ.  Δπίζεο, 

ζρεδίαζα θαη αλέπηπμα ην πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή σο γλσζηηθνχ 
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εξγαιείνπ πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ κεηαγλσζηαθψλ δεμηνηήησλ   γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.  Οη καζεηέο ζπγγξαθείο   ππνζηεξίδνληαη θαη δηεπθνιχλνληαη λα 

ζπλζέηνπλ δηάθνξα είδε θεηκέλσλ (παξακχζη, κχζνο πεξηγξαθή θηηξίνπ, πεξηγξαθή δψνπ, 

πεξηγξαθή ηφπνπ, πεξηγξαθή πξνζψπνπ, πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ, κηθξέο αγγειίεο, 

δηαθήκηζε, πξφζθιεζε, αθήγεζε). Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ν Γακαλάθεο 

Μ. Σελ επηινγή θεηκέλσλ θαη ηε ζπγγξαθή ησλ αζθήζεσλ έθαλαλ νη  Υαηδεπαλαγησηίδε Αλ., 

Αδακίδε Γ., εξαθεηκίδνπ Αζ. Ρέζπκλν, 2008.   

 Μαξγαξίηα 5.  Λνγηζκηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ ηνπ ηξίηνπ επίπεδνπ πνπ επηζπκνχλ λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή σο μέλε γιψζζα. 

Καηαζθεπάζηεθε απφ ην Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ ( 

Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ) ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ 

ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ 

«Παηδεία Οκνγελψλ». Δξγάζηεθα σο ππεχζπλνο παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ.  Δπίζεο, 

ζρεδίαζα θαη αλέπηπμα ην πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή σο γλσζηηθνχ 

εξγαιείνπ πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ κεηαγλσζηαθψλ δεμηνηήησλ   γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.  Οη καζεηέο ζπγγξαθείο   ππνζηεξίδνληαη θαη δηεπθνιχλνληαη λα 

ζπλζέηνπλ δηάθνξα είδε θεηκέλσλ (παξακχζη, κχζνο πεξηγξαθή θηηξίνπ, πεξηγξαθή δψνπ, 

πεξηγξαθή ηφπνπ, πεξηγξαθή πξνζψπνπ, πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ, κηθξέο αγγειίεο, 

δηαθήκηζε, πξφζθιεζε, αθήγεζε). Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ν Γακαλάθεο 

Μ. Σελ επηινγή θεηκέλσλ θαη ηε ζπγγξαθή ησλ αζθήζεσλ έθαλαλ νη  Υαηδεπαλαγησηίδε Αλ., 

Αδακίδε Γ., εξαθεηκίδνπ Αζ. Ρέζπκλν, 2008.    

  ηε ρψξα ησλ Λελνχ.  Λνγηζκηθφ  πνπ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

ζηνρεχεη: α)ζηελ  αλάπηπμε ηνπ πξνζιεπηηθνχ ιεμηινγίνπ, ηεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο, ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο, ηεο νπηηθήο/νπηηθν-ρσξηθήο κλήκεο, β) ζηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επεμεξγαζίαο θαη θσδηθνπνίεζεο ηεο παξερφκελεο 

πιεξνθφξεζεο, γ) ζηελ νπηηθή δηάθξηζε γξακκάησλ, ζπιιαβψλ θαη ιέμεσλ, δ) ζηελ 

ελδπλάκσζε ησλ ζπζρεηηζκψλ γξαθεκάησλ-θσλεκάησλ, ε) ζηελ επρεξή απνθσδηθνπνίεζε 

ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ, ζη) ζηελ ηαρεία αλαγλψξηζε ιέμεσλ πςειήο ζπρλφηεηαο, δ) ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο κέζσ ηεο παξνρήο δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο ιεθηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημε ζηε ρξήζε λνεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.  

Δξγάζηεθα σο ππεχζπλνο παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζπλδεκηνπξγφο ησλ γισζζηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλεξγάζηεθαλ νη Βάκβνπθαο Μ., Μνπδάθε Αγγ., 

Αγαιηψηεο Ησαλ., Αγγειή Υ., Αλαζηαζηάδεο Π., Κπξηαδή Οπξ., Ράιιε Μ..  Αζήλα, 2008.  

 Ηζηνξηνδξνκίεο. Λνγηζκηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο θαη Πξντζηνξίαο. 

Απεπζχλεηαη  ζηνπο Έιιελεο καζεηέο ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηεηάξηνπ επηπέδνπ.  

Καηαζθεπάζηεθε απφ ην Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ ( 

Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ) ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ 

ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Παηδεία 

Οκνγελψλ». Δξγάζηεθα σο ππεχζπλνο πνιπκεζηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

αλάπηπμεο. Δπίζεο ζρεδίαζα θαη αλέπηπμα ηηο δηεπθνιχλζεηο γηα ηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ ησλ 

καζεηψλ.  Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ήηαλ Γακαλάθεο Μ., ηελ Παηδαγσγηθή 

επνπηεία θαη θαζνδήγεζε είρε ν Υνπξδάθεο Α., ελψ ηε δηαζθεπή θεηκέλσλ θαη εκπινπηηζκφ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνπ έθαλαλ νη Μαληνπδάθε Μ., θαη Σξνχιε . Α. Ρέζπκλν, 2007. 

 Μαξγαξίηα 4.  Λνγηζκηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ ηνπ δεπηέξνπ επίπεδνπ πνπ επηζπκνχλ λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή σο μέλε γιψζζα. 

Καηαζθεπάζηεθε απφ ην Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ ( 

Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ) ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ 

ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ 

«Παηδεία Οκνγελψλ». Δξγάζηεθα σο ππεχζπλνο παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ.  Δπίζεο, 

ζρεδίαζα θαη αλέπηπμα ην πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή σο γλσζηηθφ 

εξγαιείν πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ κεηαγλσζηαθψλ δεμηνηήησλ   γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.  Οη καζεηέο ζπγγξαθείο   ππνζηεξίδνληαη θαη δηεπθνιχλνληαη λα 

ζπλζέηνπλ δηάθνξα είδε θεηκέλσλ (παξακχζη, κχζνο πεξηγξαθή θηηξίνπ, πεξηγξαθή δψνπ, 

πεξηγξαθή ηφπνπ, πεξηγξαθή πξνζψπνπ, πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ, κηθξέο αγγειίεο, 

δηαθήκηζε, πξφζθιεζε, αθήγεζε). Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ν Γακαλάθεο 
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Μ. Σελ επηινγή θεηκέλσλ θαη ηε ζπγγξαθή ησλ αζθήζεσλ έθαλαλ νη  Υαηδεπαλαγησηίδε Αλ., 

Αδακίδε Γ., εξαθεηκίδνπ Αζ. Ρέζπκλν, 2007.    

 Μαξγαξίηα 3.  Λνγηζκηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ πνπ επηζπκνχλ λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή σο μέλε γιψζζα. 

Καηαζθεπάζηεθε απφ ην Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ ( 

Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ) ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ 

ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ 

«Παηδεία Οκνγελψλ». Δξγάζηεθα σο ππεχζπλνο παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ.  Δπίζεο, 

ζρεδίαζα θαη αλάπηπμα ην πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ φπνπ ν 

ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη σο γλσζηηθφ εξγαιείν πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

κεηαγλσζηαθψλ δεμηνηήησλ   γηα ηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.  Οη καζεηέο ζπγγξαθείο   

ππνζηεξίδνληαη δηεπθνιχλνληαη λα ζπλζέηνπλ θείκελα αλαθνξηθνχ ιφγνπ (παξακχζη, κχζνο 

πεξηγξαθή). Δπηζηεκνληθφο ππέπζπλνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ν Γακαλάθεο Μ. Σελ επηινγή 

θεηκέλσλ θαη ηε ζπγγξαθή ησλ αζθήζεσλ έθαλαλ νη  Υαηδεπαλαγησηίδε Αλ., Αδακίδε Γ., 

εξαθεηκίδνπ Αζ. Ρέζπκλν, 2007. 

 Καζψο κεγαιψλνπκε… ζηνλ θφζκν ησλ ειιεληθψλ. Λνγηζκηθφ γηα ηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ, 

γλσζηαθψλ θαη κεηαγλσζηαθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο θεηκέλσλ θαη 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ γηα ηνπο Έιιελεο καζεηέο ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηξίηνπ επηπέδνπ.  

Καηαζθεπάζηεθε απφ ην Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ ( 

Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ) ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ 

ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ 

«Παηδεία Οκνγελψλ». Δξγάζηεθα σο ππεχζπλνο παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζπγγξαθήο 

ζελαξίνπ, ζχλζεζεο επνπηηθνχ πιηθνχ θαη αλάπηπμεο δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ παξαγσγή θαη 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γακαλάθε Μ., Βάκβνπθα Μ., 

Παπαδνγηαλλάθε Ν., Νηθνινπδάθε Δι. θαη Πεηξάθε Κ. Ρέζπκλν, 2004. 

 Μαξγαξίηα 1.  Λνγηζκηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή σο μέλε γιψζζα. Καηαζθεπάζηεθε απφ ην 

Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ ( Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ) ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ «Παηδεία Οκνγελψλ». 

Χο ζπλππεχζπλνο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηελ Υαηδεπαλαγησηίδε Αλ. ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο Γακαλάθε Μ., Υαηδεπαλαγησηίδε Αλ., Αδακίδε Γ., εξαθεηκίδνπ Αζ. θαη Πεηξάθε Κ. 

Ρέζπκλν, 2004. 

 Μαξγαξίηα 2. Λνγηζκηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή σο μέλε γιψζζα. Καηαζθεπάζηεθε απφ ην 

Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ ( Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ) ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ «Παηδεία Οκνγελψλ». 

Χο ζπλππεχζπλνο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηελ Υαηδεπαλαγησηίδε Αλ.  ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο Γακαλάθε Μ., Υαηδεπαλαγησηίδε Αλ., Αδακίδε Γ., εξαθεηκίδνπ Αζ. θαη Πεηξάθε 

Κ. Ρέζπκλν, 2004. 

 Πεξηπέηεηεο ζηε Μπζνρψξα. Λνγηζκηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο θαη Ξέλεο 

Μπζνινγίαο. Απεπζχλεηαη  ζηνπο Έιιελεο καζεηέο ηεο δηαζπνξάο ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ.  

Καηαζθεπάζηεθε απφ ην Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ ( 

Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ) ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ 

ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Παηδεία 

Οκνγελψλ». Χο ππεχζπλνο παηδαγσγηθνχ πνιπκεζηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Υνπξδάθε Α., Γακαλάθε Μ., Κίξθα Δ., Καλειάθε Α. θαη Υαηδεδάθε Α. 

Ρέζπκλν, 2004. 

 Πξνηείλεηαη από ην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην  ζηνλ Δλδεηθηηθό θαηάινγν εθπαηδεπηηθώλ 

ινγηζκηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπγγξαθή ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο θαζώο θαη ζηνλ 

ελδεηθηηθό θαηάινγν πξνηεηλόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

επηκνξθσηώλ.  (βι. http://www.pi-schools.gr/epim_tpe/software/sft_prot.doc/   «Πξόθεηηαη γηα 

ινγηζκηθό πνπ αλαθέξεηαη ζηε κπζνινγία. Αλνηθηό θαη δηαδξαζηηθό πξόγξακκα κε πιεζώξα 

δξαζηεξηνηήησλ, δηαζεκαηηθό, αμηνινγεί ην καζεηή  (Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκ. Δθπ/ζεο 

(Ρέζπκλν)»)  

http://www.pi-schools.gr/epim_tpe/software/sft_prot.doc/
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  Γηαβάδσ – Γξάθσ – Σξαγνπδψ. Λνγηζκηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. 

Απεπζχλεηαη ζηνπο Έιιελεο καζεηέο ηεο δηαζπνξάο ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ.  Καηαζθεπάζηεθε 

απφ ην Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ ( Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ) ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Παηδεία Οκνγελψλ». Χο 

ππεχζπλνο παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Βάκβνπθα Μ., Γακαλάθε Μ., 

Μηρειαθάθε Θ. Ρέζπκλν, 2003.   

  Μηιψ θαη γξάθσ Διιεληθά. Λνγηζκηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. 

Απεπζχλεηαη ζηνπο Έιιελεο καζεηέο ηεο δηαζπνξάο ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ.  

Καηαζθεπάζηεθε απφ ην Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ ( 

Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ) ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ 

ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Παηδεία 

Οκνγελψλ». Χο ππεχζπλνο παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Παπαδνγηαλλάθε Ν., Γακάλάθε Μ., Νηθνινπδάθε Δ., Μηρειαθάθε Θ. Ρέζπκλν, 2003. 

 ECDL e-kids. Λνγηζκηθφ γηα ηελ εμνηθείσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κε ηα πνιπκέζα 

(επηθεθαιήο ηεο ηξηκεινχο επηζηεκνληθήο νκάδαο πνπ αζρνιήζεθε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη κε ηε δηακνξθσηηθή θαη αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Π. Αλαζηαζηάδε θαη Ο. Κπξηαδή). Αζήλα, 2003- 2006. 

 Ηδενθαηαζθεπέο. Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ θα 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Απεπζχλεηαη ζε 

καζεηέο  ειηθίαο 11-14 εηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ  πξνβιήκαηα κε ηηο δεμηφηεηεο παξαγσγήο 

γξαπηνχ ιφγνπ. INTERLEARN, MULTIMEDIA - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ.  

Αζήλα, 1998/2002/2008.  

 

6. ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ – ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

o Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο & 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ Κξήηε» πνπ πινπνηήζεθε απφ ην 

ΠΣΓΔ ηνπ Παλ. Κξήηεο ζε ζπλεξγαζία  κε ην Παλ. Θεζζαιίαο θαηά ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 

2007-08.  

o Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Παηδεία Οκνγελψλ» ΔΠΔΑΚ ΗΗ θαη 

ππεχζπλνο δξάζεο «ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ» πνπ πινπνηείηαη απφ 

ΔΓΗΑΜΜΔ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Κξήηεο θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, 2003- 2008 . 

o Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ έξγνπ «Πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο» ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ πνπ 

πινπνηήζεθε κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Γξάθν Γ. απφ ην ΠΣΓΔ ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 2003-04.  

o Δξεπλεηήο ζην πξφγξακκα κε ηίηιν ―Using Multimedia in Pre-primary and Primary Education: 

The Scientific Approaches to New Learning Models for New Learning Environments‖ ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ―Scientific and Technological Options Assessment (STOA)‖ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.  Δπηζηεκνληθή ππεχζπλε .  Βνζληάδνπ (1997-98). Σν πξφγξακκα 

απηφ θαηέζεζε ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζηελ ηειηθή έθζεζε πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κε ηνλ 

ηίηιν «MULTIMEDIA/02: THE APPLICATION OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN 

SCHOOL: Their use, effect and implications: The scientific approaches to new learning models 

for new learning environments».  

o Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο  ζην πξφγξακκα κε ηίηιν: Μαζεζηαθή Αμηνιφγεζε.  Σνκέαο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Φπρνινγίαο, ΠΣΓΔ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο Δκκ. 

Κνιηάδεο, 1997- 1998. 

o Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ  Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ζην έξγν 2  

―Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθνχ Πξνζσπηθνχ‖ κε ηίηιν ― Ζκεξίδεο γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ Πξντζηακέλσλ Δθπαίδεπζεο θαη ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ Γεληθήο θαη 

Δηδηθήο Αγσγήο‖, 1998-1999. 

o Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  .Δ.Π.Π.Δ. 

«Αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζην γισζζηθφ κάζεκα κε ηε βνήζεηα ηεο 

ηερλνινγίαο»  ηνπ Σνκέα Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο  θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

1998-1999. 
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o Μέινο ηεο νκάδαο κειέηεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Τπνινγηζηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 1997. 

o Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο .Δ.Π.Π.Δ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, 

πνπ κειεηά ηελ Δηζαγσγή ηεο Σερλνινγίαο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν. Σίηινο: «Πηινηηθή εθαξκνγή 

ελφο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζην κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο ζηελ Δ΄ θαη η΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ», 1999-2000. 

o Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ «Παγθνζκηνπνίεζε θαη Διιεληθή 

Γηαζπνξά» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην ΔΓΗΑΜΜΔ ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλ. Κξήηεο.  Ρέζπκλν 29 

Ηνπλίνπ έσο 1 Ηνπιίνπ 2007. 

o Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε 5
ε
 Γηεζλή Γηεκεξίδα Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ην ΠΣΓΔ Παλ. Κξήηεο. Ρέζπκλν, 14-19 Απξηιίνπ 2008. 

o Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζην: ―27
th
 International Conference Stress and Anxiety‖ πνπ 

δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Ρέζπκλν, 13-15 Ηνπιίνπ 2006. 

o Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ ζπλεδξίνπ κε ζέκα «Γηεζλέο πλέδξην Δθπαίδεπζεο θαη 

Κνηλσλίαο ζην χγρξνλν Κφζκν» πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο. Ρέζπκλν, 5-7 Ννεκβξίνπ 2004.  

o Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ζην Παλειιήλην πλέδξην: "Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσλία ζην 

χγρξνλν Κφζκν: Παηδαγσγηθά Σκήκαηα: 20 Υξφληα Μεηά".  Παλεπηζηεκηνχπνιε Γάιινπ,  Ρέζπκλν 

Κξήηεο, 15-17 Απξηιίνπ 2005. 

o Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηζηξνπήο ηνπ ζπλεδξίνπ «European Conference Educational Research» 

πνπ δηνξγάλσζε ε European Educational Research Association (EERA) ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

ρνιή Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο. Ρέζπκλν, 22-25 επηεκβξίνπ 2004. 

o Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο νκάδαο ηεο εκεξίδαο «1
ε
 Παλειιήληα δηεκεξίδα κε δηεζλή ζπκκεηνρή - Γηα 

βίνπ θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» πνπ δηνξγάλσζε ην 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο κε ηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηδαζθαιείν Μαξία Ακαξηψηνπ  θαη ην Πεξηνδηθφ «Δπηζηήκεο 

ηεο Αγσγήο». Ρέζπκλν, 23-24 Οθησβξίνπ 2004.  

o Τπεχζπλνο δηνξγάλσζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ «Πξνβιήκαηα  γξαπηνχ ιφγνπ: χγρξνλεο κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο θαη παξέκβαζεο» ππφ ηελ αηγίδα ηνπ  Γηδαζθαιείνπ «Μαξία Ακαξηψηνπ» ην νπνίν 

παξαθνινχζεζαλ  25 εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο λνκνχο Ρεζχκλνπ 

θαη Υαλίσλ ην νπνίν δηεμαγφηαλ θάζε Γεπηέξα, ψξεο 5-8, ζηελ αίζνπζα ηειεδηαζθέςεσλ θαηά ην 

ρεηκεξηλφ εμάκελν 2004-05.  

o Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηεο εκεξίδαο ―Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ππνζηεξηθηηθή 

Σερλνινγία. χγρξνλεο Σάζεηο θαη Πξνβιεκαηηζκνί» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Γηδαζθαιείν 

«Μαξία Ακαξηψηνπ» ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν 

Γνλέσλ θαη θίισλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο «Αγάπε». Ρέζπκλν, 25 Μαΐνπ 2002. 

o Μέινο ηεο  νκάδαο εθηέιεζεο ζην έξγν 15 ηνπ Π.Η. «Αλακφξθσζε /εθ λένπ πγγξαθή  ησλ 

Πξνγξακκάησλ θαη ησλ Βηβιίσλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ»  (1998 - 2000) πνπ δηνξγάλσζε ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

o Μέινο ηεο νκάδαο ζηήξημεο ησλ έξγσλ 1.3
α
(1)1, 1.3

α
(1)2, 1.3

α
(2)3 ηεο Δπηκφξθσζεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ ζηα ΠΔΚ (1998-2000) πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

o Μέινο ηεο νκάδαο έξγνπ ζην πξφγξακκα «Δλεκέξσζε ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα Νέα Βηβιία» πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 

2001- 2002. 

o Μέινο ηεο νκάδαο έξγνπ ζην πξφγξακκα «Σαρχξξπζκε επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Κέληξσλ Γηάγλσζεο Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο 

(ΚΓΑΤ) θαη ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ Δηδηθήο Αγσγήο φιεο ηεο Διιάδαο» πνπ δηνξγάλσζε ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2001-2002. 

o Μέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ «Μάζεζε θαη δηδαζθαιία ηεο 

Διιεληθήο σο κεηξηθήο θαη σο δεχηεξεο γιψζζαο». Ρέζπκλν, Οθηψβξηνο 2000. 

 

7. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

I. 2003-… :Χο Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο            Δθπαίδεπζεο ηεο  

ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ             ηεο Κξήηεο έρσ δηδάμεη ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα: 

-  «Μάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη Τπνινγηζηέο» 
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-  «Μάζεζε θαη δηδαζθαιία ηεο παξαγσγήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ» 

-  «Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ηεο παξαγσγήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ» 

- «ρνιηθή Πξαθηηθή ΗΗ» 

- «ρνιηθή Πξαθηηθή ΗΗΗ» 

ΗΗ. 2002-2003 : Χο Δληεηαικέλνο Δπίθνπξνο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο 

ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο δίδαμα ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: 

- «Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο: κέζνδνη δηάγλσζεο, αμηνιφγεζεο θαη αληηκεηψπηζεο» 

- «ρνιηθή Πξαθηηθή ΗΗ» 

- «Μάζεζε θαη δηδαζθαιία ηεο παξαγσγήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ» 

- «ρνιηθή Πξαθηηθή ΗΗΗ» 

ΗΗΗ. 1999-2002 : Χο Δπίθνπξνο κε ζχκβαζε 407/80 ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα  Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο δίδαμα ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα:  

- «Μάζεζε θαη δηδαζθαιία ησλ δπζθνιηψλ παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ κε ηε ρξήζε 

ππνινγηζηψλ» 

- «ρνιηθή Πξαθηηθή Η»  

- «ρνιηθή Πξαθηηθή ΗΗ» 

- «Φπρνπαηδαγσγηθή ηνπ αηφκνπ κε γισζζηθέο δηαηαξαρέο, γισζζηθέο θαη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο- Ο ξφινο ησλ ππνινγηζηψλ»  

ΗV. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο: Γηδάζθσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ «Γηδαθηηθά 

Μνληέια θαη Δθπαηδεπηηθφο ρεδηαζκφο» (ρεηκεξηλφ εμάκελν 2004-05). 

V. Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο: 

 Γηδάζθσλ ησλ  γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ «Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο γξαπηήο έθθξαζεο» (1998-

2002), «Ζ Πιεξνθνξηθή ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ»  (Δαξηλφ εμάκελν 

1999-), «Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα – Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία» (Υεηκεξηλφ εμάκελν 2000-

2001). «Μαζεζηαθά πξνβιήκαηα παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ» (2004-). 

VI. Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηα Πεξηθεξεηαθά Δθπαηδεπηηθά Κέληξα (ΠΔΚ):  

Γηδάζθσλ αληηθεηκέλσλ ησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ―Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο & Πιεξνθνξηθή‖ 

θαη ―Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε‖ ζηα Πεξηθεξεηαθά Δθπαηδεπηηθά Κέληξα Αζήλαο (1993-

2000), Πεηξαηά (1995-1996), Κνδάλεο (1995), Λάξηζαο (1994), Ησαλλίλσλ (1994), Μπηηιήλεο 

(1993-1994), Βφινπ (1993), Γπη. Αηηηθήο (1993) θαη Ζξαθιείνπ (1998-99, 2003-04, 2004-05 

θαη 2005-06) .  

VII. Αθαδεκατθή & Δπαγγεικαηηθή Αλαβάζκηζε Δθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο: 

Γηδάζθσλ (κε αλάζεζε) ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ―Θεσξία θαη κεζνδνινγία ηεο 

δηδαζθαιίαο‖ (1998-2001), θαη ―Φπρνινγία ηεο γξαπηήο έθθξαζεο: Αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ ηεο γξαπηήο έθθξαζεο κε θαη ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή‖, (1998-1999)  

ΠΣΓΔ Παλεπηζηήκην Κξήηεο.  

VIII. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» : Δπηκνξθσηήο πνπ επηιέρζεθε απφ 

ην κεηξψν επηκνξθσηψλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε», 

(Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, (2002-2006). 

IX. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο»:  Δπηκνξθσηήο ζην ΠΑΚΔ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο γηα ην εηδηθφ κέξνο (γισζζηθφ κάζεκα) ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

επηκνξθσηψλ  ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 2007-08.   

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΣΑΤΡΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Ολνκαηεπώλπκν: Γεκήηξεο ηαχξνπ 

Παηξώλπκν: Ησάλλεο 

Μεηξώλπκν: Διεπζεξία 

     Γηεύζπλζε: Αηζηπφπνπιν Ρεζχκλνπ 

     Σειέθσλα: 2831077882 

      e-mail: dstavrou@edc.uoc.gr 
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     Αθαδεκατθή ζέζε ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Π.Σ.Γ.Δ. 

     Αληηθείκελν ηεο ζέζεο βάζεη ηνπ ΦΔΚ δηνξηζκνύ: Πεηξακαηηθή Φπζηθή ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

2. ΠΟΤΓΔ 

Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο 

-  Πηπρίν Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (1992) 

-   Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, Λάξηζα (1986) 

    Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ―Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Δθπαίδεπζε‖, 

Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, (1998) 

   Γηδαθηνξηθέο ζπνπδέο 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή κε ζέκα: "Ζ αιιειεπίδξαζε ηπραίνπ θαη λνκνηέιεηαο ζηα 

κε γξακκηθά δπλακηθά ζπζηήκαηα. Γηδαθηηθή αλάιπζε θαη δηαδηθαζίεο κάζεζεο", 

Παλεπηζηήκην ηνπ Κηέινπ, Γεξκαλία (2004) 

 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΘΔΔΙ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Αθαδεκατθέο ζέζεηο 

- Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο, Σκήκα Π.Σ.Γ.Δ.  

  (απφ 9/2009 – ζήκεξα) 

- Γηδάζθσλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ  

[Αθ. Έηε: 2006 – 2007 (εαξηλφ εμάκελν) / 2007- 2008 (εαξηλφ εμάκελν) / 2008 -2009 

(ρεηκεξηλφ   εμάκελν)] 

   Δπαγγεικαηηθέο ζέζεηο 

  Μφληκνο Δθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (8/1992 – 9/2009) 

 

4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ 

ύληνκε πεξηγξαθή ησλ εξεπλεηηθώλ πεξηνρώλ δξαζηεξηνπνίεζεο 

- Γηδαθηηθφο Μεηαζρεκαηηζκφο Πεξηερνκέλσλ ηεο χγρξνλεο Φπζηθήο (Κβαληνκεραληθή, 

Με Γξακκηθά Γπλακηθά πζηήκαηα). 

- Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηε Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

- Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία θαη Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

5. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ & ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ 

Δξεπλεηηθέο δεκνζηεύζεηο 

-   5 δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά  

-   1 δεκνζίεπζε ζε ηφκν επηιεγκέλσλ εξγαζηψλ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ  

-   14 δεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά δηεζλψλ ζπλεδξίσλ 

-   12 δεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά ειιεληθψλ ζπλεδξίσλ 

  -   4 δεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά γεξκαληθψλ ζπλεδξίσλ 

Άιιεο δεκνζηεύζεηο ή βηβιία  

Stavrou Dimitrios (2004). Das Zusammenspiel von Zufall und Gesetzmäßigkeiten in der 

nichtlinearen Dynamik. Didaktische Analyse und Lernprozesse. (Ζ αιιειεπίδξαζε 

ηπραίνπ θαη λνκνηέιεηαο ζηα κε γξακκηθά δπλακηθά ζπζηήκαηα. Γηδαθηηθή αλάιπζε 
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θαη δηαδηθαζίεο κάζεζεο). H. Niedderer & H. Fischler (Eds.), Studien zum 

Physiklernen,  Berlin: Logos  

(Γεκνζίεπζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο) 

 

6. ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ – ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θιπ 

πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ 7
th
 International Conference on 

Hands-on Science, Rethymno – Crete, 25-31 July 2010, The University of Crete, 

Greece 

πκκεηνρή σο θξηηήο ή κέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο (scientific/advisory board) 

πεξηνδηθώλ, δηεζλώλ ή ειιεληθώλ ζπλεδξίσλ θιπ 

α)  Δπιζηημονική Δπιηποπή διεθνών ζςνεδπίων 

7
th
 International Conference on Hands-on Science, Rethymno – Crete, 25-31 July 

2010, The University of Crete, Greece 

β) Δπιζηημονική Δπιηποπή ελληνικών ζςνεδπίων 

- 6
ν
 Παλειιήλην πλέδξην «Γηδαθηηθή Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε», ΚνΓηΦΔΔΣ, Παλεπηζηήκην Γπη. Μαθεδνλίαο, Φιψξηλα, 7-10 Μαΐνπ 

2009 

- Παλειιήλην ζπλέδξην 2010 «Ηζηνξία, Φηινζνθία θαη Γηδαθηηθή ησλ Δπηζηεκώλ», 

Διιεληθή Δηαηξία Ηζηνξίαο, Φηινζνθίαο θαη Γηδαθηηθήο ησλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, 6-9 

Μαΐνπ 2010  

 

7. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

Πξνπηπρηαθό δηδαθηηθό έξγν 

- "Μεζνδνινγία ηεο  Γηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν"   

     Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Αθ. Έηνο: 2009 -2010 (ρεηκεξηλφ)  

- "Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία – Οπηηθναθνπζηηθά Μέζα Γηδαζθαιίαο: Αξρέο ιεηηνπξγίαο 

θαη Δθαξκνγεο ζηε Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ" 

Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Π.Γ. 407/80, Αθ. Έηε 2006 - 2008 (εαξηλφ) & 

2008-2009 (ρεηκεξηλφ) 

Μεηαπηπρηαθό δηδαθηηθό έξγν: επνπηεία κεηαπηπρηαθώλ εξγαζηώλ θαη δηδαθηνξηθώλ 

δηαηξηβώλ, ζπκκεηνρή ζε ηξηκειείο θαη επηακειείο επηηξνπέο θιπ εληόο θαη εθηόο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

α) Γιδαζκαλία μαθημάηων    

«Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Πνιπκέζα» ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

«Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Δθπαίδεπζε», Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Αθ. Έηνο: 

2009 - 2010 

β) Μέλορ επηαμελούρ επιηποπήρ διδακηοπικήρ διαηπιβήρ 

- 1 Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αζελψλ  

            γ) Μέλορ ηπιμελούρ επιηποπήρ μεηαπηςσιακών επγαζιών 

  - 2 Μεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο, Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Κξήηεο 
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ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΣΕΑΝΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 ΣΕΑΝΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Κιεηνχο 

 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Παλεπηζηεκηνχπνιε 

Γάιινπ, Ρέζπκλν 74100, ηει. 28310-77629, fax 28310-77596, e-mail: 

tzanakis@edc.uoc.gr 

 Καζεγεηήο, ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

 Αληηθείκελν ηεο ζέζεο βάζεη ηνπ ΦΔΚ δηνξηζκνχ: Μαζεκαηηθή Φπζηθή θαη Γηδαθηηθή 

Μαζεκαηηθώλ & Φπζηθήο 

 Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 10 Ηνπιίνπ 1956.  

2. ΠΟΤΓΔ 

 Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο: 1974-1978, Μαζεκαηηθφ Σκήκα, Παλ/κίνπ Αζελψλ (πηπρίν 

Μαζεκαηηθψλ). 

 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: 1978-1979 Astronomy Centre, Sussex University, UK (Master of 

Science in Astronomy). 

 Γηδαθηνξηθέο ζπνπδέο: Οθηψβξηνο 1982 - Φεβξνπάξηνο 1987, Service de Chimie-Physique 

II, Faculté des Sciences, Université  Libre de Bruxelles, Belgique (Doctorat en Sciences 

Physiques ζηελ πεξηνρή ηεο ηαηηζηηθήο Φπζηθήο)   

 Οθηώβξηνο 1983 - επηέκβξηνο 1986: Τπφηξνθνο ηεο Δ.Ο.Κ./12ε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Δπηζηήκεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο/ Κνηλφ Κέληξν Δξεπλψλ. 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΘΔΔΙ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

 1987-1989: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ ζην Γεληθφ Σκήκα ηεο ρνιήο 

Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΣΔΗ Ζξαθιείνπ. 

 1988-1989: Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο ηνπ Σνκέα Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ  ηνπ  

Μαζεκαηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

 1989-1993: Λέθηνξαο ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο (αληηθείκελν ζέζεο: 

Φπζηθνκαζεκαηηθά). 

 1993-1999: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο (αληηθείκελν ζέζεο: 

Φπζηθνκαζεκαηηθά). 

 1999-2004: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο (αληηθείκελν 

ζέζεο: Μαζεκαηηθή Φπζηθή θαη Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθήο). 

 2004–ζήκεξα: Καζεγεηήο ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο (αληηθείκελν ζέζεο: 

Μαζεκαηηθή Φπζηθή θαη Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθήο). 

4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ 

 (α) Μαθημαηική Φςζική: Κηλεηηθή Θεσξία & ηαηηζηηθή Μεραληθή, ηνραζηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ζεσξία εκηνκάδσλ, Θεσξία ρεηηθφηεηαο & Κνζκνινγία, Με κεηαζεηηθή 

γεσκεηξία θαη εθαξκνγέο ζηε Φπζηθή, Μαζεκαηηθά κνληέια θαη εθαξκνγέο ζηε Φπζηθή.  

 (β) Γιδακηική Μαθημαηικών & Φςζικήρ: Ζ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο 

επηζηεκνινγίαο ζηελ δηδαζθαιία, νη ζρέζεηο κεηαμχ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθήο θαη νη 

δηδαθηηθέο ηνπο πξνεθηάζεηο, ε δηδαθηηθή ηνπ Γηαλπζκαηηθνχ Λνγηζκνχ, ε δηδαθηηθή ηεο 

ηαηηζηηθήο.   

5. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ & ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ 

 Δξεπλεηηθέο δεκνζηεύζεηο & Μνλνγξαθίεο 

Δημοζιεύζεις ζηην Μαθημαηική Φσζική 
17 εξγαζίεο ζε δηεζλή πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη κία κνλνγξαθία ζηα ειιεληθά. Δλδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα: 

(α) Κηλεηηθή Θεσξία & ηαηηζηηθή Μεραληθή, Με Μεηαζεηηθή Γεσκεηξία θαη εθαξκνγέο 

- A.P. Grecos & C. Tzanakis, 1988,  "Kinetic theory in the weak-coupling approximation I: Formal 
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theory and applications to classical open systems", Physica A, 151, 61-89. 

- A. Dimakis & C. Tzanakis, 1996 "Noncommutative geometry and kinetic theory of open systems" 

Journal of  Physics A, 29, 577 - 594. 

- C. Tzanakis & A. Dimakis, 1997, ―On the uniqueness of the Moyal structure in phase space‖, 

Journal of Physics A, 30, 4857-4866. 

- C. Tzanakis & A.P. Grecos, 1998, "Generalized Moyal Structures in phase space, Master Equations 

and their classical limit. I: General formalism", Physica A, 256, 87-111. 

- A. Dimakis & C. Tzanakis, 2000, "Dynamical evolution in noncommutative discrete phase space and 

the derivation of classical kinetic equations", Journal of Physics A, 33, 5267-5301. 

(β) Θεσξία ρεηηθόηεηαο & Κνζκνινγία  

- C. Tzanakis, 1991, "Liouville's theorem and the definition of volume on the tangent bundle of 

spacetime", Il Nuovo Cimento B, 106 Íï7,  781-788. 

- C. Tzanakis, 1991, "Spacetimes with geodesics projected to geodesics of a spacelike hypersurface: A 

generalization of the Robertson-Walker metric", Classical and Quantum Gravity, 8 No10, 1913-1937. 

- Κ. Σδαλάθεο, 1991, ―Υσξφρξνλνο θαη ηδηνκνξθίεο, Μέξνο Η: Γεσκεηξηθή Γνκή ηνπ Υσξνρξφλνπ‖, 

Μνλνγξαθία ζηα πιαίζηα ηνπ "Δπξσπατθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ERASMUS ICP GR - 

89 - 0021, 90 - 0006: Μαζεκαηηθά θαη Θεκειηψδεηο εθαξκνγέο", 1991 (127 ζειίδεο). 

ηελ κνλνγξαθία απηή παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηεο ελλνηνινγηθήο θαη καζεκαηηθήο ζεκειίσζεο ηεο 

Γεληθήο Θεσξίαο ηεο ρεηηθφηεηαο (Γ) θαη εηδηθφηεξα ηεο έλλνηαο ηνπ ρσξνρξφλνπ θαη ηεο αηηηαθήο 

δνκήο ηνπ, κε θπξηόηεξνπο ζηόρνπο (α) ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο κε έλα ζπζηεκαηηθφηεξν, 

απηνηειέζηεξν θαη πιεξέζηεξν ηξφπν απφ ηνλ ππάξρνληα ζε πξνρσξεκέλα εγρεηξίδηα (β) ηελ έκθαζε 

ζηελ ζηελή ζρέζε θπζηθήο ζεσξίαο θαη καζεκαηηθήο δηαηχπσζεο ηεο (γ) ηελ παξνρή ζηνλ αλαγλψζηε 

ηνπ απαξαίηεηνπ καζεκαηηθνχ ππνβάζξνπ ψζηε λα κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ζέκαηα νιηθήο γεσκεηξίαο 

ζηελ Γ θαη εηδηθφηεξα λα θαηαλνήζεη ην ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη δχζθνιν ζέκα ηεο πιήξνπο 

απφδεημεο ησλ ζεσξεκάησλ γηα ηελ χπαξμε ηδηνκνξθηψλ ζηελ Γ. Ζ κνλνγξαθία απηή έρεη σο ζηφρν 

λα παξνπζηάζεη (α) ηελ καζεκαηηθή δνκή ηνπ ρσξνρξφλνπ πνπ απνηειεί ην ππφβαζξν δηαθφξσλ 

θπζηθψλ ζεσξηψλ (Κιαζηθή Μεραληθή, Δηδηθή & Γεληθή Θεσξία ηεο ρεηηθφηεηαο), θαη (β) δεηήκαηα 

νιηθή γεσκεηξίαο ζε πνιιαπιφηεηεο Lorentz (ηνπνινγία ηνπ ρσξνρξφλνπ, ε αηηηαθή ηνπ δνκή θιπ), 

κε απηνηειή θαη καζεκαηηθά απζηεξφ θαη πιήξε ηξφπν. Δηζάγνληαη θαη αλαπηχζζνληαη ηα 

απαξαίηεηα ελλνηνινγηθά εξγαιεία θαη νη καζεκαηηθέο ηερληθέο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζεσξεκάησλ 

ηδηνκνξθηψλ θαη άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νιηθή γεσκεηξία ζε πνιιαπιφηεηεο Lorentz. Σν βηβιίν 

είλαη ρξήζηκν γηα κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη εξεπλεηέο ζηελ πεξηνρή. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε 

κνλνγξαθία πνπ εκθαλίζηεθε ζηα ειιεληθά ζην ζέκα απηφ. 

(γ) ηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο & Θεσξία εκηνκάδσλ 

- C. Tzanakis & A.P. Grecos, 1999, "Classical Markovian kinetic equations: Explicit form and H-

theorem", Transport Theory and Statistical Physics, 28 No4, 325-348. 

(δ) Μαζεκαηηθά κνληέια θαη εθαξκνγέο ζηε Φπζηθή 

- C. Tzanakis & K. Kyritsis, 1993, "A mathematical model for the shape of wave-soldered joints ïn 

printed circuit boards" in the context of the EU program ESPRIT 2017 project, J. de Physique III, 3, 

1639-1658. 

 Γημοζιεύζειρ ζηην Γιδακηική Μαθημαηικών και Φςζικήρ  

29 εξγαζίεο ζε δηεζλή πεξηνδηθά, πξαθηηθά δηεζλψλ ζπλεδξίσλ θαη ζπιινγηθνχο ηφκνπο κε θξηηέο θαη 

26 ζε ειιεληθά πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη ζπιινγηθνχο ηφκνπο ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ 

νπνίσλ κε θξηηέο ή επηζηεκνληθή επηηξνπή θξίζεο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα (κε ρξνλνινγηθή 

ζεηξά): 

Ξελόγισζζεο 

-C. Tzanakis & C. Coutsomitros, 1988, "A genetic approach to the presentation of Physics: The case 

of Quantum Theory", European Journal of Physics, 9, 276-282 

-C. Tzanakis, 1995, "Rotations, complex numbers and quaternions", International Journal of 

Mathematics Education in Science and Technology, 26, 45-60. French translation as "Rotations, 

nombres complexes et quaternions", L‟ Ouvert, Université L. Pasteur/ IREM de Strasbourg 75 (1994), 
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15-31. 

-C. Tzanakis, 1997, "The quest of beauty in research and teaching of Mathematics and Physics: An 

historical approach", Non-linear Analysis, Theory, Methods and Applications, 30, 2097-2105. 

-C. Tzanakis, 1998, "Discovering by Analogy: The case of Schrödinger‘s equation", European 

Journal of Physics, 19, 69-75. 

-C. Tzanakis, 1999, "Unfolding interrelations between Mathematics and Physics motivated by history: 

Two examples", International Journal of Mathematics Education in Science and Technology, 30(1), 

103-118.  

-C. Tzanakis 1999, ―Mathematical Physics and Physical Mathematics: A historical approach to 

didactical aspects of their relation‖, in P. Radelet-de Grave & D. Janssens (eds), Proceedings of the 

3rd European Summer University on the History and Epistemology in Mathematics Education, 

Leuven, Belgium, vol.I, pp.65-80 (plenary talk).   

-C. Tzanakis & Y. Thomaidis, 2000, "Integrating the close historical development of mathematics and 

physics in mathematics education: Some methodological and epistemological remarks", For the 

Learning of Mathematics, 20(1), 44-55.  

-C. Tzanakis, 2000, "Presenting the relation between Mathematics and Physics on the basis of their 

history: A genetic approach", in V. Katz (ed.) Using history to teach Mathematics: An international 

perspective, MAA Notes #51, pp.111-120, The Mathematical Association of America, Washington 

DC.  

-C. Tzanakis, A. Arcavi et al., ―Integrating history of mathematics in the classroom: an analytical 

survey‖, in J. Fauvel and J. van Maanen (eds), ―History in Mathematics Education: The ICMI Study‖, 

―New ICMI Study Series‖, vol.6, Kluwer Academic Publishers (2000), ch.7, pp.201-240. 

-C. Tzanakis  & M. Kourkoulos, 2000, ―Justification in Mathematics and procedures on which it is 

based: A historical approach for didactical purposes‖, in W-S. Horng, F-L. Lin (eds) Proceeding of the 

HPM Conference “History in Mathematics Education: Challenges for a new millennium”, National 

Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, vol II pp.31-51.  

-C. Tzanakis, 2002, ―On the relation between Mathematics and Physics in undergraduate teaching‖ in 

I. Vakalis, D. Hughes Hallett, Ch. Kourouniotis, D. Quinney, C. Tzanakis (eds), Proceedings of the 

2nd International Conference on the Teaching and Learning of Mathematics (at the undergraduate 

level), John Wiley & Sons Inc. New York, ISBN 0-471-46332-9 (in electronic form). 

-K. Zormbala & C. Tzanakis, 2004, ―The concept of the plane in Geometry: Elements of the historical 

evolution inherent in modern views‖, Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 

vol.3, no1-2, pp.37-61. 

-Y. Thomaidis & C. Tzanakis, 2007, ―The notion of historical ―parallelism‖ revisited: Historical 

evolution and students‘ conception of the order relation on the number line‖, Educational Studies in 

Mathematics 66, 165–183. 

-Thomaidis, Y. & Tzanakis, C. 2008,  ―Original texts in the classroom‖, in E. Barbin, N. Stehlíková & 

C. Tzanakis (eds.) History and Epistemology in Mathematics Education, Proceedings of the 5
th
 

European Summer University, pp.49–61, Vydavatelský servis, Prague, Czech Republic. 

-M. Kourkoulos & C. Tzanakis, 2008, ―Enhancing students understanding on the Method of Least 

Squares: An interpretative model inspired by historical and epistemological considerations‖, in E. 

Barbin, N. Stehlíková & C. Tzanakis (eds.) History and Epistemology in Mathematics Education, 

Proceedings of the 5
th
 European Summer University, pp. 271-283, Vydavatelský servis, Prague, Czech 

Republic. 

-M. Kourkoulos & C. Tzanakis, 2009 (in print), ―History and students understanding of the variance in 

Statistics‖, Bulletin of the British Society of the History of Mathematics.   

-M. Kourkoulos & C. Tzanakis, 2010 (to appear), ―History of Statistics and Students' Difficulties to 

Comprehend Variance‖, in V. Katz & C. Tzanakis (eds) Recent Developments on Introducing a 

Historical Dimension in Mathematics Education, The Mathematical Association of America. 

ηα ειιεληθά 

-Κ. Σδαλάθεο, 1991, "Δίλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία αθεξεκέλσλ αιγεβξηθψλ δνκψλ ζην Λχθεην; Μηα 
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ηζηνξηθή πξνζέγγηζε",  Δπθιείδεο γ, ηεχρνο 28, ζει.24-34. 

-Κ. Σδαλάθεο, 1992, "Αλαδεηψληαο ηελ βέιηηζηε καζεκαηηθή παηδεία ηνπ δαζθάινπ: Μεξηθά 

παξαδείγκαηα", ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, ηεχρνο 65, ζει. 65-72. 

-Κ. Σδαλάθεο, 1992, "Ζ ζεσξία πηλάθσλ ζηελ κειέηε ησλ κηγαδηθψλ αξηζκψλ θαη ηεο ζεσξίαο ηεο 

ρεηηθφηεηαο", "Γηάζηαζε" ηεχρνο 3-4, ζει. 14-32. 

-Κ. Σδαλάθεο, 1993, "Ζ δηδαζθαιία ηεο κέηξεζεο γσληψλ, κήθνπο πεξηθεξείαο θαη εκβαδνχ θχθινπ 

ζην Γεκνηηθφ ρνιείν", ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, ηεχρνο 71, ζει. 65-70. 

-Κ. Σδαλάθεο, 1998, ―ξνη θαη πξνυπνζέζεηο ελφο επνηθνδνκεηηθνχ ξφινπ ηεο Ηζηνξίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζηελ δηδαζθαιία θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπο‖, Δξεπλεηηθή Γηάζηαζεο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ 

Μαζεκαηηθώλ 3, ζει.58-86. 

-Κ. Σδαλάθεο, Μ. Κνχξθνπινο, 1999, ―Ζ ηεθκεξίσζε ζηα Μαζεκαηηθά: Δπηζηεκνινγηθά δεηήκαηα 

θαη δηδαθηηθέο πξνεθηάζεηο‖, Πξαθηηθά 4
νπ

 Παλειιελίνπ πλεδξίνπ: Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθώλ θαη 

Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε, Π. Μηραειίδεο, Α. Κφιιηαο, Α. Μαξγεηνπζάθε (επηκ.), Δθδφζεηο 

Έιιελ, Αζήλα, ζει. 433-441. 

-Κ. Σδαλάθεο, Μ. Κνχξθνπινο, 2000, "Ζ Παξνρή καζεκαηηθήο παηδείαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

καζεκαηηθνχ ζθέπηεζζαη: Ζ πεξίπησζε ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο", ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, ηεχρε 

111, ζει.66-73 & 112 ζει. 61-74.  

-Μ. Κνχξθνπινο, Κ. Σδαλάθεο, Κ. Θενινγίηνπ, 2000,"Ζ Δπθιείδεηα Γεσκεηξία ζην Γεκνηηθφ 

ρνιείν: Παξαδείγκαηα θαη πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε", ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, ηεχρε 113, ζει.64-76 & 

114 ζει. 75-81. 

-Κ. Σδαλάθεο, 2000,"θέςεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε δηδαζθαιία θπζηθψλ ελλνηψλ θαη 

λφκσλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν", Themes in Education vol. 1 No3, pp.289-314. 

-Γ. Θσκατδεο, Κ. Σδαλάθεο, 2006, ―Αλάγλσζε ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ θαη ζπδεηήζεηο γηα ηελ έλλνηα ηεο 

απφδεημεο ζε κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο Δπθιείδεηαο γεσκεηξίαο‖, ζην Γ. Θσκατδεο, Ν. 

Καζηάλεο, Κ. Σδαλάθεο (επηκ.), Ηζηνξία & Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε, Δθδφζεηο Εήηε, Θεζζαινλίθε, 

ζει. 253-272. 

-Κ. Σδαλάθεο, 2009, «Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ  ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη 

καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο: πδήηεζε ζρεηηθά κε ηα ππέξ θαη ηα θαηά, βάζεη ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο», 

ζην Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ (επηκ.) Ζ Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε ηεο 

Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ, Δθδφζεηο Εήηε, Θεζζαινλίθε, ζει.17-39. 

-Μ. Κνχξθνπινο, Κ. Σδαλάθεο, (ππφ δεκνζίεπζε) «Ζ ηζηνξία θαη ε θπζηθή σο ρξήζηκεο πεγέο 

βνήζεηαο γηα ηελ δηδαζθαιία βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο ζηαηηζηηθήο: Δπηζηεκνινγηθά ζρφιηα θαη 

δηδαθηηθέο παξαηεξήζεηο», 16 ζειίδεο, ζην Μ. Καιδξπκίδνπ, Υ. αθνλίδεο, Μ. Σδεθάθε (επηκ.) 

Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ: Θεσξεηηθέο θαη Δξεπλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο, Θεζζαινλίθε. 

 Δπηκέιεηεο ζπιινγηθώλ ηόκσλ θαη πξαθηηθώλ ζπλεδξίσλ 

1. Πρακτικά της 1ης Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών, ΠΣΓΔ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Μ. 

Κνύξθνπινο, Κ. Σδαλάθεο, Γ. Σξνύιεο (επηκ.), 1998 (299 pages), δίγισζζε έθδνζε ζηα 

ειιεληθά & γαιιηθά. 

2. Πρακτικά της 2ης Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών, ΠΣΓΔ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Μ. 

Κνύξθνπινο, Κ. Σδαλάθεο, Γ. Σξνύιεο (επηκ.), 2000 (302 pages),  

3. Proceedings of the 2nd International Conference on the Teaching of Mathematics (at the 

undergraduate level), Editors: I. Vakalis, D. Hughes-Hallett, Ch. Kourouniotis & D. Quinney; 

J. Wiley & Sons Inc. New York, 2002; in electronic form (ISBN 0-471-46332-9).  

4. Πρακτικά της 3ης Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών, ΠΣΓΔ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Μ. 

Κνύξθνπινο, Κ. Σδαλάθεο, Γ. Σξνύιεο (επηκ.), 2003 (316 pages);  

5. “The role of the History of Mathematics in Mathematics Education” Mediterranean Journal 

for Research in Mathematics Education special double issue, vol 3, Nos 1-2, 2004 (166 

pages), M-K. Siu,, C. Tzanakis (Guest Eds).  

6. Proceedings of the 4th International Colloquium on the Didactics of Mathematics, M. 

Kourkoulos, G. Troulis, C. Tzanakis (eds), University of Crete, Greece, 2005, δχν ηφκνη: vol. 

I, 325 ζει. ζηα ειιεληθά, vol. II, 276ζει. ζε αγγιηθά & γαιιηθά, ISBN 960-88712-3-9. 
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7. Proceedings of HPM 2004 & ESU 4, F. Furinghetti, S. Kaisjer, C. Tzanakis (eds), University of 

Crete, Greece, 2006, ISBN 960-88712-8-X (676 pages). 

8. Ηζηνξία & Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε, Γ. Θσκατδεο, Ν. Καζηάλεο, Κ. Σδαλάθεο (επηκ.), Δθδφζεηο 

Εήηε, Θεζζαινλίθε, 2006 (287 ζει.), ISBN 960-431-997-3. 

9. History and Epistemology in Mathematics Education: Proceedings of the Fifth European Summer 

University (ESU 5), E. Barbin, N. Stehlikova, C. Tzanakis (eds), Vydavatelsky servis, Plzeň, Prague, 

Czech Republic, 2008  (902 pages), ISBN 978-80-86843-19-3. 

10. Proceedings of HPM 2008: The HPM Satellite Meeting of ICME 11, R. Cantoral, F. Fasanelli, A. 

Garciadiego, R. Stein, C. Tzanakis (eds), Mexico City 2008. In electronic form. 

11. Proceedings of the 5th International Colloquium on the Didactics of Mathematics M. 

Kourkoulos, C. Tzanakis (eds), University of Crete, Greece, 2009, vol. I (ειιεληθά) , vol. II 

(αγγιηθά & γαιιηθά), ISBN 978-960-87898-1-4. 

12. Recent developments on introducing a historical dimension in mathematics education, (in 

preparation), V. Katz, C. Tzanakis (eds), The Mathematical Association of America. 

 

6. ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ – ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

 Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη ζπληνληζκόο-δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε επηζηεκνληθέο νκάδεο  

1. Η Γιεθνήρ Γιημεπίδα ηηρ Γιδακηικήρ Μαθημαηικών  ζην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

Πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα πνπ νξγαλψλεηαη απφ ηνπο Μ. Κνχξθνπιν & Κ. Σδαλάθε θάζε 2 ή 3 

ρξφληα απφ ην 1998
8
. Ξεθίλεζε σο κηα ηνπηθή δξαζηεξηφηεηα κε δηεζλή ζπκκεηνρή, κε ζηφρν: (α) ηελ 

παξνπζίαζε ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ζε δσηηθά ζέκαηα ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ γηα φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα λα ελεκεξψλεηαη 

γηα ηα ζεκαληηθά ζχγρξνλα δεηήκαηα ζηελ πεξηνρή απηή, (b) ηελ επθαηξία γφληκεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ ειιήλσλ εξεπλεηψλ θαη δηαθεθξηκέλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο απφ ην εμσηεξηθφ, (c) ηελ 

έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ηα πξνβιήκαηα ζηελ δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ 

νπνηαζδήπνηε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζπζρεηίδνληαη κε εθείλα ησλ άιισλ βαζκίδσλ θαη άξα, ε 

επαθή, ζπλεξγαζία θαη αιιεινθαηαλφεζε κεηαμχ ησλ δαζθάισλ ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ 

εξεπλεηψλ ηεο δηδαθηηθήο καζεκαηηθψλ είλαη νπζηψδεο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. ε θάζε Γηεκεξίδα ζπκκεηέρνπλ πεξίπνπ 300 άηνκα (δάζθαινη θαη 

θαζεγεηέο ζρνιείνπ, παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη, θνηηεηέο καζεκαηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ 

θιπ). Έρνπλ δνζεί θεληξηθέο νκηιίεο απφ δηαθεθξηκέλνπο πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο
9
. Οη 

ππνβαιιφκελεο εξγαζίεο θξίλνληαη απφ κέιε ηεο Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο θαη ηα απνδεθηά 

θείκελα δεκνζηεχνληαη ζηα Πξαθηηθά ησλ Γηεκεξίδσλ
10

. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε δηνξγάλσζε 

απηή έρεη θαζηεξσζεί ζε έλα ζνβαξφ δηεζλέο γεγνλφο πνπ δηνξγαλψλεηαη αλά δηεηία ή ηξηεηία, 

εγείξνληαο ην δηεζλέο ελδηαθέξνλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ δηεζλή πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο ππνβνιήο εξγαζηψλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δηεκεξίδεο, κε πνιχ κεγάιε δηεζλή 

αληαπφθξηζε θαη ζπκκεηνρή απφ φιν ηνλ θφζκν. 

2. Η διεθνήρ ομάδα μελέηηρ HPM Group: The International Study Group on the Relations between 

the History and Pedagogy of Mathematics - an ICMI affiliated Group 

(α) Πξφεδξνο ηεο νκάδαο ηελ πεξίνδν 2004-2008. 

(β) Γηαρεηξηζηήο ηεο ηζηνζειίδαο ηεο νκάδαο απφ ην 2004 (http://www.clab.edc.uoc.gr/HPM/). 

(γ) ρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά): 

(i) Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθώλ & Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε: Μηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, 

                                                 
8
Η 1

ε
 Γηεκεξίδα έγηλε ην 1998 θαη νη άιιεο ην 2000, 2003, 2005, 2008. Η 6

ε
 Γηεκεξίδα αλακέλεηαη λα 

γίλεη ηνλ Απξίιην 2011. 
9
Π.ρ. A. Arcavi, M. Artigue, E. Barbin., B. Barton, G. Brousseau, T. Dreyfus, R. Duval, G. Fauvel,, F. 

Furinghetti, C. Hoyles, A. Kuzniak, R. Noss, M-K. Siu, G. Vergnaud. 
10

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο Γηεκεξίδεο θαη ηα Πξαθηηθά ηνπο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο 
http://www.edc.uoc.gr/5colloquium/ 
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Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 1997. πλδηνξγαλσηήο καδί κε ηνπο Γ. Θσκατδε, Ν. Καζηάλε. 

Διιεληθή ζπλάληεζε πξνεηνηκαζίαο πξηλ ην Study Conference, Luminy, France 1998, πνπ 

νδήγεζε ζην ζπιινγηθφ ηφκν ηεο ICMI Study on the History in mathematics Education. 

(ii) Third European Summer University on the History and Epistemology in mathematics 

Education, Leuven, Belgium 1999; invited plenary talk. 

(iii) Topic Study Group 17: The role of the history of mathematics in mathematics education at 

ICME 10, Copenhagen 2004; co-chair of the group together with M-K. Siu. 

(iv) Ηζηνξία θαη Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε, Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2006; ζπλδηνξγαλσηήο 

καδί κε ηνπο Γ. Θσκατδε, Ν. Καζηάλε. πλάληεζε ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο ηεο HPM Group.  

(v) Fifth European Summer University on the History and Epistemology in mathematics Education, 

Prague, Czech Republic, 2007; main organizer together with E. Barbin & N. Stehlikova. 

(vi) The ASG Meeting of the HPM Group at the 11
th
 International Congress of Mathematics 

Education (ICME 11), Monterrey, Mexico 2008; organizer; 

(vii) The HPM Satellite Meeting (HPM 2008) of the 11
th
 International Congress of Mathematics 

Education (ICME 11), Mexico City, Mexico, 2008; chair of the meeting and main organizer together 

with R. Cantoral, F. Fasanelli, A. Garciadiego & B. Stein; 

(viii) The Role of History of Mathematics in Mathematics Education: Theory and Research, the 

WG15 of CERME 6 (Congress of the European Society for Research in Mathematics Education), 

2009, Lyon, France; co-chair together with F. Furinghetti, U. Th. Jankvist, J-L. Dorier, J. van Maanen. 

(viii) History in mathematics education, the WG12 of CERME 7 (Congress of the European 

Society for Research in Mathematics Education), 9-13/2/2011, Rzeszow, Poland; co-chair together 

with U. Th. Jankvist, S. Lawrence, J. van Maanen. 

(ix) The History of Mathematics for Supporting an Interdisciplinary Approach to Mathematics 

Education, Survey Team at the 12
th
 International Congress of Mathematics Education (ICME 12), 

Seoul, Korea, 8-15/7/2012; chair of the team. 

3. Άλλερ διοπγανώζειρ 

(α) Νεώηεξεο Δμειίμεηο ζηελ Βαξύηεηα, V, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 1992. Βαζηθφο δηνξγαλσηήο καδί κε 

ηνλ Σ. Παπαθψζηα. Σν 5
ν
 θαηά ζεηξά παλειιήλην ζπλέδξην πάλσ ζε ζέκαηα ηεο Γεληθήο Θεσξίαο ηεο 

ρεηηθφηεηαο θαη ηεο Κνζκνινγίαο. 

(β) 2nd International Conference on the Teaching of Mathematics (at the undergraduate level), 

(ICTM 2) University of Crete, Greece, 2002; main organizer together with I. Vakalis, D. Hughes-

Hallett, Ch. Kourouniotis & D. Quinney. Γηεζλέο ζπλέδξην πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην 1998 θάζε 4 

ρξφληα ζηελ Διιάδα, ή ζε γεηηνληθέο ρψξεο. ην ICTM 2  έγηλαλ 420 παξνπζηάζεηο απφ 

ζπκκεηέρνληεο πνπ πξνεξρφηαλ απφ 65 ρψξεο απφ φιν ηνλ θφζκν. 

  

 πκκεηνρή σο θξηηήο ή κέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο πεξηνδηθώλ, δηεζλώλ ή 

ειιεληθώλ ζπλεδξίσλ 

-Member of the Editorial Board of the European Journal of Physics απφ ην 2000. 

-Member of the Editorial Board of the Far East Journal of Mathematical Education απφ ην 2006. 

-Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ Hellenic Mathematical Society Journal in 

Mathematics Education ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο, απφ ην 2006. 

-Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ Έξεπλα ζηελ Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο 

Έλσζεο Διιήλσλ Δξεπλεηψλ ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ, απφ ην 2007. 

-Member of the Advisory Board of the International Study Group on the Relations between History 

and Pedagogy of Mathematics (the HPM Group), affiliated to ICMI θαη πξφεδξνο ηεο νκάδαο ηελ 

πεξίνδν 2004-08. 

-Μέινο ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δξεπλεηψλ ηεο 

Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

-Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο πνιιψλ δηεζλψλ θαη ειιεληθψλ ζπλεδξίσλ. 
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-Κξηηήο ζην General Relativity & Gravitation.  

-Κξηηήο ζην Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa. 

-Κξηηήο ζην Themes in Education.  

 

 πκκεηνρή σο εθιέθηνξαο ή εηζεγεηήο ζε ηξηκειείο επηηξνπέο πιήξσζεο ζέζεο 

κέινπο ΓΔΠ 

Μέινο ζε 12 εθιεθηνξηθά ζψκαηα γηα ηελ εθινγή κειψλ ΓΔΠ ζε δηάθνξα παλεπηζηεκηαθά 

ηκήκαηα (Σκήκαηα Μαζεκαηηθψλ Παλ/κίνπ Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο, Αηγαίνπ, Παηξψλ, 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα ΓΔ Παλ/κίνπ Αζελψλ, Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο 

Παλ/κίνπ Θεζζαινλίθεο, Ησαλλίλσλ, Κξήηεο, Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο & Φπρνινγίαο, 

Παλ/κίνπ Αζελψλ, Αλνηθηφ Παλ/κην Κχπξνπ) εθ ησλ νπνίσλ ζε 7 σο εηζεγεηήο.  

 

7. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

Πποπηςσιακό επίπεδο 

ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο:  

(α) Μαζεκαηηθά: Γεσκεηξία, ηνηρεία Θεσξίαο Αξηζκψλ, Βαζηθέο αιγεβξηθέο έλλνηεο, 

ηνηρεία Μαζεκαηηθήο Αλάιπζεο, Θέκαηα ηζηνξίαο θαη επηζηεκνινγίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ, 

Δλφηεηεο απφ ην πξφγξακκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ηνηρεία Λνγηθήο θαη 

Φηινζνθίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ, Δηζαγσγή ζηελ Θεσξία Πηζαλνηήησλ θαη ηελ ηαηηζηηθή. 

(β) Φπζηθή: Δηζαγσγή ζηελ Αζηξνθπζηθή, Γε θαη χκπαλ, Βαζηθέο Έλλνηεο Φπζηθήο, 

Θέκαηα ηζηνξίαο θαη επηζηεκνινγίαο ηεο Φπζηθήο, Φπζηθή Γεσγξαθία. 

(γ) ρνιηθή Πξαθηηθή: Δπφπηεο ηεο νκάδαο ρνιηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  4
νπ

 επηπέδνπ ζηελ 

θαηεχζπλζε ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (1995-2005). πληνληζηήο ζπλνιηθά ηεο ρνιηθήο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο 4
νπ

 επηπέδνπ (2001-2005).  

(δ) Δπνπηεία πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθήο ζε 

πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη θνηηεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ―Δμνκνίσζεο‖.  

Δθηφο ηνπ ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο: 

-Γηαθνξηθή Γεσκεηξία (Μαζεκαηηθφ Σκήκα Παλ/κίνπ Κξήηεο) 

-Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ (Μαζεκαηηθφ Σκήκα Παλ/κίνπ Αηγαίνπ) 

-Γεληθά Μαζεκαηηθά, Αξηζκεηηθή Αλάιπζε (ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, ΣΔΗ Ζξαθιείνπ) 

-Γεσκεηξία, Μαζεκαηηθά, Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ  (ΠΔΚ Ζξαθιείνπ). 

 Άιιεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

(α) ε πξφγξακκα ηνπ ΠΔΚ Ζξαθιείνπ: "Μεζνδνινγία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Γεκνηηθφ 

ρνιείν", γηα ηελ επηκφξθσζε δαζθάισλ ΓΔ, (β) ζην Γηδαζθαιείν ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλ/κίνπ 

Κξήηεο: "Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ", (γ) πξφγξακκα "Δμνκνίσζεο Πηπρηνχρσλ Π.Α" ηνπ 

ΠΣΓΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο: "Βαζηθέο Έλλνηεο Φπζηθήο". 

Μεηαπηςσιακό επίπεδο 

Α. Διδαζκαλία 

- Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή (ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, παξάδνζε, 2000 κέρξη ζήκεξα). 

- Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ  (Μαζεκαηηθφ Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, παξάδνζε, 2002-2003). 

Β. Δπηηξνπέο κεηαπηπρηαθώλ & δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ  

Β.1 ΠΣΓΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο 

(α) Δπόπηεο 3 κεηαπηπρηαθώλ  εξγαζηώλ  1
νπ

 θχθινπ ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ 

(β) Μέινο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο 13 κεηαπηπρηαθψλ  εξγαζηψλ  1
νπ

 θχθινπ ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο 

Μαζεκαηηθψλ θαη Γηδαθηηθήο ηεο Φπζηθήο. 
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(γ) Δπόπηεο 2 δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ ζην ΠΣΓΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο: 

(δ) Μέινο ηεο επηακεινύο επηηξνπήο 3 δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ: 

Β.2 Δθηφο ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο  

(α)  Μέινο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο 1 δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο  ΠΣΓΔ ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ,  

(β) Μέινο ηεο επηακεινύο επηηξνπήο 2 δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Université Libre de 

Bruxelles, θαη Σκήκα Μαζεκαηηθψλ Παλ/κίνπ Αζελψλ,  

(γ)  Μέινο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο 3 κεηαπηπρηαθώλ  εξγαζηώλ 1
νπ

 θχθινπ ζην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ 

ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο.  

8. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ

(α) Πξφεδξνο ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (απφ ην 2007). 

(β) Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (2001-

07). 

(γ) Μέινο ηνπ Γ ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο (απφ ην 2001). 

(δ) Μέινο ησλ αθνινχζσλ, δηαξθνχο ιεηηνπξγίαο επηηξνπψλ ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο:  

-Δπηηξνπή πνπδψλ (1992-2005),  

-Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (απφ ην 2001), θαη Γηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ (απφ ην 2007), 

-Δπηηξνπή Δηζαγσγηθψλ Μεηαπηπρηαθψλ Δμεηάζεσλ  (απφ ην 1995), 

-Δπηηξνπή βηβιηνζήθεο (απφ ην 2000). 

(ε) Μέινο ηεο πγθιήηνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο (απφ ην 2007).  

(ζη) πληνληζηήο ηεο δηαηκεκαηηθήο επηηξνπήο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο νξγάλσζεο ζπλεδξίσλ & ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα (απφ ην 2009) 

(δ) Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ίηηζεο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο (απφ ην 2009). 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΣΡΗΥΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ 

ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

Ονοματεπώνυμο:   Σριχάκη Κυριακή 
πατρώνυμο:  Ηλίας 
μητρώνυμο:  Ζαμπία 
Τόπος γέννησης:  Αρκαλοχώρι Κρήτης 
E-mail :  ktrichaki@edc.uoc.gr / strichaki@yahoo.com 
Κιν. Τηλέφωνο:  

Ακαδημαϊκή θέση: 

-
Ε.Ε.ΔΙ.Π- Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού- του 

Παιδαγωγικού Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της χολής Επιστημών 

της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο:  

«Μουσική με έμφαση στη Μουσικοπαιδαγωγική»  

ΠΟΤΔΕ 

Προπτυχιακές σπουδές 
Ιούνιος 1996 Πτυχίο Αρμονίας Προοδευτικό Ωδείο Ηρακλείου 
Ιούνιος 1998 Πτυχίο Ωδικής  Προοδευτικό Ωδείο Ηρακλείου 
Ιούνιος 1999 Πτυχίο Πιάνου  Προοδευτικό Ωδείο Ηρακλείου 
Ιανουάριος 2000 Πτυχίο Αντίστιξης Προοδευτικό Ωδείο Ηρακλείου 

mailto:ktrichaki@edc.uoc.gr
mailto:strichaki@yahoo.com
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1999- 2002  BA in Music (in CCS)   University of Sussex (Μ. Βρετανία)  
ειδίκευση στη ύνθεση και Ενορχήστρωση  

1999- 2001 Τποτροφία πιάνου από το Πανεπιστήμιο του Sussex στην Ακαδημία 
London Guildhall School of Music and Drama (Μ. Βρετανία) υπό τη 
μαθητεία του Καθηγητή Eugene Asti 

 Μεταπτυχιακές σπουδές 

2002- 2003  MA in Community Music  University of York (Μ. Βρετανία) 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών πάνω στις εφαρμογές της μουσικής σε 

διάφορα κοινωνικά σύνολα και κυρίως σε παιδιά.  

Εξειδίκευση στη  Μουσική Εκπαίδευση- Music Education  
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΦΕΣΙΚΗ ΜΕ ΜΟΤΙΚΗ   
  
 
1999-  2001 υνοδός πιάνου- accompanist- της χορωδίας δωματίου του Πανεπιστημίου 

του Sussex- Sussex Chamber Choir  
2002-  2003 Τπεύθυνη και συντονιστικό στέλεχος ‘μουσικών εργαστηρίων’ σε δημοτικά 

σχολεία και γυμνάσια σε διάφορες πόλεις της Μ. Βρετανίας 
2003 Εκπαιδευτικός μουσικής στο Μουσικό Οργανισμό ‘OPERA NORTH’ στο 

Leeds (Μ. Βρετανία) ως μέρος του μεταπτυχιακού όπου ασχολήθηκα με 
διάφορα projects βασισμένα στη διάδοση ειδών μουσικής με τη δράση και 
την πρακτική συμμετοχή των μετεχόντων. Σα συγκεκριμένα projects 
αφορούσαν σύνολα παιδιών με ή χωρίς ειδικές δεξιότητες.    

2004-   2005  Εκπαιδευτικός μουσικής και υπεύθυνη σχολικών εκδηλώσεων στο Πρότυπο 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ‘ο Υραγκολίνος’, Γλυφάδα, Αθήνα 

2004-   2008   υνθέτις μουσικής στο Θεάτρου ‘Μορφές’- Ηράκλειο, Κρήτης  
2004- 2006   Εκπαιδευτικός μουσικής σε διάφορα Δημόσια δημοτικά σχολεία 
2005-   2008  Καθηγήτρια Ανωτέρων Θεωρητικών και Πιάνου στο Προοδευτικό Ωδείο 
2008-   2009 Διδάσκουσα Μουσικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

 

 

 

 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ και ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

  

 Μέλος της οργανωτικής επιτροπής και ομιλήτρια στο συνέδριο «Ελληνικός και Σούρκικος 

Πολιτισμός», Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠΣΔΕ, Ρέθυμνο, Οκτώβριος 2009  

 υντονισμός μουσικών εργαστηρίων με συμφοιτητές μου κατά τη διάρκεια των 

μεταπτυχιακών σπουδών μου στο πανεπιστήμιο του York σε διάφορα σχολεία της πόλης του 

York. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μετέπειτα πρόσληψη μου ως υπεύθυνη μουσικών 

εργαστηρίων από σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και του μουσικού οργανισμού 

Opera North    

 υμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ‘Student tutoring’- διδασκαλία σε παιδιά γυμνασίου με 
τη χρήση εναλλακτικών μορφών μάθησης-  κατά τη φοίτηση στο πανεπιστήμιο του York 

 Πρόεδρος της χορωδίας ‘University Chorus’ του Πανεπιστημίου του Sussex και υπεύθυνη 
για τη διοργάνωση και το σχεδιασμό κοντσέρτων και μουσικών δρώμενων  

 υμμετοχή και κυρίως διοργάνωση διάφορων πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Αρκαλοχώρι 
Ηρακλείου Κρήτης  



 251 

 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ        

  

Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες σχετίζονται με τη μουσική εκπαίδευση. Ιδιαίτερη 

σημασία δίδεται στην ευρύτερη διάδοση απαιτητικών μορφών μουσικής στα παιδιά, στην 

αναβάθμιση της μουσικής δραστηριότητας των παιδιών στον Ελλαδικό χώρο, καθώς και 

στην ανάδειξη της διαθεματικότητας με βάση τις τέχνες στην ελληνική εκπαίδευση. Η 

ενασχόληση μου με άλλες μορφές τέχνης  (μαθήματα φωνητικής, κλασικού χορού, θέατρο) 

με βοήθησε ώστε να στοχεύω σε μία ευρύτερη διαθεματική προσέγγιση. 

Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική η καθεαυτή μουσική εξέλιξή μου. Μεγάλη σημασία δίνω 

στη συνέχιση της συνθετικής μου δραστηριότητας.   

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ          

  

Προπτυχιακό διδακτικό έργο  

 τόχος των μαθημάτων είναι η ανάπτυξη της μουσικότητας των φοιτητών. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την προοδευτική και συνεχή καλλιέργεια της δημιουργικότητάς τους. Οι 

μουσικές γνώσεις αποκομίζονται κυρίως έμμεσα αλλά ουσιαστικά, μέσα από δραστηριότητες 

και μουσικά εργαστήρια.  

 Διδασκαλεία σε φοιτητές του προγράμματος ERASMUS 

 υν-εποπτεία πτυχιακών εργασιών 

 Δημιουργία χορωδίας  

 

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΦΕΙΑ          

  

 Παρακολούθηση πολλαπλών σεμιναρίων πάνω στη μουσική και στην εκπαίδευση 

 ολίστ (πιάνου) της συμφωνικής ορχήστρας του Πανεπιστημίου Sussex (1999-2002) 

 ολίστ πιάνου σε συναυλίες και μουσικές βραδιές  

 Μέλος του Διεθνούς υμβουλίου Φορού CID- International Dance Company – UNESCO 

 Μέλος Π.Ε.Ε.Μ.Δ.Ε- Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Δημόσιας Εκπ /σης   
 Μέλος του Συλλόγου Μουσικών του Πανεπιστημίου του Sussex και York 
 Μέλος της ‘ορχήστρας Samba’ του πανεπιστήμιου York, με την οποία λάβαμε μέρος σε 

διάφορα φεστιβάλ σε όλη τη Βόρεια Αγγλία και σε πολλές συναυλίες του πανεπιστημίου 
 Μέλος της χορωδίας ‘University Chorus’του Πανεπιστημίου του Sussex   
 Φορογράφος της παιδικής και νεανικής θεατρικής ομάδας Αρκαλοχωρίου  
 Μέλος της θεατρικής ομάδας Αρκαλοχωρίου  
 Μέλος της χορωδίας του Δήμου Ηρακλείου (Soprano) και του Προοδευτικού Ωδείου 
 Γνώστης προγραμμάτων Η/Τ και μουσικών προγραμμάτων Η/Τ: Sibelius και Finale για 

μουσική γραφή και Cubase και Audigy για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
 Ξένες Γλώσσες:: Αγγλικά- Proficiency και Diploma in English Teaching, Γαλλικά- Delf, 

Γερμανικά και Ιταλικά: μουσική ορολογία 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ ΑΠΑΗΑ 

1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Ολνκαηεπψλπκν: Υαηδεδάθε Αζπαζία 

Παηξψλπκν: Γεψξγηνο 

Μεηξψλπκν: νθία 

ηειέθσλα 28310-77613, 53763 
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e-mail aspahatz@edc.uoc.gr 

 

 Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Π.Σ.Γ.Δ 

 Αληηθείκελν ηεο ζέζεο βάζεη ηνπ ΦΔΚ δηνξηζκνχ: Κνηλσληνγισζζνινγηθέο θαη 

ςπρνγισζζνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο δηγισζζίαο 

 

2. ΠΟΤΓΔ 

 Πηπρίν ηνπ Tκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Aξηζηνηέιεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (1986) 

 Μaster of Arts in Theoretical Linguistics απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Reading, Hλσκέλν 

Bαζίιεην (1987) 

 Ph.D. απφ ην Vrije Universiteit ησλ Bξπμειιψλ (1994) ζηε Γισζζνινγία (κε 

ππνηξνθία ηνπ Η.Κ.Τ.). 

 

 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΘΔΔΙ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

 

Μέρξη ηελ εθινγή κνπ ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο δίδαμα σο δηδάζθνπζα ζχκθσλα 

κε ην Π.Γ. 407/80 ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη ζην Σκήκα 

Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μ.Μ.Δ. ηνπ Α.Π.Θ. Έρσ επίζεο εκπεηξία απφ ηε Μέζε εθπαίδεπζε (1996-1998).  

 

4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ 
1. Κνηλσληνγισζζνινγία κε έκθαζε ζε θαηλφκελα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε γισζζηθή επαθή 

(αηνκηθή & θνηλσληθή δηγισζζία, γισζζηθή δηαηήξεζε,   γισζζηθή κεηαζηξνθή, ελαιιαγή 

θσδίθσλ, θ.α.) 

2. Γηδαθηηθή ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο θαη Δθπαίδεπζε κεηνλνηήησλ 

 

 

5. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ & ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ  

Έρσ δεκνζηεχζεη πάλσ απφ 25 άξζξα ζε Πξαθηηθά Γηεζλψλ ζπλεδξίσλ, επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά θαη ζπιινγηθνχο ηφκνπο.  

 

ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΤΝΔΓΡΗΧΝ: Βάκβνπθαο , Μηρ. & Α. Υαηδεδάθε (επηκ.) Μάζεζε θαη 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο κεηξηθήο θαη σο δεύηεξεο γιώζζαο. (Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν, 6-8 Οθησβξίνπ 2000). Αζήλα: Aηξαπφο. 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ 

«Βήκαηα Μπξνζηά 1, 2, 3». (εγρεηξίδηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο γιψζζαο)  

 

ΆΛΛΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Ζ ΒΗΒΛΗΑ 
πκκεηνρή ζην: Μηρ. Γακαλάθεο (επηκ.) (2004) Θεσξεηηθό Πιαίζην θαη Πξνγξάκκαηα πνπδώλ γηα 

ηελ ειιελόγισζζε εθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά. ΔΓΗΑΜΜΔ, Ρέζπκλν.  

 

 

 

6. ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ – ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

 

ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΤΝΔΓΡΗΧΝ, ΖΜΔΡΗΓΧΝ θιπ 

mailto:aspahatz@edc.uoc.gr
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Τπήξμα κέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ γηα ηε Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ηεο 

ειιεληθήο σο κεηξηθήο θαη σο δεύηεξεο γιώζζαο (Οθηψβξηνο 2000) ηα Πξαθηηθά ηνπ νπνίνπ θαη 

επηκειήζεθα καδί κε ηνλ θαζεγεηή θ. Βάκβνπθα. Δπίζεο, ηνλ Μάην 2008 δηνξγάλσζα ζην Π.Σ.Γ.Δ. 

ηελ Ζκεξίδα γηα δαζθάινπο θαη λεπηαγσγνχο κε ζέκα «Ζ δηαρείξηζε ηεο πνιπγισζζίαο ζην ζρνιείν». 

 

 

ΤΝΣΟΝΗΜΟ-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΘΔΔΗ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΟΜΑΓΔ, ΟΡΓΑΝΧΔΗ, 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ, ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΚΛΠ 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
επηέκβξηνο 2001-Γεθέκβξηνο 2004 θαη Ννέκβξηνο 2005-Ηνχληνο 2007: Δπηζηεκνληθψο Τπεχζπλε γηα 

ην πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ «Πξαθηηθή Άζθεζε θνηηεηψλ» ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο. 

Ηαλνπάξηνο 2007- Μάηνο 2008: Τπεχζπλε γηα ηελ επηκφξθσζε ζην ππνέξγν «Έληαμε παηδηώλ 

παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ ζην ζρνιείo- γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε» πνπ πινπνηείηαη ζηελ 

πεξηθέξεηα Κξήηεο. 

 

Μέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Δπηζηήκεο Αγσγήο θαη ππεχζπλε γηα 

ηε θηινινγηθή ηνπ επηκέιεηα. 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Χ ΚΡΗΣΖ Ζ ΜΔΛΟ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (SCIENTIFIC/ADVISORY 

BOARD) ΠΔΡΗΟΓΗΚΧΝ, ΓΗΔΘΝΧΝ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΤΝΔΓΡΗΧΝ ΚΛΠ 

 

Γηεηέιεζα Τπεχζπλε χληαμεο (καδί κε ηελ Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλ/κηνπ 

Αηγαίνπ θ. Διέλε θνχξηνπ) ηεο ελφηεηαο Πνιπγισζζία θαη πνιππνιηηηζκηθόηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε 

ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ κε ηίηιν Γισζζηθόο Τπνινγηζηήο. Πεξηνδηθή έθδνζε ηνπ 

Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο γηα ηε Γιώζζα θαη ηε Γισζζηθή Αγσγή. (ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ). 

Έρσ δηαηειέζεη θξηηήο ζηα πεξηνδηθά Δπηζηήκεο Αγσγήο, Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία (ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο) θαη ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ.  

 

 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ζ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ  

 
Ηνχιηνο 2002-Γεθέκβξηνο 2004 θαη Οθηψβξηνο 2005-Ηνχληνο 2007:  ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ «Δληαμε Παηδηώλ Οκνγελώλ ζην ρνιείν-Παηδεία Οκνγελώλ» κε Δπηζηεκνληθψο 

Τπεχζπλν ηνλ Καζ. Μηρ. Γακαλάθε, σο ππεχζπλε γηα ηελ νκάδα ζπγγξαθήο δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα 

νκνγελείο καζεηέο Γπκλαζίνπ (ζεηξά Πξάγκαηα θαη Γξάκκαηα, βηβιία «Βήκαηα Μπξνζηά 1», «Βήκαηα 

Μπξνζηά 2» θαη «Βήκαηα Μπξνζηά 3»). 

 

επηέκβξηνο 2001-Γεθέκβξηνο 2004 θαη Ννέκβξηνο 2005-Γεθέκβξηνο 2007: Δπηζηεκνληθψο 

Τπεχζπλε γηα ην πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ «Πξαθηηθή Άζθεζε θνηηεηώλ» ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλ/κίνπ 

Κξήηεο. 

 

Ηαλνπάξηνο 2007- Μάηνο 2008 : Τπεχζπλε γηα ηελ επηκφξθσζε ζην ππνέξγν «Έληαμε παηδηώλ 

παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ ζην ζρνιείo- γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε» πνπ πινπνηείηαη ζηελ 

πεξηθέξεηα Κξήηεο. 

 

Ννέκβξηνο 2007-Ηνχληνο 2008: πκκεηνρή ζην πξφγξακκα ηνπ ΔΠΠΑ Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

Β‘ζκηαο ζε ζέκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο (ζεκηλάξην «Γηδάζθσ θη εξεπλώ ηε δηδαζθαιία κνπ 

ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε») 

  

7. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 
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ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 
ην πιαίζην ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. δηδάζθσ θαηά θαηξνχο ηα αθφινπζα 

καζήκαηα:  

 Γηγισζζία θαη δίγισζζε εθπαίδεπζε (A06 04) 

 Γηδαθηηθή ηεο Διιεληθήο σο δεύηεξεο γιώζζαο: ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα (A06 

05) 

 Κνηλσληνγισζζνινγία  (πξώελ „Γιώζζα θαη γιώζζεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία‟) (Α05 05, 

πξώελ A06 06) 

 Ζ δηδαζθαιία ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο (Α06 07) 

 Μνληέια δίγισζζεο εθπαίδεπζεο (Α06 09) 

 Ζ γιώζζα θαη ε δηδαζθαιία ηεο: βαζηθέο έλλνηεο („Θεσξεηηθή γισζζνινγία‟) (Γ01 05) 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 

 

Έρσ επηβιέςεη σο θχξηα επηβιέπνπζα ηελ εθπφλεζε ηεζζάξσλ (4) εξγαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε 

Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ θαηεχζπλζε «Γηδαθηηθή ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο 

γιώζζαο» θαη επηβιέπσ κία ελ εμειίμεη κεηαπηπρηαθή εξγαζία (Η.Ξεληθάθε) θαη έρσ ζπκκεηάζρεη ζε 

αξθεηέο κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο σο κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο. 

Έρσ ζπκκεηάζρεη ζηελ ηξηκειή επηηξνπή δχν (3) δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ έρνπλ ππνζηεξηρηεί κε 

επηηπρία, κία ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ  θαη δχν ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο. 

 Δπίζεο είκαη ε θχξηα επηβιέπνπζα ζε κία δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ελ εμειίμεη ζρεηηθά κε ηε 

δηγισζζηθή ζπκπεξηθνξά Αιβαλψλ καζεηψλ Νεπηαγσγείνπ (Γ. ηηαξέληνπ) θαη ζπκκεηέρσ σο 

ζπλεπφπηξηα ζε δχν άιιεο:  

Σέινο, έρσ ζπκκεηάζρεη ζε αξθεηέο επηακειείο επηηξνπέο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ 

ππνζηεξίρηεθαλ ζην ΠΣΓΔ. 

 

Σέινο, ηνλ επηέκβξην 2007 ππήξμα εμσηεξηθή θξηηήο (external examiner) ζε δηαηξηβή πνπ 

ππνζηεξίρηεθε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Sussex ζην Μπξάηηνλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Ν. Γνγσλάο, 

"Ethnolinguistic Vitality and Language Maintenance in Second-Generation Migrants: A Study of 

Albanian and Egyptian Pupils in Athens"). 

 

 

 

8. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπδψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. θαη χκβνπινο 

πνπδψλ γηα ην 2007-8. 

 Δθπξφζσπνο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ζηε χγθιεην θαηά ην αθαδ. έηνο 2001-2002 

 Γλσξίδσ πνιχ θαιά ηελ Αγγιηθή θαη ηε Γαιιηθή, θαιά ηε Γεξκαληθή θαη ηελ Ηζπαληθή. 

 Σν θζηλφπσξν ηνπ 2000 απαζρνιήζεθα σο Δμσηεξηθή αμηνινγήηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Π.Π. 

«Aδειθνπνίεζε ζρνιηθώλ ηάμεσλ από δηαθνξεηηθά εζληθά, θνηλσληθά, θαη γισζζηθά 

πεξηβάιινληα: έλα ελαιιαθηηθό κνληέιν ζηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζώλ». 

 Μέινο ηνπ Διιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε απφ ην 2008. 

 Ηδξπηηθφ Μέινο ηεο Δηαηξείαο «Πνιχδξνκνλ» γηα ηε Γηγισζζία. 

 

 

 

ΓΗΑΛΔΞΔΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΛΖΖ 

 

1. Γηάιεμε κε ζέκα ηηο γισζζηθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ζηελ Διιάδα ζηηο 7 Απξηιίνπ 2006 

ζε εκεξίδα εξγαζίαο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ηελ πνιπγισζζία ζηελ Δπξψπε «Pluriel» 

(Institut de formation des maitres d‘Alsace - Universite Marc Bloch de Strasbourg) 
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2. Γηάιεμε κε ζέκα ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

ζηηο 14 Μαξηίνπ 2007 ζε εκεξίδα εξγαζίαο ηεο νκάδαο «Pluriel» θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ. 

3. πκκεηνρή κε εξγαζηήξην ζην 23
ν
 Παλειιήλην ζπλέδξην ηεο ΓΟΔ-ΠΟΔΓ (Λάξλαθα, Κχπξνο, 

21-25 Απξηιίνπ 2009) κε ζέκα «Σν γισζζηθό κάζεκα ζε πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα». 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΟΜΑΓΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

Ηνχιηνο 2002-Γεθέκβξηνο 2004 θαη Οθηψβξηνο 2005-Ηνχληνο 2007:  πκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ «Δληαμε Παηδηώλ Οκνγελώλ ζην ρνιείν-Παηδεία Οκνγελώλ» κε Δπηζηεκνληθψο 

Τπεχζπλν ηνλ Καζ. Μηρ. Γακαλάθε, σο ππεχζπλε γηα ηελ νκάδα ζπγγξαθήο δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα 

νκνγελείο καζεηέο Γπκλαζίνπ (ζεηξά Πξάγκαηα θαη Γξάκκαηα, βηβιία «Βήκαηα Μπξνζηά 1», «Βήκαηα 

Μπξνζηά 2» θαη «Βήκαηα Μπξνζηά 3»). 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΥΟΤΡΓΑΚΖ ΑΝΣΧΝΗΟ 

Ο  Αληψλεο Υνπξδάθεο θνίηεζε ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη ζπνχδαζε θιαζηθή 

θηινινγία θαη ηζηνξία ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (σο ππφηξνθνο ηνπ 

Η.Κ.Τ.). Δίλαη Γηδάθησξ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο νξβφλλεο. 

Σν 2004 εμειέγε Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζην νπνίν 

δηδάζθεη απφ ην 1990. Σα επηζηεκνληθά ηνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζην ρψξν ηεο Ηζηνξίαο 

ηεο παηδείαο θαη ζηε Γηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο.   

Δίλαη ζπγγξαθέαο επηά βηβιίσλ θαη εβδνκήληα πεξίπνπ κειεηψλ θαη άξζξσλ ζηελ ειιεληθή, 

αγγιηθή, γαιιηθή, ξσζηθή, πνξηνγαιηθή θαη αξαβηθή γιψζζα. Πβ. Δλδεηθηηθά: Aristote et 

l‟Education, Collection Pédagogues et Pédagogies, Νν 20, Presses Universitaires de France, 

Paris, 1998 (ε κειέηε απηή κεηαθξάζηεθε θαη θπθινθφξεζε θαη ζηελ πνξηνγαιηθή γιψζζα 

Aristóteles e a Educação, Edições Loyola, São Paulo, Brasil, 2001 θαη δεκνζηεχζεθε ζηε 

ξσζηθή ζην ζπιινγηθφ ηφκν κε ηίηιν Istoriya obrazovaniya i pedagogicheskoj mysli v epokhu 

Drevnosti, Srednevekovjya i Vozrozhdeniya /Ζ ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο θαηά ηελ 

Αξραηφηεηα, ηνλ Μεζαίσλα θαη ηελ Αλαγέλλεζε, επηκ. T. Matulis, Moscow, 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο, 2004), «Aristotle on the Necessity of Public Education by 
Randall Curren», in: The School Field. International Journal of Theory and Research 
in Education, volume  XIII, no 1/2, 2002, pp. 23-30 (το περιοδικό αυτό έκανε ειδικό 
αφιέρωμα στον γνωστό αμερικανό αριστοτελιστή Randall Curren και προσκάλεσε 
ειδικούς από όλο τον κόσμο που είχαν ασχοληθεί με τον Αριστοτέλη να συμβάλλουν 
στο αφιέρωμα αυτό), «Homo Historicus: How the Teaching of History and Culture 

Contribute to Shaping Future Citizens», in: The School Field. International Journal of Theory 

and Research in Education, volume XIII, no 6, 2002, 20ζ.  Ζ Παηδεία ζηελ Κξεηηθή Πνιηηεία 

(1898-1913), Αζήλα, εθδφζεηο Gutenberg, 2002, Από ηε κηθξντζηνξία ηεο παηδείαο. Έλα 

παηδηθό ιεύθσκα ηνπ 1900-1904, Αζήλα, εθδφζεηο Αηξαπφο, 2004, ―A global dimension via 

the teaching of the ancient world: theoretical concepts and an empirical approach from Greek 

primary textbooks‖, Mediterranean Journal of Educational Studies, 1/2(1996) 157-182, ― 

‗MADE IN…‘ or teaching history in a global age‖, ζην: Education of Ethnic Minorities: 

Unity and Diversity, 12
th

 World Congress Rethymno, Crete-Greece, May 9-12, 1997, Ellinika 

Grammata, Athens 1999, ζζ. 491-518, «La pathologie de la guerre et la pédagogie de la paix 

chez Thucydide», ζην: Etudes Helléniques, Αθηέξσκα: Thucydide. Théoricien des relations 

internationales, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Γαιιίδαο αθαδεκατθνχ θαη ειιελίζηξηαο Jaqueline de 

Romilly, vol . 6, no2, Automne 1998, pp. 159-182, ―History of Greek education‖ ζην: 

International Handbook on History of Education, Kadriya Salimova, Nan L. Dodde (eds.), 

Russian Pedagogical Agency, Moscow, 2000 (θαη ζηα ξσζηθά: Παηδαγσγηθή ησλ Λαψλ ηνπ 

Κφζκνπ. Ηζηνξία θαη χγρξνλε Δπνρή: Διιάδα), Kadriya Salimova, Nan L. Dodde, (eds.), 

Μφζρα, 2000, ζζ. 130-163, «La Formation tout au long de la vie: l‘origine et l‘évolution de 

sa conception de l‘antiquité à nos jours» (ζε ζπλεξγαζία), ζην: Actes de la Conférénce 

Internationale, Kolymbari (Crète), 26-29 octobre 2002, La Formation Initiale des Enseignants 
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et la Formation tout au Long de la Vie, Paris, Institut EPICE- INRP (sous la direction de Fr. 

Cross), 2005.  

Έρεη ζπλεξγαζηεί ζε πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ 

Πνιηηηζκνχ θαη ζηελ παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηα ειιελφπνπια ηνπ εμσηεξηθνχ, ζην 

πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Παηδεία Οκνγελώλ». Άιιεο επηζηεκνληθέο κειέηεο ηνπ αθνξνχλ 

ηελ «πνπδή ηεο Ηζηνξίαο θαη ηελ Οηθνπκεληθή Παηδεία κε Αθνξκή ηα Δγρεηξίδηα ηεο 

Οκνγέλεηαο», ζην: Διιελόγισζζε Δθπαίδεπζε ζην Δμσηεξηθό, Πξαθηηθά Παλειιήληνπ-

Παλνκνγελεηαθνύ πλεδξίνπ, Ρέζπκλν 26-28 Ηνπλίνπ 1998, Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., Ρέζπκλν 1999, ζζ. 

404-417, «Θεσξεηηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ Ηζηνξία θαη ζηνλ Πνιηηηζκφ: 

Πξνιεγφκελα ζηε ζχληαμε ελφο Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηα ειιελφπνπια ηνπ 

εμσηεξηθνχ», ζην ζπιινγηθφ ηφκν: Πξνιεγόκελα Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

Διιελόγισζζε Δθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά, Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., Ρέζπκλν, 2001, ζζ. 155-210, «Πξνο 

κηα ‗Ηζηνξία ηξίηνπ ρψξνπ‘: Εεηήκαηα δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ 

Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο», ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ κε ηίηιν «Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο 

Γηαζπνξάο: Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία», Μηράιεο Γακαλάθεο (επηκέιεηα), Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., 

Ρέζπκλν, 2004, 15-23. 

Έρεη ιάβεη κέξνο ζε δηεζλή θαη παγθφζκηα ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα, ηελ Δπξψπε θαη ηηο 

Ζ.Π.Α. θαη έρεη πξνζθιεζεί θαη έρεη δηδάμεη ζην Παλεπηζηήκην Saint John ηεο Νέαο Τφξθεο 

θαη ζην I.U.F.M. ηεο Académie de Créteil. Δπίζεο, έρεη δηδάμεη ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

ζε νκνγελείο εθπαηδεπηηθνχο γχξσ απφ ζέκαηα δηδαζθαιίαο Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ ζην 

Ρέζπκλν, ζηελ Αζήλα,  ζην Παξίζη, ζηε Νάπνιε, ζην Μφλαρν, ζην Βεξνιίλν, ζην Ακβνχξγν, 

ζηηο Βξπμέιιεο θαη ζην Λνλδίλν, ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Παηδεία 

Οκνγελψλ», Παλεπηζηήκην Κξήηεο/ ΤΠΔΠΘ (1997-2004). Έρεη πξνζθιεζεί απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Wisconcin-Madison, (σο θχξηνο νκηιεηήο ) απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, θαζεγεηή M. R. Olneck γηα 

δηάιεμε, ζην πιαίζην Δθπαηδεπηηθνχ πκπνζίνπ κε ζέκα: «Paideia: conversations on 

education and culture, ancient and modern», ζηηο 2-3 Μαΐνπ 2003 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

θαη απφ ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Μφζραο, Ρσζηθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ (απφ ηνλ θαζεγεηή 

Vitaly Bezrogov)  θαη ηεο νξβφλλεο, Παξίζη-5 (απφ ηνλ θαζεγεηή Michel Caillot) γηα κηα 

ζεηξά δηαιέμεσλ.  

Δίλαη κέινο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Παηδείαο (ISCHE), ππήξμε κέινο ηεο 

Γηεπηζηεκνληθήο Έλσζεο Αξραίνπ Θεάηξνπ (GITA, Montpellier III) θαη έρεη δηαηειέζεη 

Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Παγθφζκηαο Έλσζεο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο (AMSE/WAER). 

Τπήξμε, επίζεο, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο 

(ΠΔΔ), είλαη ηδξπηηθφ κέινο θαη Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΛ.Δ.Η.Δ. (Διιεληθή Δηαηξεία Ηζηνξηθψλ 

ηεο Δθπαίδεπζεο),. Σέινο, ζπλεξγάδεηαη κε ην Ηλζηηηνχην Ηζηνξίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Παηδείαο 

ηεο Ρψζηθεο Αθαδεκίαο ησλ Δπηζηεκψλ θαη κε ην Παλεπηζηήκην Παξίζη-5 ηεο νξβφλλεο. 

Έρεη δηαηειέζεη Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Πξφεδξνο ηνπ Γηδαζθαιείνπ «Μαξία Ακαξηψηνπ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο. 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ 

1. Πξνζσπηθά ζηνηρεία 

 

Ολνκαηεπψλπκν:   Αλαζηαζία  Φαξνπνχινπ-Γακαλάθε 

Ζκεξνκ. γέλλεζεο:   7-6-1949 

Σφπνο γέλλεζεο:             Κχξγηα Γξάκαο 

Οηθνγελ. θαηάζη:   έγγακε κε δχν παηδηά 

Θέζε:     Mέινο ΔΔΓΗΠ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο    

                          Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

Σαρ. δηεχζπλζε:   74100 Ρέζπκλν,ηαπξσκέλνο,Σ.Θ.61 

Ζιεθηξ. δηεχζπλζε:   apsarop @ edc.uoc.gr. 

Tει.:     28310 77592,28310 71998   
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2. πνπδέο 

1967  Απνιπηήξην Λπθείνπ απφ ην Λχθεην Γνμάηνπ Γξάκαο 

 

1969-1975 πνπδέο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Κνισλίαο  ζηε Γεξκαληθή Φηινινγία  θαη 

Γισζζνινγία σο θχξην θιάδν θαη  ζηελ Παηδαγσγηθή θαη Βπδαληηλνινγία σο 

δεπηεξεχνληεο θιάδνπο 

 

1975  Πηπρίν (Magister Artium) ζηνπο παξαπάλσ θιάδνπο 

 

3.Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 

 

1976-1979 Γηδαζθαιία ζε Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα  γηα έιιελεο καζεηέο ζην  Solingen θαη 

Leverkusen Γεξκαλίαο 

1979/80 (ρεηκεξηλφ εμάκελν) 1980 (εαξηλφ εμάκελν)  θαη 1980/81(ρεηκεξηλφ εμάκελν), 

δηδαζθαιία  ηεο Γεξκαληθήο  σο Ξέλεο Γιψζζαο ζην Λατθφ Παλεπηζηήκην ηεο πφιεο Ludwigshafen  

ζηε Γεξκαλία 

 

1981-82 Γηδαζθαιία ηεο  Γεξκαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο ζην ειιεληθφ Λχθεην ηνπ Mannheim 

θαη 

1982 - 85         ζην Διιεληθφ Λχθεην ηνπ Düsseldorf ζηε Γεξκαλία. 

1985/86           Γηδαζθαιία Γεξκαληθψλ ζηα Μεηαιπθεηαθά Πξνπαξαζθεπαζηηθά 

                        Σκήκαηα ησλ Ησαλλίλσλ 

1985/86 θαη 1987/88 Γηδαζθαιία  Γεξκαληθψλ  ζην Πνιπθιαδηθφ Λχθεην  

                        Ησαλλίλσλ.   

1988/90  Γηδαζθαιία ηεο Γεξκαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ.  ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ,κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ  

1990-1994 ζπλέρηζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην παξαπάλσ Σκήκα, κεηά απφ δηνξηζκφ. 

 

Απφ ην 1994 έσο ζήκεξα  Γηδαζθαιία ηεο Γεξκαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο ζην  

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ. ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, σο κέινο   

ΔΔΓΗΠ 

 

 Σν 1996  δίδαμα ζην ΠΔΚ Ζξαθιείνπ κε ζέκα «Γηδαθηηθή ηεο Γεξκαληθήο σο Ξέλεο 

                   Γιψζζαο».  

 

4.Δξεπλεηηθφ-ζπγγξαθηθφ έξγν 

 Σν αθαδεκατθφ έηνο 1986/87 ζπλεξγάζηεθα ζην πξφγξακκα  παξαγσγήο δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηε 

ειιελφγισζζε δηδαζθαιία ησλ Διιελνπαίδσλ ηεο Ο.Γ. Γεξκαλίαο». Σν πξφγξακκα εζπληνλίδεην απφ 

κέιε ΓΔΠ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ΓΔ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 

Αξρηθά ζπλεξγάζηεθα ζην εξεπλεηηθφ ζθέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ 

δηεξεπλήζεθαλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα δηδαθηηθά βηβιία γηα ην κάζεκα ηεο «Μειέηεο 

ηνπ Πεξηβάιινληνο» ή «Πξαγκαηνγλσζίαο» θαη πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα θαη ζηε 

Γεξκαλία.    

ηε ζπλέρεηα αλέιαβα ηελ επηινγή θεηκέλσλ γηα έλα  αλζνιφγην γηα ηνπο Έιιελεο καζεηέο ηεο Β΄ 

ηάμεο ζηα Σκήκαηα Μεηξηθήο Γιψζζαο ζηελ Ο.Γ.Γ., ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα εθδφζεθε απφ ηνλ ΟΔΓΒ 

κε ηίηιν: «Σα ρειηδόληα. Aλαγλσζηηθά  θείκελα γηα ηνπο καζεηέο ησλ Σκεκάησλ Μεηξηθήο Γιώζζαο, 

Σκήκα Β». 

Απφ ηηο 1/01/1998 έσο ηηο 31/03/0998 εθηέιεζα ην έξγν «Καηαγξαθή Θεκαηνινγίαο ζηα βηβιία γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο Γιψζζαο (Α5)»  ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Παηδεία 

Οκνγελώλ» ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Ζ ζρεηηθή εξεπλεηηθή έθζεζε ππάξρεη ζηα αξρεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο αλέιαβα, ζε ζπλεξγαζία  κε άιινπο εξεπλεηέο, ηε  

ζπιινγή θαη επηινγή θεηκέλσλ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Ξέλεο 
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Γιψζζαο (Γ2) θαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αλζνινγίνπ.Σν αλζνιφγην έρεη σζηφζν εθδνζεί κε ηίηιν: 

«Αλζνιόγην ηεο Γηαζπνξάο, Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., Ρέζπκλν  2005» 

ηα πιαίζηα ησλ κέρξη ηψξα δξαζηεξηνηήησλ κνπ έρσ ζπγγξάςεη ηηο εμήο εξγαζίεο:  

1. Infinitivkonstruktionen ohne zu im Deutschen, Köln, 1975 (δηπισκαηηθή εξγαζία) 

2. Das Migrationsphänomen in den griechischen Volksschlbüchern (1 – 6. Jahrgangsstufe) in: 

Sachunterricht und Mathematik in der Primarstufe H. 7/1988. 

3. Αμηνιφγεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ (εξεπλεηηθή έθζεζε ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ Παηδεία Οκνγελψλ), ΔΓΗΑΜΜΔ, Ρέζπκλν 1998. 

4. Σα Υειηδφληα., Αλαγλσζηηθά θείκελα γηα ηνπο καζεηέο ησλ Σκεκάησλ Μεηξηθήο Γιψζζαο, 

Μέξνο πξψην, Σκήκα Β ,ΟΔΓΒ 

5. Αλζνιφγην ηεο Γηαζπνξάο, Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ.,  ΟΔΓΒ, Ρέζπκλν2004. 

 

 

5.πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα 

Παξάιιεια πξνο ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο κνπ θξνληίδσ λα επηκνξθψλνκαη θαη λα 

ελεκεξψλνκαη γχξσ απφ ηηο εμειίμεηο ζην γλσζηηθφ κνπ αληηθείκελν. ηα πιαίζηα απηήο ηεο 

επηκφξθσζεο /ελεκέξσζεο έρσ π.ρ. παξαθνινπζήζεη έλα εβδνκαδηαίν επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ηνπ 

GOETHE – INSTITUT ζηε Γεξκαλία θαη πνιιά δηήκεξα ζεκηλάξηα ηνπ παξαπάλσ Ηλζηηηνχηνπ ζηελ 

Διιάδα. 

 Δπίζεο ζην 1
ν
 Παγθξήηην πλέδξην Ξελφγισζζεο Δθπαίδεπζεο ζηηο 01/04/95 ζην Ρέζπκλν  έθαλα 

κηα αλαθνίλσζε κε ζέκα «Die Fremdsprachen im griechischen Schulsystem― 

θαη ζην 50 Παγθξήηην πλέδξην  ζηηο 21/03/1999 ζην Ζξάθιεην Κξήηεο κηα εηζήγεζε  κε ζέκα «Σν 

Status ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη νη πηζαλέο ζπλέπεηέο ηνπ γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηα Φξνληηζηήξηα». 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ – ΦΑΡΟΤΓΑΚΖ ΣΑΜΑΣΗΑ 

Αηνκηθά ζηνηρεία 

Φαξνπδάθε ηακαηία ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Διπηλίθεο 

Υξπζή Αθηή, Νέαο Κπδσλίαο  

73100 Υαληά 

Σει. 28210 32209, 6972666112 

e-mail: m.psar@edc.uoc.gr 

ΔΔΓΗΠ   Καζεγήηξηα Αγγιηθήο Γιψζζαο 

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο : 01-01-1960 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακε κε ηξία (3) παηδηά 

 

πνπδέο 

 Bachelor of Arts, English Language and Literature  (Eastern Michigan 

University, USA) 

Master of Arts, English Language and Literature  (Eastern Michigan 

University, USA) 

Specialization: Old English Poetry, Eastern Michigan University, USA. 

πγγξαθηθό έξγν 

Γεκηνπξγία ζεκεηψζεσλ γηα ηα ηέζζεξα επίπεδα Αγγιηθψλ ηνπ ηκήκαηνο. 

πλνιηθά 48 θείκελα κε ιεμηινγηθή αλάιπζε, αζθήζεηο θαη νξνινγία, 12 γηα 

θάζε έλα επίπεδν.  

ηφρνο ηνπ καζήκαηφο κνπ είλαη λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο εμνηθείσζε κε 

ηελ παηδαγσγηθή νξνινγία, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, έξεπλα, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα. 

Γηνξγάλσζε επηζηεκνληθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

Έρσ ζπκκεηάζρεη ζε δχν ζπλέδξηα πνπ νξγαλψζεθαλ απφ ην Παηδαγσγηθφ 

Σκήκα θαη ζπκκεηέρσ ζ‘ αθφκε έλα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Οθηψβξην 

2010, σο κέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο. 

mailto:m.psar@edc.uoc.gr
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ην ΜΑΗΥ (Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ Ηλζηηηνχην Υαλίσλ), φπνπ εξγάζζεθα 

σο θαζεγήηξηα Αγγιηθήο ζε θνηηεηέο απφ ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, γηα 7 ρξφληα. 

ηα θαζήθνληά κνπ ζπκπεξηιακβαλφηαλ   ε δηφξζσζε θαη επηκέιεηα ησλ 

δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ( thesis ). 

Γηδαθηηθό έξγν 

ηελ Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο απφ ην 1991 έσο ην 

1994, σο 407. Δπίζεο, έρσ εξγαζηεί σο αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ( Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην ). 

ην ΜΑΗΥ πξνεηνίκαδα ηνπο θνηηεηέο γηα λα εμεηαζηνχλ γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ 

TOEFL γηα ηέζζεξα εμάκελα. 

ηελ ρνιή Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Υαλίσλ, φπνπ δίδαμα νξνινγία 

(Ναπινζχκθσλα), ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ζρνιήο γηα 5 ρξφληα. 

Άιια ζηνηρεία 

  Πνιχ θαιή γλψζε Γαιιηθήο γιψζζαο 

Πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο ζην Οξθαλνηξνθείν Υαλίσλ ζρεηηθή κε ηνλ 

ηνκέα κνπ. 



 

 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

  

Π.Σ.Γ.Δ. ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6 
 

ηαηιζηικά ηοισεία ηος Σμήμαηορ 

 

ππορ  

 

ΜΟΓΗΠ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ 

 

Μάπηιορ 2010 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. Πίνακερ ηηρ Α.ΓΗ.Π. ηοισεία και δείκηερ ηηρ λειηοςπγίαρ ηων Σμημάηων 

 

 
Πίνακαρ 1.  ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 

 
α.α Μάθημα

1
 Κωδικόρ 

Μαθήμαηορ 

Χπερ διδαζκα-

λίαρ ανά 

εβδομάδα  

Πεπιλαμ-

βάνονηαι 

ώπερ 

επγαζηη-

πίος ή 

άζκηζηρ
2
; 

Γιδακη. 

Μονάδερ 

ECTS  

Καηηγοπία 

μαθήμαηορ 

Πολλαπλή 

Βιβλιογπαθία 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ)  

ε ποιο 

εξάμηνο ηων 

ζποςδών 

ανηιζηοισεί; 

(1
ο
, 2

ο
,3

ο
,4

ο
, 

5
ο
, 6

ο
, 7

ο
, 8

ο
) 

Σςσόν 

πποαπαιι-

ηούμενα 

μαθήμαηα
3
 

Υπήζη 

εκπαιδ. 

μέζων 

(Ναι/Όσι) 

Δπάπκεια 

Δκπαιδες- 

ηικών 

Μέζων 

(Ναι/Όσι
4
)  

1 Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή  Α06Π02 Τ  3   4 Τ  ΝΑΗ  3     
2  Θεσξίεο Κνηλσληθνπνίεζεο θαη 

Μνληέια Γηπνιηηηζκηθήο – 

δηγισζζηθήο Κνηλσληθνπνίεζεο 

Α02 01 3  6  Δ ΝΑΗ    

  
3 Ηζηνξία ηεο παηδείαο «από ηα 

θάησ» 

Α03 Π06 3  4 Δ ΝΑΗ    

  
4 Παηδαγσγηθή Πξνζέγγηζε ηεο 

Ηζηνξίαο 

Α01 05 3  6 Δ ΝΑΗ    

 
5 Ζ Παηδεία ζηελ Κξήηε (1898-1913) Α04Π03 3  4 Δ ΝΑΗ     
6 ρνιηθή πξαθηηθή ΗΗΗ ΠΑ 12 3  12 Τ ΝΑΗ 6 ΠΑ10, 

ΠΑ 11 

ΝΑΗ 

 
7 Κνηλσληνγισζζνινγία Α05Π04 3  4 Δ ΝΑΗ     
8 Mνληέια δίγισζζεο εθπαίδεπζεο Α06 09 3  6 Δ ΝΑΗ     
9 Γηγισζζία θαη δίγισζζε 

εθπαίδεπζε  

Α06 04 3  6 Δ ΝΑΗ    

 
10 ρνιηθή πξαθηηθή  ΠΑ 10   10 Τ  4  ΝΑΗ  

11 Πνιηηηθή Κνηλσληθνπνίεζε: 

δηακόξθσζε ηνπ αλζξώπνπ- πνιίηε 

Α02Π02 3  4 Δ ΝΑΗ     

12 Θεκειησηέο ηεο πγθξηηηθήο 

Παηδαγσγηθήο 

 

Α0103 

(Α0703) 

3  6 Δ ΝΑΗ     

13 Ζ Δθπαίδεπζε ζηνλ «Σξίην 

Κόζκν» 

Α0704 3  6 Δ ΝΑΗ     

                                                 
1 Καηαγξάςηε ηα καζήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζην Πξόγξακκα πνπδώλ (δει. 1νπ, 2νπ, 3νπ θ.ν.θ. εμακήλνπ) 
2 ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο, ζεκεηώζηε ησλ αξηζκό ησλ σξώλ εξγαζηεξίνπ. 
3 εκεηώζηε ηνλ/ηνπο θσδηθνύο αξηζκνύο ηνπ/ησλ πξναπαηηνύκελσλ καζεκάησλ, αλ ππάξρνπλ. 
4 Τπάξρνπλ επαξθή εθπαηδεπηηθά κέζα, όπσο ρώξνη δηδαζθαιίαο, ππνινγηζηέο, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά; Αλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, δώζηε ζύληνκε αλαθνξά ησλ ειιείςεσλ. 
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14 Δηζαγσγή ζηελ Γηα βίνπ Μάζεζε -

Δπηκόξθσζε Δλειίθσλ 

A1201 3  6 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

15 Νέεο Σερλνινγίεο θαη Δθπαίδεπζε 

από Απόζηαζε (E-Learning) 

Α12Π03 3  4 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

16 Ζ Σειεδηάζθεςε ζην Γεκνηηθό 

ρνιείν: Θεσξία θαη Πξάμε 

Α12Π05  3  4 Δ ΝΑΗ     

17 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Α05Π01 3  4 Τ ΝΑΗ 2    

18 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 

Δπηζηήκε 

Α01Π01 3  4 Τ ΝΑΗ 1    

19 ΥΟΛΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΗΗ ΠΑ 11   10 Τ  5 ΠΑ10 ΝΑΗ  

20 Καηλνηνκίεο ζηελ εμέιημε ηεο  

Παηδαγσγηθήο: Comenius, J. J.  

Rousseau, H. Herbart 

Α03Π02 3  4 Δ ΝΑΗ     

21 Παηδαγσγηθή Αλζξσπνινγία Α01Π06 

(Α13Π01) 

3  4 Δ ΝΑΗ     

22 Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή Α1007 3  6 Δ ΝΑΗ     

23 Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Α14Π01 3  4 Δ ΝΑΗ     

24 Γηδαζθαιία ζε πνιππνιηηηζκηθέο 

ηάμεηο 

Α06Π07 3  4 Δ ΝΑΗ     

25 Ζ Διιελόγισζζε εθπαίδεπζε ζηε 

δηαζπνξά 

Α06Π10 3  4 Δ ΝΑΗ     

26 Γεληθή Φπρνινγία  Β01Π01 3  4 Τ ΝΑΗ 1    

27 Αλαηνκία θαη Λεηηνπξγία ηνπ 

Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ πζηήκαηνο 

Β0102 3  6 Δ ΝΑΗ     

28 Φπρνινγία Κηλήηξσλ  Β01Π04 3  4 Δ ΝΑΗ     

29 Θέκαηα Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο  Β0103 3  6 Δ ΝΑΗ     

30 Φπρνινγία ηνπ παηδηνύ Β02Π01 Τ 3  4 Τ ΝΑΗ 2    

31 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο –Με 

ιεθηηθή επηθνηλσλία 

Β0402 3  6 Δ ΝΑΗ     

32 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ 

παξαγσγή ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ  

Β03Π08 3  4 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

33 Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ηεο 

γξαπηήο έθθξαζεο κε ρξήζε 

πνιπκέζσλ  

Β0312 3  6 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

34 Μάζεζε θαη δηδαζθαιία 

παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ  

Β03Π05 3  4 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

35 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ 

ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ 

ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ  

Β0507 3  6 Δ ΝΑΗ     

36 ΥΟΛΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ IV ΠΑ 13   12 Τ  7 ΠΑ 10, ΝΑΗ  
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ΠΑ 11, 

ΠΑ 12 
37 ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΑΗΓΗΧΝ 

ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ  

Β05Π06 3  4 Δ ΝΑΗ     

38 Φπρνπαηδαγσγηθή Παηδηώλ κε 

Ηδηαίηεξεο Αλάγθεο  

Β05Π10 3  4 Δ ΝΑΗ     

39 Γηαηαξαρέο ηεο κάζεζεο Η  

 

Β05Π08 

(Β05Π09) 

3  4 Δ ΝΑΗ     

40 Φπρνπαηδαγσγηθή αηόκσλ κε 

γισζζηθέο δηαηαξαρέο   

Β0504 3  6 Δ ΝΑΗ     

41 1. Θεσξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή 

πξάμε  Η 

Β03Π01 3  4 Δ ΝΑΗ     

42 2. Θεσξίεο θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε Β0301 3  4 Δ ΝΑΗ     

43 3. Φπρνδπλακηθή ηεο ζρνιηθήο ηάμεο Β03Π03 3  4 Δ ΝΑΗ     

44 ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε 

δηδαθηηθνύ πιηθνύ ζε δηαδηθηπαθό 

πεξηβάιινλ 

Γ0306 3  6 Δ ΝΑΗ     

45 Αλαιπηηθό Πξόγξακκα θαη 

Τπεξκέζα 

Γ03Π03 3  4 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

46 
Θεσξία θαη πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο 

ζην λενειιεληθό δεκνηηθό ζρνιείν. 

Γ02Π02 3  4 Δ ΝΑΗ     

47 Ζ εθπαίδεπζε κε ην πελάθη ησλ 

γεινηνγξάθσλ θαη ε γεινηνγξαθία 

ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. 

Γ0301 3  6 Δ ΝΑΗ     

48 
Δζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε θαη 

εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

Γ0205 3  6 Δ ΝΑΗ     

49 Δηζαγσγή ζηελ Φπρνπαηδαγσγηθή 

έξεπλα θαη κεζνδνινγία 

Β06Π01 3  4 Τ ΝΑΗ 1    

50 Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ 

θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ζρνιείνπ 

Γ0404 3  6 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

51  Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Γ01Π01 3  4 Τ ΝΑΗ 1    

52 Αθαλέο ή ιαλζάλνλ αλαιπηηθό 

πξόγξακκα 

Γ01Π03 3  4 Δ ΝΑΗ     

53 ρνιηθά εγρεηξίδηα: Σερλνγλσζία 

ζρεδηαζκνύ δηδαθηηθώλ ελνηήησλ 

Γ0104 3  6 Δ ΝΑΗ     

54   Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε αμηώλ Γ02 Π 07 3  4 Δ ΝΑΗ     

55 Γηδαθηηθή θαη εθπαίδεπζε γηα ηε 

βηώζηκε αλάπηπμε 

Γ02 09   3  6 Δ ΝΑΗ     

56 Θεσξία θαη κεζνδνινγία ηεο Γ02Π01 3  4 Τ ΝΑΗ 2    
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δηδαζθαιίαο 

57 Σα Φεθηαθά κέζα , ε  Κηλνύκελε 

εηθόλα θαη ε Δθπαηδεπηηθή 

Γηαδηθαζία  

Γ03Π09 3  4 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

58 Πνιπγξακκαηηζκόο/πκβνιηθέο 

Αλαπαξαζηάζεηο, Τπεξκεζηθά 

Δξγαιεία θαη Γηδαθηηθά ελάξηα  

Γ03Π05 3  4 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

59 Παηδηθή Λνγνηερλία  Γ01Π 03 Τ 3  4 Τ ΝΑΗ 1    

60 Από ηελ αλάγλσζε ζηε ζύληαμε 

επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

Γ01  26 3  6 Δ ΝΑΗ     

61 Γηδαζθαιία θεηκέλσλ 

 

Γ01Π23 3  4 Δ ΝΑΗ     

62 Παηδηθό βηβιίν: Κείκελν θαη 

αληηθείκελν 

Γ0Η 19 3  6 Δ ΝΑΗ     

63 Κιαζηθή θηινζνθία: Παηδεία θαη 

Γηθαηνζύλε ζηελ Πολιηεία ηνπ 

Πιάησλα  

Γ0214 3  6 Δ ΝΑΗ     

64 Κνηλσληθή Φηινζνθία: Ζ δηώμε ηνπ 

μέλνπ ζηε θηινζνθία ηεο  

Νεσηεξηθόηεηαο  

Γ0208 3  6 Δ ΝΑΗ     

65 Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία Γ02Π01 3  4 Τ ΝΑΗ 4    

66 πζηεκαηηθή Φηινζνθία:Ο 

εςδαίμων βίορ ζηα Ηθικά 

Νικομάσεια  ηνπ Αξηζηνηέιε  

Γ0203 3  6 Δ ΝΑΗ     

67 Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία Γ04Π01 3  4 Τ ΝΑΗ 1 ή 3    

68 Κνηλσληνινγία ησλ Αλζξώπηλσλ 

δηθαησκάησλ 

Γ04Π04 3  4 Δ ΝΑΗ     

69 Μνξθέο ηεο θνηλσληθήο παξάδνζεο 

θαη θνξείο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο 

Γ0402 3  6 Δ ΝΑΗ     

70 Κνηλσληνινγία ησλ κέζσλ καδηθήο 

επηθνηλσλίαο 

Γ04Π05 3  4 Δ ΝΑΗ     

71 Γηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνύ 

καζήκαηνο 

Γ01Π06 3  4 Τ ΝΑΗ 2    

72 Νενειιεληθή Γξακκαηηθή Γ01Π17 3  4 Τ ΝΑΗ 1    

73 Ηζηνξία θαη εμέιημε ηεο ειιεληθήο 

γιώζζαο 

Γ01Π07 3  4 Δ ΝΑΗ     

74 Δηζαγσγή ζηελ 

ΑΦΖΓΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ-  από ηελ 

Διιεληθή Μπζνινγία ζηνλ 

κεζαησληθό ζξύιν 

Γ01Π14 3  4 Δ ΝΑΗ     
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75 Ζ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΗΖΖ σο κέζνδνο 

πξνζέγγηζεο ησλ αθεγεκαηηθώλ 

καζεκάησλ – εθδνρή ηεο 

ζθελνζεζίαο σο εθαξκνζκέλεο 

ηέρλεο ζην ζρνιείν) 

Γ03Π23 3  4 Δ ΝΑΗ     

76 Οξζνθσλία- Αεξνδπλακηθέο 

κπνειαζηηθέο  ηερληθέο 

Γ01Π10 3  4 Δ ΝΑΗ     

77 Καηλνηόκεο δξάζεηο γηα έλα έμππλν 

ζρνιείν. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ 

αηζζήζεσλ θαη ε πξναγσγή ηεο 

αληίιεςεο κέζα από ην ζέαηξν 

Γ0303 3  6 Δ ΝΑΗ     

78 Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή Γ03Α08 6  4 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

79 Μνπζηθή κε έκθαζε ζηε 

Μνπζηθνπαηδαγσγηθή 

Γ03Α09 6  4 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

80 Οξζνθσλία-Αεξνδπλακηθέο 

κπνειαζηηθέο ηερληθέο 

Γ01Π10 3  4 Δ ΝΑΗ     

81 Ζ Θεαηξνπαηδαγσγηθή ζην ζρνιηθό 

επεηεηαθό βίν 

Γ03Π25 3  4 Δ ΝΑΗ     

82 Δηθαζηηθή έθθξαζε ηνπ παηδηνύ: 

Γιππηηθή θαη εθαξκνγέο (κε 

έκθαζε ζηε ζθελνγξαθία ησλ 

ζρνιηθώλ παξαζηάζεσλ)  

Γ03Α02 6  4 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

83 Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο ΗΗ 

Γ01Π 28 3  4 Δ ΝΑΗ     

84 πγθξηηηθή Φηινινγία: Ζ 

ινγνηερλία ησλ Βαιθαλίσλ 

Γ0115 3  6 Δ ΝΑΗ     

85 Ηζηνξία ηεο Κξήηεο Γ05Π05 3  4 Δ ΝΑΗ     

86 Βπδαληηλή Ηζηνξία Γ0503 3  6 Δ ΝΑΗ     

87 Βπδαληηλή Ηζηνξία Γ05Π03 3  4 Δ ΝΑΗ     

88 Ηζηνξία ηεο Κξήηεο Γ0505 3  6 Δ ΝΑΗ     

89 Γηδαζθαιία Φ.Α. ( 9ώξεο Γ03Α21 6  4 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

90 Αγσγή Τγείαο (3 ώξεο) Γ03Π18 3  4 Δ ΝΑΗ     

91 Ζ σκαηηθή Κίλεζε ζηε 

Γηαζεκαηηθή Γηδαζθαιία (6 ώξεο 

Γ03Α23 6  4 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

92 
Βαζηθέο έλλνηεο γεσκεηξίαο θαη ε 

δηδαθηηθή ηνπο   

Δ01Π05 3  4 Δ ΝΑΗ     

93 
Μεζνδνινγία ηεο Γηδαζθαιίαο 

ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ  

Δ02Π06 Τ 3  6 Τ ΝΑΗ 4  ΝΑΗ  

94 
Πεηξακαηηθή Φπζηθή θαη Υεκεία 

Δ0205 3  6 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  
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95 
Βηνινγία Αλζξώπνπ 

Δ0209  3  6 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

96 Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Δ02Π11 3  4 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

97 
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε  

Δ0211 3  6 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

98 
 ηνηρεία Οηθνινγίαο   

Δ02Π10 3  4 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

99 
Ζιεθηξνληθό γξαθείν 

 

Δ0306 3  6 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

100 Δηζαγσγή ζηελ πιεξνθνξηθή Δ03Π01 3 3 4 Δ ΝΑΗ 1 Ή 3  ΝΑΗ  

101 ύγρξνλεο ηερλνινγίεο ζηελ 

πιεξνθνξηθή  

Δ0308 3  6 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

102 Σερλνινγία αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ Δ03Π07 3 3 4 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

103 Βαζηθέο έλλνηεο Φπζηθήο Δ02Π02 Τ 3 3 4 Τ ΝΑΗ     

104 Δηζαγσγή ζηε ζεσξία πηζαλνηήησλ 

θαη ηελ ηαηηζηηθή 

Δ0103 3  6 Δ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

105 Μεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθώλ ζην Γεκνηηθό 

ζρνιείν 

Δ01Π07 3  4 Τ ΝΑΗ     

106 Δλόηεηεο από ην πξόγξακκα ησλ 

Μαζεκαηηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ 

Δ01Π08 3 3 4 Τ ΝΑΗ   ΝΑΗ  

107 Δλαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο 

ησλ καζεκαηηθώλ ζην Γ.. 

Δ0111 3  6 Δ ΝΑΗ     

108 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα 

Μαζεκαηηθά: Γηάγλσζε-

Αμηνιόγεζε - Γηδαθηηθή 

αληηκεηώπηζε 

Δ01Π13 3  4 Δ ΝΑΗ     

109 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα 

Μαζεκαηηθά: Γηάγλσζε-

Αμηνιόγεζε - Γηδαθηηθή 

αληηκεηώπηζε 

Δ0113 3  6 Υ ΝΑΗ     

120 Δλαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο 

ησλ καζεκαηηθώλ ζην Γ.. 

Δ01Π11 3  4 Υ ΝΑΗ     

121 Αγγιηθά     ΑΓΓΠ010 3  2 Υ ΝΑΗ 1    

122 Αγγιηθά   ΑΓΓΠ020 3  2 Δ ΝΑΗ 2    

123 Αγγιηθά   ΑΓΓΠ030 3  2 Υ ΝΑΗ 3    

124 Αγγιηθά   ΑΓΓΠ040 3  2 Δ ΝΑΗ 4    

125 Γεξκαληθά ΓΔΡΠ010 3  2 Υ ΝΑΗ 1    

126 Γεξκαληθά ΓΔΡΠ020 3  2 Δ ΝΑΗ 2    

127 Γεξκαληθά ΓΔΡΠ030 3  2 Υ ΝΑΗ 3    
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128 Γεξκαληθά ΓΔΡΠ040 3  2 Δ ΝΑΗ 4    

129 ΓΑΛΛΗΚΑ ΓΑΛΠ010 3  2 Υ ΝΑΗ 1    

130 ΓΑΛΛΗΚΑ ΓΑΛΠ020 3  2 Δ ΝΑΗ 2    

131 ΓΑΛΛΗΚΑ ΓΑΛΠ030 3  2 Υ ΝΑΗ 3    

132 ΓΑΛΛΗΚΑ ΓΑΛΠ040 3  2 Δ ΝΑΗ 4    

133 ΗΣΑΛΗΚΑ ΗΣΑΠ010 3  2 Υ ΝΑΗ 1    

134 ΗΣΑΛΗΚΑ ΗΣΑΠ020 3  2 Δ ΝΑΗ 2    

135 ΗΣΑΛΗΚΑ ΗΣΑΠ030 3  2 Υ ΝΑΗ 3    

136 ΗΣΑΛΗΚΑ ΗΣΑΠ040 3  2 Δ ΝΑΗ 4    
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Πίνακαρ 2. Μαθήμαηα Πποπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών 

 

 

 

 

 

 

 

α.α. ΜΑΘΖΜΑ1 

  

Κωδικόρ 

Μαθήμαηορ 

Ηζηόηοπορ2 

ελίδα 

Οδηγού 

ποςδών3  

Τπεύθςνορ Γιδάζκων 

 και ςνεπγάηερ 

 

(ονομαηεπώνςμο και βαθμίδα,  

ΓΔΠ (Α, Β, Γ, Γ), ΠΓ407/80, απόζπαζη, 

ΔΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ) 

 

Παπάδοζη(Π), 

εμινάπιο (), 

Άζκηζη (Α), 

Δπγαζηήπιο (Δ) 

ε ποιο 

εξάμηνο 

διδάσθηκε;4 

 

(Δαπ.-Υειμ.) 

Απιθμόρ  

θοιηηηών  

πος 

ενεγπά- 

θηζαν  

ζηο 

μάθημα 

Απιθμόρ 

Φοιηηηών 

πος 

ζςμμεηεί- 

σαν ζηιρ 

εξεηάζειρ 

Απιθμόρ 

Φοιηηηών 

πος 

πέπαζε 

επιηςσώρ  

ζηην 

κανονική ή 

επανα- 

ληπηική 

εξέηαζη 

 

Αξιολογή- 

θηκε 

από ηοςρ  

Φοιηηηέρ;5 

1 Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή  Α06Π02      ΓΑΜΑΝΑΚΖ Μ. (Α) Π Υ 238  206 196  

2  Θεσξίεο Κνηλσληθνπνίεζεο θαη 

Μνληέια Γηπνιηηηζκηθήο – 

δηγισζζηθήο Κνηλσληθνπνίεζεο 

Α02 01 

  

ΓΑΜΑΝΑΚΖ Μ. (Α)  Υ 

26 

26 26  

3 Ηζηνξία ηεο παηδείαο «από ηα 

θάησ» 

Α03 Π06 

    

ΥΟΤΡΓΑΚΖ Α. (Α) Π Υ 

 847 

792 760  

4 Παηδαγσγηθή Πξνζέγγηζε ηεο 

Ηζηνξίαο 

Α01 05 

    

ΥΟΤΡΓΑΚΖ Α. (Α)  Υ 

 30 

26 26  

5 Ζ Παηδεία ζηελ Κξήηε (1898-

1913) 

Α04Π03 

    

ΥΟΤΡΓΑΚΖ Α.  (Α) Π Δ 

 381 

324 312  

6 ρνιηθή πξαθηηθή ΗΗΗ ΠΑ 12 

    

ΚΑΝΑΚΖ Η. (Α), ΥΟΤΡΓΑΚΖ 

Α. (Α) ΜΑΚΡΑΚΖ Β. (Α), 

ΚΧΣΟΤΛΑ Ν. (Γ), ΣΕΑΡΣΕΑ 

Γ. (ΠΓ407), ΠΑΝΣΗΓΑΚΖ Η. 

(Γ) ΠΟΛΤΕΟΤ Α. (ΠΓ407) 

 Δ 

198  

198 198  

7 Κνηλσληνγισζζνινγία Α05Π04     ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ Α. (Γ) Π Υ 20 14 10  

8 «Mονηέλα δίγλωζζηρ εκπαίδεςζηρ» Α06 09     ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ Α. (Γ)  Υ  17 17 16  

9 «Γιγλωζζία και δίγλωζζη 

εκπαίδεςζη»  

Α06 04 

    

ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ Α. (Γ)  Δ 

 24 

24 23  

10 ρνιηθή πξαθηηθή  ΠΑ 10     ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ Α. (Γ)-  Δ  186 186 186  

                                                 
1 Καηαγξάςηε ηα καζήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζην Ππόγπαμμα Σποςδών (δει. 1νπ, 2νπ, 3νπ θ.ν.θ. εμακήλνπ), όπσο αθξηβώο ζηνλ Πίλαθα 7.0 
2 εκεηώζηε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ καζήκαηνο, αλ ππάξρεη. 
3 εκεηώζηε ηε ζειίδα ηος Οδηγού Σποςδών (αλ ππάξρεη), όπνπ πεξηγξάθνληαη νη ζηόρνη, ε ύιε θαη ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο θαη εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο. 
4 εκεηώζηε κε ηελ ππνδεηθλπόκελε ζπληνκνγξαθία ζε πνην από ηα δύν εμάκελα (ή θαη ζηα δύν) ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο δηδάρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 
5 Αλ ε απάληεζε είλαη θεηική, ζεκεηώζηε ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα γη’απηό ην κάζεκα. Δπίζεο, επηζπλάςηε έλα δείγκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη  

πεξηγξάςηε ζηελ Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ηα θξηηήξηα θαη ηνπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, πξνζζέζηε ζηνηρεία ηεο απόδνζεο ησλ θνηηεηώλ, ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ 

θνηηεηώλ, κε βάζε π.ρ. ην εξσηεκαηνιόγην θαηά ηελ απνθνίηεζε ή ηα απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο καζεκάησλ από ηνπο θνηηεηέο ή άιια δεδνκέλα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ επηηπρία ηνπ καζήκαηνο, θαζώο θαη ηπρόλ 

δπζθνιίεο. 

Αλ ην κάζεκα ΓΔΝ αμηνινγήζεθε, αθήζηε ην πεδίν θελό.  
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ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ Γ. (ΠΓ407) –

ΚΑΛΟΓΗΑΝΝΑΚΖ Π. (Α)-

ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΠΑΝ. (Γ)-

ΜΟΤΕΑΚΖ Α. (ΠΓ 407) 

11 Πνιηηηθή Κνηλσληθνπνίεζε: 

δηακόξθσζε ηνπ αλζξώπνπ- 

πνιίηε 

Α02Π02 

  

ΚΑΛΟΓΗΑΝΝΑΚΖ Π. (Α) Π Υ 

80 

57 55  

12 Θεκειησηέο ηεο πγθξηηηθήο 

Παηδαγσγηθήο 

 

Α0103 

(Α0703) 

  

ΚΑΛΟΓΗΑΝΝΑΚΖ Π. (Α)  Υ 

30 

28 28  

13 Ζ Δθπαίδεπζε ζηνλ «Σξίην 

Κόζκν» 

Α0704 

  

ΚΑΛΟΓΗΑΝΝΑΚΖ Π. (Α)  Δ 

30 

27 27  

14 Δηζαγσγή ζηελ Γηα βίνπ Μάζεζε 

-Δπηκόξθσζε Δλειίθσλ 

A1201 http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/ 

lst/course/view.php?id=21  

ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΠΑΝ. (Γ)  Υ 

29 

28 28  

15 Νέεο Σερλνινγίεο θαη Δθπαίδεπζε 

από Απόζηαζε (E-Learning) 

Α12Π03 http://pegasus.clab.edc.uoc.gr  

/lst/ 

course/view.php?id=22  

ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΠΑΝ. (Γ) Π Υ 

97 

77 73  

16 Ζ Σειεδηάζθεςε ζην Γεκνηηθό 

ρνιείν: Θεσξία θαη Πξάμε 

Α12Π05  http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/ 

course/view.php?id=19  

ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΠΑΝ. (Γ) Π Δ 

60 

29 29  

17 Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Α05Π01     ΠΤΡΓΗΧΣΑΚΖ Η. (Α) Π Δ 956  888 733  

18 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 

Δπηζηήκε 

Α01Π01 

    

ΠΤΡΓΗΧΣΑΚΖ Η. (Α) Π Δ 

 1093 

985 882  

19 ΥΟΛΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΗΗ ΠΑ 11 

    

ΜΠΑΔΣΑ Κ. (Β) –

ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ Ν. (Γ) –

ΚΑΡΡΑ Κ. (ΠΓ407)-ΣΕΑΡΣΕΑ 

Γ. (ΠΓ407)–ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ Γ. 

(ΠΓ407)-ΠΟΛΤΕΟΤ Α. (ΠΓ407) 

 Υ 

199  

197 197  

20 Καηλνηνκίεο ζηελ εμέιημε ηεο 

Παηδαγσγηθήο: Comenius, J. J. 

Rousseau, H. Herbart 

Α03Π02 

    

ΣΕΑΡΣΕΑ Γ. (ΠΓ407) Π Υ 

37  

10 10  

21 Παηδαγσγηθή Αλζξσπνινγία Α01Π06 

(Α13Π01)     

ΣΕΑΡΣΕΑ Γ. (ΠΓ407) Π Δ 

 32 

11 10  

22 Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή Α1007   ΚΑΡΡΑ Κ. (ΠΓ407)  Υ 30 30 30  

23 Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Α14Π01   ΚΑΡΡΑ Κ (ΠΓ407) Π Δ 323 241 240  

24 Γηδαζθαιία ζε πνιππνιηηηζκηθέο 

ηάμεηο 

Α06Π07 

  

ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ Γ. (ΠΓ407) Π Υ 

77 

44 34  

25 Ζ Διιελόγισζζε εθπαίδεπζε ζηε 

δηαζπνξά 

Α06Π10 

  

ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ Γ. (ΠΓ407) Π Δ 

17 

 5 5 

26 Γεληθή Φπρνινγία  Β01Π01   ΒΑΗΛΑΚΖ Δ. (Γ) Π Δ 288 249 180  

27 Αλαηνκία θαη Λεηηνπξγία ηνπ 

Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ πζηήκαηνο 

Β0102 

  

ΒΑΗΛΑΚΖ Δ. (Γ)  Δ 

26 

26 26  

http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/%20lst/
http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/%20lst/
http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/
http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/
http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/
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28 Φπρνινγία Κηλήηξσλ  Β01Π04   ΒΑΗΛΑΚΖ Δ. (Γ) Π Υ 160 71 64  

29 Θέκαηα Γλσζηηθήο Φπρνινγίαο  Β0103   ΒΑΗΛΑΚΖ Δ. (Γ)  Υ 30 29 29  

30 Φπρνινγία ηνπ παηδηνύ Β02Π01 Τ   ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ Δ.  (Β) Π Υ 328 280 219  

31 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο –Με 

ιεθηηθή επηθνηλσλία 

Β0402 

  

 ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ Δ. (Β)  Υ 

13 

8 8  

32 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ 

παξαγσγή ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ  

Β03Π08 http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/ 

course/view.php?id=17  

ΠΑΝΣΗΓΑΚΖ Η. (Γ) Π Υ 

465 

386 333  

33 Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ηεο 

γξαπηήο έθθξαζεο κε ρξήζε 

πνιπκέζσλ  

Β0312 

  

ΠΑΝΣΗΓΑΚΖ Η. (Γ)  Υ 

29 

29 29  

34 Μεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

πξώηεο αλάγλσζεο  

Γ01Π11 

  

ΠΑΝΣΗΓΑΚΖ Η. (Γ) Π Δ 

318 

310 228  

35 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ 

ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ 

ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ  

Β0507 

  

ΚΟΤΡΚΟΤΣΑ Ζ. (Γ)  Υ 

26 

25 25  

36 ΥΟΛΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ IV ΠΑ-IV 

  

ΝΗΚΟΛΟΤΓΑΚΖ Δ. (Γ)-

ΚΟΤΡΚΟΤΣΑ Ζ. (Γ)-

ΠΑΠΑΓΟΓΗΑΝΝΑΚΖ Ν. (Α)-

ΜΟΤΕΑΚΖ Α. (ΠΓ 407)- 

ΗΒΡΗΝΣΔΛΖ Μ. (ΠΓ407) –

ΛΔΝΑΚΑΚΖ Α. (ΠΓ407)-

ΜΑΝΣΑΓΑΚΖ Δ. (ΔΣΔΠ) 

 Υ 

174 

174 174  

37 ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ  

Β05Π06 

http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/ 

course/view.php?id=24  

ΚΟΤΡΚΟΤΣΑ Ζ. (Γ) Π Δ 

434 

321 291  

38 Φπρνπαηδαγσγηθή Παηδηώλ κε 

Ηδηαίηεξεο Αλάγθεο  

 

Β05Π10 

http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/ 

course/view.php?id=23  

ΚΟΤΡΚΟΤΣΑ Ζ. (Γ) Π Δ 

331 

214 101  

39 Γηαηαξαρέο ηεο κάζεζεο Η  

 

Β05Π08 

(Β05Π09)   

ΜΟΤΕΑΚΖ Α. (ΠΓ407) Π Υ 

177 

116 101  

40 Φπρνπαηδαγσγηθή αηόκσλ κε 

γισζζηθέο δηαηαξαρέο   

Β0504 

  

ΜΟΤΕΑΚΖ Α. (ΠΓ407)  Δ 

30 

29 29  

41  Θεσξίεο κάζεζεο θαη 

εθπαηδεπηηθή πξάμε  Η 

Β03Π01 

  

ΜΠΑΔΣΑ Κ.  (Β) Π Υ 

37 

15 11  

42 4. Θεσξίεο θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε Β0301   ΜΠΑΔΣΑ Κ.  (Β)  Δ 29 29 29  

43 5. Φπρνδπλακηθή ηεο ζρνιηθήο ηάμεο Β03Π03   ΜΠΑΔΣΑ Κ.  (Β) Π Δ 88 24 20  

44 ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε 

δηδαθηηθνύ πιηθνύ ζε δηαδηθηπαθό 

πεξηβάιινλ 

Γ0306 

  

ΜΑΚΡΑΚΖ Β. (Α)  Υ 

30 

29 29  

45 Αλαιπηηθό Πξόγξακκα θαη 

Τπεξκέζα 

Γ03Π03 

  

ΜΑΚΡΑΚΖ Β. (Α) Π Δ 

50 

31 28  

http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/
http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/
http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/
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46 
Θεσξία θαη πξάμε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζην λενειιεληθό 

δεκνηηθό ζρνιείν. 

Γ02Π02 

  

ΚΑΝΑΚΖ. Η (Α) Π Υ 

205 

175 152  

47 Ζ εθπαίδεπζε κε ην πελάθη ησλ 

γεινηνγξάθσλ θαη ε γεινηνγξαθία 

ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. 

Γ0301 

  

ΚΑΝΑΚΖ Η. (Α)  Δ 

30 

30 30  

48 
Δζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε θαη 

εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

Γ0205 

  

ΚΑΝΑΚΖ Η. (Α)  Δ 

28 

27 27  

49 Δηζαγσγή ζηελ Φπρνπαηδαγσγηθή 

έξεπλα θαη κεζνδνινγία 

Β06Π01 

  

ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ Ν. (Γ) Π Υ 

274 

235 200  

50 Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ 

θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ζρνιείνπ 

Γ0404 

  

ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ Ν. (Γ)  Δ 

29 

28 28  

51  Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Γ01Π01   ΗΒΡΗΝΣΔΛΖ Μ. (ΠΓ407) Π Υ 240 227 185  

52 Αθαλέο ή ιαλζάλνλ αλαιπηηθό 

πξόγξακκα 

Γ01Π03 

  

ΗΒΡΗΝΣΔΛΖ Μ. (ΠΓ407) Π Δ 

257 

232 232  

53 ρνιηθά εγρεηξίδηα: Σερλνγλσζία 

ζρεδηαζκνύ δηδαθηηθώλ ελνηήησλ 

Γ0104 

  

ΗΒΡΗΝΣΔΛΖ Μ. (ΠΓ407)  Δ 

30 

29 29  

54   Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε αμηώλ Γ02 Π 07   ΗΒΡΗΝΣΔΛΖ Μ. (ΠΓ407) Π Υ 70 40 35  

55 Γηδαθηηθή θαη εθπαίδεπζε γηα ηε 

βηώζηκε αλάπηπμε 

Γ02 09   

  

ΚΧΣΟΤΛΑ Κ. (Γ)  Υ 

31 

28 28  

56 Θεσξία θαη κεζνδνινγία ηεο 

δηδαζθαιίαο 

 

Γ02Π01 

  

ΚΧΣΟΤΛΑ Κ. (Γ) Π Δ 

426 

388 345  

57 Σα Φεθηαθά κέζα , ε  Κηλνύκελε 

εηθόλα θαη ε Δθπαηδεπηηθή 

Γηαδηθαζία  

Γ03Π09 

  

ΜΑΚΡΑΚΖ Β. (Α) Π Υ 

41 

16 16  

58 Πνιπγξακκαηηζκόο/πκβνιηθέο 

Αλαπαξαζηάζεηο, Τπεξκεζηθά 

Δξγαιεία θαη Γηδαθηηθά ελάξηα  

Γ03Π05 

  

ΠΟΛΤΕΟΤ Α. (ΠΓ407) Π Δ 

66 

31 31  

59 Παηδηθή Λνγνηερλία  Γ01Π 03  

  

ΕΔΡΒΟΤ Α. (Α)-ΝΗΚΟΛΟΤΓΑΚΖ 

Δ. (Γ) 

Π Υ 

283 

266 190  

60 Από ηελ αλάγλσζε ζηε ζύληαμε 

επηζηεκνληθήο εξγαζίαο 

ΓΟΗ  16 

  

ΕΔΡΒΟΤ Α. (Α)  Υ 

25 

24 24  

61 Γηδαζθαιία θεηκέλσλ 

 

Γ01Π23 

  

ΕΔΡΒΟΤ Α. (Α) Π Δ 

49 

11 9  

62 Παηδηθό βηβιίν: Κείκελν θαη 

αληηθείκελν 

ΓΟΗ 19 

  

ΕΔΡΒΟΤ Α. (Α)  Δ 

24 

17 17  

63 Κιαζηθή θηινζνθία: Παηδεία θαη 

Γηθαηνζύλε ζηελ Πολιηεία ηνπ 

Πιάησλα  

Γ0214 

  

ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΠΔΣ.  (Γ)  Υ 

33 

31 30  
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64 Κνηλσληθή Φηινζνθία: Ζ δηώμε 

ηνπ μέλνπ ζηε θηινζνθία ηεο  

Νεσηεξηθόηεηαο  

Γ0208 

  

ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΠΔΣ. (Γ)  Υ 

30 

28 28  

65 Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία Γ02Π01   ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΠΔΣ. (Γ) Π Δ 250 212 181  

66 πζηεκαηηθή Φηινζνθία:Ο 

εςδαίμων βίορ ζηα Ηθικά 

Νικομάσεια  ηνπ Αξηζηνηέιε  

Γ0203 

  

ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΠΔΣ. (Γ)  Δ 

22 

   

67 Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία Γ04Π01   ΒΟΤΨΓΑΚΖ Β. (Α) Π Υ 244 221 197  

68 Κνηλσληνινγία ησλ Αλζξώπηλσλ 

δηθαησκάησλ 

Γ04Π04 

  

ΒΟΤΨΓΑΚΖ Β. (Α) Π Υ 

143 

117 117  

69 Μνξθέο ηεο θνηλσληθήο 

παξάδνζεο θαη θνξείο ηεο 

θνηλσληθήο αιιαγήο 

Γ0402 

  

ΒΟΤΨΓΑΚΖ Β. (Α)  Δ 

28 

27 27  

70 Κνηλσληνινγία ησλ κέζσλ καδηθήο 

επηθνηλσλίαο 

Γ04Π05 

  

ΒΟΤΨΓΑΚΖ Β. (Α) Π Δ 

92 

62 62  

71 Γηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνύ 

καζήκαηνο 

Γ01Π06 

  

ΠΑΠΑΓΟΓΗΑΝΝΑΚΖ Ν. (Α) Π Υ 

190 

159 159  

72 Νενειιεληθή Γξακκαηηθή Γ01Π17   ΠΑΠΑΓΟΓΗΑΝΝΑΚΖ Ν. (Α) Π Δ 279 270 231  

73 Ηζηνξία θαη εμέιημε ηεο ειιεληθήο 

γιώζζαο 

Γ01Π07 

  

ΠΑΠΑΓΟΓΗΑΝΝΑΚΖ Ν. (Α) Π Δ 

38 

5 5  

74 Δηζαγσγή ζηελ 

ΑΦΖΓΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ- από ηελ 

Διιεληθή Μπζνινγία ζηνλ 

κεζαησληθό ζξύιν 

Γ01Π14 

  

ΜΟΤΓΑΣΑΚΗ Σ.  (Α) Π Υ 

63 

47 39  

75 Ζ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΗΖΖ σο 

κέζνδνο πξνζέγγηζεο ησλ 

αθεγεκαηηθώλ καζεκάησλ – 

εθδνρή ηεο ζθελνζεζίαο σο 

εθαξκνζκέλεο ηέρλεο ζην 

ζρνιείν) 

Γ03Π23 

  

ΜΟΤΓΑΣΑΚΗ Σ. (Α) Π Υ 

37 

16 16  

76 Οξζνθσλία- Αεξνδπλακηθέο 

κπνειαζηηθέο  ηερληθέο 

Γ01Π10 

  

ΜΟΤΓΑΣΑΚΗ Σ. (Α) Π Δ 

69 

32 31  

77 Καηλνηόκεο δξάζεηο γηα έλα 

έμππλν ζρνιείν. Ζ θαιιηέξγεηα 

ησλ αηζζήζεσλ θαη ε πξναγσγή 

ηεο αληίιεςεο κέζα από ην ζέαηξν 

Γ0303 

  

ΜΟΤΓΑΣΑΚΗ Σ. (Α)  Δ 

27 

26 26  

78 Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή Γ03Α08   ΣΡΗΥΑΚΖ Κ. (ΔΔΓΗΠ) Α Υ 45 19 18  

79 Μνπζηθή κε έκθαζε ζηε 

Μνπζηθνπαηδαγσγηθή 

Γ03Α09 

  

ΣΡΗΥΑΚΖ  Κ. (ΔΔΓΗΠ) Α Δ 

65 

18 18  

80 Ζ Θεαηξνπαηδαγσγηθή ζην 

ζρνιηθό επεηεηαθό βίν 

Γ03Π25 

  

ΛΔΝΑΚΑΚΖ Α. (ΠΓ407) Π X 

284 

200 200  
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81 Δηθαζηηθή έθθξαζε ηνπ παηδηνύ: 

Γιππηηθή θαη εθαξκνγέο (κε 

έκθαζε ζηε ζθελνγξαθία ησλ 

ζρνιηθώλ παξαζηάζεσλ)  

Γ03Α02 

  

ΛΔΝΑΚΑΚΖ Α. (ΠΓ407) Α Δ 

154 

80 80  

82 Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο ΗΗ 

Γ01Π 28 

  

ΝΗΚΟΛΟΤΓΑΚΖ Δ. (Γ) Π Δ 

17 

2 2  

83 πγθξηηηθή Φηινινγία: Ζ 

ινγνηερλία ησλ Βαιθαλίσλ 

Γ0115 

  

ΝΗΚΟΛΟΤΓΑΚΖ Δ. (Γ)  Δ 

29 

29 29  

84 Ηζηνξία ηεο Κξήηεο Γ05Π05   ΒΛΑΥΑΚΖ Δ. (A) Π Δ 95 43 43  

85 Βπδαληηλή Ηζηνξία Γ0503   ΒΛΑΥΑΚΖ Δ. (Α)  Δ 29 27 27  

86 Βπδαληηλή Ηζηνξία Γ05Π03   ΒΛΑΥΑΚΖ Δ. (Α) Π Υ 96 66 59  

87 Ηζηνξία ηεο Κξήηεο Γ0505   ΒΛΑΥΑΚΖ Δ. (Α)  Υ 27 29 29  

88 Γηδαζθαιία Φ.Α. ( 9ώξεο Γ03Α21   ΒΑΕΟΤ .  (ΠΓ 407) Α Υ 32 17 17  

89 Αγσγή Τγείαο (3 ώξεο) Γ03Π18   ΒΑΕΟΤ . (ΠΓ 407) Π Δ 202 149 147  

90 Ζ σκαηηθή Κίλεζε ζηε 

Γηαζεκαηηθή Γηδαζθαιία  

Γ03Α23 

  

ΒΑΕΟΤ . (ΠΓ 407) Α Δ 

54 

19 19  

91 
Βαζηθέο έλλνηεο γεσκεηξίαο θαη 

ε δηδαθηηθή ηνπο   

Δ01Π05 

 

 ΣΕΑΝΑΚΖ Κ. (Α) Π Δ 

42 

20 7  

92 
Μεζνδνινγία ηεο Γηδαζθαιίαο 

ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ  

Δ02Π06 Τ 
http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/ 

course/view.php?id=29 

 ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ Π. (Α) Π Υ 

236 

195 195  

93 
Πεηξακαηηθή Φπζηθή θαη 

Υεκεία 

Δ0205 

 

 ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ Π. (Α)  Δ 

19 

18 18  

94 
Βηνινγία Αλζξώπνπ 

Δ0209  
 

 ΚΑΛΑΨΣΕΗΓΑΚΖ Μ. (Γ)  Υ 
21 

21 21  

95 Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Δ02Π11 http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/ 
course/view.php?id=13 

 ΚΑΛΑΨΣΕΗΓΑΚΖ Μ. (Γ) Π Υ 
285 

272 220  

96 
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε  

Δ0211 
 

 ΚΑΛΑΨΣΕΗΓΑΚΖ Μ. (Γ)  Δ 
22 

21 21  

97 
 ηνηρεία Οηθνινγίαο   

Δ02Π10 
 

 ΚΑΛΑΨΣΕΗΓΑΚΖ Μ. (Γ) Π Δ 
217 

188 118  

98 
Ζιεθηξνληθό γξαθείν 

 

Δ0306 

 

 ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ Δ. (Γ)  Υ 

30 

28 28  

99 Δηζαγσγή ζηελ πιεξνθνξηθή Δ03Π01 http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/ 

course/view.php?id=6 
 ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ Δ. (Γ) Π Υ 

142 
134 134  

100 Δηζαγσγή ζηελ πιεξνθνξηθή 

(ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ) 

Δ03Δ01 

 

 ΑΝΑΓΝΧΣΑΚΖ . (ΔΔΓΗΠ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Υ 

142 

134 134  

101 ύγρξνλεο ηερλνινγίεο ζηελ 

πιεξνθνξηθή  

Δ0308 

 

 ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ Δ.  (Γ)  Δ 

29 

28 28  

102 Σερλνινγία αλάπηπμεο 

ηζηνζειίδσλ 

Δ03Π07 http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst 

/course/view.php?id=12 

 ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ Δ. (Γ) Π Δ 

71 

48 48  

http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/
http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/
http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/
http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst
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103 Σερλνινγία αλάπηπμεο 

ηζηνζειίδσλ (ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ) 

E03Δ07 

 

 AΝΑΓΝΧΣΑΚΖ . (ΔΔΓΗΠ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ E 

71 

48 48  

104 « Γηαηαξαρέο νηθνινγηθώλ 

ηζνξξνπηώλ από ηε ζθνπηά ηεο 

Φπζηθήο 

Δ0210 

 

 ΜΑΝΣΑΓΑΚΖ (ΔΣΔΠ)  Υ 

31 

31 31  

105 Βαζηθέο έλλνηεο Φπζηθήο Δ02Π02 Τ   ΜΑΝΣΑΓΑΚΖ (ΔΣΔΠ) Π Δ 286 280 209  

106 Βαζηθέο έλλνηεο Φπζηθήο  

(ΑΚΖΔΗ) 

Δ02Α02 

 

 ΜΑΝΣΑΓΑΚΖ (ΔΣΔΠ) ΑΚΖΔΗ Δ 

286 

280 209  

107 Δηζαγσγή ζηε ζεσξία 

πηζαλνηήησλ θαη ηελ ηαηηζηηθή 

Δ0103 

 

 ΚΟΤΡΚΟΤΛΟ Μ. (Γ)  Υ 

30 

30 30  

108 Μεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθώλ ζην Γεκνηηθό 

ζρνιείν 

Δ01Π07 

 

 ΚΟΤΡΚΟΤΛΟ Μ. (Γ) Π Υ 

267 

256 195  

109 Δλόηεηεο από ην πξόγξακκα ησλ 

Μαζεκαηηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ 

Δ01Π08 

 

 ΚΟΤΡΚΟΤΛΟ Μ. (Γ) Π Δ 

249 

240 176  

120 Δλόηεηεο από ην πξόγξακκα ησλ 

Μαζεκαηηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ (ΑΚΖΔΗ) 

Δ01Α08 

 

 ΚΟΤΡΚΟΤΛΟ Μ. (Γ) ΑΚΖΔΗ Δ 

249 

240 176  

121 
Δλαιιαθηηθέο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ 

ζην Γ.. 

Δ0111 

 

 ΠΔΡΗΚΛΔΗΓΑΚΖ Γ. (ΠΓ407)  Υ 

30 

29 29  

122 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα 

Μαζεκαηηθά: Γηάγλσζε-

Αμηνιόγεζε - Γηδαθηηθή 

αληηκεηώπηζε 

Δ01Π13 

 

 ΠΔΡΗΚΛΔΗΓΑΚΖ Γ. (ΠΓ407) Π Υ 

451 

426 386  

123 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα 

Μαζεκαηηθά: Γηάγλσζε-

Αμηνιόγεζε - Γηδαθηηθή 

αληηκεηώπηζε 

Δ0113 

 

 ΠΔΡΗΚΛΔΗΓΑΚΖ Γ. (ΠΓ407)  Δ 

30 

30 30  

124 Δλαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο 

ησλ καζεκαηηθώλ ζην Γ.. 

Δ01Π11   ΠΔΡΗΚΛΔΗΓΑΚΖ Γ. (ΠΓ407) Π Δ 

288 

198 198  

125 Αγγιηθά    

   

 

ΑΓΓΠ010 

 

 ΦΑΡΟΤΓΑΚΖ .  (ΔΔΓΗΠ) Π Υ 

121 

107 107  

126 Αγγιηθά   ΑΓΓΠ020   ΦΑΡΟΤΓΑΚΖ . (ΔΔΓΗΠ) Π Δ 112 110 110  

127 Αγγιηθά   ΑΓΓΠ030   ΦΑΡΟΤΓΑΚΖ . (ΔΔΓΗΠ) Π Υ 97 94 92  

128 Αγγιηθά   ΑΓΓΠ040   ΦΑΡΟΤΓΑΚΖ . (ΔΔΓΗΠ) Π Δ 98 95 92  

129 Γεξκαληθά ΓΔΡΠ010   ΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ Α. (ΔΔΓΗΠ) Π Υ 16 15 11  

130 Γεξκαληθά ΓΔΡΠ020   ΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ Α. (ΔΔΓΗΠ) Π Δ 10 9 9  
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131 Γεξκαληθά ΓΔΡΠ030   ΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ Α. (ΔΔΓΗΠ) Π Υ 14 14 14  

132 Γεξκαληθά ΓΔΡΠ040   ΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ Α. (ΔΔΓΗΠ) Π Δ 10 10 10  

133 ΓΑΛΛΗΚΑ ΓΑΛΠ010   ΠΑΠΑΓΑΚΖ Υ. (Απόζπαζη) Π Υ 45 40 40  

134 ΓΑΛΛΗΚΑ ΓΑΛΠ020   ΠΑΠΑΓΑΚΖ Υ.  (Απόζπαζη) Π Δ 40 37 37  

135 ΓΑΛΛΗΚΑ ΓΑΛΠ030   ΠΑΠΑΓΑΚΖ Υ. (Απόζπαζη) Π Υ 42 42 42  

136 ΓΑΛΛΗΚΑ ΓΑΛΠ040   ΠΑΠΑΓΑΚΖ Υ. (Απόζπαζη) Π Δ 42 42 42  

137 ΗΣΑΛΗΚΑ ΗΣΑΠ010 

 

 ΓΗΑΝΝΑΚΟΓΖΜΟΤ Ν. (ΔΔΓΗΠ, 

άλλο ημήμα) 

Π Υ 

7 

4 4  

138 ΗΣΑΛΗΚΑ ΗΣΑΠ020 

 

 ΓΗΑΝΝΑΚΟΓΖΜΟΤ Ν. (ΔΔΓΗΠ, 

άλλο ημήμα) 

Π Δ 

5 

3 3  

139 ΗΣΑΛΗΚΑ ΗΣΑΠ030 

 

 ΓΗΑΝΝΑΚΟΓΖΜΟΤ Ν. (ΔΔΓΗΠ, 

άλλο ημήμα) 

Π Υ 

12 

11 11  

140 ΗΣΑΛΗΚΑ ΗΣΑΠ040 

 

 ΓΗΑΝΝΑΚΟΓΖΜΟΤ Ν. (ΔΔΓΗΠ, 

άλλο ημήμα) 

Π Δ 

8 

8 8  
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Πίνακαρ 3.  Εξέλιξη ηος απιθμού ηων νέο-ειζεπσομένων πποπηςσιακών θοιηηηών ηος Τμήμαηορ 

Ειζασθένηερ με:  2008-2009
1
 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Ειζαγυγικέρ εξεηάζειρ 246 241 224 232 202 

Μεηεγγπαθέρ (ειζποέρ ππορ 
ηο Τμήμα) 

5 7 5 4 6 

Μεηεγγπαθέρ (εκποέρ ππορ 
άλλα Τμήμαηα) 

71 78 39 70 62 

Καηαηακηήπιερ εξεηάζειρ 

(Πηςσιούσοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

- 22 8 13  

 

15 

Άλλερ καηηγοπίερ 
εγγπαθομένυν 

6 5 6 6 17 

Σύνολο
2
 186 197 204 185 178 

 

 

 

Δπεξηγήζη: 

– ηνλ πίλαθα απηόλ ζα απνηππσζνύλ ηα εμειηθηηθά ζηνηρεία πέληε (5) ζπλνιηθά εηώλ: ηνπ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ θαη 

ησλ 4 πξνεγνύκελσλ εηώλ. Πξνζαξκόζηε ηηο ρξνλνινγίεο αλάινγα. 

 

                                                 
1
 Δδώ αλαγξάθεηαη ην αθαδεκατθό έηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα έηε ησλ επόκελσλ ζηειώλ πξνζαξκόδνληαη αληίζηνηρα πξνο ηα πίζσ.  

2
 Σν ζύλνιν πξνθύπηεη από ηελ άζξνηζε ησλ αλσηέξσ, αθνύ αθαηξεζεί ν αξηζκόο ησλ κεηεγγξαθέλησλ ζε άιια ηκήκαηα. 
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Πίνακαρ 4α.   Εξέλιξη ηος απιθμού ηων αποθοίηων ηος Πποπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών και διάπκεια ζποςδών 

        

  Α π ο θ ο ι η ή ζ α ν η ε ρ  

Γ ι ά π κ ε ι α   π ο ς δ ώ ν  ( ζ ε  έ η η )  

  

  Ποσοστιαία αναλογία 

Έηορ ειζαγυγήρ Σςνολικόρ απιθμόρ 
ειζασθένηυν

1
 

Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 ≥Κ+6 

Μη 
αποθοιηήζανηερ 

ζε σπόνο 
διπλάζιο ηος 
Κανονικος (Κ) 

Σύνολο 
απουοιτησάντων 

 

2002-2003 502* 104 16 2 1 2 - - 1 126 (0,25)  

2003-2004 243 140 44 4 5 1 - 2 - 196 (0,81)  

2004-2005 240 143 105 27 8 2 3 - - 288 (1,20)  

2005-2006 255 124 26 27 3 2 1 - 1 184 (0,72)  

2006-2007 243 134 40 30 3 4 - - 3 214 (0,88)  

2007-2008 275 127 14 9 - 1 1 2 - 154 (0,56)  

2008-2009 257 151 22 4 2 1 - 1 3 184 (0,72)  

 

O πίνακαρ αςηόρ αθοπά ζηον απιθμό ηων θοιηηηών πος πήπαν πηςσίο ηο ζςγκεκπιμένο ακαδημαϊκό έηορ, ανεξάπηηηα από ηο έηορ ειζαγωγήρ ηοςρ. 

 

Δπεξηγήζη: 

– Όπνπ Κ = Καλνληθή δηάξθεηα ζπνπδώλ (ζε έηε) ζην Σκήκα.  (π.ρ. αλ ε θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδώλ είλαη 4 έηε, ηόηε Κ=4 έηε, Κ+1=5 έηε, Κ+2=6 έηε,..., 

Κ+6=10 έηε). 

– ηνλ πίλαθα απηόλ ζα απνηππσζνύλ ηα εμειηθηηθά ζηνηρεία 7 ζπλνιηθά εηώλ: ηνπ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ θαη ησλ 6 

πξνεγνύκελσλ εηώλ. Πξνζαξκόζηε ηηο ρξνλνινγίεο αλάινγα. 

– Δπί πιένλ 281 θνηηεηέο θνηηεηέο κέζσ ηηνπ πξνγξάκκαηνο «Αθαδεκατθή-Δπαγγεικαηηθή Αλαβάζκηζε Δθπαηδεπηηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ- Δμνκνίσζε» 

                                                 
1
 Αληηγξάςηε από ηελ ηειεπηαία αξάδα ηνπ Πίλαθα 7.2. 
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Πίνακαρ 4.   Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ θαη δηάξθεηα ζπνπδώλ 

        

  Α π ο θ ο ι η ή ζ α ν η ε ρ  

Γ ι ά π κ ε ι α   π ο ς δ ώ ν  ( ζ ε  έ η η )  

  

  Ποσοστιαία αναλογία 

Έηορ ειζαγυγήρ Σςνολικόρ απιθμόρ 
ειζασθένηυν

1
 

Κ* Κ+1* Κ+2* Κ+3* Κ+4* Κ+5* ≥Κ+6* 

Μη 
αποθοιηήζανηερ 

ζε σπόνο 
διπλάζιο ηος 
Κανονικος (Κ) 

Σσνολικό ποσοστό 
απουοιτησάντων

2
 

Σσνολικό ποσοστό μη 
απουοιτησάντων 

2002-2003 502* 144 141 71 6 5 1   368(=73%) 27% 

2003-2004 243 102 36 6 15 - - - - 158(=63%) 37% 

2004-2005 240 148 16 4 - - - - - 168(=70%) 30% 

2005-2006 255 144 8 - - - - - - 152(=60%) 40% 

2006-2007 243 - 7 - - - - - - 7(=0.03%) 99.97% 

2007-2008 275 - - - - - - - - - - 

2008-2009 257 - - - - - - - - - - 

 

O πίνακαρ αςηόρ αθοπά ηον απιθμό ηων θοιηηηών πος πήπαν πηςσίο ηο ζςγκεκπιμένο ακαδημαϊκό έηορ ειζαγωγήρ. 

 

Δπεξηγήζη: 

– Όπνπ Κ = Καλνληθή δηάξθεηα ζπνπδώλ (ζε έηε) ζην Σκήκα.  (π.ρ. αλ ε θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδώλ είλαη 4 έηε, ηόηε Κ=4 έηε, Κ+1=5 έηε, Κ+2=6 έηε,..., 

Κ+6=10 έηε). 

– ηνλ πίλαθα απηόλ ζα απνηππσζνύλ ηα εμειηθηηθά ζηνηρεία 7 ζπλνιηθά εηώλ: ηνπ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ θαη ησλ 6 

πξνεγνύκελσλ εηώλ. Πξνζαξκόζηε ηηο ρξνλνινγίεο αλάινγα. 

– Δπί πιένλ 281 θνηηεηέο θνηηεηέο κέζσ ηηνπ πξνγξάκκαηνο «Αθαδεκατθή-Δπαγγεικαηηθή Αλαβάζκηζε Δθπαηδεπηηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ- Δμνκνίσζε» 

– πκπεξηιακβάλνληαη θαη θνηηεηέο πνπ απνθνίηεζαλ ζε ιηγόηεξν από 8 εμάκελα δηόηη είραλ εηζαρζεί κέζσ θαηαηάμεσλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο εμνκνίσζεο ζε 

εμάκελα κεγαιύηεξα ηνπ πξώηνπ 

  

 

 

 

                                                 
1
 Αληηγξάςηε από ηελ ηειεπηαία αξάδα ηνπ Πίλαθα 7.2. 

2
 ηελ ζηήιε απηή ζεκεηώλεηαη ε ποζοζηιαία αναλογία ησλ απνθνηηεζάλησλ θάζε έηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ εηζαρζέλησλ ηνπ έηνπο (ηεο ζηήιεο 2). 
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Πίνακαρ 5.   Καηανομή βαθμολογίαρ και μέζορ βαθμόρ πηςσίος ηων αποθοίηων ηος Πποπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών 

 
Σςνολικόρ απιθμόρ 
αποθοιηηζάνηυν 

Καηανομή Βαθμών (απιθμόρ θοιηηηών και % επί ηος ζςνόλος ηυν αποθοιηηζάνηυν) 
Μέσος όρος Βαθμολογίας  

(στο σύνολο των απόυοιτων) Έηορ Αποθοίηηζηρ 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2003-2004 196 - 1 (=0,01) 63 (=0,32) 132 (=0,67) 8,43 

2004-2005 288 - - 69 (=0,24) 219 (=0,76) 8,60 

2005-2006 184 - 1 (0,01) 56 (=0,30) 127 (=0,69) 8,38 

2006-2007 214 - 1 (=0,01) 55 (=0.26) 158 (=0,74) 8,42 

2007-2008 154 - - 37 (=0,24) 117 (=0,76) 8,34 

2008-2009 184 - 1 (=0,01) 69 (=0,38) 114 (=0,62) 8,25 

Σύνολο 1220 - 4 349 (=0,29) 867 (=0,71) 8,40 

 

 

Δπεξήγηζη: 

εκεηώζηε ζε θάζε ζηήιε ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ έιαβαλ ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία θαη ην πνζνζηό πνπ απηνί εθπξνζσπνύλ επί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 

ησλ απνθνηηεζάλησλ ην ζπγθεθξηκέλν έηνο [π.ρ. 26 (=15%)]. 
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Πίνακαρ 6.  Μαθήμαηα Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών[1] 

Σίηλορ ΜΠ:         «……Δπηζηήκεο Αγσγήο……….» 

 
 

 

 

 

 

 

 

α.α. 
ΜΑΘΖΜΑ2 

  

 

 

 

Κωδικόρ 

Μαθήμαηορ Ηζηόηοπορ3 

ελίδα 

Οδηγού 

ποςδών4  

Τπεύθςνορ Γιδάζκων 

 και ςνεπγάηερ 

(ονομαηεπώνςμο και βαθμίδα) 

Τποσπεω- 

ηικό (Τ) , 

 

καη'επι- 

λογήν (Δ) 

 

Δλεύθεπηρ 

Δπιλογήρ 

(ΔΔ) 

 

Γιαλέξειρ (Γ), 

Φπονιηζηή- 

πιο (Φ) 

Δπγαζηη- 

πιο (Δ) 

ε ποιο 

εξάμηνο 

διδάσθηκε;5 

 

(Δαπ.-Υειμ.) 

Απιθμόρ  

θοιηηηών  

πος 

ενεγπά- 

θηζαν  

ζηο 

μάθημα 

Απιθμόρ 

Φοιηηηών 

πος 

ζςμμεηει- 

σαν ζηιρ 

εξεηάζειρ 

Απιθμόρ 

Φοιηηηών 

πος πέπαζε 

επιηςσώρ  

ζηην 

κανονική ή 

επανα- 

ληπηική 

εξέηαζη 

 

Αξιολογή- 

θηκε 

από ηοςρ  

Φοιηηηέρ;6 

1 

Μεζνδνινγία έξεπλαο Η  

 

   40 

Μαθξάθεο Βαζίιεηνο, 

Καζεγεηήο   Τ 

Γ Υ 

15  

15 15  

2 ηαηηζηηθή Η   40 Σδαλάθεο Κσλ/λνο, Καζεγεηήο Τ Γ Υ 15 13 12  

3 

 Σνκεαθό κάζεκα εηδίθεπζεο 

 

   41 

Μέιε ηνπ Σνκέα ηνπ κεη. 

θνηηεηή   Τ 

Γ ή Δξγαζία Υ 

 15 

15 5  

4 

Μεζνδνινγία έξεπλαο ΗΗ  

 

   40 

 Μαθξάθεο Βαζίιεηνο, 

Καζεγεηήο  Τ 

Γ Δ 

 15 

15 14  

5 

 Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή θαη SPSS 

 

   40 

 Αλδξεαδάθεο Νίθνο, Δπίθ. 

Καζεγεηήο  Τ 

Γ ή Δξγαζία Δ 

 15 

15 15  

6 

 COLLOQUIUM 

 

   40 

 Πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο θαη 

ππνςήθηνη δηδάθηνξεο  Τ 

Γ ή Δξγαζία Υ 

 15 

Γελ 

γίλνληαη 

εμεηάζεηο 

  

7 Μάζεκα Δηδίθεπζεο      41 Δπόπηεο ηνπ κεη. θνηηεηή   Τ Δξγαζία Υ 15  15 15  

8                   

9                   

10                   

κ.ο.κ.                   

                   

                   

                                                 
1  ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ΠΜ ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο γηα θάζε ΠΜ.  Γηα ηε ζηήιε «Αμηνιόγεζε από θνηηεηή» αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ηνπ Πίλαθα 7.1.1. 
2 Καηαγξάςηε ηα καζήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζην Ππόγπαμμα Σποςδών (δει. 1νπ, 2νπ, 3νπ θ.ν.θ. εμακήλνπ). 
3 εκεηώζηε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ καζήκαηνο, αλ ππάξρεη. 
4 εκεηώζηε ηε ζειίδα ηος Οδηγού Σποςδών (αλ ππάξρεη), όπνπ πεξηγξάθνληαη νη ζηόρνη, ε ύιε θαη ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο θαη εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο. 
5 εκεηώζηε κε ηελ ππνδεηθλπόκελε ζπληνκνγξαθία ζε πνην από ηα δύν εμάκελα (ή θαη ζηα δύν) ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο δηδάρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 
6 Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, ζεκεηώζηε ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηόινγηα γη’απηό ην κάζεκα. Αλ ην κάζεκα ΓΔΝ αμηνινγήζεθε. Αθήζηε ην πεδίν θελό. Δπίζεο,  πεξηγξάςηε ζηελ Έκθεζη 

Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ηα θξηηήξηα θαη ηνπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο (πξνζζέζηε ζηνηρεία ηεο απόδνζεο ησλ θνηηεηώλ, ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηώλ, κε βάζε π.ρ ην 

εξσηεκαηνιόγην θαηά ηελ απνθνίηεζε ή ηα απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο καζεκάησλ από ηνπο θνηηεηέο ή άιια δεδνκέλα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ επηηπρία ηνπ καζήκαηνο, θαζώο θαη ηπρόλ δπζθνιίεο) 
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Πίνακαρ 7.    Μαθήμαηα Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών[1] 

Σίηλορ ΜΠ:         «……Δπηζηήκεο Αγσγήο……….» 
α.α Μάζεκα

2
  Κωδικόρ 

Μαθήμαηορ 

Χπερ 

διδαζκα-

λίαρ ανά 

εβδομάδα  

Πεπιλαμ-

βάνονηαι 

ώπερ 

επγαζηηπίος 

ή άζκηζηρ3; 

Γιδακη. 

Μονάδερ  
Πολλαπλή 

Βιβλιογπαθία 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ)  

 

ε ποιο εξάμηνο ηων 

ζποςδών ανηιζηοισεί; 

(1ο, 2ο …) 

Σςσόν πποα-

παι- 

ηούμενα 

μαθήμαηα4 

Υπήζη 

εκπαιδ. 

μέζων 
(Ναι/Όσι) 

Δπάπκεια 

Δκπαιδες- 

ηικών 

Μέζων 

(Ναι/Όσι5)  
1 Μεζνδνινγία έξεπλαο Η    3      1     
2 ηαηηζηηθή Η   3      1     
3 

 Σνκεαθό κάζεκα 

εηδίθεπζεο 

 

 3 

Δμαξηάηαη 

από ην 

αληηθείκελν     

1   

  
4 Μεζνδνινγία έξεπλαο ΗΗ   3    2    
5  Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή θαη 

SPSS 
 

6 
ΝΑΗ 

  
2  ΝΑΗ 

 
6 

Μάζεκα Δηδίθεπζεο  

 

3 

Δμαξηάηαη 

από ην 

αληηθείκελν   

2   

 
7  COLLOQUIUM  3    3    
8           
9           

10           
κ.ο.κ.

6
           

                                                 
1  ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ΠΜ ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο γηα θάζε ΠΜ. 
2 Καηαγξάςηε ηα καζήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζην Πξόγξακκα πνπδώλ (δει. 1νπ, 2νπ, 3νπ θ.ν.θ. εμακήλνπ) 
3 ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο, ζεκεηώζηε ησλ αξηζκό ησλ σξώλ εξγαζηεξίνπ. 
4 εκεηώζηε ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπ ή ησλ πξναπαηηνύκελσλ καζεκάησλ, αλ ππάξρνπλ. 
5 Τπάξρνπλ επαξθή εθπαηδεπηηθά κέζα, όπσο ρώξνη δηδαζθαιίαο, ππνινγηζηέο, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά; Αλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, δώζηε ζύληνκε αλαθνξά ησλ ειιείςεσλ. 
6 πκπιεξώζηε όια ηα καζήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ. 
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Πίνακαρ 8.  Εξέλιξη ηος απιθμού αιηήζεων, πποζθοπών θέζεων από ηο Τμήμα, ειζακηέων (εγγπαθών) και αποθοίηων ζηο 
Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα Σποςδών (ΜΠΣ) [1] 

Σίηλορ ΜΠ:         «…………Δπηζηεκώλ Αγσγήο………..» 

 

 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

πλνιηθόο αξηζκόο Αηηήζεσλ (α+β) 42 56 48 56 50 

 (α) Πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο 18 21 15 20 16 

(β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ 24 35 33 36 34 

πλνιηθόο αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ 

ζέζεσλ  

15 15 15 15 15 

πλνιηθόο αξηζκόο εγγξαθέλησλ  15 17 15 16 15 

πλνιηθόο αξηζκόο απνθνηηεζάλησλ  15 9 13 13 13 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 

ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ΠΜ ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο γηα κάθε ΠΜ. 
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Πίνακαρ 9.  Καηανομή βαθμολογίαρ και μέζορ βαθμόρ πηςσίος ηων αποθοίηων ηος Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών [1] 

Σίηλορ ΜΠ:         «.. ……Δπηζηήμες Αγωγής……………..» 

 

 
πλνιηθόο αξηζκόο 

απνθνηηεζάλησλ 

Καηαλνκή Βαζκώλ (αξηζκόο θνηηεηώλ θαη % επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνθνηηεζάλησλ) 
Μέζορ όπορ Βαθμολογίαρ  

(ζηο ζύνολο ηων απόθοιηων) Έηνο Απνθνίηεζεο 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2005-2006 13 - - - 13 (=1%) 9.10 

2006-2007 13 - 1(=0,08) 1(=0,08) 11(=0,85 %) 9.02 

2007-2008 9 - - - 9(1%) 8.88 

2008-2009 15 - - 4(=0,27) 11 (0,73) 8.92 

 Σύνολο - 1(0.02) 5 (=0,10) 44(=0,88) 8.98 

 

Δπεξηγήζη: 

εκεηώζηε ζε θάζε ζηήιε ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ πνπ έιαβαλ ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία θαη ην πνζνζηό πνπ απηνί εθπξνζσπνύλ επί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 

ησλ απνθνηηεζάλησλ ην ζπγθεθξηκέλν έηνο [π.ρ. 6 (=5%)]. 

Πξνζνρή! Σν άζξνηζκα θάζε έηνπο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην άζξνηζκα ησλ απνθνηηεζάλησλ πνπ δώζαηε γηα ην αληίζηνηρν έηνο ζηνλ πίνακα  7-5. 

 

 

                                                 
1 

ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ΠΜ ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΜ. 
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Πίνακαρ 9.  Δξέλιξη ηος απιθμού αιηήζεων, πποζθοπών θέζεων από ηο Σμήμα, ειζακηέων (εγγπαθών)  

και αποθοίηων ζηο Ππόγπαμμα Γιδακηοπικών ποςδών 

 

 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

πλνιηθόο αξηζκόο Αηηήζεσλ (α+β) 5 7 9 5 6 

 (α) Πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο 1 2 1 1 2 

(β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ 4 5 8 4 4 

πλνιηθόο αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ 

ζέζεσλ 

Γελ 

ππάξρεη 

Γελ 

ππάξρεη 

Γελ 

ππάξρεη 

Γελ 

ππάξρεη 

Γελ 

ππάξρεη 

πλνιηθόο αξηζκόο εγγξαθέλησλ 

ππνςεθίσλ 

5 7 9 5 6 

Απόθνηηνη 5 4 5 1 1 

Μέζε δηάξθεηα ζπνπδώλ απνθνίησλ 8 έηε 9 έηε 7 έηε 8 έηε 4 έηε 

 

 

Δπεξηγήζειρ: 

– Απόθνηηνη:  Αξηζκόο Γηδαθηόξσλ πνπ αλαθεξύρζεθαλ ζην έηνο πνπ αθνξά ε ζηήιε. 
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Πίνακαρ 10.  Σςμμεηοσή ζε  Διαπανεπιζηημιακά ή Διαημημαηικά  Ππογπάμμαηα Σποςδών 

 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 Σύνολο 

Φοιηηηέρ ηος Τμήμαηορ πος θοίηηζαν 
ζε άλλο Α.Ε.Ι. ή άλλο Τμήμα 

     

 

Επιζκέπηερ θοιηηηέρ άλλυν Α.Ε.Ι. ή 
Τμημάηυν ζηο Τμήμα 

     

 

Μέλη ακαδημαφκού πποζυπικού ηος 
Τμήμαηορ πος δίδαξαν ζε άλλο Α.Ε.Ι. ή 
Τμήμα 

     

 

Μέλη ακαδημαφκού πποζυπικού άλλυν 
Α.Ε.Ι. ή Τμημάηυν πος δίδαξαν ζηο 
Τμήμα 

     

 

Σύνολο       

 

Σο Σμήμα δεν ζςμμεηέσει ζε διαπανεπιζηημιακά ή διαημημαηικά ππογπάμμαηα ζποςδών 
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Πίνακαρ 11.   Εξέλιξη ηος πποζωπικού ηος Τμήμαηορ 

  2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Καθηγηηές ύνολο 13 13 13 11 12 

 Από εξέλιξη* 10 12 13 10 12 

 Νέερ πποζλήτειρ*  - - 1 - 

 Σςνηαξιοδοηήζειρ* 3 1 - - - 

 Παπαιηήζειρ* - - - - - 

Αναπληρωηές Καθηγηηές ύνολο 2 2 3 2 2 

 Από εξέλιξη* 2 2 3 2 2 

 Νέερ πποζλήτειρ* - - - - - 

 Σςνηαξιοδοηήζειρ* - - - - - 

 Παπαιηήζειρ* - - - -  

Επίκοσροι Καθηγηηές ύνολο 14 14 13 13 13 

 Από εξέλιξη* 13 13 13 12 12 

 Νέερ πποζλήτειρ* 1 7 - 1 1 

 Σςνηαξιοδοηήζειρ* - - - - - 

 Παπαιηήζειρ* - - - - - 

Λέκηορες ύνολο - - 1 - * 

 Νέερ πποζλήτειρ* - - 1 - - 

 Σςνηαξιοδοηήζειρ* - - - - - 

 Παπαιηήζειρ* - - - - - 

Μέλη ΕΕΔΙΠ ύνολο 4 4 3 4 4 

Διδάζκονηες επί ζσμβάζει** ύνολο 20 18 20 16 20 

Σετνικό προζωπικό 
εργαζηηρίων 

ύνολο  3 3 3 3 3 

Διοικηηικό προζωπικό ύνολο 8 8 7 7 7 

 

* Αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν έηνο 

** Αλαθέξεηαη ζε αξηζκό ζπκβάζεσλ – όρη δηδαζθόλησλ (π.ρ. αλ έλαο δηδάζθσλ έρεη δύν ζπκβάζεηο, ρεηκεξηλή θαη εαξηλή, 

ηόηε κεηξώληαη δύν ζπκβάζεηο) 
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Πίνακαρ 12.  Απιθμόρ Επιζηημονικών δημοζιεύζεων 

 

 Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Η Κ 

2009 8 23 3 49 1 21 7 7 37 8 

2008 2 28 4 49  8 8 10 48 14 

2007 6 18 4 50 2 13 5 11 35 15 

2006 8 21 2 46  14 4 5 30 11 

2005 7 16 3 34  8 5 6 25 12 

2004 5 20 2 31  5 2 21 25 7 

ύλνιν 36 126 18 259 3 69 31 60 200 134 

 

Δπεξηγήζειρ: 

Α:  Βηβιία/κνλνγξαθίεο 

Β: Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

Γ: Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο 

Γ:  Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο 

Δ: Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο  

Ε:  Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο 

H: πιινγηθνί ηόκνη ζηνπο νπνίνπο θαη επηζηεκνληθόο εθδόηεο είλαη κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο  

Θ: Άιιεο εξγαζίεο 

Η:  Αλαθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ εθδίδνπλ πξαθηηθά 

Κ:  Αλαθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά 
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Πίνακαρ 13.   Αναγνώπιζη ηος επεςνηηικού έπγος 

 

 

 Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ 

2009 150 15 7 29 29 33  

2008 143 20 6 28 27 16  

2007 136 16 4 22 24 16  

2006 123 17 5 14 19 18  

2005 117 24  13 16 13  

2004 392 15  15 15 15  

ύλνιν 1061 107 22 121 130 111  

 

 

Δπεξηγήζειρ: 

Α:  Δηεξναλαθνξέο 

Β: Αλαθνξέο ηνπ εηδηθνύ/επηζηεκνληθνύ ηύπνπ 

Γ: Βηβιηνθξηζίεο 

Γ:  πκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ 

Δ: πκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ 

Ε:  Πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο 

Ζ: Γηπιώκαηα επξεζηηερλίαο 
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Πίνακαρ 14.   Εξέλιξη ηων εγγεγπαμμένων θοιηηηών ηος Τμήμαηορ ζε όλα ηα έηη ζποςδών 

 
 2008-

2009 
2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

2003-
2004 

2002-
2003 

Προπτυχιακοί 920 1042** 1385* 1266* 879* 990* 1030* 

Μεταπτυχιακοί 49 55 55 40 48 45 53 

Διδακτορικοί 47 48 43 45 41 34 37 

 

 

 
*
ηνπο παξαπάλσ αξηζκνύο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πηπρηνύρνη Ηνπιίνπ ηνπ θάζε έηνπο 



 

 

 

 

 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

  

Π.Σ.Δ.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7α 
 

Απόςεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ην  

Πξόγξακκα πνπδώλ,  

ην δηδαθηηθό έξγν, ηηο ππνδνκέο  

& ηηο παξνρέο ηνπ Σκήκαηνο 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

291 

    1. Εηζαγσγή 

Σην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ Τκήκαηνο αιιά θαη ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

επηρεηξείηαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ θαη ηε γεληθόηεξε βειηίσζε 

ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο από ην Τκήκα, εθπνλήζεθε γξαπηό εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν 

απεπζύλεηαη ζηνπο πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο θαη απνζθνπεί ζηε ζπιινγή εκπεηξηθώλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ζπνπδώλ ζην Τκήκα. 

Τν εξσηεκαηνιόγην απνηειείηαη από 38 ζπλνιηθά εξσηήζεηο κε ηε κνξθή δειώζεσλ 

απέλαληη ζηηο νπνίεο θαινύληαη νη θνηηεηέο λα πάξνπλ ζέζε (16 γηα ην Πξόγξακκα Σπνπδώλ, 

14 γηα ην δηδαθηηθό έξγν, 5 γηα ηηο ππνδνκέο θαη 3 γηα ηηο παξνρέο ηνπ Τκήκαηνο), θαζώο θαη 

κηα αλνηθηή εξώηεζε πνπ αθνξά ζηε δηαηύπσζε παξαηεξήζεσλ ή πξνηάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ Τκήκαηνο. 

 Τν εξσηεκαηνιόγην ρνξεγήζεθε ην 2ν δεθαπελζήκεξν Μαξηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εαξηλνύ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2009-2010 θαη ηελ επίδνζή ηνπ ζηνπο θνηηεηέο 

αλέιαβε απνθιεηζηηθά, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, ν Σύιινγνο Φνηηεηώλ ηνπ Τκήκαηνο. Ο 

Σύιινγνο αλέιαβε επίζεο ηε δηαδηθαζία  εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ζε ε/π. Τν ηειηθό δείγκα 

απνηειείηαη από 403 θνηηεηέο, αξηζκόο ν νπνίνο ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθόο αλ κάιηζηα αλαινγηζηεί θαλείο ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ θνηηεηώλ ηνπ 

Τκήκαηνο (800 πεξίπνπ θνηηεηέο 1
νπ

 έσο θαη 4
νπ

 έηνπο). Μάιηζηα, νη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο 

είλαη ζρεηηθά ηζνθαηαλεκεκέλνη ζηα ηέζζεξα έηε θνίηεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 107 θνηηεηέο 

(26,6%) ήηαλ πξσηνεηείο, 99 (24,6%) δεπηεξνεηείο, 103  (25,6%) ηξηηνεηείο, 71 (17,6%) 

ηεηαξηνεηείο, ελώ νη ππόινηπνη 23 θνηηεηέο (5,7%) δελ δήισζαλ ην έηνο θνίηεζήο ηνπο. 

 

 

2. Πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα 
Σηελ παξνύζα ελόηεηα παξνπζηάδνληαη κε αλαιπηηθό ηξόπν ηα πεξηγξαθηθά 

απνηειέζκαηα.  Καηά ηελ πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ εκθαλίδνληαη ν κέζνο όξνο (κ.ν) 

αιιά θαη ε ηππηθή απόθιηζε  (η.α), σο ζπλνπηηθά κέηξα θεληξηθήο ηάζεο θαη δηαζπνξάο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ηνπ δείγκαηνο. Γηα ηελ επρεξέζηεξε αλάγλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ζεσξνύκε ζθόπηκν εδώ λα ππελζπκίζνπκε όηη ε θσδηθνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ ηηκώλ ησλ παξαπάλσ δεηθηώλ έγηλε κε ηνλ εμήο ηξόπν: πάξα 

πνιύ ή ζπκθσλώ απόιπηα=5 / αξθεηά ή ζπκθσλώ αξθεηά=4 / κέηξηα ή νύηε ζπκθσλώ - νύηε 

δηαθσλώ=3 / ιίγν ή δηαθσλώ αξθεηά=2 / θαζόινπ ή δηαθσλώ απόιπηα=1. Έηζη, κ.ν.=4,12 

ζεκαίλεη όηη νη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο, θαηά κέζν όξν, ζπκθώλεζαλ αξθεηά κε ηε δήισζε ή 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ θαηεγνξία «αξθεηά». 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί εδώ όηη γηα ηελ επρεξέζηεξε αλάγλσζε ησλ πηλάθσλ 1 έσο θαη 

4 πνπ αθνξνύλ ζηα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο, νη 

δειώζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θαζεκία ελόηεηα δελ παξνπζηάδνληαη ζύκθσλα κε ηε ζεηξά 

εκθάληζήο ηνπο ζην εξσηεκαηνιόγην. Οη δειώζεηο έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηνπο ζρεηηθνύο 

πίλαθεο κε βάζε ην ύςνο ηεο ηηκήο ηνπ κέζνπ όξνπ. Έηζη ζηηο πξώηεο ζέζεηο βξίζθνληαη 

απηέο κε ηνπο πςειόηεξνπο κέζνπο όξνπο θαη ζηηο ηειεπηαίεο εθείλεο κε ηνπο ρακειόηεξνπο. 

Μηα πξώηε γεληθή δηαπίζησζε πνπ πξνθύπηεη από ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζηήιεο 

«Δελ απάληεζαλ» ζηνπο πίλαθεο 1 έσο θαη 4 είλαη όηη ηα πνζνζηά ησλ θνηηεηώλ πνπ 

εγθαηέιεηςαλ ηηο δηάθνξεο δειώζεηο βξίζθνληαη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα. Γελ μεπεξλνύλ ζε 

θακία πεξίπησζε ην 6% ηνπ δείγκαηνο, ελώ ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ δειώζεσλ ηα πνζνζηά 

είλαη ζρεδόλ κεδεληθά.   
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2.1 Πξόγξακκα πνπδώλ 

Σηνλ πίλαθα 1 εκθαλίδεηαη, γηα θαζεκία από ηηο 16 δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζην 

Πξόγξακκα Σπνπδώλ, ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ηνπ δείγκαηνο. 

Από ηε κειέηε ηνπ ύςνπο ησλ ηηκώλ ηνπ κ.ν ζηηο δηάθνξεο δειώζεηο ηνπ παξαπάλσ 

πίλαθα, νδεγνύκαζηε ζηηο παξαθάησ δηαπηζηώζεηο: 

 Σε θακία απνιύησο δήισζε δε θαίλεηαη νη θνηηεηέο λα ηνπνζεηνύληαη ζηελ αθξαία 

ζεηηθή αμηνινγηθή θαηεγνξία «πάξα πνιύ ή ζπκθσλώ απόιπηα» αιιά νύηε όκσο θαη ζηελ 

αθξαία αξλεηηθή αμηνινγηθή θαηεγνξία «θαζόινπ ή δηαθσλώ απόιπηα». 

 Σε έμη ζπλνιηθά δειώζεηο, νη θνηηεηέο ηνπνζεηνύληαη ζηελ θαηεγνξία «αξθεηά ή 

ζπκθσλώ αξθεηά». Τηο δπν πξώηεο ζέζεηο ζηε ζεηξά ηεξάξρεζεο ησλ κέζσλ όξσλ  

θαηαιακβάλεη ε Πξαθηηθή Άζθεζε. Η δήισζε «Η Σρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ Τκήκαηνο 

ζπκβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηώλ» εκθαλίδεη ηνλ πςειόηεξν κέζν όξν 4,32. 

Από ηελ εμέηαζε ηεο θαηαλνκήο ησλ πνζνζηώλ ησλ θνηηεηώλ ζηελ παξαπάλσ δήισζε πξνθύπηεη όηη 

πνζνζηό 49,5% ζπκθσλεί απόιπηα, 35,7% ζπκθσλεί αξθεηά, 12,5% ηνπνζεηείηαη ζηε κεζαία 

θαηεγνξία, ελώ ην πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ πνπ απάληεζε όηη δηαθσλεί αξθεηά ή απόιπηα 

είλαη αζξνηζηηθά ζρεδόλ κεδεληθό (2,3%). Γεύηεξε ζηε ζεηξά ηεξάξρεζεο έξρεηαη ε δήισζε 

«Η Σρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ Τκήκαηνο είλαη νξγαλσκέλε κε ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν» κε κ.ν. 3,81 (22,2%, 

43,7%, 27,4%, 5,9% θαη 0,8% αληίζηνηρα ). Αθνινπζνύλ νη δειώζεηο «Τν επίπεδν δπζθνιίαο ησλ 

καζεκάησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθό» (κ.ν. 3,76), «Η πηπρηαθή εξγαζία πξέπεη λα έρεη πξναηξεηηθό 

ραξαθηήξα» (κ.ν. 3,72), «Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ ραξαθηεξίδεηαη από πνηθηιία θαη ελαιιαθηηθέο ζεκαηηθέο 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ» (κ.ν. 3,55) θαη «Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα εθαξκνγή ηεο 

ζεσξίαο ζηελ πξάμε» (κ.ν. 3,52). 

 Σε ελληά ζπλνιηθά δειώζεηο νη θνηηεηέο ηνπνζεηνύληαη ζηε κεζαία θαηεγνξία «κέηξηα ή 

νύηε ζπκθσλώ - νύηε δηαθσλώ». Οη δειώζεηο απηέο θαηά ζεηξά ηεξάξρεζεο είλαη: «Τν 

Πξόγξακκα Σπνπδώλ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζθνπνύο & ηνπο ζηόρνπο ηνπ Τκήκαηνο» (κ.ν. 3,48), «Τν 

πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο» (κ.ν. 

3,31), «Ο αξηζκόο ησλ δηδαθηηθώλ κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ην θόξην εξγαζίαο ησλ καζεκάησλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθόο» (κ.ν. 3,16), «Οη παξαδόζεηο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο ησλ 

θνηηεηώλ» (κ.ν. 2,97), «Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ δηαζέηεη επειημία» (κ.ν. 2,88), «Τν Πξόγξακκα 

Σπνπδώλ ιακβάλεη ππόςε ηα ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηώλ» (κ.ν. 2,82), «Τα ζεκηλάξηα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο ησλ θνηηεηώλ» (κ.ν. 2,80), «Ο ζεζκόο ηνπ Αθαδεκατθνύ Σπκβνύινπ 

Σπνπδώλ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά» (κ.ν. 2,76) θαη, ηέινο, νξηαθά «Ο αξηζκόο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

καζεκάησλ (παξαδόζεηο, ζεκηλάξηα, θ.ιπ.) είλαη ηθαλνπνηεηηθόο» (κ.ν. 2,62). 

 Η κνλαδηθή δήισζε ζηελ νπνία νη θνηηεηέο ηνπνζεηνύληαη ζηελ θαηεγνξία «ιίγν ή 

δηαθσλώ αξθεηά» είλαη ε δήισζε «Οη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδώλ» κε κέζν όξν 2,31. Από ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πξνθύπηεη αζξνηζηηθά όηη κόλν 

ην 13,4% ησλ θνηηεηώλ ηάζζεηαη ζεηηθά ππέξ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δήισζεο, ηνπνζεηώληαο ηνλ εαπηό 

ηνπο ζηηο θαηεγνξίεο «ζπκθσλώ απόιπηα» ή «ζπκθσλώ αξθεηά». Αληίζεηα, ε πιεηνλόηεηα ησλ 

θνηηεηώλ (63,5%) ηνπνζεηείηαη αξλεηηθά, ζεκεηώλνληαο ηηο θαηεγνξίεο «δηαθσλώ απόιπηα» ή 

«δηαθσλώ αξθεηά». 

. 

2.2 Δηδαθηηθό έξγν 

Σηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη, ζε ηαμηλνκηθή ζεηξά κε βάζε ην ύςνο ηεο ηηκήο ηνπ κέζνπ 

όξνπ, νη 14 δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηνπο δηδάζθνληεο.   
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Από ηε κειέηε ηνπ ύςνπο ησλ ηηκώλ ηνπ κ.ν ζηηο δηάθνξεο δειώζεηο ηνπ παξαπάλσ 

πίλαθα, απνξξένπλ νη παξαθάησ επηζεκάλζεηο: 

 Αλαθνξηθά κε ηα άθξα ηεο θιίκαθαο αμηνιόγεζεο, ε εηθόλα είλαη παξόκνηα κε εθείλε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ. Σε θακία απνιύησο δήισζε δε θαίλεηαη νη θνηηεηέο λα 

ηνπνζεηνύληαη ζηελ αθξαία ζεηηθή ή αξλεηηθή αμηνινγηθή θαηεγνξία. Δπηπξόζζεηα θαη ζε 

αληίζεζε κε ηε γεληθόηεξε εηθόλα πνπ εκθάληζε ην Πξόγξακκα Σπνπδώλ, ζηελ παξνύζα 

ζεκαηηθή ελόηεηα εληνπίδεηαη αθόκε κεγαιύηεξε ζύγθιηζε ησλ κέζσλ όξσλ πξνο ην κέζν 

ηεο θιίκαθαο. Γελ παξνπζηάδεηαη ηηκή πνπ λα ππεξβαίλεη ηηο 4 κνλάδεο αιιά νύηε θαη ηηκή 

πνπ λα ηνπνζεηεί ηνπο θνηηεηέο ζηελ θαηεγνξία  «ιίγν ή δηαθσλώ αξθεηά». 

 Σε πέληε ζπλνιηθά δειώζεηο, νη θνηηεηέο ηνπνζεηνύληαη ζηελ θαηεγνξία «αξθεηά ή 

ζπκθσλώ αξθεηά». Σηηο δπν πξώηεο ζέζεηο βξίζθνληαη νη δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ελεκέξσζε ησλ θνηηεηώλ από ηνπο δηδάζθνληεο είηε ηνπ ηξόπνπ εμέηαζεο είηε ηνπ ηξόπνπ 

δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ ηνπο (νη κέζνη όξνη είλαη 3,89 θαη 3,87 αληίζηνηρα). Αθνινπζνύλ 

νη δειώζεηο «Οη δηδάζθνληεο ελζαξξύλνπλ ηνλ δηάινγν θαη ηελ ειεύζεξε έθθξαζε ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο (δηαηύπσζε απόςεσλ, εξσηήζεηο, θ.ιπ.)» (κ.ν. 3,76), «Τν πνζνζηό επηηπρίαο ησλ θνηηεηώλ 

ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθό» (κ.ν. 3,69) θαη «Οη δηδάζθνληεο είλαη ζπλεπείο ζηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, ώξεο αθξόαζεο, έγθαηξε δηόξζσζε γξαπηώλ, θ.ιπ.)» (κ.ν. 

3,52). 

 Όιεο αλεμαηξέησο νη ππόινηπεο 9 δειώζεηο ηνπνζεηνύληαη ζηε κεζαία θαηεγνξία 

«κέηξηα ή νύηε ζπκθσλώ - νύηε δηαθσλώ». Οη δειώζεηο απηέο θαηά ηεξαξρηθή ζεηξά είλαη: «Η 

επηθνηλσλία-ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθόλησλ κε ηνπο θνηηεηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθή» (κ.ν. 3,45), «Οη 

δηδάζθνληεο εκπιέθνπλ ηνπο θνηηεηέο ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο» (κ.ν. 3,26), «Οη δηδάζθνληεο 

ρξεζηκνπνηνύλ ζύγρξνλα κέζα δηδαζθαιίαο» (κ.ν. 3,17), «Οη δηδάζθνληεο θξνληίδνπλ γηα ηε δηαξθή 

αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο ησλ γλσζηηθώλ ηνπο αληηθεηκέλσλ» (κ.ν. 3,00), «Οη 

δηδάζθνληεο ζπλδένπλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε» (κ.ν. 2,94), «Ο βαζκόο επθνιίαο ησλ εμεηάζεσλ είλαη 

πςειόο» (κ.ν. 2,89), «Οη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνύλ πνηθίιεο κεζόδνπο εμέηαζεο-αμηνιόγεζεο ησλ 

θνηηεηώλ» (κ.ν. 2,86), «Η πξνζέιεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηα καζήκαηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή» (κ.ν. 2,87) θαη, 

ηέινο, «Οη δηδάζθνληεο είλαη αληηθεηκεληθνί ζηε βαζκνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ» (κ.ν. 2,82). 

 

2.3 Τπνδνκέο 

Η παξνύζα ελόηεηα αθνξά ζηηο ππνδνκέο θαη θαιύπηεηαη κε 5 ζπλνιηθά δειώζεηο νη 

νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3 ζε ηεξαξρηθή θαη πάιη ζεηξά, κε βάζε ην ύςνο ηεο 

ηηκήο ηνπ κέζνπ όξνπ.   

Από ηε γεληθόηεξε εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα 3 δηαπηζηώλεηαη εύθνια όηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελόηεηα εκθαλίδεη αξθεηά αδύλακνπο κέζνπο όξνπο. Πην αλαιπηηθά: 

 Σε ηξεηο από ηηο δειώζεηο, νη θνηηεηέο ηνπνζεηνύληαη ζηε κεζαία θαηεγνξία «κέηξηα ή 

νύηε ζπκθσλώ - νύηε δηαθσλώ». Δίλαη νη δειώζεηο «Η Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο είλαη πξόζπκε λα 

εμππεξεηήζεη ηνπο θνηηεηέο» (κ.ν. 3,08), «Τα εξγαζηήξηα ηνπ Τκήκαηνο είλαη νξγαλσκέλα κε 

ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν» (κ.ν. 2,85) θαη «Τν ππάξρνλ δηνηθεηηθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό εμππεξεηεί 

επαξθώο ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηώλ» (κ.ν. 2,64). 

 Γηα ηηο ππόινηπεο δπν δειώζεηο  νη θνηηεηέο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ αξλεηηθή δηάζεζε. 

Πξόθεηηαη γηα: α) ηε δήισζε «Ο αξηζκόο ησλ δηδαζθόλησλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθόο» κε κέζν όξν 2,41. Δδώ, ην πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ πνπ ζεκείσζαλ όηη ζπκθσλνύλ απόιπηα 

ή αξθεηά είλαη 18,2%, ελώ αληίζεηα ην πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ πνπ ζεκείσζαλ όηη δηαθσλνύλ απόιπηα ή 

αξθεηά πξνζεγγίδεη ην 60% (55,6%). Τν ππόινηπν 26,2% ηνπνζέηεζε ην εαπηό ηνπ ζηε κεζαία θαηεγνξία 



  

 

294 

«νύηε ζπκθσλώ – νύηε δηαθσλώ», θαη β) ηε δήισζε «Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηεξίσλ επαξθνύλ 

γηα ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ ηνπ Τκήκαηνο» κε κέζν όξν 2,37. Δδώ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 

16,3% γηα ηε ζπκθσλία, 58,4% γηα ηε δηαθσλία θαη 25,3 γηα ην κέζν ηεο αμηνινγηθήο θιίκαθαο. 

   

2.4 Παξνρέο 

Η ηειεπηαία ζεκαηηθή ελόηεηα θαιύπηεηαη κε ηξεηο δειώζεηο  θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4. 

Από ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 4, πξνθύπηεη όηη: 

 Μηα δήισζε ηνπνζεηείηαη ζηελ θαηεγνξία «αξθεηά ή ζπκθσλώ αξθεηά» θαη κηα ζηελ 

θαηεγνξία «κέηξηα ή νύηε ζπκθσλώ - νύηε δηαθσλώ». Δίλαη νη δειώζεηο «Οη επαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο πνπ παξέρεη ην πηπρίν είλαη ηθαλνπνηεηηθέο» κε κέζν όξν 3,84 θαη «Η βηβιηνγξαθία ησλ 

παξαδόζεσλ ή ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη εύθνια δηαζέζηκε ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε» κε κέζν 

όξν 3,27.    

 Η δήισζε «Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ησλ καζεκάησλ (ζπγγξάκκαηα, ζεκεηώζεηο, θ.ιπ.) ρνξεγείηαη 

εγθαίξσο ζηνπο θνηηεηέο» εκθαλίδεη ην ρακειόηεξν κέζν όξν (2,06) ζπγθξηλόκελε θαη κε ηηο 38 

δειώζεηο πνπ εληάρζεθαλ ζην εξσηεκαηνιόγην. Μόιηο ην 11,9% ησλ θνηηεηώλ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί 

(απόιπηα ή αξθεηά), ελώ δηαθσλεί (απόιπηα ή αξθεηά) ην 69,6% ησλ θνηηεηώλ. Οη θνηηεηέο πνπ 

ηνπνζεηνύληαη ζην κέζν ηεο θιίκαθαο πεξηνξίδνληαη ζε 18,5%.  
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Πίλαθαο 1 
Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζε θαζεκία από ηηο δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ. Μέζνο όξνο θαη ηππηθή απόθιηζε ηεο 

θαηαλνκήο 
 

 

ΔΗΛΩΕΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 

1 2 3 4 5 Δελ  

απάληεζαλ 

 

ΔΕΙΚΣΕ 
n % n % n % n % n % n % κ. ν. η. α. 

Η Σρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ Τκήκαηνο ζπκβάιεη ζηελ επαγ-

γεικαηηθή πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηώλ 

2 0,5 7 1,8 49 12,5 140 35,7 194 49,5 11 2,7 4,32 0,80 

Η Σρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ Τκήκαηνο είλαη νξγαλσκέλε κε ηθαλν-

πνηεηηθό ηξόπν 

3 0,8 23 5,9 106 27,4 169 43,7 86 22,2 16 4,0 3,81 0,88 

Τν επίπεδν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθό 6 1,5 24 6,2 81 20,8 225 57,8 53 13,6 14 3,5 3,76 0,82 

Η πηπρηαθή εξγαζία πξέπεη λα έρεη πξναηξεηηθό ραξαθηήξα 39 9,9 31 7,8 72 18,2 112 28,4 141 35,7 8 2,0 3,72 1,29 

Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ ραξαθηεξίδεηαη από πνηθηιία θαη ελαιιαθηηθέο 

ζεκαηηθέο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ 

3 0,8 41 10,3 125 31,3 195 48,8 36 9,0 3 0,7 3,55 0,82 

Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο 

ζηελ πξάμε 

7 1,8 53 13,3 117 29,4 170 42,7 51 12,8 5 1,2 3,52 0,94 

Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζθνπνύο & ηνπο ζηόρνπο 

ηνπ Τκήκαηνο 

5 1,2 27 6,7 144 35,9 219 54,6 6 1,5 2 0,5 3,48 0,70 

Τν πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

9 2,3 61 15,6 145 37,0 155 39,5 22 5,6 11 2,7 3,31 0,88 

Ο αξηζκόο ησλ δηδαθηηθώλ κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ην θόξην εξγαζίαο 

ησλ καζεκάησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο 

13 3,3 67 17,2 164 42,2 133 34,2 12 3,1 14 3,5 3,16 0,86 

Οη παξαδόζεηο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο 

ησλ θνηηεηώλ 

21 5,3 88 22,3 181 45,8 91 23,0 14 3,5 8 2,0 2,97 0,90 

Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ δηαζέηεη επειημία 25 6,3 102 25,7 180 45,3 74 18,6 16 4,0 6 1,5 2,88 0,92 

Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ ιακβάλεη ππόςε ηα ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηώλ 24 6,0 109 27,5 185 46,6 73 18,4 6 1,5 6 1,5 2,82 0,85 

Τα ζεκηλάξηα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο ησλ 

θνηηεηώλ 

38 9,9 99 25,8 158 41,1 81 21,1 8 2,1 19 4,7 2,80 0,95 

Ο ζεζκόο ηνπ Αθαδεκατθνύ Σπκβνύινπ Σπνπδώλ ιεηηνπξγεί ηθαλν-

πνηεηηθά 

45 11,9 72 19,0 199 52,5 56 14,8 7 1,8 24 6,0 2,76 0,91 

Ο αξηζκόο ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ (παξαδόζεηο, ζεκηλάξηα, 

θ.ιπ.) είλαη ηθαλνπνηεηηθόο 

110 27,4 91 22,6 73 18,2 96 23,9 32 8,0 1 0,2 2,62 1,32 

Οη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδώλ 

92 23,2 160 40,3 92 23,2 36 9,1 17 4,3 6 1,5 2,31 1,06 
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Πίλαθαο 2 
Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζε θαζεκία από ηηο δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζην δηδαθηηθό έξγν. Μέζνο όξνο θαη ηππηθή απόθιηζε ηεο θαηαλνκήο 
 

 

ΔΗΛΩΕΙ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 

1 2 3 4 5 Δελ  

απάληεζαλ 

 

ΔΕΙΚΣΕ 
n % n % n % n % n % n % κ. ν. η. α. 

Οη δηδάζθνληεο ελεκεξώλνπλ ηνπο θνηηεηέο από ηελ έλαξμε ηνπ 

εμακήλνπ γηα ηνλ ηξόπν εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ ηνπο 

7 1,8 36 9,0 66 16,5 174 43,6 116 29,1 4 1,0 3,89 0,98 

Οη δηδάζθνληεο ελεκεξώλνπλ ηνπο θνηηεηέο από ηελ έλαξμε ηνπ 

εμακήλνπ γηα ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ ηνπο 

4 1,0 33 8,3 79 19,8 179 44,9 104 26,1 4 1,0 3,87 0,93 

Οη δηδάζθνληεο ελζαξξύλνπλ ηνλ δηάινγν θαη ηελ ειεύζεξε έθθξαζε 

ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο (δηαηύπσζε απόςεσλ, εξσηήζεηο, θ.ιπ.) 

6 1,5 24 6,0 103 25,8 193 48,4 73 18,3 4 1,0 3,76 0,87 

Τν πνζνζηό επηηπρίαο ησλ θνηηεηώλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθό 

4 1,0 14 3,5 120 30,2 224 56,3 36 9,0 5 1,2 3,69 0,73 

Οη δηδάζθνληεο είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο (παξνπζία ζηα 

καζήκαηα, ώξεο αθξόαζεο, έγθαηξε δηόξζσζε γξαπηώλ, θ.ιπ.) 

7 1,7 52 12,9 122 30,3 168 41,8 53 13,2 1 0,2 3,52 0,94 

Η επηθνηλσλία-ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθόλησλ κε ηνπο θνηηεηέο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή 

7 1,8 46 11,5 140 35,0 173 43,3 34 8,5 3 0,7 3,45 0,87 

Οη δηδάζθνληεο εκπιέθνπλ ηνπο θνηηεηέο ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο 9 2,2 66 16,5 156 38,9 152 37,9 18 4,5 2 0,5 3,26 0,87 

Οη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνύλ ζύγρξνλα κέζα δηδαζθαιίαο 14 3,6 82 20,8 141 35,8 137 34,8 20 5,1 9 2,2 3,17 0,94 

Οη δηδάζθνληεο θξνληίδνπλ γηα ηε δηαξθή αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέ-

λνπ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο ησλ γλσζηηθώλ ηνπο αληηθεηκέλσλ 

13 3,3 104 26,1 167 41,9 101 25,3 14 3,5 4 1,0 3,00 0,89 

Οη δηδάζθνληεο ζπλδένπλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε 17 4,3 109 27,5 160 40,3 103 25,9 8 2,0 6 1,5 2,94 0,89 

Ο βαζκόο επθνιίαο ησλ εμεηάζεσλ είλαη πςειόο 26 6,6 101 25,6 174 44,1 80 20,3 14 3,5 8 2,0 2,89 0,92 

Οη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνύλ πνηθίιεο κεζόδνπο εμέηαζεο-αμηνιόγεζεο 

ησλ θνηηεηώλ 

35 8,8 124 31,0 131 32,8 83 20,8 27 6,8 3 0,7 2,86 1,06 

Η πξνζέιεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηα καζήκαηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή 40 10,0 102 25,5 138 34,5 109 27,3 11 2,8 3 0,7 2,87 1,01 

Οη δηδάζθνληεο είλαη αληηθεηκεληθνί ζηε βαζκνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ 50 12,6 101 25,4 126 31,7 110 27,7 10 2,5 6 1,5 2,82 1,05 
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Πίλαθαο 3 
Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζε θαζεκία από ηηο δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο ππνδνκέο. Μέζνο όξνο θαη ηππηθή απόθιηζε ηεο θαηαλνκήο 

 

 

ΔΗΛΩΕΙ: ΤΠΟΔΟΜΕ 

1 2 3 4 5 Δελ  

απάληεζαλ 

 

ΔΕΙΚΣΕ 
n % n % n % n % n % n % κ. ν. η. α. 

Η Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο είλαη πξόζπκε λα εμππεξεηήζεη ηνπο 

θνηηεηέο 

62 15,5 69 17,2 96 23,9 122 30,4 52 13,0 2 0,5 3,08 1,27 

Τα εξγαζηήξηα ηνπ Τκήκαηνο είλαη νξγαλσκέλα κε ηθαλνπνηεηηθό 

ηξόπν 

34 8,9 89 23,2 178 46,4 67 17,4 16 4,2 19 4,7 2,85 0,95 

Τν ππάξρνλ δηνηθεηηθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό εμππεξεηεί επαξθώο 

ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηώλ 

53 13,4 127 32,1 133 33,6 74 18,7 9 2,3 7 1,7 2,64 1,01 

Ο αξηζκόο ησλ δηδαζθόλησλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθόο 

94 23,4 129 32,2 105 26,2 67 16,7 6 1,5 2 0,5 2,41 1,07 

Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηεξίσλ επαξθνύλ γηα ηνλ αξηζκό 

ησλ θνηηεηώλ ηνπ Τκήκαηνο 

95 23,8 138 34,6 101 25,3 54 13,5 11 2,8 4 1,0 2,37 1,07 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4 
Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ ζε θαζεκία από ηηο δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο παξνρέο. Μέζνο όξνο θαη ηππηθή απόθιηζε ηεο θαηαλνκήο 

 

 

ΔΗΛΩΕΙ: ΠΑΡΟΥΕ 

1 2 3 4 5 Δελ  

απάληεζαλ 

 

ΔΕΙΚΣΕ 
n % n % n % n % n % n % κ. ν. η. α. 

Οη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο πνπ παξέρεη ην πηπρίν είλαη ηθαλν-

πνηεηηθέο 

5 1,3 29 7,4 76 19,3 197 50,1 86 21,9 10 2,5 3,84 0,89 

Η βηβιηνγξαθία ησλ παξαδόζεσλ ή ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη εύθνια 

δηαζέζηκε ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε 

18 4,5 68 17,2 133 33,6 143 36,1 34 8,6 7 1,7 3,27 0,99 

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ησλ καζεκάησλ (ζπγγξάκκαηα, ζεκεηώζεηο, 

θ.ιπ.) ρνξεγείηαη εγθαίξσο ζηνπο θνηηεηέο 

153 38,2 126 31,4 74 18,5 41 10,2 7 1,7 2 0,5 2,06 1,06 
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3. Μειέηε ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ην έηνο θνίηεζεο ησλ θνηηεηώλ 
Σηελ παξνύζα ελόηεηα εμεηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ην έηνο θνίηεζεο ησλ 

θνηηεηώλ. Οη θνηηεηέο ηαμηλνκήζεθαλ ζε δπν επξύηεξεο νκάδεο: νη πξσηνεηείο κε ηνπο 

δεπηεξνεηείο θνηηεηέο απνηέιεζαλ ηελ 1ε νκάδα θαη νη ηξηηνεηείο κε ηνπο ηεηαξηνεηείο 

θνηηεηέο ηε 2ε. Η απόθαζε γηα ηε κειέηε ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ κε βάζε ην έηνο 

θνίηεζεο αιιά θαη γηα ηελ ηαμηλόκεζή ηνπο ζε δπν επξύηεξεο νκάδεο, ιήθζεθε κε ην 

ζθεπηηθό όηη νη θνηηεηέο ησλ κεγαιπηέξσλ εηώλ δηαζέηνπλ κηα ηδηαίηεξα πινύζηα 

βησκαηηθή εκπεηξία από όιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ή ηεο 

δηδαζθαιίαο (πξαθηηθή άζθεζε, ζεκηλαξηαθά καζήκαηα, πηπρηαθή εξγαζία, ηξόπνη 

εμέηαζεο καζεκάησλ, ζύλδεζε ζεσξίαο κε πξάμε, θ.ιπ.),  ελώ θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη κε 

ηνπο θνηηεηέο ησλ κηθξόηεξσλ εηώλ πνπ ζε νξηζκέλεο κάιηζηα πεξηπηώζεηο  έρνπλ 

κεδεληθή εκπεηξία (π.ρ. πηπρηαθή εξγαζία). Σηνπο πίλαθεο 5 έσο 8 πνπ αθνινπζνύλ θαη 

αθνξνύλ θαη πάιη ζηηο ηέζζεξηο βαζηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο, εκθαλίδνληαη κε έληνλνπο 

ραξαθηήξεο θαη πξνηάζζνληαη νη δειώζεηο ζηηο νπνίεο θαη εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δπν νκάδσλ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνύλ όιεο νη 

ππόινηπεο δειώζεηο. 

 

3.1 Πξόγξακκα πνπδώλ 

Σηνλ πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ  

ησλ θνηηεηώλ 1νπ & 2νπ (1ε νκάδα) θαη 3νπ & 4νπ έηνπο (2ε νκάδα) ζε θαζεκία από ηηο 

δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ. Σηε δεμηά πιεπξά ηνπ πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη θαη νη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ από ηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 

ησλ δηαθνξώλ ησλ κέζσλ όξσλ.  

Από ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 5 πξνθύπηεη ζρεδόλ απόιπηε νκνθσλία κεηαμύ ησλ δπν 

νκάδσλ, αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ην Πξόγξακκα Σπνπδώλ. Σε ζύλνιν 16 

δειώζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ, ζε 

ηξεηο κόλν πεξηπηώζεηο εληνπίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δπν 

νκάδσλ θνηηεηώλ. Καη ζηηο ηξεηο κάιηζηα πεξηπηώζεηο, νη κέζνη όξνη ησλ θνηηεηώλ 1νπ & 

2νπ έηνπο είλαη εκθαλώο πςειόηεξνη από ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ  3νπ & 4νπ έηνπο, 

ππνδειώλνληαο ζεηηθόηεξε ζηάζε ησλ πξώησλ έλαληη ησλ δεύηεξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

πξόθεηηαη γηα ηηο δειώζεηο:  

 «Ο αξηζκόο ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ (παξαδόζεηο, ζεκηλάξηα, θ.ιπ.) είλαη 

ηθαλνπνηεηηθόο» (p=.000), όπνπ ν κέζνο όξνο γηα ηνπο θνηηεηέο 1νπ & 2νπ έηνπο  βξέζεθε 3,17 

ελώ ν αληίζηνηρνο κέζνο όξνο γηα ηνπο θνηηεηέο  3νπ & 4νπ έηνπο βξέζεθε 2,01, ηηκή πνπ 

είλαη θαη ε ρακειόηεξε πνπ εληνπίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα, 

 «Τα ζεκηλάξηα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο ησλ θνηηεηώλ» 

(p=.000), όπνπ ν κέζνο όξνο γηα ηνπο θνηηεηέο 1νπ & 2νπ έηνπο  βξέζεθε 2,92 ελώ ν 

αληίζηνηρνο κέζνο όξνο γηα ηνπο θνηηεηέο  3νπ & 4νπ έηνπο βξέζεθε 2,67, θαη 

 «Ο ζεζκόο ηνπ Αθαδεκατθνύ Σπκβνύινπ Σπνπδώλ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά» (p=.000), 

όπνπ ν κέζνο όξνο γηα ηνπο θνηηεηέο 1νπ & 2νπ έηνπο  βξέζεθε 2,92 ελώ ν αληίζηνηρνο κέζνο 

όξνο γηα ηνπο θνηηεηέο  3νπ & 4νπ έηνπο βξέζεθε 2,60. 

  

3.2 Δηδαθηηθό έξγν 

Σηνλ πίλαθα 6 εκθαλίδνληαη νη κέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ  ησλ 

θνηηεηώλ 1νπ & 2νπ θαη 3νπ & 4νπ έηνπο ζε θαζεκία από ηηο δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε 
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δηδαζθαιία ή ηνπο δηδάζθνληεο θαη αθνινπζεί ν έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ησλ 

δηαθνξώλ ησλ κέζσλ όξσλ. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 6 δηαπηζηώλεηαη όηη ζε 5 από ηηο 14 δειώζεηο 

εληνπίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δπν νκάδσλ θνηηεηώλ. Δδώ 

όκσο, κε εμαίξεζε κηα κόλν δήισζε, ζηηο ππόινηπεο νη κέζνη όξνη είλαη πςειόηεξνη γηα 

ηνπο ηξηηνεηείο θαη ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο. Πην αλαιπηηθά, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

εληνπίδνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο:  

 «Οη δηδάζθνληεο εκπιέθνπλ ηνπο θνηηεηέο ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο» (p=.014), κε 

κέζν όξν γηα ηνπο θνηηεηέο 1νπ & 2νπ έηνπο  3,17 θαη  γηα ηνπο θνηηεηέο  3νπ & 4νπ έηνπο 

3,38, 

 «Οη δηδάζθνληεο ζπλδένπλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε» (p=.041), κε κ.ν. 2,86 θαη 3,04 

αληίζηνηρα,  

 «Οη δηδάζθνληεο ελεκεξώλνπλ ηνπο θνηηεηέο από ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ γηα ηνλ 

ηξόπν εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ ηνπο» (p=.006), κε κ.ν.3,76 θαη 4,04 αληίζηνηρα, 

 «Οη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνύλ πνηθίιεο κεζόδνπο εμέηαζεο-αμηνιόγεζεο ησλ θνηηεηώλ» 

(p=.005), κε  κ.ν. 2,72 θαη 3,02 αληίζηνηρα, θαη, ηέινο, 

 «Η πξνζέιεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηα καζήκαηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή» (p=.008), κε κέζν 

όξν γηα ηνπο θνηηεηέο 1νπ & 2νπ έηνπο θαη 3,02 θαη 2,74 γηα ηνπο θνηηεηέο  3νπ & 4νπ έηνπο. 

 

3.3 Τπνδνκέο 

Σηνλ πίλαθα 7 πεξηέρνληαη ηα πεξηγξαθηθά θαη επαγσγηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο 

θνηηεηέο 1νπ & 2νπ θαη 3νπ & 4νπ έηνπο ζε θαζεκία από ηηο 5 δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο 

ππνδνκέο ηνπ Τκήκαηνο. 

 Από ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 7 δηαπηζηώλεηαη ε ύπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ 

δηαθνξώλ ζε δπν από ηηο πέληε δειώζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή 

ελόηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη γηα ηηο δειώζεηο: 

 «Ο αξηζκόο ησλ δηδαζθόλησλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο» 

(p=.000), όπνπ ν κέζνο όξνο γηα ηνπο θνηηεηέο 1
νπ

 & 2
νπ

 έηνπο βξέζεθε 2,67, ελώ ν 

αληίζηνηρνο κέζνο όξνο γηα ηνπο θνηηεηέο 3
νπ

 & 4
νπ

 έηνπο είλαη 2,12, θαη 

 «Η Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο είλαη πξόζπκε λα εμππεξεηήζεη ηνπο θνηηεηέο» (p=.049). Δδώ ε 

δηαθνξά ησλ κέζσλ όξσλ θαίλεηαη λα είλαη ζε νξηαθό βαζκό ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, 

γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη από ηε κηθξή ζρεηηθά απόθιηζε ησλ κέζσλ όξσλ (2,98 

έλαληη 3,23).  

 

3.4 Παξνρέο 

Σηνλ πίλαθα 8 έρνπλ θαηαγξαθεί νη κέζνη όξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ θνηηεηώλ 1νπ & 2νπ θαη 3νπ & 4νπ έηνπο ζε θαζεκία από ηηο ηειεπηαίεο 

3 δειώζεηο πνπ ηέζεθαλ ζην εξσηεκαηνιόγην θαη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο παξνρέο ηνπ 

Τκήκαηνο. 

 Από ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 8 δηαπηζηώλεηαη ζε κηα κόλν πεξίπησζε ε 

ύπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ δπν νκάδσλ θνηηεηώλ. Πξόθεηηαη γηα 

ηε δήισζε: 

 «Οη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο πνπ παξέρεη ην πηπρίν είλαη ηθαλνπνηεηηθέο» (p=.031), όπνπ ν 

κέζνο όξνο γηα ηνπο θνηηεηέο 1
νπ

 & 2
νπ

 έηνπο βξέζεθε 3,74, ελώ ν αληίζηνηρνο κέζνο όξνο 

γηα ηνπο θνηηεηέο 3
νπ

 & 4
νπ

 έηνπο είλαη 3,94. 
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Πίλαθαο 5 
Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ  ησλ θνηηεηώλ 1

νπ
 & 2

νπ
 θαη 3

νπ
 & 4

νπ
 έηνπο ζε θαζεκία από ηηο δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζην Πξόγξακκα 

Σπνπδώλ. Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ησλ δηαθνξώλ ησλ κέζσλ όξσλ 
 

  

 

ΔΗΛΩΕΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 

1
ν
 & 2

ν
 

ΕΣΟ 

3ν & 4ν  

ΕΣΟ 

ΕΛΕΓΥΟ  

ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ 

κ. ν η. α κ. ν η. α t p 

Ο αξηζκόο ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ (παξαδόζεηο, ζεκηλάξηα, θ.ιπ.) είλαη 

ηθαλνπνηεηηθόο 

3,17 1,25 2,01 1,12 9,48 .000 

Σα ζεκηλάξηα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο ησλ θνηηεηώλ 2,92 0,82 2,67 1,03 2,51 .012 

Ο ζεζκόο ηνπ Αθαδεκατθνύ πκβνύινπ πνπδώλ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά 2,92 0,86 2,60 0,92 3,37 .001 

Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζθνπνύο & ηνπο ζηόρνπο ηνπ Τκήκαηνο 3,50 0,70 3,46 0,69 0,52 .601 

Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ ραξαθηεξίδεηαη από πνηθηιία θαη ελαιιαθηηθέο ζεκαηηθέο 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ 
3,55 0,76 3,53 0,87 0,20 .839 

Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζηελ πξάμε 3,55 0,92 3,48 0,95 0,72 .470 

Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ ιακβάλεη ππόςε ηα ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηώλ 2,81 0,84 2,83 0,87 -0,19 .850 

Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ δηαζέηεη επειημία 2,97 0,94 2,79 0,91 1,87 .062 

Τν πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο 

3,31 0,86 3,29 0,91 0,26 .799 

Οη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ 2,38 1,04 2,27 1,08 0,96 .339 

Τν επίπεδν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθό 3,79 0,83 3,74 0,78 0,59 .556 

Οη παξαδόζεηο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο ησλ θνηηεηώλ 2,96 0,91 2,99 0,89 -0,30 .764 

Ο αξηζκόο ησλ δηδαθηηθώλ κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ην θόξην εξγαζίαο ησλ καζεκάησλ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθόο 

3,17 0,89 3,17 0,82 0,00 .997 

Η Σρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ Τκήκαηνο είλαη νξγαλσκέλε κε ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν 3,78 0,82 3,88 0,88 -1,18 .240 

Η Σρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ Τκήκαηνο ζπκβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηώλ 

4,30 0,78 4,36 0,76 -0,79 .430 

Η πηπρηαθή εξγαζία πξέπεη λα έρεη πξναηξεηηθό ραξαθηήξα 3,64 1,30 3,82 1,28 -1,34 .182 
 

 Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ Levene’s test, γηα ηνλ έιεγρν ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ,  έδεημε αληζόηεηα ησλ δηαζπνξώλ (p<.05), κε ζπλέπεηα λα 

θαηαθύγνπκε ζηνλ ππνινγηζκό ηεο δηoξζσκέλεο ηηκήο t. 
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Πίλαθαο 6 
Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ  ησλ θνηηεηώλ 1

νπ
 & 2

νπ
 θαη 3

νπ
 & 4

νπ
 έηνπο ζε θαζεκία από ηηο δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζην δηδαθηηθό 

έξγν. Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ησλ δηαθνξώλ ησλ κέζσλ όξσλ 
 

  

 

ΔΗΛΩΕΙ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 

1
ν
 & 2

ν
 

ΕΣΟ 

3ν & 4ν  

ΕΣΟ 

ΕΛΕΓΥΟ  

ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ 

κ. ν η. α κ. ν η. α t p 

Οη δηδάζθνληεο ελεκεξώλνπλ ηνπο θνηηεηέο από ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ γηα ηνλ 

ηξόπν εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ ηνπο 

3,76 1,08 4,04 0,83 -2,77 .006 

Η πξνζέιεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηα καζήκαηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή 3,01 1,04 2,74 0,97 2,66 .008 

Οη δηδάζθνληεο εκπιέθνπλ ηνπο θνηηεηέο ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο 3,17 0,82 3,38 0,89 -2.48 .014 

Οη δηδάζθνληεο ζπλδένπλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε 2,86 0,90 3,04 0,82 -2,05 .041 

Οη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνύλ πνηθίιεο κεζόδνπο εμέηαζεο-αμηνιόγεζεο ησλ 

θνηηεηώλ 

2,72 1,04 3,02 1,05 -2,85 .005 

Οη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνύλ ζύγρξνλα κέζα δηδαζθαιίαο 3,19 0,91 3,18 0,94 0,13 .896 

Οη δηδάζθνληεο θξνληίδνπλ γηα ηε δηαξθή αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ησλ γλσζηηθώλ ηνπο αληηθεηκέλσλ 

2,98 0,85 3,03 0,92 -0,65 .514 

Οη δηδάζθνληεο ελζαξξύλνπλ ηνλ δηάινγν θαη ηελ ειεύζεξε έθθξαζε ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο (δηαηύπσζε απόςεσλ, εξσηήζεηο, θ.ιπ.) 

3,77 0,87 3,75 0,89 0,22 .829 

Η επηθνηλσλία-ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθόλησλ κε ηνπο θνηηεηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθή 3,41 0,86 3,50 0,88 -1,02 .311 

Οη δηδάζθνληεο είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, ώξεο 

αθξόαζεο, έγθαηξε δηόξζσζε γξαπηώλ, θ.ιπ.) 

3,55 0,92 3,46 0,94 0,90 .370 

Οη δηδάζθνληεο είλαη αληηθεηκεληθνί ζηε βαζκνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ 2,75 1,06 2,89 1,05 -1,22 .222 

Οη δηδάζθνληεο ελεκεξώλνπλ ηνπο θνηηεηέο από ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ γηα ηνλ 

ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ ηνπο 

3,78 1,01 3,94 0,83 -1,73 .085 

Ο βαζκόο επθνιίαο ησλ εμεηάζεσλ είλαη πςειόο 2,89 0,95 2,89 0,86 -0,07 .943 

Τν πνζνζηό επηηπρίαο ησλ θνηηεηώλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθό 3,66 0,68 3,70 0,76 -0,60 .546 
 

 Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ Levene’s test, γηα ηνλ έιεγρν ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ,  έδεημε αληζόηεηα ησλ δηαζπνξώλ (p<.05), κε ζπλέπεηα λα 

θαηαθύγνπκε ζηνλ ππνινγηζκό ηεο δηoξζσκέλεο ηηκήο t. 
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Πίλαθαο 7 
Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ  ησλ θνηηεηώλ 1

νπ
 & 2

νπ
 θαη 3

νπ
 & 4

νπ
 έηνπο ζε θαζεκία από ηηο δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο ππνδνκέο.  

Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ησλ δηαθνξώλ ησλ κέζσλ όξσλ 
 

  

 

ΔΗΛΩΕΙ: ΤΠΟΔΟΜΕ 

1
ν
 & 2

ν
 

ΕΣΟ 

3ν & 4ν  

ΕΣΟ 

ΕΛΕΓΥΟ  

ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ 

κ. ν η. α κ. ν η. α t p 

Ο αξηζκόο ησλ δηδαζθόλησλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθόο 

2,67 1,07 2,12 0,97 5,23 .000 

Η Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο είλαη πξόζπκε λα εμππεξεηήζεη ηνπο θνηηεηέο 2,98 1,33 3,23 1,19 -1,96 .049 

Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηεξίσλ επαξθνύλ γηα ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ ηνπ 

Τκήκαηνο 

2,31 1,03 2,40 1,09 -0,79 .429 

Τα εξγαζηήξηα ηνπ Τκήκαηνο είλαη νξγαλσκέλα κε ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν 2,79 0,85 2,92 1,02 -1,38 .169 

Τν ππάξρνλ δηνηθεηηθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό εμππεξεηεί επαξθώο ηηο αλάγθεο ησλ 

θνηηεηώλ 

2,68 0,98 2,59 1,01 0,86 .392 

 

 Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ Levene’s test, γηα ηνλ έιεγρν ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξώλ,  έδεημε αληζόηεηα ησλ δηαζπνξώλ (p<.05), κε ζπλέπεηα λα 

θαηαθύγνπκε ζηνλ ππνινγηζκό ηεο δηoξζσκέλεο ηηκήο t. 
 

 

 

Πίλαθαο 8 
Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ  ησλ θνηηεηώλ 1

νπ
 & 2

νπ
 θαη 3

νπ
 & 4

νπ
 έηνπο ζε θαζεκία από ηηο δειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο παξνρέο.  

Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ησλ δηαθνξώλ ησλ κέζσλ όξσλ 
 

  

 

ΔΗΛΩΕΙ: ΠΑΡΟΥΕ 

1
ν
 & 2

ν
 

ΕΣΟ 

3ν & 4ν  

ΕΣΟ 

ΕΛΕΓΥΟ  

ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ 

κ. ν η. α κ. ν η. α t p 

Οη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο πνπ παξέρεη ην πηπρίν είλαη ηθαλνπνηεηηθέο 3,74 0,91 3,94 0,86 -2,16 .031 

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ησλ καζεκάησλ (ζπγγξάκκαηα, ζεκεηώζεηο, θ.ιπ.) ρνξεγείηαη 

εγθαίξσο ζηνπο θνηηεηέο 

1,97 1,10 2,12 1,00 -1,33 .184 

Η βηβιηνγξαθία ησλ παξαδόζεσλ ή ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη εύθνια δηαζέζηκε ζηελ 

Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε 

3,32 1,01 3,22 0,97 1,00 .320 
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4. πκπεξάζκαηα 

Τν γεγνλόο όηη ηα πνζνζηά ησλ θνηηεηώλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ηηο δηάθνξεο δειώζεηο 

βξίζθνληαη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα, ζπληζηά ζεκαληηθή έλδεημε ηεο πξνζπκίαο ή ηεο 

επηζπκίαο ησλ θνηηεηώλ λα ηνπνζεηεζνύλ απέλαληη ζηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ 

αθνξνύλ ζηελ παξερόκελε εθπαίδεπζε από ην Τκήκα. Η έλδεημε απηή εληζρύεηαη θαη από 

ην γεγνλόο όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ θνηηεηώλ απάληεζε ζηελ αλνηθηή εξώηεζε -

ε νπνία πξόθεηηαη λα αλαιπζεί ζην κέιινλ- εμαληιώληαο κάιηζηα ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο 

ην ζρεηηθό ρώξν πνπ είρε πξνβιεθζεί ζην εξσηεκαηνιόγην. 

Αλαθνξηθά κε ην Πξόγξακκα Σπνπδώλ, από ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη θνηηεηέο ζην 

εξσηεκαηνιόγην, σο ηζρπξά εθόδηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαδεηθλύνληαη ε Σρνιηθή 

Πξαθηηθή Άζθεζε θαη ην όηη ην Πξόγξακκα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα γηα εθαξκνγή ηεο 

ζεσξίαο ζηελ πξάμε. Αλαδεηθλύεηαη επίζεο ε πνηθηιία ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε ζεκαηηθέο 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, αθόκε, ε άπνςε ησλ θνηηεηώλ γηα 

πξναηξεηηθόηεηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αιιά θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο γηα ην επίπεδν 

δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ. Ωο αδύλακα ζεκεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ 

επηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ: έιιεηςε ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηώλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθνύ αξηζκνύ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ, έιιεηςε 

επειημίαο αιιά θαη ζπλάθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

θνηηεηώλ, θαζώο θαη ρακειή ηθαλνπνίεζε από ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνύ ηνπ 

Αθαδεκατθνύ Σπκβνύινπ. Δληνπίδεηαη, ηέινο, πςειόο βαζκόο νκνθσλίαο κεηαμύ 

θνηηεηώλ κηθξόηεξσλ θαη κεγαιύηεξσλ εηώλ όζνλ αθνξά ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ. 

Δμαίξεζε απνηέιεζαλ ηξεηο κόλν δειώζεηο ζηηο νπνίεο θαη ζεκεηώζεθε δηαθνξνπνίεζε, ε 

νπνία θαίλεηαη λα αθνξά απνθιεηζηηθά ζε θάπνηεο πξνβιεκαηηθέο ίζσο –θαηά ηελ 

εθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ- πεξηνρέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (αξηζκόο πξνζθεξνκέλσλ 

καζεκάησλ, αληαπόθξηζε ζεκηλαξίσλ ζηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηώλ, Αθαδεκατθόο 

Σύκβνπινο) θαη λα απνξξέεη θπξίσο από ην γεγνλόο όηη νη θνηηεηέο ησλ κεγαιύηεξσλ εηώλ 

έρνπλ ζπζζσξεπκέλε βησκαηηθή εκπεηξία ελώ θάηη ηέηνην δελ ηζρύεη ή ηζρύεη ζε πνιύ 

κηθξόηεξν βαζκό γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ κηθξόηεξσλ εηώλ. 

Η εηθόλα πνπ εκθαλίδεη ε ζεκαηηθή ελόηεηα «Γηδαθηηθό Έξγν» είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Καηά ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ νη δηδάζθνληεο ελεκεξώλνπλ ηνπο θνηηεηέο ηόζν γηα ηνλ 

ηξόπν δηεμαγσγήο όζν θαη γηα ηνλ ηξόπν εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ. Οη θνηηεηέο κάιηζηα 

επηζεκαίλνπλ όηη ν βαζκόο δπζθνιίαο ησλ εμεηάζεσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειόο κε 

ζπλέπεηα ην πνζνζηό επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο λα είλαη ηθαλνπνηεηηθό. Οη δηδάζθνληεο 

ελζαξξύλνπλ ην δηάινγν ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπο. Σύκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ησλ θνηηεηώλ, ζε έλα κέηξην πξνο ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν 

βξίζθεηαη ε επηθνηλσλία-ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθόλησλ κε ηνπο θνηηεηέο, ε εκπινθή ησλ 

θνηηεηώλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ε ρξήζε ζύγρξνλσλ κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη ε 

αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ από ηνπο δηδάζθνληεο. Σρεηηθόο 

πξνβιεκαηηζκόο ππάξρεη ζηνπο θνηηεηέο αλαθνξηθά κε ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ηεο 

βαζκνιόγεζήο ηνπο, ηελ πνηθηιία ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο-εμέηαζεο 

θαη, ηέινο, ην βαζκό ζύλδεζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε από ηνπο δηδάζθνληεο. Από ηε 

ζύγθξηζε ησλ απόςεσλ ησλ θνηηεηώλ ησλ κηθξόηεξσλ εηώλ ζε ζρέζε κε εθείλνπο ησλ 

κεγαιύηεξσλ, θαηαιήγνπκε ζε αλάινγν ζπκπέξαζκα κε απηό πνπ πξνέθπςε γηα ην 

Πξόγξακκα Σπνπδώλ. Οη θνηηεηέο ησλ κεγαιύηεξσλ εηώλ έρνπλ ζεηηθόηεξε εηθόλα γηα ηε 

ζύλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε, ηελ εκπινθή ηνπο κε ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη  
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ηελ πνηθηιία ησλ ηερληθώλ εμέηαζεο (ιόγσ ηεο ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίαο από ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο θπξίσο ζε πξαθηηθή άζθεζε, ζεκηλάξηα, καζήκαηα επηινγήο αιιά θαη 

πηπρηαθή εξγαζία), ελώ αληίζηξνθε θαίλεηαη λα είλαη ε εηθόλα, κε ζεηηθόηεξε ηε ζηάζε 

ησλ θνηηεηώλ ησλ κηθξόηεξσλ εηώλ, γηα ην βαζκό πξνζέιεπζήο ηνπο ζηα καζήκαηα θαη 

κάιηζηα παξά ηελ ππνρξεσηηθόηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηώλ ζε πξαθηηθή άζθεζε 

θαη ζεκηλάξηα. 

Η ζεκαηηθή ελόηεηα πνπ αθνξά ζηηο Υπνδνκέο εκθαλίδεηαη σο ε πιένλ πξνβιεκαηηθή. 

Σύκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ θνηηεηώλ, νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο-εξγαζηεξίσλ δελ 

επαξθνύλ κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ, ελώ εθθξάδνπλ ζπγρξόλσο θαη ηε 

δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ αλαινγία θνηηεηώλ κε δηδάζθνληεο ζην Τκήκα. Μέηξηνο όκσο 

είλαη θαη ν βαζκόο ηθαλνπνίεζήο ηνπο από ηνπο ππόινηπνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ζηελ 

παξνύζα ζεκαηηθή ελόηεηα. Τν δηνηθεηηθό-ηερληθό πξνζσπηθό δελ θαίλεηαη λα θαιύπηεη 

επαξθώο ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηώλ, ε νξγάλσζε ησλ εξγαζηεξίσλ βξίζθεηαη ζε κέηξην 

επίπεδν θαη ζην ίδην πεξίπνπ επίπεδν θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ε πξνζπκία εμππεξέηεζεο ησλ 

θνηηεηώλ από ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο. 

Σηελ ηειεπηαία ζεκαηηθή ελόηεηα «Παξνρέο», νη θνηηεηέο εκθαλίδνληαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ηνπ πηπρίνπ. Πηζαλόλ, νη ζπδεηήζεηο 

ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ γηα ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δηνξηδόκελσλ αιιά θαη 

αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ ηα επόκελα ρξόληα θαη ε αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ -πνπ 

πηζαλόλ δεκηνπξγείηαη ζηνπο θνηηεηέο- λα έρνπλ ζπκβάιεη ζηε κεηαθνξά  ηεο ζέζεο ησλ 

θνηηεηώλ από ηελ θαηεγνξία  «πάξα πνιύ ή ζπκθσλώ απόιπηα» ζηελ θαηεγνξία «αξθεηά ή 

ζπκθσλώ αξθεηά». Σ΄ απηό ζπλεγνξεί θαη ε ζεηηθόηεξε ζηάζε πνπ εληνπίζηεθε ζηνπο 

θνηηεηέο κεγαιύηεξσλ εηώλ έλαληη ησλ θνηηεηώλ κηθξόηεξσλ εηώλ. Μεηξηνπαζήο είλαη ε 

ζέζε ησλ θνηηεηώλ γηα ηε δηαζεζηκόηεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο ζεκηλαξίσλ ή παξαδόζεσλ 

ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε, ελώ είλαη αξλεηηθή γηα ηελ έγθαηξε ρνξήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ησλ καζεκάησλ (ζπγγξάκκαηα, ζεκεηώζεηο, θ.ιπ.). Τν ηειεπηαίν 

θαίλεηαη λα νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ ηξόπν δηαλνκήο ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ζπγγξακκάησλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7α 
 

 
 

 
 

(α ν ώ ν υ μ ο ) 
 

Αγαπεηή θνηηήηξηα, 

Αγαπεηέ θνηηεηή, 
  

Τν εξσηεκαηνιόγην πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο έρεη εθπνλεζεί ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

επηρεηξεί ην Τκήκα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ αιιά θαη ηε γεληθόηεξε βειηίσζε ηεο 

παξερόκελεο εθπαίδεπζεο (δηδαζθαιία, ππνδνκέο, παξνρέο, θ.ιπ.).    

Τν εξσηεκαηνιόγην  απνηειείηαη θπξίσο από εξσηήζεηο κε ηε κνξθή δειώζεσλ, απέλαληη ζηηο 

νπνίεο ζα ζαο παξαθαινύζακε ζεξκά λα ηνπνζεηεζείηε κε βάζε ηελ θιίκαθα πνπ αθνινπζεί:  
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ 

1 2 3 4 5 

Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Πάξα πνιύ 

Γηαθσλώ απόιπηα Γηαθσλώ αξθεηά Ούηε ζπκθσλώ 

νύηε δηαθσλώ 

Σπκθσλώ αξθεηά Σπκθσλώ απόιπηα 

 

Η πξνζπάζεηα απηή δελ είλαη δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε δηθή ζαο ζπκβνιή. Γηα λα έρνπλ, 

όκσο, εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ ζα ζαο παξαθαινύζακε λα 

απαληήζεηε κε εηιηθξίλεηα θαη ππεπζπλόηεηα ζηηο δηάθνξεο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. Θα ζαο 

παξαθαινύζακε, αθόκε, λα κελ αθήζεηε δειώζεηο αλαπάληεηεο. Σεκεηώζηε  κε  απηό πνπ εθθξάδεη 

θαιύηεξα ηελ πξνζσπηθή ζαο ζέζε ή άπνςε.  

Σαο ππελζπκίδνπκε, ηέινο, όηη ην εξσηεκαηνιόγην είλαη εκπηζηεπηηθό θαη αλώλπκν θαη δελ ζα πξέπεη 

λα έρεηε θαλέλα δηζηαγκό λα γξάςεηε απηό πνπ πξαγκαηηθά πηζηεύεηε.  Σαο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηνλ 

πνιύηηκν ρξόλν πνπ αθηεξώζαηε γηα λα απαληήζεηε ζην εξσηεκαηνιόγην. 

 

 ΕΣΟ ΠΟΤΔΩΝ:  1
ο  


                     
2

ο  
                3

ο  


                    
4

ο  


                 
μεγαλύτερο του 4

ου
     

 

ΔΗΛΩΕΙ 1 2 3 4 5 

Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζθνπνύο & ηνπο ζηόρνπο ηνπ Τκήκαηνο      
Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ ραξαθηεξίδεηαη από πνηθηιία θαη ελαιιαθηηθέο ζεκαηηθέο 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ 
     

Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζηελ πξάμε      
Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ ιακβάλεη ππόςε ηα ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηώλ      
Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ δηαζέηεη επειημία      
Τν πεξηερόκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο 
     

Οη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ      
Τν επίπεδν δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθό      
Ο αξηζκόο ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ (παξαδόζεηο, ζεκηλάξηα, θ.ιπ.) είλαη 

ηθαλνπνηεηηθόο 
     

Οη παξαδόζεηο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο ησλ θνηηεηώλ      
Ο αξηζκόο ησλ δηδαθηηθώλ κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ην θόξην εξγαζίαο ησλ 

καζεκάησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο 
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Τα ζεκηλάξηα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο ησλ θνηηεηώλ      

(η ζυνέχεια ζηην πίζω ζελίδα ) 

ΔΗΛΩΕΙ 1 2 3 4 5 

Η Σρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ Τκήκαηνο είλαη νξγαλσκέλε κε ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν      
Η Σρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε ηνπ Τκήκαηνο ζπκβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηώλ 
     

Η πηπρηαθή εξγαζία πξέπεη λα έρεη πξναηξεηηθό ραξαθηήξα      
Ο ζεζκόο ηνπ Αθαδεκατθνύ Σπκβνύινπ Σπνπδώλ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά      
Η πξνζέιεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηα καζήκαηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή      
Οη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνύλ ζύγρξνλα κέζα δηδαζθαιίαο      
Οη δηδάζθνληεο θξνληίδνπλ γηα ηε δηαξθή αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ησλ γλσζηηθώλ ηνπο αληηθεηκέλσλ 
     

Οη δηδάζθνληεο ελζαξξύλνπλ ηνλ δηάινγν θαη ηελ ειεύζεξε έθθξαζε ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο (δηαηύπσζε απόςεσλ, εξσηήζεηο, θ.ιπ.) 
     

Η επηθνηλσλία-ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθόλησλ κε ηνπο θνηηεηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθή      
Οη δηδάζθνληεο εκπιέθνπλ ηνπο θνηηεηέο ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο      
Οη δηδάζθνληεο ζπλδένπλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε      
Οη δηδάζθνληεο είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, 

ώξεο αθξόαζεο, έγθαηξε δηόξζσζε γξαπηώλ, θ.ιπ.) 
     

Οη δηδάζθνληεο είλαη αληηθεηκεληθνί ζηε βαζκνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ      
Οη δηδάζθνληεο ελεκεξώλνπλ ηνπο θνηηεηέο από ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ γηα ηνλ 

ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ ηνπο 
     

Οη δηδάζθνληεο ελεκεξώλνπλ ηνπο θνηηεηέο από ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ γηα ηνλ 

ηξόπν εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ ηνπο 
     

Οη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνύλ πνηθίιεο κεζόδνπο εμέηαζεο-αμηνιόγεζεο ησλ θνηηεηώλ      
Ο βαζκόο επθνιίαο ησλ εμεηάζεσλ είλαη πςειόο      
Τν πνζνζηό επηηπρίαο ησλ θνηηεηώλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθό      
Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη εξγαζηεξίσλ επαξθνύλ γηα ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ 

ηνπ Τκήκαηνο 
     

Τα εξγαζηήξηα ηνπ Τκήκαηνο είλαη νξγαλσκέλα κε ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν      
Ο αξηζκόο ησλ δηδαζθόλησλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο      
Τν ππάξρνλ δηνηθεηηθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό εμππεξεηεί επαξθώο ηηο αλάγθεο 

ησλ θνηηεηώλ 
     

Η Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο είλαη πξόζπκε λα εμππεξεηήζεη ηνπο θνηηεηέο      
Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ησλ καζεκάησλ (ζπγγξάκκαηα, ζεκεηώζεηο, θ.ιπ.) 

ρνξεγείηαη εγθαίξσο ζηνπο θνηηεηέο 
     

Η βηβιηνγξαθία ησλ παξαδόζεσλ ή ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη εύθνια δηαζέζηκε ζηελ 

Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε 
     

Οη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο πνπ παξέρεη ην πηπρίν είλαη ηθαλνπνηεηηθέο      

 

 Έρεηε λα θάλεηε θάπνηα παξαηήξεζε ή πξόηαζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ 

ηνπ Τκήκαηνο ή ηε γεληθόηεξε βειηίσζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο (δηδαζθαιία, ππνδνκέο, 

παξνρέο, θ.ιπ.);  

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

  

Π.Σ.Γ.Δ. ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8 

 

 

Απόςεηο  

κεηεθπαηδεπνκέλσλ & δηδαζθόλησλ  

 γηα ηελ παξερόκελε εθπαίδεπζε  

ζην Γηδαζθαιείν Γ.Δ. «Μαξία 

Ακαξηώηνπ»
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1. Δηζαγσγή 

 

ην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο αιιά θαη ηεο πξνζπάζεηαο 

πνπ επηρεηξείηαη γηα ηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο απφ ην 

Σκήκα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ. «Μαξία 

Ακαξηψηνπ», αμηνπνηήζεθε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία ε νπνία εθπνλήζεθε 

απφ ηε κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα θαη εθπαηδεπηηθφ θ. ηπιηαλή νπριάθε κε ζέκα 

«Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάηωλ ζηε Δηα βίνπ Εθπαίδεπζε: ε πεξίπηωζε ηνπ 

Δηδαζθαιείνπ  Δ.Ε. Κξήηεο».  Η εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Δπηθ. 

Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο θ. Νίθνπ Αλδξεαδάθε θαη ππνζηεξίρζεθε θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009. ην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εθπνλήζεθαλ 

γξαπηά εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία απεπζπλφηαλ, ηφζν ζηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζηνπο δηδάζθνληεο ζην Γηδαζθαιείν. Πνιιά απφ ηα εξσηήκαηα 

αθνξνχζαλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο απφ ην Γηδαζθαιείν
1
. Γηα δηαζηαχξσζε ησλ απφςεσλ, ήηαλ κάιηζηα θνηλά 

θαη ζηα δπν ρνξεγεζέληα εξσηεκαηνιφγηα. Πην αλαιπηηθά, ηέζεθαλ εξσηήκαηα 

αλαθνξηθά κε: ηε γεληθφηεξε πξνζθνξά ηεο κεηεθπαίδεπζεο & ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, 

ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε κεηεθπαίδεπζε & ηελ επίηεπμε ησλ επηδηψμεσλ ηεο, ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ & ηελ πινπνίεζή ηνπ, θαη ηα απνζθνπεί ζηε ζπιινγή εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ ζην Σκήκα. 

Αλαθνξηθά κε ην δείγκα ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ, απηφ ζπληίζεηαη απφ 73 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ απνηεινχλ ην 50% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο αξηζκνχ. Η 

θαηαλνκή ηνπο θαηά ηκήκα έδεημε φηη νη 39  (πνζνζηφ 53,4%) θνηηνχλ ζην ηκήκα 

Γεληθήο Αγσγήο θαη  νη 34 (πνζνζηφ 46,6%) ζην ηκήκα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο . Όζνλ 

αθνξά ζην έηνο θνίηεζήο ηνπο ζην Γηδαζθαιείν, 44 εθπαηδεπηηθνί ή πνζνζηφ 62,0% 

δήισζαλ ην Α΄ έηνο ζπνπδψλ θαη 27 εθπαηδεπηηθνί ή πνζνζηφ 38,0% ην Β΄ έηνο 

ζπνπδψλ (2 άηνκα δελ απάληεζαλ ζηε ζρεηηθή εξψηεζε).  

Όζνλ αθνξά ζηνπο δηδάζθνληεο ζην Γηδαζθαιείν Γ.Δ. «Μαξία Ακαξηψηνπ» 

Ρεζχκλνπ, ην δείγκα απνηειείηαη απφ 15 ζπλνιηθά δηδάζθνληεο. Όζνλ αθνξά ζηε 

ζρέζε εξγαζίαο ησλ δηδαζθφλησλ, 6 είλαη κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, 2 είλαη κέιε 

ΔΔΓΙΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη 6 είλαη ζπκβαζηνχρνη – εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο 

(1 δηδάζθσλ δελ απάληεζε ζηε ζρεηηθή εξψηεζε).  

                                                 
1
 Όια ηα εξσηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ήηαλ δηαηππσκέλα ζε πεληάβαζκε δηαβαζκηζηηθή θιίκαθα ηχπνπ 

Likert. Γηα ηελ επρεξέζηεξε αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζεσξνχκε ζθφπηκν εδψ λα ππελζπκίζνπκε φηη ε 

θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ ηηκψλ ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ έγηλε κε ηνλ εμήο ηξφπν: πάξα 

πνιχ ή πάξα πνιχ ζεκαληηθφο ή ζπκθσλψ απφιπηα=5 / αξθεηά ή αξθεηά ζεκαληηθφο ή ζπκθσλψ αξθεηά=4 / 

κέηξηα ή κέηξηαο ζεκαζίαο ή νχηε ζπκθσλψ - νχηε δηαθσλψ=3 / ιίγν ή ιίγν ζεκαληηθφο ή δηαθσλψ αξθεηά=2 / 

θαζφινπ ή θαζφινπ ζεκαληηθφο ή δηαθσλψ απφιπηα=1. Έηζη, κ.ν.=4,12 ζεκαίλεη φηη νη κεηεθπαηδεπφκελνη ή νη 

δηδάζθνληεο ηνπ δείγκαηνο, θαηά κέζν φξν, ζπκθψλεζαλ αξθεηά κε ηε δήισζε ή ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ θαηεγνξία 

«αξθεηά» ή ζηελ θαηεγνξία «αξθεηά ζεκαληηθφο». 
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2. Απνηειέζκαηα 

 

 2.1 Πξνζθνξά κεηεθπαίδεπζεο θαη ζπκβνιή δηδαθηηθνύ έξγνπ 

 

Απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηεο 

κεηεθπαίδεπζεο ζηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο δαζθάινπο, ζπλάγεηαη ην γεληθφ 

ζπκπέξαζκα φηη δελ εληνπίδνληαη ζρεηηθέο δειψζεηο κε ηηο νπνίεο λα θαίλεηαη φηη νη 

δάζθαινη  ηνπ δείγκαηνο, εθηηκνχλ σο πάξα πνιχ ή αξθεηά ζεκαληηθή, αιιά νχηε θαη 

εληειψο αζήκαληε ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ζην Γηδαζθαιείν Κξήηεο. Οη εθηηκήζεηο ηνπο γηα φιεο ζρεδφλ ηηο 

πεξηπηψζεηο πξνζθνξάο θπκαίλνληαη θπξίσο ζην ελδηάκεζν επίπεδν (κέζνη φξνη απφ 

3,04 έσο θαη 3,79), απνθαιχπηνληαο έηζη φηη, γηα ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο ε πξνζθνξά 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ ηεο κεηεθπαίδεπζεο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο κέηξηαο 

ζεκαζίαο.  

Παξ’ φια απηά, πξνθχπηεη φηη νη κεηεθπαηδεπφκελνη δάζθαινη ηνπ δείγκαηνο 

απνδέρνληαη σο ζεκαληηθφηεξε ηελ πξνζθνξά πνπ αθνξά ζηελ ελεκέξσζή ηνπο 

ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν 

(κ.ν 3,79) θαη ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ζεσξεηηθήο ηνπο κφξθσζεο (κ.ν. 3,70). 

Αθνινπζνχλ ε απφθηεζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο  απφ ην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ, ε θαηάξηηζε ζε εληειψο λέα γλσζηηθά αληηθείκελα, ε δπλαηφηεηα 

ελαξκφληζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε θαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία 

πάλσ ζε ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο /πξαθηηθέο. Μηθξφηεξεο ζεκαζίαο είλαη γηα 

ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο δαζθάινπο ε πξνζθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο 

δεμηνηήησλ, ζηε δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο ζε θάπνην ηνκέα, ζηε βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξεηαη γηα απηνπξαγκάησζε, ζηε ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα θαη ζηελ αλάπηπμε ηξφπσλ βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο 

ρνιείνπ-Οηθνγέλεηαο-Κνηλσλίαο. Σειεπηαία ζηε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

πξνζθνξάο, βξίζθεηαη ε θαιιηέξγεηα ησλ ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ 

ησλ δαζθάισλ. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δηδάζθνληεο, αλαθεξφκελνη ζηε ζπκβνιή ηνπ δηδαθηηθνχ 

ηνπο έξγνπ ζηε κεηεθπαίδεπζε, επηκέλνπλ φηη  ε ζπκβνιή ηνπο ζηε κεηεθπαίδεπζε ησλ 

δαζθάισλ ππήξμε αξθεηά ζεκαληηθή. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, ελψ νη 

δηδάζθνληεο είραλ ηελ πξφζεζε κε ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν πξψηα λα ελεκεξψζνπλ ηνπο 

δαζθάινπο γηα ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ 

ζηελ απφθηεζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηειηθά, ζεσξνχλ φηη πεξηζζφηεξν 

ζπλέβαιαλ ζηελ ελαξκφληζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο κε ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη 

ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ζεσξεηηθήο κφξθσζεο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ. Δληχπσζε, 

επίζεο, πξνθαιεί ε δήισζε γηα ηε ζεκαληηθή βνήζεηα πνπ πξφζθεξαλ νη δηδάζθνληεο 

ζηνπο δαζθάινπο ζην λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα ηνλ αλαπηχμνπλ, 
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παξφιν πνπ ζηηο πξνζέζεηο ηνπο ε πξναλαθεξφκελε δήισζε θαηαηάρζεθε ηεξαξρηθά 

ηειεπηαία.  

Απφ ηελ αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ  πξνθχπηεη φηη ε ζπκβνιή 

ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ δηδαζθφλησλ ζηε κεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ, ζχκθσλα 

πάληα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ δείγκαηνο, ήηαλ ζεκαληηθφηεξε, φπσο 

είδακε πην πάλσ, ζηε δπλαηφηεηα ελαξκφληζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο κε ηε 

δηδαθηηθή πξάμε (κ.ν. 4,54), ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ζεσξεηηθήο κφξθσζεο ησλ 

κεηεθπαηδεπνκέλσλ (κ.ν. 4,53), ζηελ ελεκέξσζε γηα ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν θαη ζηε κχεζε/ππνζηήξημε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα (κ.ν. 4,50), ζηε βνήζεηα ζηνπο δαζθάινπο γηα απηνγλσζία θαη 

απηνπξαγκάησζε, ζηε κεηάδνζε πξαθηηθψλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία πάλσ ζε ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο/πξαθηηθέο (κ.ν. 4,46). Ληγφηεξν 

αιιά ζπγρξφλσο ζε αξθεηά ζεκαληηθφ βαζκφ, νη δηδάζθνληεο ζεσξνχλ φηη ζπλέβαιαλ 

ζηελ θαηάξηηζε ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ ζε εληειψο λέα γλσζηηθά 

αληηθείκελα, ζηελ θαιιηέξγεηα ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ 

κεηεθπαηδεπνκέλσλ, ζηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, 

ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, ζηελ 

εμεηδίθεπζή ηνπο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα  θαη ζηελ αλάπηπμε ηξφπσλ βειηίσζεο 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ρνιείνπ-Οηθνγέλεηαο-Κνηλσλίαο. 

 

 Απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψζεθε φηη νη δηδάζθνληεο 

δηαθνξνπνηνχληαη, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν, ζην ζχλνιν ησλ δειψζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα πξναλαθεξφκελα δεηήκαηα. Έηζη, ινηπφλ, δήισζαλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηε ζπκβνιή ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ ζην Γηδαζθαιείν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

δαζθάινπο πνπ ζεψξεζαλ ηελ πξνζθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ ηεο 

κεηεθπαίδεπζεο κέηξηαο ζεκαζίαο. Πηζαλφλ ε δηαθνξνπνίεζε απηή λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη κεηεθπαηδεπφκελνη είραλ πςειφηεξεο απαηηήζεηο κε βάζε ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο απφ απηέο πνπ κπνξνχζε λα ηθαλνπνηήζεη ην πξφγξακκα 

κεηεθπαίδεπζεο ην νπνίν παξαθνινπζνχζαλ. 

 

2.2 Γεληθόηεξνο βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από ηε κεηεθπαίδεπζε & ηελ επίηεπμε ησλ 

επηδηώμεώλ ηεο 

Με βάζε ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηε ζρεηηθή εξψηεζε 

δηαπηζηψζεθε φηη ην 41,1% ηνπ δείγκαηνο ησλ δαζθάισλ πνπ κεηεθπαηδεχνληαη 

δειψλεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ ηε κεηεθπαίδεπζε, ην 39,7% κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν, 

ελψ κε ην ίδην πνζνζηφ (9,6%) παξνπζηάδεηαη ηφζν ν κεγάινο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 

φζν θαη ν κηθξφο. 

 Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη, ελψ νη δειψζεηο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ 

δαζθάισλ γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο κεηεθπαίδεπζεο ήηαλ πην 

επηθπιαθηηθέο, ηνπνζεηψληαο ηελ ζε έλα κέηξην επίπεδν, ηψξα ηα ίδηα αθξηβψο άηνκα 

ππνζηεξίδνπλ ρσξίο δηζηαγκφ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηε κεηεθπαίδεπζε ζε αξθεηά 

ζεκαληηθφ βαζκφ. Θα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη νη κεηεθπαηδεπφκελνη 

δηαρσξίδνπλ ηε ζέζε πνπ παίξλνπλ απέλαληη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο 
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κεηεθπαίδεπζεο θαη  ζ’ εθείλε  γηα ην γεληθφηεξν αλαλεσηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε 

φιε απηή ηε  δηαδηθαζία. Έηζη, θαίλεηαη πσο κπνξεί νη κεηεθπαηδεπφκελνη λα κελ 

έκεηλαλ αξθεηά επραξηζηεκέλνη απφ ην πξφγξακκα, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο ε θνίηεζή 

ηνπο ζηε κεηεθπαίδεπζε ηνχο ηθαλνπνίεζε πνιχ.  

Δλδερνκέλσο, εθηφο απφ ηα καζήκαηα ππήξραλ θαη θάπνηνη άιινη παξάγνληεο πνπ 

είραλ γη’ απηνχο κεγάιε ζπνπδαηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην 

Γηδαζθαιείν, φπσο ε «γλωξηκία κε θωηηζκέλνπο θαζεγεηέο θαη επαηζζεηνπνηεκέλνπο 

δαζθάινπο», ζχκθσλα κε ην 32,3% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ ζε ζρεηηθή 

αλνηρηή εξψηεζε. Πάλσ ζην ζέκα απηφ, έλα πνζνζηφ 27,9% δήισζε φηη ηθαλνπνηήζεθε 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ επαθή κε λέα θαη ελδηαθέξνληα γλσζηηθά αληηθείκελα, ελψ νη 

άιιεο θαηεγνξίεο αθνινπζνχλ κε πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά: ε ελεκέξσζε πάλσ ζε 

ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αληηιήςεηο (8,8%), ε επαηζζεηνπνίεζε-

απηνπξαγκάησζε ησλ δαζθάισλ (8,8%), ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο-

εμεηδίθεπζε ζηελ Δ.Α. (5,8%), νη νκαδηθέο εξγαζίεο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ 

(4,4%) θαη εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηε ζχλδεζε ζεσξίαο θαη εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, θαη ηε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζε-ζεο ή ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα, εκεξίδεο, δηεκεξίδεο.  

ε ζρεηηθή ζπλαθή αλνηθηή εξψηεζε γηα ην ηη ηνπο απνγνήηεπζε πην πνιχ, νη 

κεηεθπαηδεπφκελνη θαίλεηαη λα δειψλνπλ φηη δχν πξάγκαηα ηνπο απνγνήηεπζαλ 

πεξηζζφηεξν: ε απνπζία ζχλδεζεο θαη ελαξκφληζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο 

κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα (23,2%) θαη ε πξνρεηξφηεηα, ε δεκνζηνυπαιιειηθή 

λννηξνπία & ε ζπκπεξηθνξά ιίγσλ  θαζεγεηψλ (21,8%). Αθνινπζνχλ νη δειψζεηο 

απνγνήηεπζεο γηα ην πξφγξακκα θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ θαζψο, επίζεο, ε έιιεηςε 

νξγάλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ αμηνζεκείσηε είλαη ε επφκελε θαηεγνξία κε 

πνζνζηφ 8,7% κε ηελ νπνία νη εξσηψκελνη εθθξάδνπλ ηελ απνγνήηεπζή ηνπο γηα ηνλ 

«ωραδεξθηζκό» θάπνησλ ζπλαδέιθσλ-ζπκθνηηεηψλ ηνπο. Με πνζνζηφ (5,8%) 

αλαθέξζεθαλ αξλεηηθά ζρφιηα απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ γηα ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο, ελψ ην ίδην απνγνεηεπηηθή είλαη θαη ε έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Πάλησο 

κηθξφηεξε ήηαλ ε απνγνήηεπζή ηνπο ζρεηηθά κε ηε πιήξε αλαγλψξηζε ηεο θνηηεηηθήο 

ηδηφηεηαο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ νη νπνίνη, φπσο δήισζαλ, 

απνγνεηεχηεθαλ θπξίσο επεηδή δελ δηαλεκήζεθαλ επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα.  

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο δηδάζθνληεο έρνπκε ζρεδφλ παξφκνηα εηθφλα γηα ην γεληθφηεξν 

βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο κε εθείλε ησλ δηδαζθνκέλσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ην 53,3% ηνπ 

δείγκαηνο ησλ δηδαζθφλησλ δειψλεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο,  ην 33,3% κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν, ελψ κε ην ίδην 

πνζνζηφ (6,7%) παξνπζηάδεηαη ηφζν ν πνιχ κεγάινο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο φζν θαη ν 

κηθξφο.  

Αξθεηνί απφ απηνχο, φηαλ ηνπο δεηήζεθε ζηε ζπλέρεηα, πεξηέγξαςαλ ηη ηνπο 

ηθαλνπνίεζε θαη ηη ηνπο απνγνήηεπζε πεξηζζφηεξν. Όζνλ αθνξά ζην πξψην ζθέινο ηνπ 

αλνηρηνχ εξσηήκαηνο, δηαπηζηψλεηαη κηα ζρεδφλ απφιπηε νκνθσλία ησλ δηδαζθφλησλ, 

αθνχ ε πιεηνλφηεηα εμέθξαζε ηε κεγάιε ηθαλνπνίεζή ηεο απφ ην «κεγάιν ελδηαθέξνλ», 
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ηελ «…άκεζε αληαπόθξηζε θαη ηελ ελεξγεηηθή-δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή πνιιώλ 

κεηεθπαηδεπνκέλωλ δαζθάιωλ πνπ έθηαλε αθόκα θαη ζηελ «…εζεινληηθή εθπόλεζε 

δεηγκαηηθώλ εξγαζηώλ». ε αληηδηαζηνιή κε ην πξψην,  ζην δεχηεξν ζθέινο, νη 

πεξηζζφηεξνη δηδάζθνληεο δήισζαλ φηη απνγνεηεχηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

αδηαθνξία, ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ηε ζπρλή απνπζία κηαο κεξίδαο 

κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ «κε δεκνζηνϋπαιιειηθή λννηξνπία». ηηο αηηίεο 

απνγνήηεπζεο ήηαλ, αθφκε,  «…ε απνπζία ζπληνληζκνύ ηωλ δηδαζθόληωλ γηα ηελ 

ελεκέξωζε ζε λέεο πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο, αλαβάζκηζεο επηπέδνπ ζπνπδώλ, θαηλνηόκεο 

δξάζεηο ζε δεηήκαηα αμηνιόγεζεο κεηεθπαηδεπνκέλωλ θ.ιπ.», ν «εμεηαζηηθνθεληξηζκόο» 

θαη ε αδπλακία πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, ζηα επαγσγηθά απνηειέζκαηα, δελ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε δηδάζθνληεο θαη δηδαζθνκέλνπο γηα ην γεληθφηεξν 

βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηε κεηεθπαίδεπζε ζην Γηδαζθαιείν Γ.Δ. Κξήηεο.  

 

ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηφζν ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ φζν θαη ησλ 

δηδαζθφλησλ ζην Γηδαζθαιείν Γ.Δ. Κξήηεο, αλαθνξηθά κε ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ 

επηδηψμεσλ ηεο κεηεθπαίδεπζεο, δηαθαίλεηαη φηη νη ζηφρνη ηεο κεηεθπαίδεπζεο 

επηηεχρζεθαλ ζε αξθεηά κεγάιν έσο κέηξην βαζκφ. 

ηε ζρεηηθή εξψηεζε πνπ αληρλεχεη ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ησλ 

κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ επηδηψμεσλ 

ηεο κεηεθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ ζε γεληθέο γξακκέο φηη νη ζηφρνη ηεο 

κεηεθπαίδεπζεο επηηεχρζεθαλ  αξθεηά έσο κέηξηα. Ο κεγαιχηεξνο βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο δίλεηαη απφ ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο ζην ζηφρν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ Δπηζηεκψλ & πην εηδηθά ζηηο 

Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο (κ.ν. 3,86). Αθνινπζνχλ ε παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο (κ.ν. 3,71), ε πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ε 

παξαγσγή & κεηάδνζε γλψζεσλ & εκπεηξηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο (κ.ν. 3,32 θαη γηα ηνπο δπν ζηφρνπο) θαη ε παξνρή ησλ 

απαξαίηεησλ πξφζζεησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ειεχζεξε, ηζφηηκε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (κ.ν. 3,31). 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ησλ δηδαζθφλησλ ζην Γηδαζθαιείν Γ.Δ. 

αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ επηδηψμεσλ ηεο κεηεθπαίδεπζεο, δηαθαίλεηαη 

νκνηφηεηα κε ηε ζηάζε ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ. Ο κεγαιχηεξνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 

δίλεηαη απφ ηνπο εξσηεζέληεο δηδάζθνληεο ζην ζηφρν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ & πην εηδηθά ζηηο επηζηήκεο 

ηεο αγσγήο (κ.ν. 4,0). Αθνινπζνχλ κε ηνλ ίδην κέζν φξν (3,71), ε παξαθνινχζεζε ησλ 

εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο & ε πξναγσγή ηεο έξεπλαο, ε 

παξαγσγή & ε κεηάδνζε γλψζεσλ & εκπεηξηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Δληχπσζε πξνθαιεί ε δήισζε ησλ δηδαζθφλησλ φηη ζε κέηξην –

θαη κηθξφηεξν ζπγθξηηηθά- βαζκφ ηθαλνπνηήζεθε ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ 

πξφζζεησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 



 313 

ειεχζεξε θαη ηζφηηκε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (κ.ν. 3,53). 

 

Όπσο αλακελφηαλ, ε επαγσγηθή αλάιπζε έδεημε φηη ν βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ 

ππνθεηκέλσλ θαη ησλ δχν δεηγκάησλ φζνλ αθνξά ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ επηδηψμεσλ ηεο κεηεθπαίδεπζεο, δελ απνηειεί παξάγνληα πνπ δηαθνξνπνηεί ζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν ηηο απφςεηο κεηεθπαηδεπνκέλσλ θαη δηδαζθφλησλ. 

 

2.3 Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από νξγαλσηηθά δεηήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

κεηεθπαίδεπζεο 

 

χκθσλα κε ηηο δειψζεηο-εθηηκήζεηο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ νξγαλσηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε κεηεθπαίδεπζή ηνπο, εκθαλίδνληαη πνιχ επραξηζηεκέλνη θαηαξρήλ απφ ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο κεηεθπαηδεπφκελνπο ζην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (κ.ν. 4,40) θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γηδαζθαιείνπ (κ.ν. 

4,36), απφ ηελ  νξγάλσζε απφ κέξνπο ηνπ Γηδαζθαιείνπ δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ 

ζπλαληήζεσλ, φπσο εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, θ.ιπ. (κ.ν. 4,11) θαη ηηο ζρέζεηο 

ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ κε ηνπο δηδάζθνληεο (κ.ν. 4,08). Δπηπιένλ, νη δάζθαινη 

εθθξάδνπλ κέηξην έσο αξθεηά κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο ζηε κεηεθπαίδεπζε απφ ηα παξαθάησ δεηήκαηα:  ηε δξάζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζπιιφγνπ κεηεθπαηδεπνκέλσλ, ηηο επαθέο ηνπο κε ηε 

δηνίθεζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ, ηε ζπλνιηθή ηνπ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, ηελ πνηφηεηα 

ησλ βηβιίσλ πνπ ηνπο πξνηάζεθαλ θαη ηε γεληθφηεξε θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ηνπ Γ.Γ.Δ. 

Απφ ηηο ππφινηπεο δειψζεηο ησλ εξσηψκελσλ δαζθάισλ δηαθαίλεηαη απφ ηε κεξηά 

ηνπο κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηα ζέκαηα κεηεθπαίδεπζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε: ηνλ νδεγφ 

ζπνπδψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Γ.Γ.Δ., ηελ θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ 

δηδαζθαιίαο, ηε βνήζεηα/ζηήξημε πνπ ηνπο πξνζθέξζεθε ζε πξνζσπηθά ηνπο 

πξνβιήκαηα, ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο ηεο εκπεηξίαο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Λίγν 

κηθξφηεξε ηθαλνπνίεζε εθθξάδνπλ νη δάζθαινη γηα ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηνπ 

Γ.Γ.Δ., ηελ χπαξμε επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο. Αμηνζεκείσην είλαη, επίζεο, ην 

γεγνλφο φηη νη κεηεθπαηδεπφκελνη δελ έρνπλ κείλεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

επαθή ησλ δηδαζθφλησλ κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

καζεκάησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ 

δαζθάισλ. Όπσο δειψλνπλ, αθφκα πην κέηξηα είλαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ 

χπαξμε εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ, ηελ πνηφηεηα ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ ηνπο δφζεθαλ θαη  

ηελ ππνζηήξημε πνπ έιαβαλ γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Δληχπσζε 

πξνθαιεί φηη ηειεπηαία ζηε ζεηξά ηεξάξρεζεο ησλ ηηκψλ ηνπ κέζνπ φξνπ βξίζθεηαη ε 

ζπλεξγαζία ηνπ Γ.Γ.Δ. κε άιινπο ζπλαθείο θνξείο θαη ε ζχλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηεθπαίδεπζεο κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δηδάζθνληεο εθθξάδνπλ έλαλ αξθεηά κεγάιν βαζκφ 
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ηθαλνπνίεζεο ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηεθπαίδεπ-ζεο, δειψλνπλ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ θάπνηα άιια ζέκαηα, ελψ κφλν 

έλα, ε χπαξμε εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ ζην Γηδαζθαιείν, έρεη γη’ απηνχο ηθαλνπνηεζεί ζε 

ειάρηζην βαζκφ, θαζψο ππάξρεη έιιεηςε ηέηνησλ ρψξσλ κε απνηέιεζκα λα 

αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο, ηφζν νη δηδάζθνληεο φζν θαη νη κεηεθπαηδεπφκελνη 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ καζεκάησλ. Δπηπιένλ, άμην πξνζνρήο είλαη φηη 

θαλέλαο δηδάζθνληαο δε δήισζε πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ γεληθφηεξε 

θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Γ.Γ.Δ. ελψ εθθξάδνπλ ηε κηθξφηεξε 

ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ χπαξμε επνπηηθψλ κέζσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ 

δηδαζθαιίαο.  

Σν αληίζεην, φκσο, ζπκβαίλεη αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηδαζθφλησλ απφ 

ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηδαζθαιείνπ, φπνπ ηελ πξψηε ζέζε ζην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο θαη, κάιηζηα, κε αξθεηά πςειή ηηκή (κ.ν. 4,86) θαηαιακβάλεη ε 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γ. Γ. Δ. Αθνινπζνχλ  νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

κεηεθπαηδεπφκελνπο δαζθάινπο  (κ.ν. 4,64), εληζρχνληαο έηζη ηελ άπνςε φηη απφ ηα 

δεηήκαηα κεηεθπαίδεπζεο νη δηδάζθνληεο αμηνινγνχλ θαη΄ απφιπην ζρεδφλ ηξφπν θαη 

σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηεθπαίδεπζεο ηηο θαιέο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο  ηφζν κε ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Γηδαζθαιείνπ φζν θαη κε ηνπο  κεηεθπαηδεπφκελνπο θνηηεηέο ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, έλα αξθεηά κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο γηα ηνπο δηδάζθνληεο 

κνηξάδνληαη, ε πνηφηεηα ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ έδσζαλ νη δηδάζθνληεο ζηνπο 

κεηεθπαηδεπφκελνπο  θαη ε νξγάλσζε απφ ην Γ.Γ.Δ. δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ 

ζπλαληήζεσλ, φπσο εκεξίδεο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, θ.ιπ. (κ.ν. 4,50). Αθφκα, πνιχ 

επραξηζηεκέλνη δήισζαλ απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ, ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ νπζηαζηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ ζην κάζεκα, ηηο επαθέο ησλ 

δηδαζθφλησλ κε ηε δηνίθεζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ. θαη ηελ  επαθή  ηνπο κε ηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηηο ππφινηπεο δειψζεηο, δηαθαίλεηαη αξθεηά 

κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ζέκαηα ζρεηηθά κε: ηε βηβιηνγξαθία πνπ πξφηεηλαλ γηα ην 

κάζεκά ηνπο, ηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ δαζθάισλ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, 

ηε ζπλνιηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηδαζθαιείνπ, ηε ζχλδεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηε βνήζεηα/ζηήξημε πνπ 

πξνζθέξζεθε ζην δηδαθηηθφ έξγν ησλ δηδαζθφλησλ, ηελ ππνζηήξημε ζηνπο 

κεηεθπαηδεπφκελνπο δαζθάινπο ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα, 

θαζψο θαη άιια δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηνπ Γ.. ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, 

ηνλ Οδεγφ πνπδψλ, ην πξφγξακκα καζεκάησλ, ηηο  ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο 

δηδάζθνληεο θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ ζην Γηδαζθαιείν Κξήηεο. 

 

Απφ ηελ επαγσγηθή αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δειψζεσλ δηαπηζηψζεθε φηη 

δηδάζθνληεο θαη κεηεθπαηδεπφκελνη δηαθνξνπνηνχληαη, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

επίπεδν, ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξναλαθεξζέληα 

δεηήκαηα. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ηνπ δείγκαηνο, 
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αθνχ ζπγθεληξψλεη ηνπο πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο απφ ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο, 

ππνζηεξίδεηαη φκσο ζε πςειφηεξν βαζκφ απφ ηνπο δηδάζθνληεο (4,86 έλαληη 4,36). 

 Απφ ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο δηαθαίλεηαη ε ηάζε λα εθδειψλεηαη κέηξηα κελ αιιά 

ιίγν κεγαιχηεξε -ζε ζρέζε κε ηνπο δηδάζθνληεο πνπ ζα πξνηηκνχζαλ θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο- ηθαλνπνίεζε γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε γεληθφηεξε θηηξηαθή 

θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Γηδαζθαιείνπ, ηελ θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ δηδαζθαιίαο 

θαη ηελ χπαξμε εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ θαη επνπηηθψλ κέζσλ. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δηδάζθνληεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Κξήηεο δηαθνξνπνηήζεθαλ 

απφ ηνπο δαζθάινπο πνπ θνηηνχλ ζ’ απηφ, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν, 

εθθξάδνληαο ζε πςειφηεξν βαζκφ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα δηάθνξα άιια επηκέξνπο 

δεηήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο, φπσο ηα παξαθάησ: ηε ζπλνιηθή 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηδαζθαιείνπ, ηελ πνηφηεηα ησλ ζπγγξακκάησλ πνπ 

πξνηάζεθαλ ζηνπο κεηεθπαηδεπνκέλνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ  ηνπο 

δφζεθαλ, ηελ επαθή ησλ δηδαζθφλησλ κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ αμηνπνίεζε 

απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηεο εκπεηξίαο ησλ δαζθάισλ πνπ θνηηνχλ ζηε κεηεθπαίδεπζε, 

ηελ πξνζέγγηζε/δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ, ηε ζχλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο 

κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηελ ππνζηήξημε γηα ελαζρφιεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα, ηηο ζρέζεηο κεηεθπαηδεπνκέλσλ-δηδαζθφλησλ, ηηο επαθέο κε ηε Γηνίθεζε, ηε 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γηδαζθαιείνπ θαη, ηέινο, ηε βνήζεηα/ζηήξημε πνπ 

πξνζθέξζεθε ζε πξνζσπηθά πξνβιήκαηα.  

 

 

 

 

3. πκπεξάζκαηα 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά ηεο κεηεθπαίδεπζεο,  νη κεηεθπαηδεπφκελνη εθηηκνχλ 

φηη ε πξνζθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ ηεο κεηεθπαίδεπζε είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο κέηξηαο ζεκαζίαο. Απνδέρνληαη σο ζεκαληηθφηεξε ηελ πξνζθνξά πνπ αθνξά 

ζηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ζε 

δηεζλέο - εζληθφ επίπεδν θαη ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ζεσξεηηθήο ηνπο κφξθσζεο, ελψ 

σο ηειεπηαία ζε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ηνπνζεηνχλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηδηαίηεξσλ 

θιίζεσλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο.   

Οη δηδάζθνληεο, αλαθεξφκελνη ζηε ζπκβνιή ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ ζηε 

κεηεθπαίδεπζε, ππνζηεξίδνπλ φηη, κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ζην Γηδαζθαιείν 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ε ζπκβνιή ηνπο ζηε κεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ππήξμε 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Θεσξνχλ φηη ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζηελ ελαξκφληζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο κε ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ζεσξεηηθήο 

κφξθσζεο ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ. 

Απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψζεθε φηη νη δηδάζθνληεο 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο, ζην ζχλνιν ησλ δειψζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε κεηεθπαίδεπζε. Οη κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο 
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εληνπίζηεθαλ ζηηο δειψζεηο πνπ αθνξνχζαλ: ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ & 

ελδηαθεξφλησλ ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ, ζηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξζεθε ζηνπο 

κεηεθπαηδεπφκελνπο λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο & λα ηνλ αλαπηχμνπλ θαη, ηέινο, 

ζηε κχεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. 

 

ε έλα γεληθφηεξν επίπεδν εμέηαζεο ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο, αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη εκθαλίδνληαη ηφζν νη κεηεθπαηδεπφκελνη απφ ηε θνίηεζή ηνπο ζην 

Γηδαζθαιείν φζν θαη νη δηδάζθνληεο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

κεηεθπαίδεπ-ζεο. Δληχπσζε, φκσο, πξνθάιεζε ε δηαπίζησζε φηη νη κεηεθπαηδεπφκελνη, 

παξά ηε ζρεηηθή επηθπιαθηηθφηεηα γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, 

εθθξάδνπλ ηαπηφρξνλα ηε γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηε κεηεθπαίδεπζε, 

πηζαλφλ ιφγσ ηνπ αλαλεσηηθνχ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζε φιε απηή ηε  δηαδηθαζία, 

φπσο είλαη π.ρ. ε «…γλωξηκία κε θωηηζκέλνπο θαζεγεηέο θαη επαηζζεηνπνηεκέλνπο 

δαζθάινπο» θαη ε επαθή κε λέα θαη ελδηαθέξνληα γλσζηηθά αληηθείκελα. Απνγνήηεπζε 

εθθξάδνπλ κφλν γηα ηελ απνπζία ζχλδεζεο - ελαξκφληζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

κεηεθπαίδεπζεο κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ πξνρεηξφηεηα, 

δεκνζηνυπαιιειηθή λννηξνπία & ζπκπεξηθνξά θάπνησλ ειαρίζησλ δηδαζθφλησλ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη δηδάζθνληεο εμέθξαζαλ ηε κεγάιε ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ ζηα καζήκαηα, ελψ 

απνγνεηεχηεθαλ θπξίσο απφ ηελ αδηαθνξία ή ηελ απνπζία θάπνησλ ειάρηζησλ 

πεξηπηψζεσλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ.  

Όζνλ αθνξά ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ επηδηψμεσλ ηεο κεηεθπαίδεπζεο, 

δηαθαίλεηαη κηα ηαχηηζε απφςεσλ, εθφζνλ νη εξσηψκελνη –κε ηνπο δηδάζθνληεο ζε ιίγν 

κεγαιχηεξν βαζκφ- δείρλνπλ λα δηαθσλνχλ ζε ζηαηηζηηθά αζήκαλην επίπεδν, 

δειψλνληαο νκφθσλα φηη νη ζηφρνη ηεο κεηεθπαίδεπζεο επηηεχρζεθαλ απφ αξθεηά 

κεγάιν έσο κέηξην βαζκφ, κε έκθαζε ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνπο 

ηνκείο ησλ Δπηζηεκψλ - Δπηζηεκψλ Αγσγήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο. 

  

ε ζρέζε κε εηδηθφηεξα δεηήκαηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ. Κξήηεο, νη εθπαηδεπφκελνη εκθαλίδνληαη αξθεηά επραξηζηεκέλνη  

απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο κεηεθπαηδεπφκελνπο, ηε γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε, ηελ νξγάλσζε δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ θαη ηε ζρέζε κε 

ηνπο δηδάζθνληεο. Άμην επηζήκαλζεο είλαη ην γεγνλφο φηη νη κεηεθπαηδεπφκελνη δελ 

έρνπλ κείλεη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επαθή ησλ δηδαζθφλησλ κε ηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ηελ πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο, ηελ χπαξμε εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ, ηελ πνηφηεηα ησλ ζεκεηψζεσλ 

πνπ ηνπο δφζεθαλ,  ηελ ππνζηήξημε πνπ έιαβαλ γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα, ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γ.Γ.Δ. κε άιινπο ζπλαθείο θνξείο θαη, ηέινο, 

ηε ζχλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

ηνπο δηδάζθνληεο ηηο πξψηεο ζέζεηο, φζνλ αθνξά ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο  ηνπο 

απφ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κεηεθπαίδεπζεο, θαηαιακβάλνπλ ε 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ε ζρέζε κε ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο θαη ε νξγάλσζε απφ 

ην Γ.Γ.Δ. δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ (εκεξίδεο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, 

θ.ιπ.). Γελ εθθξάδνπλ φκσο ζεηηθή άπνςε θαη γηα ηελ χπαξμε εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ 
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ζην Γηδαζθαιείν, κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνληαη κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ καζεκάησλ. Άμην επηζήκαλζεο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη 

θαλέλαο δηδάζθνληαο δε δήισζε πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ γεληθφηεξε 

θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Γ.Γ.Δ. ελψ ζε ρακειά επίπεδα ηνπνζεηείηαη ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ χπαξμε επνπηηθψλ κέζσλ αιιά θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ 

δηδαζθαιίαο. 

Η επαγσγηθή αλάιπζε ησλ ζπλαθψλ δειψζεσλ απνθάιπςε φηη δηδάζθνληεο θαη 

κεηεθπαηδεπφκελνη δηαθνξνπνηνχληαη, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν, ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ δειψζεσλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ 

ήηαλ ζε ζρέζε κε: ηελ πνηφηεηα ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ δφζεθαλ, ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

καζεκάησλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο & ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

κεηεθπαηδεπνκέλσλ, ηελ πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο & ηα ελδηαθέξνληα ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ θαη, ηέινο, ηελ επαθή ησλ 

δηδαζθφλησλ κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Μάιηζηα, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξνπνηή-ζεσλ, ε ζέζε ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ ήηαλ 

ζπληεξεηηθφηεξε ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο ησλ δηδαζθφλησλ. 
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Α.  ΠΙΝΑΚΔ ΓΙΑ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΟΤ 

Πίλαθαο  1 
Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ  κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ ζε θαζεκία απφ ηηο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε γεληθφηεξε πξνζθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ζπνπδψλ ηεο κεηεθπαίδεπζεο. Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ θαηαλνκψλ 

 

ΓΗΛΩΔΙ  ( Πξνζθνξά ηεο   κεηεθπαίδεπζεο) 

Πάξα  πνιύ 

ζεκαληηθή 

Αξθεηά 

ζεκαληηθή 

Μέηξηαο 

ζεκαζίαο 

Λίγν 

ζεκαληηθή 

Καζόινπ 

ζεκαληηθή 

Δγθαηάιεηςε 

δήισζεο 

 

ΓΔΙΚΣΔ 
λ % λ % λ % λ % λ % λ % κ. ν. η. α. 

Δπηθαηξνπνίεζε  ηεο  ζεσξεηηθήο κνπ κφξθσζεο 
12 16,9 35 49,3 17 23,9 5 7,0 2 2,8 2 2,7 3,70 0,932 

Απφθηεζε πξαθηηθψλ  γλψζεσλ/δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε 

ηνπ έξγνπ κνπ 

12 16,4 23 31,5 29 39,7 8 11,0 1 1,4 0 0,0 3,51 0,945 

Γπλαηφηεηα ελαξκφληζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο  κνπ ζεσξίαο  κε ηελ πξάμε 
9 12,7 26 36,6 25 35,2 11 15,5 0 0,0 2 2,7 3,46 0,908 

Αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο  κνπ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 
10 13,9 30 41,7 20 27,8 11 15,3 1 1,4 1 1,4 3,51 0,964 

Δπθαηξία λα εμεηδηθεπηψ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 
8 11,3 18 25,4 27 38,0 12 16,9 6 8,5 2 2,7 3,14 1,099 

Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ζε δηεζλέο & 

εζληθφ επίπεδν  

18 25,4 28 39,4 17 23,9 8 11,3 0 0,0 2 2,7 3,79 0,955 

Καηάξηηζε ζε εληειψο λέα γλσζηηθά αληηθείκελα 
16 22,2 21 29,2 20 27,8 11 15,3 4 5,6 1 1,4 3,47 1,162 

Καηάιιειε πξνεηνηκαζία πάλσ ζε ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο/πξαθηηηθέο 
12 17,1 23 32,9 23 32,9 9 12,9 3 4,3 3 4,1 3,46 1,059 

πζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα 
7  9,9 16 22,5 25 35,2 19 26,8 4 5,6 2 2,7 3,04 1,061 

Δκπινπηηζκφ ησλ  θνηλσληθψλ  & ζπλαηζζεκαηηθψλ  κνπ δεμηνηήησλ 
9 12,5 19 26,4 24 33,3 15 20,8 5 6,9 1 1,4 3,17 1,113 

Αλάπηπμε  ηξφπσλ βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο & ηεο ζπλεξγαζίαο ρνιείνπ-

Οηθνγέλεηαο-Κνηλσλίαο 

7 9,7 20 27,8 20 27,8 19 26,4 6 8,3 1 1,4 3,04 1,131 

Καιιηέξγεηα ησλ  ηδηαίηεξσλ  θιίζεσλ  & ηα ελδηαθεξφλησλ κνπ 
7 9,7 14 19,4 26 36,1 13 18,1 12 16,7 1 1,4 2,88 1,198 

Βνήζεηα λα γλσξίζσ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ κνπ θαη λα ηνλ αλαπηχμσ 
11 15,5 15 21,1 22 31,0 15 21,1 8 11,3 2 2,7 3,08 1,228 

Κάηη  άιιν.  Ση; 
Γήισζαλ λ=2  (2,7%) 
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Πίλαθαο  2 
Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ  κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ ζηηο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ  

ζην γεληθφηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηε θνίηεζή ηνπο ζηε κεηεθπαίδεπζε 

 

Γεληθόηεξνο βαζκόο 

ηθαλνπνίεζεο 
 

Πάξα  πνιύ 

 

Αξθεηά Μέηξηα Λίγν Καζόινπ ύλνιν 

λ % λ % λ % λ % λ % λ % 

Μεηεθπαηδεπφκελνη 
7 9,6 30 41,1 29 39,7 7 9,6 0 0,0 73 100 

Δγθαηάιεηςε εξψηεζεο: λ=0 

Γείθηεο: κ.ν. = 3,51      η.α.= 0,801 

 

Πίλαθαο  3 
Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ  κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ ζηηο δειψζεηο αλαθνξηθά  

κε ηη ηνπο ηθαλνπνίεζε πεξηζζφηεξν απφ ηε θνίηεζή ηνπο ζηε κεηεθπαίδεπζε 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζηε κεηεθπαίδεπζε ηθαλνπνηήζεθα πεξηζζόηεξν από: 
Σν   δήισζαλ: 

λ % 

Σε γλσξηκία κε θσηηζκέλνπο δηδάζθνληεο θαη επαηζζεηνπνηεκέλνπο δαζθάινπο 22 32,3 

Σελ επαθή κε λέα  θαη ελδηαθέξνληα γλσζηηθά αληηθείκελα 19 27,9 

Σελ ελεκέξσζε πάλσ ζε  ζχγρξνλεο  παηδαγσγηθέο /δηδαθηηθέο αληηιήςεηο 6 8,8 

Δπαηζζεηνπνίεζε-Απηνπξαγκάησζε 6 8,8 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ  Δ.Α. & ε εμεηδίθεπζε  ζηελ Δηδηθή Αγσγή 4 5,8 

Σηο νκαδηθέο εξγαζίεο 3 4,4 

Σελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 2 3,0 

χλδεζε ζεσξίαο-εθπαηδεπηηθήο πξάμεο 2 3,0 

Η δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο/παξαθνινχζεζεο ζε ζπλέδξηα-εκεξίδεο-δηεκεξίδεο 2 3,0 

Κάηη άιιν 2 3,0 

ύλνιν 68 100 
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Πίλαθαο  4 
Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ  κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ ζηηο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη  

ζε ηη ηνπο απνγνήηεπζε πεξηζζφηεξν απφ ηε θνίηεζή ηνπο ζηε κεηεθπαίδεπζε 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζηε κεηεθπαίδεπζε κε απνγνήηεπζε πεξηζζόηεξν : Σν    δήισζαλ: 

λ % 

Η απνπζία ζχλδεζεο & ελαξκφληζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεη/ζεο κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα  16 23,2 

Η πξνρεηξφηεηα, ε λννηξνπία  & ε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ δηδαζθφλησλ 15 21,8 

Σν πξφγξακκα & ην επίπεδν ζπνπδψλ 8 11,6 

Η έιιεηςε νξγάλσζεο  &  πξνγξακκαηηζκνχ 8 11,6 

Ο «σραδεξθηζκφο» θάπνησλ ζπλαδέιθσλ  6 8,7 

Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο & ε απνζπαζκαηηθφηεηα ζηηο δ/ιίαο  4 5,8 

Η έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ δ/θνχ πξνζσπηθνχ ζηελ Δ.Α. 4 5,8 

Η κε πιήξεο αλαγλψξηζε ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο 3 4,3 

Κάηη άιιν 5 7,2 

ύλνιν 69 100 

 

 

Πίλαθαο  5 
Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ  κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ ζηηο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ επηδηψμεσλ ηεο 

κεηεθπαίδεπζεο. Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ θαηαλνκψλ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΛΩΔΙ  ( ηθαλνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ 

επηδηώμεηο ηεο   κεηεθπαίδεπζεο) 

Πάξα  πνιύ  Αξθεηά  Μέηξηα Λίγν  Καζόινπ  Δγθαηάιεηςε 

δήισζεο 

 

ΓΔΙΚΣΔ 
λ % λ % λ % λ % λ % λ % κ. ν. η. α. 

Η παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ & 

εηδηθφηεξα ησλ επηζηεκψλ  ηεο αγσγήο 

15 20,5 37 50,7 18 24,7 2 2,7 1 1,4 0 0,0 3,86 0,822 

Η παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο 

15 20,5 28 38,4 24 32,9 6 8,2 0 0,0 0 0,0 3,71 0,889 

Η πξναγσγή ηεο έξεπλαο, ε παξαγσγή & ε κεηάδνζε γλψζεσλ 

& εκπεηξηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο 

7 9,6 19 26,0 38 52,1 8 11,0 1 1,4 0 0,0 3,32 0,848 

Η παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πξφζζεησλ γεληθψλ & εηδηθψλ 

γλψζεσλ & δεμηνηήησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ειεχζεξε & 

ηζφηηκε επηζηεκνληθή & επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α//ζκηαο Δθπ/ζεο 

5 6,9 24 33,3 32 44,4 10 13,9 1 1,4 1 1,4 3,31 0,850 
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Πίλαθαο  6 
Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ  κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ ζε θαζεκία απφ ηηο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ 

επηκέξνπο δεηήκαηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο. Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ θαηαλνκψλ 

 

 

ΓΗΛΩΔΙ  ( Ιθαλνπνηήζεθα από ηα 

επηκέξνπο δεηήκαηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο) 

Πάξα  πνιύ  Αξθεηά  Μέηξηα Λίγν  Καζόινπ  Δγθαηάιεηςε 

δήισζεο 

 

ΓΔΙΚΣΔ 
λ % λ % λ % λ % λ % λ % κ. ν. η. α. 

Σηο ζρέζεηο κνπ κε  ηνπο άιινπο  κεηεθπαηδεπφκελνπο ζην Γ. Γ. Δ.  
33 45,2 37 50,7 2 2,7 1 1,4 0 0,0 0 0,0 4,40 0,618 

Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γ. Γ. Δ.  
34 46,6 32 43,8 6 8,2 1 1,4 0 0,0 0 0,0 4,36 0,695 

Σελ νξγάλσζε απφ ην Γ. Γ. Δ. δηάθνξσλ  επηζηεκνληθψλ 

ζπλαληήζεσλ (εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θ.ιπ.) 

21 28,8 41 56,2 10 13,7 0 0,0 1 1,4 0 0,0 4,11 0,737 

Σηο ζρέζεηο κνπ κε ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Γ. Γ. Δ. 
20 27,8 39 54,2 12 16,7 1 1,4 0 0,0 1 1,4 4,08 0,707 

Σε δξάζε ηνπ Γ.. ηνπ ζπιιφγνπ κεηεθπαηδεπνκέλσλ 
12 16,4 38 52,1 18 24,7 4 5,5 1 1,4 0 0,0 3,77 0,842 

Σηο επαθέο κνπ κε ηε δηνίθεζε ηνπ Γ. Γ. Δ. 
13 18,1 32 44,4 20 27,8 5 6,9 2 2,8 1 1,4 3,68 0,947 

Σε ζπλνιηθή νξγάλσζε & ιεηηνπξγία ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Γ.. Γ. Δ. ) 

10 13,7 32 43,8 24 32,9 6 8,2 1 1,4 0 0,0 3,60 0,878 

Σελ πνηφηεηα ησλ βηβιίσλ πνπ κνπ πξνηάζεθαλ 
12 16,9 33 46,5 17 23,9 1 1,4 8 11,3 2 2,7 3,56 1,143 

Σε γεληθφηεξε θηηξηαθή & πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ  

Γ. Γ. Δ.  

10 13,9 31 43,1 21 29,2 8 11,1 2 2,8 1 1,4 3,54 0,963 

Σνλ  νδεγφ ζπνπδψλ Γεληθήο & Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ  

Γ. Γ. Δ. 

9 12,3 33 45,2 17 23,3 11 15,1 3 4,1 0 0,0 3,47 1,029 

Σελ θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ δηδαζθαιίαο 
6 8,3 34 47,2 21 29,2 9 12,5 2 2,8 1 1,4 3,46 0,918 

Σε βνήζεηα/ζηήξημε πνπ κνπ πξνζθέξζεθε ζε πξνζσπηθά κνπ 

πξνβιήκαηα  

14 20,0 30 42,9 7 10,0 11 15,7 8 11,4 3 4,1 3,44 1,293 

                                                                       (ε ζπλέρεηα ηεο εξώηεζεο ζηελ επόκελε ζειίδα ) 
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Πίλαθαο  6 (ζπλέρεηα) 
Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ  κεηεθπαηδεπνκέλσλ δαζθάισλ ζε θαζεκία απφ ηηο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ 

επηκέξνπο νξγαλσηηθά δεηήκαηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο. Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ θαηαλνκψλ 

 

 

 

ΓΗΛΩΔΙ  ( θαλνπνηήζεθα από ηα 

επηκέξνπο δεηήκαηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο) 

Πάξα  πνιύ  Αξθεηά  Μέηξηα Λίγν  Καζόινπ  Δγθαηάιεηςε 

δήισζεο 

 

ΓΔΙΚΣΔ 
λ % λ % λ % λ % λ % λ % κ. ν. η. α. 

Σν επίπεδν ζπνπδψλ ηνπ Γ. Γ. Δ. 
5 6,8 26 35,6 30 41,1 10 13,7 2 2,7 0 0,0 3,30 0,893 

Σελ αμηνπνίεζε απφ ηνπο  δηδάζθνληεο ηεο εκπεηξίαο ησλ 

κεηεθπαηδεπφκελσλ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

4 5,5 30 41,1 27 37,0 8 11,0 4 5,5 0 0,0 3,30 0,938 

Σν πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηνπ Γ. Γ. Δ. 
5 6,9 25 34,7 30 41,7 10 13,9 2 2,8 1 1,4 3,29 0,895 

Σελ χπαξμε επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο 
5 7,0 26 36,6 27 38,0 10 14,1 3 4,2 2 2,7 3,28 0,944 

Σελ επαθή ησλ δηδαζθφλησλ κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα 
6 8,2 22 30,1 28 38,4 14 19,2 3 4,1 0 0,0 3,19 0,981 

Σελ πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ απφ  ηνπο δηδάζθνληεο αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο & ηα ελδηαθέξνληα ησλ  κεη/λσλ 

6 8,3 17 23,6 31 43,1 16 22,2 2 2,8 1 1,4 3,13 0,948 

Σελ  χπαξμε εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ 
5 6,8 23 31,5 25 34,2 15 20,5 5 6,8 0 0,0 3,11 1,035 

Σελ πνηφηεηα ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ κνπ δφζεθαλ 
2 2,8 27 38,0 21 29,6 14 19,7 7 9,9 2 2,7 3,04 1,048 

Σελ ππνζηήξημε γηα λα αζρνιεζψ κε ηελ  εθπαηδεπηηθή έξεπλα 
7 9,7 19 26,4 20 27,8 20 27,8 6 8,3 1 1,4 3,01 1,132 

Σε ζπλεξγαζία ηνπ Γ. Γ. Δ. κε  ηνπο ζπλαθείο θνξείο 
3 4,1 17 23,3 32 43,8 17 23,3 4 5,5 0 0,0 2,97 0,928 

Σε ζχλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο κε ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ 

4 5,5 14 19,2 34 46,6 16 21,9 5 6,8 0 0,0 2,95 0,956 

Κάηη   άιιν.  Ση; 
Γήισζαλ λ=3  (4,1%) 
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Β.  ΠΙΝΑΚΔ ΓΙΑ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

 

Πίλαθαο  7 
Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ  δηδαζθόλησλ ζε θαζεκία απφ ηηο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη  

ζηε ζπκβνιή ηνπ δηδ/θνχ ηνπο έξγνπ ζηε κεη/ζε. Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ θαηαλνκψλ 

 

ΓΗΛΩΔΙ  (Συμβολή διδ/κού έργου ζηη μεη/ζη) 
Πάξα  πνιύ 

ζεκαληηθόο 

Αξθεηά 

ζεκαληηθόο 

Μέηξηαο 

ζεκαζίαο 

Λίγν 

ζεκαληηθόο 

Καζόινπ 

ζεκαληηθόο 

Δγθαηάιεηςε 

δήισζεο 

 

ΓΔΙΚΣΔ 
λ % λ % λ % λ % λ % λ % κ. ν. η. α. 

Γςναηόηηηα εναπμόνιζηρ ηηρ εκπαιδεςηικήρ θεωπίαρ με ηη διδακηική ππάξη 
7 53,8 6 46,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 13,3 4,54 0,519 

Δπικαιποποίηζη ηηρ  θεωπηηικήρ μόπθωζηρ ηων μεη/νων 
8 53,3 7 46,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,53 0,516 

Δνημέπωζη για  ηιρ ζύγσπονερ ηάζειρ ζηον  εκπ/κό σώπο ζε διεθνέρ & εθνικό επίπεδο 
8 57,1 5 35,7 1 7,1 0 0,0 0 0,0 1 6,7 4,50 0,650 

Μύηζη/ςποζηήπιξη ζηην εκπαιδεςηική έπεςνα 
7 58,3 4 33,3 1 8,3 0 0,0 0 0,0 3 20,0 4,50 0,674 

Βοήθεια ζηο να γνωπίζοςν καλύηεπα ηον εαςηό ηοςρ & να ηον αναπηύξοςν 
7 50,0 7 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 4,50 0,519 

Απόκηηζη ππακηικών γνώζεων/δεξιοηήηων για ηην αποηελεζμαηικόηεπη άζκηζη ηος 
εκπ/κού ηοςρ έπγος 

7 53,8 5 38,5 1 7,7 0 0,0 0 0,0 2 13,3 4,46 0,660 

Καηάλληλη πποεηοιμαζία πάνω ζε ζύγσπονερ  διδακηικέρ μεθόδοςρ/ππακηικέρ 
7 53,8 5 38,5 1 7,7 0 0,0 0 0,0 2 13,3 4,46 0,660 

Καηάπηιζη ηων μεη/νων ζε ενηελώρ νέα γνωζηικά ανηικείμενα 
9 64,3 3 21,4 1 7,1 1 7,1 0 0,0 1 6,7 4,43 0,938 

Καλλιέπγεια ιδιαίηεπων κλίζεων & ενδιαθεπόνηων ηων μεη/νων 
6 46,2 6 46,2 1 7,7 0 0,0 0 0,0 2 13,3 4,38 0,650 

Αξιοποίηζη ηηρ εμπειπίαρ ηων μεη/νων από ηο σώπο ηος ζσολείος 
6 46,2 5 38,5 2 15,4 0 0,0 0 0,0 2 13,3 4,31 0,751 

Δμπλοςηιζμό ηων κοινωνικών & ζςναιζθημαηικών δεξιοηήηων 
7 53,8 4 30,8 1 7,7 1 7,7 0 0,0 2 13.3 4,31 0,947 

Δξειδίκεςζη ηων μεη/νων ζε κάποιο ζςγκεκπιμένο ηομέα 
6 46,2 3 23,1 4 30,8 0 0,0 0 0,0 2 13,3 4,15 0,899 

Ανάπηςξη ηπόπων βεληίωζηρ ηηρ επικοινωνίαρ & ηηρ ζςνεπγαζίαρ Σσολείος-
Οικογένειαρ-Κοινωνίαρ 

7 50,0 2 14,3 5 35,7 0 0,0 0 0,0 1 6,7 4,14 0,949 

Κάηι άλλο. Τι; 
Γήλωζαν ν=0 (0,0%) 

 

 



 326 

Πίλαθαο  8 
Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ  δηδαζθόλησλ ζηηο δειψζεηο πνπ αθνξνχλ  

ζην γεληθφηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο 

 

Γεληθόηεξνο βαζκόο 

ηθαλνπνίεζεο 
 

Πάξα  πνιύ 

 

Αξθεηά Μέηξηα Λίγν Καζόινπ ύλνιν 

λ % λ % λ % λ % λ % λ % 

Γηδάζθνληεο 
1 6,7 8 53,3 5 33,3 1 6,7 0 0,0 15 100 

Δγθαηάιεηςε εξψηεζεο: λ=0 

Γείθηεο: κ.ν. = 3,60      η.α.= 0,737 

 

 
Πίλαθαο  9 

Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ  δηδαζθόλησλ ζηηο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ επηδηψμεσλ ηεο κεηεθπαίδεπζεο. 

Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ θαηαλνκψλ 
 

 

 

 

 

 

ΓΗΛΩΔΙ  ( ηθαλνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ 

επηδηώμεηο ηεο   κεηεθπαίδεπζεο) 

Πάξα πνιύ  Αξθεηά  Μέηξηα Λίγν  Καζόινπ  Δγθαηάιεηςε 

δήισζεο 

 

ΓΔΙΚΣΔ 
λ % λ % λ % λ % λ % λ % κ. ν. η. α. 

Η παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ & 

εηδηθφηεξα ησλ επηζηεκψλ  ηεο αγσγήο 

5 35,7 6 42,9 2 14,3 1 7,1 0 0,0 1 6,7 4,07 0,917 

Η παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο 

3 21,4 5 35,7 5 35,7 1 7,1 0 0,0 1 6,7 3,71 0,914 

Η πξναγσγή ηεο έξεπλαο, ε παξαγσγή & ε κεηάδνζε γλψζεσλ 

& εκπεηξηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο 

2 14,3 7 50,0 4 28,6 1 7,1 0 0,0 1 6,7 3,71 0,825 

Η παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πξφζζεησλ γεληθψλ & εηδηθψλ 

γλψζεσλ & δεμηνηήησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ειεχζεξε & 

ηζφηηκε επηζηεκνληθή & επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α//ζκηαο Δθπ/ζεο 

1 6,7 6 40,0 8 53,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3,53 0,640 
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Πίλαθαο  10 
Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ  δηδαζθόλησλ ζε θαζεκία απφ ηηο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ επηκέξνπο 

δεηήκαηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο. Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ θαηαλνκψλ 

 

ΓΗΛΩΔΙ  ( Ιθαλνπνηήζεθα από ηα 

επηκέξνπο δεηήκαηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο) 

Πάξα πνιύ  Αξθεηά  Μέηξηα Λίγν  Καζόινπ  Δγθαηάιεηςε 

δήισζεο 

 

ΓΔΙΚΣΔ 
λ % λ % λ % λ % λ % λ % κ. ν. η. α. 

Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο 

Δθπ/ζεο (Γ. Γ. Δ. ) 

12 85,7 2 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 4,86 0,363 

Σηο ζρέζεηο κνπ κε ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο δ/ινπο 
9 64,3 5 35,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 4,64 0,497 

Σελ πνηφηεηα ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ έδσζα ζηνπο κεη/λνπο 
7 50,0 7 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 4,50 0,519 

Σελ νξγάλσζε απφ ην Γ.Γ.Δ. δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ 

ζπλαληήζεσλ (εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίψλ, θ.ιπ.) 

9 64,3 4 28,6 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 6,7 4,50 0,855 

Σελ πξνζέγγηζε/ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηφο κνπ αλάινγα κε  ηηο 

αλάγθεο & ηα ελδηαθέξνληα ησλ κεη/λσλ 

7 50,0 6 42,9 1 7,1 0 0,0 0 0,0 1 6,7 4,43 0,646 

Σν ελδηαθέξνλ & ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ κεη/λσλ ζην 

κάζεκά κνπ 

9 64,3 3 21,4 1 7,1 1 7,1 0 0,0 1 6,7 4,43 0,938 

Σηο επαθέο κνπ κε ηε δηνίθεζε ηνπ Γ.Γ.Δ. 
7 50,0 6 42,9 1 7,1 0 0,0 0 0,0 1 6,7 4,43 0,646 

Σελ  επαθή κνπ κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα 
6 46,2 6 46,2 1 7,7 0 0,0 0 0,0 2 13,3 4,38 0,650 

Σε βηβιηνγξαθία πνπ πξφηεηλα ζηνπο κεη/λνπο 
7 50,0 6 42,9 0 0,0 1 7,1 0 0,0 1 6,7 4,36 0,842 

Σελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ κεη/λσλ απφ ην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ 

5 35,7 9 64,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 4,36 0,497 

Σε ζπλνιηθή νξγάλσζε & ιεηηνπξγία ηνπ  Γ.. Γ. Δ. 
6 42,9 6 42,9 2 14,3 0 0,0 0 0,0 1 6,7 4,29 0,726 

Σε ζχλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο κε ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ 

4 28,6 8 57,1 2 13,3 0 0,0 0 0,0 1 6,7 4,14 0,663 

                                                                       (ε ζπλέρεηα ηεο εξώηεζεο ζηελ επόκελε ζειίδα ) 
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Πίλαθαο  10 (ζπλέρεηα) 
Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ  δηδαζθόλησλ ζε θαζεκία απφ ηηο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ επηκέξνπο 

δεηήκαηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο. Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ θαηαλνκψλ 

 

 

ΓΗΛΩΔΙ  ( θαλνπνηήζεθα από ηα 

επηκέξνπο δεηήκαηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο) 

Πάξα πνιύ  Αξθεηά  Μέηξηα Λίγν  Καζόινπ  Δγθαηάιεηςε 

δήισζεο 

 

ΓΔΙΚΣΔ 
λ % λ % λ % λ % λ % λ % κ. ν. η. α. 

Σε βνήζεηα /ζηήξημε πνπ κνπ πξνζθέξζεθε ζην δηδαθηηθφ κνπ 

έξγν 

3 21,4 9 64,3 2 14,3 0 0,0 0 0,0 1 6,7 4,07 0,616 

Σελ ππνζηήξημε ζηνπο κεηεθπαηδεπνκέλνπο γηα λα αζρνιεζνχλ 

κε ηελ  εθπαηδεπηηθή έξεπλα 

5 35,7 4 28,6 5 35,7 0 0,0 0 0,0 1 6,7 4,00 0,877 

Σε δξάζε ηνπ Γ. . ηνπ ζπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ  
3 21,4 9 64,3 1 7,1 0 0,0 1 7,1 1 6,7 3,93 0,977 

Σνλ Οδεγφ πνπδψλ Γεληθήο & Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ 

Γ.ηδαζθαιείνπ Γ. Δ.  

2 14,3 8 57,1 3 21,4 1 7,1 0 0,0 1 6,7 3,79 0,802 

Σν πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηνπ Γ. Γ. Δ.  
2 13,3 8 53,3 4 26,7 1 6,7 0 0,0 0 0,0 3,73 0,799 

Σηο ζρέζεηο κνπ κε ηνπο άιινπο  δηδάζθνληεο ηνπ Γ. Γ. Δ.  
4 28,6 3 21,4 6 42,9 0 0,0 1 7,1 1 6,7 3,64 1,151 

Σν επίπεδν ζπνπδψλ  ηνπ Γ. Γ. Δ.  
2 13,3 5 33,3 7 46,7 1 6,7 0 0,0 0 0,0 3,53 0,834 

Σε γεληθφηεξε θηηξηαθή & πιηθνηερληθή  ππνδνκή ηνπ  

Γ. Γ. Δ.  

0 0,0 8 57,1 4 28,6 2 14,3 0 0,0 1 6,7 3,43 0,756 

Σε ζπλεξγαζία ηνπ Γ. Γ. Δ. κε  άιινπο ζπλαθείο θνξείο 
2 14,3 4 28,6 7 50,0 0 0,0 1 7,1 1 6,7 3,43 1,016 

Σελ χπαξμε επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο 
1 7,7 5 38,5 3 23,1 4 30,8 0 0,0 2 13,3 3,23 1,013 

Σελ θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ δηδαζθαιίαο  
2 14,3 4 28,6 4 28,6 3 21,4 1 7,1 1 6,7 3,21 1,188 

Σελ χπαξμε εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ 
1 7,1 3 21,4 5 35,7 4 28,6 1 7,1 1 6,7 2,93 1,092 

Κάηη  άιιν. Ση 
Γήισζαλ λ=0 (0,0%) 
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Γ.  ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΟΝΣΩΝ 

 

Πίλαθαο  11 
Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ & δηδαζθόλησλ ηνπ δείγκαηνο ζε θαζεκία απφ ζηηο δειψζεηο σο ζηηο ηελ 

πξνζθνξά ζηηο κεη/ζεο θαη ζηε ζπκβνιή ηνπ δηδ/θνχ έξγνπ ζην Γηδαζθαιείν. Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ φξσλ 

  

 

ΓΗΛΩΔΙ (Πξνζθνξά/ζπκβνιή από ηε/ζηε 

κεηεθπαίδεπζε) 

 

ΜΔΣ/ΝΟΙ 

 

ΓΙΓ/ΝΣΔ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ 

κ. ν η. α κ. ν η. α t p 

Δπηθαηξνπνίεζε ζηηο ζεσξεηηθήο κφξθσζεο κεη/λσλ 3,70 0,932 4,53 0,516 -3,329 ,001 

Πξαθηηθέο γλψζεηο/δεμηφηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ  

εθπ/θνχ έξγνπ ησλ  κεη/λσλ 

3,51 0,945 4,46 0,660 -3,487 ,001 

Γπλαηφηεηα ελαξκφληζεο ζηηο εθπ/θήο ζεσξίαο κε ηε δηδαθηηθή πξάμε 3,46 0,908 4,54 0,519 -5,973* ,000 

Αμηνπνίεζε ζηηο εκπεηξίαο ησλ δ/ισλ απφ ην ζρνιείν 3,51 0,964 4,31 0,751 -2,814 ,006 

Δμεηδίθεπζε ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 3,14 1,099 4,15 0,899 -3,132 ,002 

Δλεκέξσζε γηα ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ εθπ/θφ ρψξν ζε δηεζλέο & 

εζληθφ επίπεδν 

3,79 0,955 4,50 0,650 -2,661 ,009 

Καηάξηηζε ζε εληειψο λέα γλσζηηθά αληηθείκελα 3,47 1,162 4,43 0,938 -2,896 ,005 

Καηάιιειε πξνεηνηκαζία πάλσ ζε ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο & 

πξαθηηθέο 

3,46 1,059 4,46 0,660 -3,293 ,001 

Μχεζε/ππνζηήξημε ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα 3,04 1,061 4,50 0,674 -4,590 ,000 

Δκπινπηηζκφ θνηλσληθψλ & ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ 3,17 1,113 4,31 0,947 -3,471 ,001 

Αλάπηπμε ηξφπσλ βειηίσζεο ζηηο επηθνηλσλίαο & ζηηο ζπλεξγαζίαο 

ρνιείνπ-Οηθνγέλεηαο-Κνηλσλίαο 

3,04 1,131 4,14 0,949 -3.411 ,001 

Καιιηέξγεηα ηδηαίηεξσλ  θιίζεσλ & ελδηαθεξφλησλ 2,88 1,198 4,38 0,650 -4,413 ,000 

Βνήζεηα ζην λα γλσξίζνπλ νη κεη/λνη  θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ζηηο & λα ηνλ 

αλαπηχμνπλ 

3,08 1,228 4,50 0,519 -7,037* ,000 

 ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ Levene’s test, γηα ηνλ έιεγρν ζηηο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξψλ,  έδεημε αληζφηεηα ησλ 

δηαζπνξψλ (p<.05) κε ζπλέπεηα λα θαηαθχγνπκε ζηνλ ππνινγηζκφ ζηηο δηoξζσκέλεο ηηκήο t. 
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Πίλαθαο 12 
Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ & δηδαζθόλησλ ηνπ δείγκαηνο ζηε δήισζή ηνπο γηα ην γεληθφηεξν βαζκφ 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηε κεηεθπαίδεπζε. Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ φξσλ 
 

  

 

ΓΗΛΩΗ  

 

ΜΔΣ/ΝΟΙ ΓΙΓ/ΝΣΔ 

 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ 

κ. ν η. α κ. ν η. α t p 

 

Γεληθφηεξνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε κεη/ζε 3,51 0,801 3,60 0,737 -0,415 ,679 

 

 

Πίλαθαο  13 
Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ & δηδαζθόλησλ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν, θαηά ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο εθηίκεζε, ηθαλνπνηήζεθαλ νη επηδηψμεηο ηεο κεηεθπαίδεπζεο.  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ φξσλ 

 

  

 

ΓΗΛΩΔΙ (Ιθαλνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ 

επηδηώμεηο ηεο κεη/ζεο) 

 

ΜΔΣ/ΝΟΙ 

 

ΓΙΓ/ΝΣΔ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ 

κ. ν η. α κ. ν η. α t p 

Η παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ  & 

εηδηθφηεξα ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο 

3,86 0,822 4,07 0,917 -0,853 ,396 

Η παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπ/θήο 

ηερλνινγίαο 

 

3,71 0,889 3,71 0,914 -0,008 ,994 

Η παξαθνινχζεζε ηεο έξεπλαο,  ε παξαγσγή & ε κεηάδνζε 

γλψζεσλ & εκπεηξηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε 

ηεηο ρψξαο 

3,32 0,848 3,71 0,825 -1,620 ,109 

Η παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πξφζζεησλ γεληθψλ & εηδηθψλ γλψζεσλ 

& δεμηνηήησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ειεχζεξε & ηζφηηκε 

επηζηεκνληθή & επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ εθπ/θψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπ/ζεο 

3,31 0,850 3,53 0,640 -0,980 ,330 
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Πίλαθαο  14 
Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ & δηδαζθόλησλ ηνπ δείγκαηνο ζε θαζεκία απφ ηηο δειψζεηο σο πξνο ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

απφ εηδηθφηεξα δεηήκαηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο. Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ φξσλ. 

 

  

 

ΓΗΛΩΔΙ (Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από εηδηθόηεξα δεηήκαηα ηεο 

κεηεθπαίδεπζεο) 

 

ΜΔΣ/ΝΟΙ 

 

ΓΙΓ/ΝΣΔ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ 

κ. ν η. α κ. ν η. α t p 

Σε ζπλνιηθή νξγάλσζε & ιεηηνπξγία ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπ/ζεο  3,60 0,878 4,29 0,726 -2,733 ,008 

Σν επίπεδν ζπνπδψλ ηνπ Γ. Γ. Δ.  3,30 0,893 3,53 0,834 -0,926 ,357 

Σε γεληθφηεξε θηηξηαθή & πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Γ.Γ.Δ.  3,54 0,963 3,43 0,756 0,414 ,680 

Σελ θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ δηδαζθαιίαο 3,46 0,918 3,21 1,188 0,866 ,389 

Σελ χπαξμε εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ 3,11 1,035 2,93 1,072 0,596 ,553 

Σελ χπαξμε επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο 3,28 0,944 3,23 1,013 0,177 ,860 

Σνλ νδεγφ ζπνπδψλ Γεληθήο & Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Γ.Γ.Δ. 3,47 1,029 3,79 0,802 -1,100 ,275 

Σν πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηνπ Γ.Γ.Δ. 3,29 0,895 3,73 0,799 -1,769 ,081 

Σελ πνηόηεηα ησλ βηβιίσλ πνπ  πξνηάζεθαλ 3,56 1,143 4,36 0,842 -2,465 ,016 

Σελ πνηόηεηα ησλ ζεκεηώζεσλ πνπ δόζεθαλ 3,04 1,048 4,50 0,519 -7,826* ,000 

Σελ επαθή ησλ δηδαζθόλησλ κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα 3,19 0,981 4,38 0,650 -4,211 ,000 

Σελ αμηνπνίεζε από ηνπο δηδάζθνληεο ηεο εκπεηξίαο ησλ κεη/λσλ από ην ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ 

3,30 0,938 4,36 0,497 -6,124* ,000 

 

 

Σελ πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ  από ηνπο δηδάζθνληεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο & 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ κεη/λσλ 

3,13 0,948 4,43 0,646 -4,913 ,000 

 

Σε ζύλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεθπαίδεπζεο κε ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 2,95 0,956 4,14 0,663 -4,476 ,000 

Σε ζπλεξγαζία ηνπ Γ.Γ.Δ. κε ηνπο ζπλαθείο θνξείο 2,97 0,928 3,43 1,016 -1,660 ,101 

Σελ ππνζηήξημε ζηνπο κεη/λνπο γηα λα αζρνιεζνύλ κε ηελ εθπ/θή έξεπλα 3,01 1,132 4,00 0,877 -3,079 ,003 

Σηο ζρέζεηο κεηεθπαηδεπνκέλσλ-δηδαζθόλησλ 4,08 0,707 4,64 0,497 -2,822 ,006 

Σηο επαθέο κε ηε δηνίθεζε ηνπ Γ.Γ.Δ. 3,68 0,947 4,43 0,646 -2824 ,006 

Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γ.Γ.Δ. 4,36 0,695 4,86 0,363 -3,957* ,000 

Σε δξάζε ηνπ ζπιιφγνπ κεη/λσλ δαζθάισλ 3,77 0,842 3,93 0,997 -0,638 ,525 

Σελ νξγάλσζε απφ ην Γ.Γ.Δ. δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ  4,11 0,737 4,50 0,855 -1,769 ,080 

Σε βνήζεηα/ζηήξημε ζε πξνζσπηθά πξνβιήκαηα 3,44 1,293 4,07 0,616 -2,785* ,008 
 ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ Levene’s test, γηα ηνλ έιεγρν ζηηο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαζπνξψλ,  έδεημε αληζφηεηα ησλ δηαζπνξψλ (p<.05) 

κε ζπλέπεηα λα θαηαθχγνπκε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηoξζσκέλεο ηηκήο t. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ 4ΔΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 
ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ 

Ι.   ΣΡΕΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 
  Ακαδημαχκή μονάδα - Σομείς: 

 
Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Προζφπικω & Φοιηηηές Βι. ζρεηηθά ηνλ ζπκπιεξσκέλν ζπλεκκέλν πίλαθα ηνπ ΤΠΔΠΘ 

(ηαηηζηηθάΠΣΓΔ-04-08.xls) 

  
 
 
ύνολο Φοιτητών ανά έτος 

2007/08 2006/07 2005/06 

  
      

  
Μέλη Δ.Ε.Π.:   

Α' Βαθ.       

  Β' Βαθ. 
      

  Γ' Βαθ. 
      

  Γ' Βαθ. 
      

  ΠΔ 407/80 
      

  ΕEΔΙΠ       

  ΕΣΕΠ       

  
Διοικητικό Προσωπικό 

      

  ΠΣΤΥΙΑ       

  MASTER  Τμήμαηος       

  Γιαημημαηικά /Γιχδρσμαηικά 
      

  Γιεθνή       

  Μέλη       

  Πόροι       

  ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΑ       

 Τποδομές 

  

Κηίρια (ηεηρ. μέηρα, Θέζη) : 

Κηήξην Γ1: 952m
2
 

Κηήξην Γ3: 1130m
2
 

Σκήκα θηεξίνπ B: 50m
2
 (πεξίπνπ) 

Σεκείωζε: πλνιηθφ εκβαδφλ καδί 

κε δηαδξφκνπο, βνεζεηηθνχο θαη 

εκη-ππαίζξηνπο ρψξνπο 

(1) Κηήξην Γ1:  

Ιζόγεην: Κχξηνη ρψξνη 246m
2
+Βνεζεηηθνί ρψξνη 138,5 

m
2
+δηάδξνκνη θιπ 

Α’ όξνθνο: Κχξηνη ρψξνη 184,5m
2
, Βνεζεηηθνί ρψξνη 87,5 

m
2
+δηάδξνκνη θιπ 

(2) Κηήξην Γ3:  

Ιζόγεην: Κχξηνη ρψξνη 413m
2
, Βνεζεηηθνί ρψξνη 

157m
2
+δηάδξνκνη θιπ 

Α’ όξνθνο: Κχξηνη ρψξνη 295m
2
, Βνεζεηηθνί ρψξνη 

20m
2
+δηάδξνκνη θιπ 

(3) Κηήξην Β (κέξνο): 50m
2
 (πεξίπνπ) 

 

ΤΝΟΛΟ (αμηνπνηήζηκνη ρψξνη): 1591,5 m
2
 

Απφ απηά: 

Γξαθεία
*
: 466m

2
  

Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο/ζεκηλαξίσλ: 222m
2
 

ΣτατιστικάΠΤΔΕ.xls
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Δξγαζηήξηα Σκήκαηνο: 341,5m
2
 

(ΔΓΗΑΜΜΔ 168m
2
, Δξγ. Γηδαθηηθήο Θεη. Δπηζηεκψλ 113m

2
, 

Δξγ. Οπη. Μέζσλ 50,5m
2
, Δξγ. ΠΜ 29m

2**
, Αίζνπζα 

πξνεηνηκαζίαο ρνιηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 30,5m
2***

) 

Υψξνη Γηνίθεζεο: 142m
2
 

(Γξ. Κνζκεηείαο 34m
2
, Γξακ. Σκήκαηνο & Γξ. Πξνέδξνπ 

56,5m
2
, Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Γ 51m

2
) 

Βνεζεηηθνί ρψξνη (πιελ δηαδξφκσλ θαη εκη-ππαίζξησλ ρψξσλ): 

400m
2
 

 
*
Τπάξρνπλ κέιε ΓΔΠ ρσξίο αηνκηθφ γξαθείν θαη νη ζπκβαζηνχρνη 

ΠΓ407/80 ζηεγάδνληαη 2 ή 3 αλά γξαθείν. 
**

Γηα 115 κεη. θνηηεηέο θαη ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. 
***

Γηα 15 απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο & 300 πεξίπνπ θνηηεηέο αλά 

εμάκελν! 

  

Μεγάλες Τποδομές/Facilities: 
(ΚΔΜΔ, Βιβλιοθήκες, Αναυστή) 

  

ΔΕΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ 

Οικονομικά ηοιτεία 

  

Σακηικως Προψπολογιζμως: 2004-05: 48.000€ 

2005-06: 48.000€ 

2006-07: 48.000€ 

2007-08: 68.000€ 

  

Γημωζιες Δπενδϊζεις: 
 

  

ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ 
 
 

  

ΔΠΔΑΔΚ: 
Πξνγξάκκαηα θαη πνζά πνπ κέζσ 

ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ 

απνηέιεζαλ επελδχζεηο ζηηο 

ππνδνκέο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ηκήκαηνο (δελ πεξηιακβάλνληαη 

ακνηβέο ζπκκεηερφλησλ, ή 

ιεηηνπξγηθά έμνδα πξνγξακκάησλ) 

1. Παηδεία Οκνγελώλ (ΔΓΗΑΜΜΔ):  135.000€ 

2. ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ (ΔΚΣ) (Δξγ. Γηδ. Θεη. Δπηζη)
*
: 70.000€  

3. ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ (ΔΣΠΑ) (Δξγ. Γηδ. Θεη. Δπηζη)
*
: 193.000€   

4. Δξγ. Γηδ. Θεη. Δπηζη
*
: 7.400€ 

5. Δπηκόξθωζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο  Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Η. 

παληηδάθεο): 14.000€  
 
*
Βι. πλεκκέλν έγγξαθν νηθ. απνινγηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

(OikonomikaLabScience.doc) 

  

Δρεσνηηικά Προγράμμαηα: 
Πξνγξάκκαηα θαη πνζά πνπ κέζσ 

ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ 

απνηέιεζαλ επελδχζεηο ζηηο 

ππνδνκέο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ηκήκαηνο (δελ πεξηιακβάλνληαη 

ακνηβέο ζπκκεηερφλησλ, ή 

ιεηηνπξγηθά έμνδα πξνγξακκάησλ) 

Πξνγξάκκαηα Δξγ. Γηδ. Θεη. Δπηζη
*
: 27400€ 

 

 

 

 

 
*
Βι. πλεκκέλν έγγξαθν νηθ. απνινγηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

(OikonomikaLabScience.doc) 

  

Γίδακηρα: Απφ δηεζλέο επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην Comenius ζηα πιαίζηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο: 2000€ πεξίπνπ. 

 
*
Βι. πλεκκέλν έγγξαθν νηθ. απνινγηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

(OikonomikaLabScience.doc) 

  

Διδαζκαλεία (Γενικής & 

Ειδικής Αγωγής): Δπηρνξήγεζε 

απφ ην ΤΠΔΠΘ γηα ηελ δηεηή 

επηκφξθσζε 140 εθπαηδεπηηθψλ 

Α’βάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(πεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο 

δηδαζθφλησλ) 

2004-05: 49.000€ 

2005-06: 105.000€ 

2006-07: 105.000€ 

2007-08: 110.000€ 

 
 
 

OikonomikaLabScience.doc
OikonomikaLabScience.doc
OikonomikaLabScience.doc
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 ηοιτεία Δπιζηημονικής Γραζηηριωηηηας 

  

Γημοζιεϊζεις (Impact factors, 
Αναθορές, h factors): 
Καηά προζέγγιζη αριθμός 
δημοζιεύζεφν ζε περιοδικά,  
ζσλλογικούς ηόμοσς, πρακηικά 
ζσνεδρίφν και αριθμός ηφν 
βιβλίφν ποσ μέλη ηοσ ημήμαηος 
έγραυαν. 

Βηβιία/Μνκνγξαθίεο/Γηδαθηηθά Δγρεηξίδηα: 34 

Άξζξα ζε πεξηνδηθά & πξαθηηθά ζπλεδξίωλ: 507 

 

-Δπηκνξθωηηθά Σεκηλάξηα (ΠΔΚ, ΔΓΗΑΜΜΔ): 64 

-ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ «Έληαμε Παηδηώλ 

Οκνγελώλ ζην Σρνιείν-Παηδεία Οκνγελώλ» δεκηνπξγήζεθαλ νη 

παξαθάησ ζεηξέο δηδαθηηθνχ πιηθνχ: 

Διιεληθή σο Γεχηεξε Γιψζζα, ζεηξά «Πξάγκαηα θαη 

Γξάκκαηα», 40 ηεχρε 

Διιεληθή Ξέλε Γιψζζα, ζεηξά «Μαξγαξίηα», 15 ηεχρε  

Διιεληθά Σαρχξξπζκα, ζεηξά «Διιεληθά κε ηελ παξέα κνπ», 

ηεχρε 6 

Γηαθνξνπνηεκέλν πιηθφ αλά ρψξα, ηεχρε 15 

ηνηρεία Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ, ζεηξά «Δκείο θαη νη Άιινη», 

ηεχρε 25 

Λνγηζκηθφ γηα δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο 28 CD ήρνπ,  CD-

ROM, DVD. 

-Γεκηνπξγία 2 εξγαιείσλ ςπρνκεηξηθήο αμηνιφγεζεο 

- Γεκηνπξγία 8 Λνγηζκηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε άιισλ 10 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. 

  

Γιακρίζεις: Μέλη ηοσ ημήμαηος 
έλαβαν ηοσς αναγραθόμενοσς 
ηίηλοσς ή διακρίζεις. 
 

- Πξφγξακκα «Οδπζζέαο» 2000-2004: Best European Practices 

Knowledge System (Δπξσπατθή Δπηηξνπή) 

- Γχν θνξέο απνλνκή ηνπ ηίηινπ ηνπ Honorary Research Fellow απφ 

ην Παλ/κην ηνπ Birmigham 

-Japan Foundation Fellow  

-Canon Foundation Fellow  

-UNESCO Chairholder ICT in Education for Sustainable 

Development  

-Member of the New York Academy of Sciences 

-EU Fellow   

  

Παηένηες: 
 

  
 
 
 
 

  

Τπηρεζίες: π.τ. επιμορθφηικές 
δραζηηριόηηηες ηοσ ημήμαηος, ή 
άλλες…. 
 

(α) Δπηκνξθωηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

1. Πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ 2005-2007: Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηψλ 

2. Πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ 2007-2008: Έληαμε παιηλλνζηνχλησλ θαη 

αιινδαπψλ ζην ζρνιείν (13 ζεκηλάξηα ζε εθπ/θνχο, 4 ζεκηλάξηα 

ζηειερψλ, 5 δηεκεξίδεο, 3 ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο) 

3. Πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ 2005-2007: Β΄ζκηα Δθπαίδεπζε 

4. Πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ «Έληαμε Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ρνιείν», 

2005-2008: νξγάλσζε 2 εκεξίδσλ θαη 6 επηκνξθσηηθψλ 

ελδνζρνιηθψλ επηκνξθψζεσλ 

5. Πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ «Έληαμε Παηδηώλ Οκνγελώλ ζην 

Σρνιείν-Παηδεία Οκνγελώλ». Γηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα νκνγελψλ εθπαηδεπηηθψλ (α) Δπηκφξθσζε 

1.566 νκνγελψλ θαη απνζπψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα θαη 

ζην εμσηεξηθφ κε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. (β) εκηλάξηα Σειεθπαίδεπζεο γηα 203 

νκνγελείο εθπαηδεπηηθνχο. (γ) Φηινμελία 410 νκνγελψλ καζεηψλ ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηα θεζηηβάι καζεηηθνχ ζεάηξνπ. 

6. Οξγάλσζε 2
νπ

 Θεξηλνχ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Αλνηθηή & Δμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

7. πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 
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(ΠΔΚ, Γηδαζθαιείν, ΔΠΔΑΔΚ) θαζψο θαη ζηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα (π.ρ. νκηιίεο ζε ζπιιφγνπο γνλέσλ, ζρνιεία, θηι) 

8. Γηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε εμακεληαίνπ επηκνξθσηηθνχ 

ζεκηλαξίνπ κε εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

αληηθείκελν ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ   

9. Οξγάλσζε Δπηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ: (α) 8 ζε Δθπαηδεπηηθνχο 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, (β) 2 ζε Πξνζσπηθφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ  

10. Γηεζλέο επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ζηα πιαίζηα ηνπ Comenius 

11. 5 Δπηκνξθσηηθά καζήκαηα ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ 

12. Γηδαζθαιία ζε 3 Γηεζλή Δληαηηθά Πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
 

(β) Σπλερηδόκελε Δθπαίδεπζε: 

πλερηδφκελε εθπαίδεπζε 300 πεξίπνπ εθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, απνθνίησλ Παηδαγσγηθψλ 

Αθαδεκηψλ, ζηνπο νπνίνπο κεηά απφ πιήξε δηεηή παλεπηζηεκηαθφ 

θχθιν ζπνπδψλ ρνξεγήζεθε ην πηπρίν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

(πξφγξακκα «Δμνκνίσζεο») 

 

(γ) Άιιεο ππεξεζίεο 

1. Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Δπηινγήο ρνιηθψλ πκβνχισλ Π.Δ.. 

(2007 – 08) 

2. χκβνπινο UNESCO ζε ζέκαηα Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ 

Δθπαίδεπζε,  χκβνπινο Τπνπξγείνπ Παηδείαο Ζλσκέλσλ 

Αξαβηθψλ Δκηξάησλ 

3. Δθπφλεζε κειεηψλ γηα δηεζλείο θαη άιινπο νξγαληζκνχο: 

UNESCO, SIDA,  Γήκνο ηνθρφικεο νπεδίαο, Τπνπξγείν 

Παηδείαο ΖΑΔ. Δπξσπατθή  Δπηηξνπή. 

  

Μελέηες: Πλήθος ζσλλογικών 
ηόμφν ποσ επιμελήθηκαν μέλη ηοσ 
ημήμαηος, πρακηικών ζσνεδρίφν 
ποσ εκδόθηκαν, διδακηορικών 
διαηριβών και μεηαπηστιακών 
εργαζιών. 

- Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο: 12  

- Μεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο Master: 41 

- Δπηκέιεηα ζπιινγηθώλ ηόκωλ/ζεκαηηθώλ ηεπρώλ πεξηνδηθώλ: 51 
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Οργανιζμοί, Γιοίκηζη, 
Δκπροζϋπηζη: 
Σσνέδρια με βαζικούς διοργανφηές 
μέλη ηοσ ημήμαηος, 
διοικηηικές ή άλλες θέζεις ζε 
οργανιζμούς, σπηρεζίες, διεθνείς 
& πανελλήνιες ενώζεις, διεθνή & 
ελληνικά περιοδικά. 

Γηνξγάλωζε Σπλεδξίωλ, εκεξίδωλ θιπ 

πλέδξηα: 14 (εμ απηψλ έλα δηεζλέο εληαγκέλν ζηα πιαίζηα ηεο 

πλερηδφκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ 

Πηζηνπνίεζεο ζηηο Βξπμέιιεο, κε κνξηνδφηεζε 15 εθπαηδεπηηθψλ 

κνλάδσλ πλερηδφκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο) 

Ζκεξίδεο: 8 

 

Έθδνζε πεξηνδηθώλ: 2 

(α) Etudes Hellenique- Hellenic Studies 

(β) Δπηζηήκεο Αγσγήο 

 

Θέζεηο ζε νξγαληζκνύο θαη θνξείο 
-Γηεχζπλζε ΠΔΚ Κξήηεο (2000-ζήκεξα) 

-Μέινο Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (2005-ζήκεξα) 

-Πξφεδξνο ηεο International Study Group on the Relations between 

the History and Pedagogy of Mathematics (HPM Group): an ICMI 

Affiliated Group, γηα ηελ πεξίνδν 2004-2008 

-Αληηπξφεδξνο ηεο Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Hands-on 

Science 
-Δμσηεξηθφο Αμηνινγεηήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ δπν ηκεκάησλ 

ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο 

-Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ζε 10 εξεπλεηηθά έξγα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη 7 ηνπ ΔΠΔΑΔΚ 

-Μέινο ζε 6 Γηεζλή Γίθηπα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα 

εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ζέκαηα. 

-Μέιε ζπληαθηηθήο επηηξνπήο δηεζλψλ & ειιεληθψλ πεξηνδηθψλ,  

-Μέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ,  

-Δθπξφζσπνη δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ ζηελ ειιεληθή 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα 

-Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ  

ΓΟΑΣΑΠ (2006-08) 

-χκβνπινο UNESCO ζε ζέκαηα Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ 

Δθπαίδεπζε,   

-χκβνπινο Τπνπξγείνπ Παηδείαο Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ 

-Αληηπξφεδξνο Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ Βεληδέιεην-

Παλάλεην (κέρξη ην 2005). 

-Μέινο ηεο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ 

-Μέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Βηθειαίαο Γεκνηηθήο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ 
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ΙΙ.    ΥΕΔΙΑΜΟ 2008-2012 (Προβλεπόμενα ή Απαιηούμενα ζηοιτεία) 

  

Ακαδημαχκή μονάδα – Σομείς Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

Προζωπικό & Φοιηηηές (2008-2012) Βι. ζρεηηθά ηνλ ζπκπιεξσκέλν ζπλεκκέλν πίλαθα ηνπ 

ΤΠΔΠΘ (ηαηηζηηθάΠΣΓΔ-04-08.xls) 

  
ύνολο Φοιτητών ανά έτος 

2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 

          

  Μέλη Δ.Ε.Π.:  Α’ Βαθ.         

   Β’ Βαθ.         

   Γ’ Βαθ.         

   Γ’ Βαθ.         

  ΠΔ 407/80         

  ΕEΔΙΠ         

  ΕΣΕΠ         

  
Διοικητικό Προσωπικό 

        

  ΠΣΤΥΙΑ         

  MASTER - Τμήμαηος         

  Γιαημημαηικά /Γιχδρσμαηικά 
        

  Γιεθνή         

  Μέλη         

  Πόροι         

  ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΑ         

 Νέες Τποδομές (2008-2012) 

  

Κηίρια (ηεηρ. μέηρα, θέζη) :  

1. Νέν θηήξην (λφηην-δπηηθά 

θηεξίσλ  Γ1 & Γ3 θαη βφξεηα 

γπκλαζηεξίνπ) 

 

 

 

2. Γηακφξθσζε ρψξσλ ζην γθαξάδ 

(λφηηα ηνπ γπκλαζηεξίνπ) ή/θαη 

ρψξνη ππφ κνξθή ιπνκέλνπ 

θηεξίνπ 

 (1α) Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα  

       1150m
2
 = 580m

2
 ηζφγεην + 570m

2
 Α’ φξνθνο  

(βι. ζπλεκκέλα: έγγξαθν ΠΣΓΔ 537/10-2-03  

(LetterLabPTDE10-2-03.doc) & Πξνυπνινγηζκφ Γεκ. Δπελδ. 

ηελ χγθιεην 179
ε
/7-3-03 (Syglitos179 7-3-03a.jpg & 

Syglitos179 7-3-03b.jpg)) 

 (1β) Γξαθεία δηδαζθφλησλ (8 γξαθεία) 

       100m
2
 

 

(2α) Απνζήθεο Σκήκαηνο (ππάξρεη κία απνζήθε 10m
2
 γηα ηελ 

γξακκαηεία θαη κία (κηα αζθαιήο γηα ιφγνπο ππξαζθάιεηαο) 

20m
2
 γηα ηα εξγαζηήξηα 

        60m
2
 

 (2β) Υψξνο δηαλνκήο θαη απνζήθεπζεο βηβιίσλ γηα ηνπο 

θνηηεηέο 

      50m
2
 

  

Μεγάλες Τποδομές-Facilities 
(ΚΔΜΔ, Βιβλιοθήκες, Αναυστή): 
 

 (1) Ηζφγεηνο ρψξνο ζην Ξελία γηα ζηέγαζε βηβιηνζήθεο Παηδ. 

Αθαδεκίαο Ζξαθιείνπ  & ζρνιηθνχ Μνπζείνπ 140m
2
 (βι. 

ζπλεκκέλα έγγξαθα ΠΣΓΔ 2386/8-2-08, 2586/24-3-08 

(Βηβιηνζήθε θαη ρνιηθφ κνπζείν 8-2-08.doc, Βηβιηνζήθε θαη 

ρνιηθφ κνπζείν 14-3-08.doc) 

(2) Υψξνη ζην ΚΔΜΔ (Ρέζπκλν): 

(α) Γηα κεηαζηέγαζε ΔΓΗΑΜΜΔ: 160m
2
 (Α’ φξνθνο θηεξίνπ 

ΣτατιστικάΠΤΔΕ.xls
LetterLabPTDE10-2-03.doc
Syglitos179%207-3-03a.jpg
Syglitos179%207-3-03b.jpg
Βιβλιοθήκη%20και%20Σχολικό%20μουσείο-1-2-08a.doc
Βιβλιοθήκη%20και%20Σχολικό%20μουσείο%2014-3-08.doc
Βιβλιοθήκη%20και%20Σχολικό%20μουσείο%2014-3-08.doc
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Α ή Β & απνζήθε) 

(β) Γηα κεηαζηέγαζε Δξγ. Γηδ. Θεη. Δπηζηεκψλ: 160m
2
 

(Ηζφγεην θηεξίνπ Β & απνζήθε). 

(3) Πεηξακαηηθφ ρνιείν: πεξίπνπ 1000m
2
 

 
 

 Οικονομικά ηοιτεία (2008-2012) 

  

Σακηικως Προψπολογιζμως: 
 
 
 
 

Δπιτορήγηζη ΠΜ: 

80.000€ αλά νηθνλνκηθφ έηνο  (ψζηε ν πξνυπνινγηζκφο 

αλά πξνπηπρηαθφ θνηηεηή πνπ ηψξα ηνπνζεηεί ην ηκήκα 

ζηελ 16
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ 17 ηκεκάησλ, λα ην ηνπνζεηήζεη 

ζηελ 9
ε
 ζέζε –βι. ην ζπλεκκέλν έγγξαθν ηνπ ΠΣΓΔ 

2243/7-1-08 (StatisticsUOC7-1-08.doc & 

LetterStatisticsPTDE7-1-08.doc)). 

 

30.000€ αλά νηθνλνκηθφ έηνο (ψζηε ε επηρνξήγεζε αλά 

κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή πνπ ηψξα ηνπνζεηεί ην ηκήκα ζηελ 

11
ε
 ζέζε κεηαμχ 16 ηκεκάησλ, λα ην ηνπνζεηήζεη ζηελ 9

ε
 

ζέζε –βι. ην ζπλεκκέλν έγγξαθν ηνπ ΠΣΓΔ 2243/7-1-08 

(StatisticsUOC7-1-08.doc & LetterStatisticsPTDE7-1-

08.doc)). 

  

Γημωζιες Δπενδϊζεις: 2.500.000€ ζπλνιηθά γηα λέα θηήξηα (βι. Νέεο Υπνδνκέο 

πην πάλσ θαζψο θαη Πξνυπνινγηζκφ Γεκ. Δπελδ. ζηελ 

χγθιεην 179
ε
/7-3-03 (Syglitos179 7-3-03a.jpg & 

Syglitos179 7-3-03b.jpg)). 

  

ΔΠΔΑΔΚ: πηζαλά πξνγξάκκαηα πνπ 

ζα δηεθδηθήζνπλ κέιε ηνπ ηκήκαηνο 

1. πλέρηζε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο «Παηδεία 

Οκνγελώλ». 

2. Πηζαλή πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθά 

κε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

3. Υξεκαηνδφηεζε (λένπ) Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

ζηηο Αλζξωπηζηηθέο Δπηζηήκεο 

4. Παξαγσγήο 1 εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηε κάζεζε 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

5. Δπηκφξθσζε Ηαηξψλ ζε ζέκαηα Φπρνινγίαο  ζηα 

πιαίζηα ηεο πλερηδφκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο  

6. Πξφγξακκα ακεηβφκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

7. ΔΠΑ: πεξίπνπ 4 έξγα 

  

Δρεσνηηικά Προγράμμαηα: πηζαλά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζα δηεθδηθήζνπλ 

κέιε ηνπ ηκήκαηνο 

1. πλέρηζε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο «Παηδεία 

Οκνγελώλ». 

2. Πηζαλή πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθά 

κε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

3. Υξεκαηνδφηεζε έξεπλαο Αλαγλωζηκόηεηαο, 

Σρνιηθήο Πξαθηηθήο γηα ηε Γηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο 

4. Life Long Learning: πεξίπνπ 6 έξγα 

  

Γίδακηρα: Απφ Comenius seminars πεξίπνπ 10.000€ εθφζνλ ε 

Δπξσπατθή Έλσζε ζπλερίδεη λα θαιχπηεη ηα δίδαθηξα ησλ 

επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

  

Άλλο 1. Δμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα αγνξά ησλ δηθαησκάησλ 17 

ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ θαη 2 Πξνγξακκάησλ θαη Τιηθψλ 

Φπρνπαηδαγσγηθψλ Παξεκβάζεσλ. 

2. Πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε 

εθπαηδεπηηθέο αξρέο. 

 
 

 ηοιτεία Δπιζηημονικής Γραζηηριωηηηας (2008-2012) 

  

Γημοζιεϊζεις: Καη’ εκηίμηζη από 
μέρος ηφν μελών ΓΔΠ ηοσ 

-192  άξζξα ζε ειιεληθά θαη μελφγισζζα πεξηνδηθά  κε 

θξηηέο  

StatisticsUOC7-1-08.doc
LetterStatisticsPTDE7-1-08.doc
StatisticsUOC7-1-08.doc
LetterStatisticsPTDE7-1-08.doc
LetterStatisticsPTDE7-1-08.doc
Syglitos179%207-3-03a.jpg
Syglitos179%207-3-03b.jpg
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Τμήμαηος -Γεκνζηεχζεηο ζρεηηθέο κε ζέκαηα ειιεληθήο δηαζπνξάο, 

ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο, δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο.  

-6 βηβιία.  

  Γιακρίζεις:   

  Παηένηες:  

  

Τπηρεζίες: -Οξγάλσζε Δπηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ: (α)  Οθηψ ζε 

Δθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη (β) δχν ζε 

πξνζσπηθφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

-Γηεζλέο επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ζηα πιαίζηα ηνπ Comenius 

- Πέληε επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ  

- Σξεηο δηδαζθαιίεο ζε δηεζλή εληαηηθά πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

  

Μελέηες: -Έθδνζε 5 λέσλ βηβιίσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Φπρνινγίαο θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο κε ηελ εθπαίδεπζε. 

-Οινθιήξσζε ηεο επηκέιεηαο 2 ζπιινγηθψλ ηφκσλ (ν έλαο 

εθδίδεηαη απφ νίθν ηνπ εμσηεξηθνχ). 

- Πξαγκαηνπνίεζε 12 εξεπλεηηθψλ πξσηνθφιισλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Φπρνινγίαο θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο κε 

ηελ εθπαίδεπζε 

-25 κειέηεο (Α’ Σνκέαο) 

-Έθδνζε ζπιινγηθνχ ηφκνπ ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο 

Μαζεκαηηθψλ, βαζηζκέλνπ ζε επηινγέο ησλ θαιιίηεξσλ 

εξγαζηψλ απφ εθείλεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηα Πξαθηηθά 

ησλ πέληε (κέρξη ζηηγκήο) Γηεζλψλ Γηεκεξίδσλ Γηδαθηηθήο 

Μαζεκαηηθψλ πνπ δηνξγαλψλεη ην ΠΣΓΔ απφ ην 1998 

  
  

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 
 

 
 

ΙV. ΝΔΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ - ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ  
  1.  ϊνηομη περιγραθή - Αιηιολωγηζη 

  

1. Ίδπςζη και ανάπηςξη Θεμαηικήρ Βιβλιοθήκηρ-Επγαζηηπίος και Εκθεζιακού Μοςζειακού 

σώπος με ζσολικά ανηικείμενα (ζε εμέιημε) κε βάζε ηελ βηβιηνζήθε (200ηξέρνληα κέηξα ξαθηψλ) 

θαη ην κνπζεηαθφ πιηθφ ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ζξαθιείνπ θαη ησλ κνπζεηαθήο αμίαο 

αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ζην Σκήκα ήδε θαη βξίζθνληαη πξνζσξηλά ζε πξνζήθεο ηεο 

Αίζνπζαο πλεδξηάζεσλ ηνπ ΠΣΓΔ. ηέγαζε ζην ηζφγεην ηνπ Ξελία (βι. ζπλεκκέλα έγγξαθα 

ΠΣΓΔ 2386/8-2-08, 2586/24-3-08 (Βηβιηνζήθε θαη ρνιηθφ κνπζείν 8-2-08.doc, 

Βηβιηνζήθε θαη ρνιηθφ κνπζείν 14-3-08.doc), απφθαζε ζηε ζπλεδξίαζε 584/11-4-08 ηνπ 

Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ θαη «Νέεο Τπνδνκέο» πην πάλσ). 

2. Νέα Επγαζηήπια 

(2α) Ίδξπζε Δξγαζηεξίνπ Γηα Βίνπ θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο (60m
2
). Έρεη πξνβιεθζεί ζην 

απφ 10-2-03 ζπλεκκέλν έγγξαθν ηνπ ΠΣΓΔ (LetterLabPTDE10-2-03.doc θαη «Νέεο Τπνδνκέο» πην 

πάλσ). 

(2β) Ίδξπζε Δξγαζηεξίνπ Φπρνινγίαο (80 m
2
). Έρεη πξνβιεθζεί (γηα 60 m

2
) ζην απφ 10-2-03 

ζπλεκκέλν έγγξαθν ηνπ ΠΣΓΔ (LetterLabPTDE10-2-03.doc θαη «Νέεο Τπνδνκέο» πην πάλσ).  

Πξνδηαγξαθέο: Βαζηθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, θνξεηνχο ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, 

ζαξσηέο, θνξεηά θαζεηφθσλα, θσηναληηγξαθηθφ κεράλεκα, ςπρνινγηθά ηεζη, video camera, video player, 

data projector, ρξνλφκεηξα θ.ά.) πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ. Αγνξά 

ινγηζκηθψλ γηα ηε ζρεδίαζε θαη εθηέιεζε πεηξακαηηθψλ δνθηκαζηψλ – SuperLab, ePrime, DMDX- θαη ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ –SPSS 16.0, Systat,Lisrel, Latent Gold, Winsteps, Findgraph, 

HLM θαη FACETS-).  

Βιβλιοθήκη%20και%20Σχολικό%20μουσείο-1-2-08a.doc
Βιβλιοθήκη%20και%20Σχολικό%20μουσείο%2014-3-08.doc
LetterLabPTDE10-2-03.doc
LetterLabPTDE10-2-03.doc
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Δξγαζηεξηαθά ιεηηνπξγηθνί ρψξνη:(α) Αίζνπζα ζχζθεςεο-ζεκηλαξίσλ πνπ ζα παξέρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζε πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, θ.α. Ο ρψξνο απηφο ζα ρσξίδεηαη ζε 2 

ηκήκαηα, έλα γηα δηδαθηηθέο αλάγθεο θαη ζπλαληήζεηο κειψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη έλα ηκήκα πνπ 

πεξηιακβάλεη  αξρεηνζήθεο θαη γξαθεία κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα θαηαρψξεζε θαη επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ, (β)  Γχν κηθξά δσκάηηα / γξαθεία αμηνιφγεζεο γηα αηνκηθέο ζπλεδξίεο κε καζεηέο απφ ηα νπνία ην 

έλα ηνπιάρηζην ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε ακθίδξνκν θάηνπηξν θαη ην άιιν κε κηθξή θάκεξα βηληενζθφπεζεο, 

(γ) Έλα γξαθείν / βηβιηνζήθε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο ρψξνο 

ζπγθέληξσζεο ησλ ςπρνηερληθψλ κέζσλ ζπιινγήο ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ην Δξγαζηήξην κε ζθνπφ ηε θχιαμή 

ηνπο. 

(2γ) Ίδξπζε Δξγαζηεξίνπ πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δπξσπατθήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. 

(2δ) Ίδξπζε (ζε εμέιημε) Δξγαζηεξίνπ Αλζξσπηζηηθψλ & Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ. 

(2ε) ηα πιαίζηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηδαθηηθήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, αλάπηπμε εξγαζηεξίνπ 

Βηνινγίαο: 70m
2
 (έρεη πξνβιεθζεί καδί κε εξγαζηήξην Υεκείαο (ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 100 m

2
) ζην 

απφ 10-2-03 ζπλεκκέλν έγγξαθν ηνπ ΠΣΓΔ - LetterLabPTDE10-2-03.doc θαη  «Νέεο Τπνδνκέο» 

πην πάλσ). Σν εξγαζηήξην Βηνινγίαο ζα πξέπεη λα έρεη ηηο πξνδηαγξαθέο εξγαζηεξίνπ (κε θχξηα 

είζνδν θαη έμνδν θηλδχλνπ θαη λα έρεη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε γηα 2 λεξνρχηεο. Σν λέν θηίξην ζα 

πξέπεη λα έρεη πξνδηαγξαθέο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (ξάκπα, αζαλζέξ). 

3. Ππογπάμμαηα Σποςδών 

(3α) Ίδξπζε (λένπ) Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηηο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο. 

(3β) Αλακφξθσζε  ηνπ πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο. 

(3γ) Αλακφξθσζε (ζε εμέιημε απφ ην 2007) ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο κε ηελ ζεζκνζέηεζε θαηεπζχλζεσλ ζπνπδψλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ζπνπδψλ.  

(3δ) Γηδαζθαιία κε κεζφδνπο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε (απνηέιεζκα πξνεγνχκελνπ ΔΠΔΑΔΚ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε ηελ ελζσκάησζε ησλ ΝΣ ζ’ απηφ). 

 4. σνέδρια, ημερίδες, workshops, παραγωγή διδακηικού και άλλοσ σλικού κλπ 

-πλέδξην γηα ηε Γιψζζα θαη ηε Λνγνηερλία ζηελ Δθπαίδεπζε. 

-πλέδξην γηα ηα εθαηφ ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ Π. Πξεβειάθε.  

-πλέδξην γηα ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία.  

-πλέδξην γηα ηα εθαηφ ρξφληα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Αλησλίνπ Γηάλλαξε. 

-Γχν Παλειιήληα πλέδξηα κε δηεζλείο ζπκκεηνρέο ζε ζέκαηα Φπρνινγίαο θαη Δθπαίδεπζεο 

- 6
ε
 θαη 7

ε
 Γηεζλήο Γηεκεξίδα Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ, ΠΣΓΔ, Παλ/κην Κξήηεο 2010 θαη 2012, 

αληίζηνηρα. 

-Ζκεξίδα κε ζέκα: «Ξέλε Λνγνηερλία, Μεηάθξαζε θαη Δθπαίδεπζε». 

-Ζκεξίδα γηα ην έξγν ηεο Άιθεο Εέε. 

-Έθδνζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ, δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ θηινμελίαο γηα νκνγελείο καζεηέο, δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, 

ζπκπνζίσλ, εκεξίδσλ/δηεκεξίδσλ ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΓΗΑΜΜΔ. 

- Γηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο πεξηνρέο:  

Ιζηνξία θαη Γηδαθηηθή ηωλ Μαζεκαηηθώλ,  

Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Γηδαζθαιίαο ηωλ Μαζεκαηηθώλ,  

Η κεηαγλώζε θαη ν ξόινο ηεο ζηε κάζεζε ηωλ καζεκαηηθώλ 

- Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ δηδαθηηθήο καζεκαηηθψλ 

- Έθδνζεο ζεηξάο ζπγγξακκάησλ γηα ηελ Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ. Δηδηθφηεξα, έθδνζε 

ζπιινγηθνχ ηφκνπ ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ, βαζηζκέλνπ ζε επηινγέο ησλ θαιιίηεξσλ 

εξγαζηψλ απφ εθείλεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηα Πξαθηηθά ησλ πέληε (κέρξη ζηηγκήο) Γηεζλψλ 

Γηεκεξίδσλ Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθψλ πνπ δηνξγαλψλεη ην ΠΣΓΔ απφ ην 1998 

- Γηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

  2. Θεζμικω Πλαίζιο 

    

  3.  Οικονομικά ηοιτεία /Τποδομές/ Προζφπικω 

  

-Γξακκαηεηαθή/δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε 

-Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο                 
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V. σμπληρϋνεηε ω,ηι άλλο θεφρείηε ζημανηικω για ηον ηεηραεηή 
προγραμμαηιζμω ηοσ Σμήμαηως ζας  

1. σνολικός προϋπολογιζμός ερεσνηηικών προγραμμάηων και ΕΠΕΑΕΚ (2005-08)  

-Παηδεία Οκνγελώλ (ΔΓΗΑΜΜΔ):  4.650.000€ 

-Πξνγξάκκαηα Δξγαζηεξίνπ Γηδαθηηθήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ (9  πξνγξάκκαηα): 1.223.300€ 

-Πξαθηηθή Άζθεζε Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Ζ. Κνπξθνχηαο): 80.000€ 

-Δπηκόξθωζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο  Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Η. παληηδάθεο): 78.000€ 

-Καηάξηηζε Σπκβνύιωλ ΣΔΠ "Πξνωζώληαο ηελ Ιζόηεηα ηωλ θύιωλ θαηά ηε κεηάβαζε από ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ 

Αγνξά Δξγαζίαο: Γξάζεηο Σπκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ηε νπηηθή ηνπ Φύινπ" (Φ. 

Ίζαξε): Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Πξφγξακκα κε ζπκκεηνρή πνιιψλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ, κε θεληξηθή 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε απφ ην ΑΠΘ.  

 

2. Γηδαζθαιεία Γεληθήο & Δηδηθήο Αγωγήο Δπηρνξήγεζε απφ ην ΤΠΔΠΘ: 369.000€. 

 

3. Σροποποιήζεις ζηο από 10-2-2003 αίηημα ηοσ Σμήμαηος για κηηριακές σποδομές 

(α) Υψξνο γηα λέν Δξγαζηήξην Ψπρνινγίαο 80m
2
 αληί ησλ αξρηθά 60m

2
 γηα Δξγαζηήξην Δηδηθήο Αγωγήο. 

(β) Υψξνη γηα Θέαηξν & Θεαηξηθφ παηγλίδη, Μνπζηθή Έθθξαζε θαη Δηθαζηηθά, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 260m
2
, 

αληί ησλ 100 m
2
 γηα Δξγαζηήξην Θεαηξηθήο & Μνπζηθήο Έθθξαζεο θαη 150 m

2
 γηα Δξγαζηήξην Δηθαζηηθψλ. 

 

4. Διάθορα 

-Κηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Β ηνκέα ζε Παλ/κηα ηνπ εμσηεξηθνχ κε επξσπατθφ πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο 

ησλ κειψλ ΓΔΠ 

 

5. Προζωπικό 

Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζε δεηλή ζέζε απφ πιεπξάο πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ 

εθπαηδεχεη: 

14
ν
 απφ 17 Σκήκαηα ζε αλαινγία πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλά κέινο ΓΔΠ (1:27,9) 

14
ν
 απφ 17 Σκήκαηα ζε αλαινγία πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλά δηδάζθνληα (1:19,6) 

Πξνηειεπηαίν (καδί κε άιια ηκήκαηα) ζε αξηζκφ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. 

2
ν
 απφ 17 Σκήκαηα ζε απφιπην αξηζκφ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

 



ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Π.Σ.Γ.Δ. ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 10 
 

 

Δνδεικηική Αλληλογπαθία με  

 

Τποςπγείο Παιδείαρ  

&  

Ππςηανεία Πανεπιζηημίος Κπήηηρ 
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ην Παξάξηεκα απηό παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά θαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, κέξνο κόλν ηεο 

πξόζθαηεο εθηελνύο αιιεινγξαθίαο ηνπ Σκήκαηνο κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηελ 

Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, παξέρνληαο ζηνηρεία γηα ηηο αλάγθεο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

αληίζηνηρεο πξνηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ επίιπζε ηνπο. Πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο ζηελ 

ζρεηηθή αιιεινγξαθία αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα  νξηζκέλσλ από ηα έγγξαθα πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη εδώ. 

 

************************************************************************ 
                                Ρέθςμνο 4/12/2008 

Απιθ. Ππωη. 835 

Ππορ: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο & 

Θξεζθεπκάησλ Γ/λζε πνπδώλ & Φνηηεηηθήο 

Μέξηκλαο, Σκήκα Β’ 

Κοινοποίηζη: 

-Αληηπξύηαλε Αθαδεκατθώλ Τπνζέζεσλ θαη 

Πξνζσπηθνύ Παλ/κίνπ Κξήηεο  

-πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

-θ. Βαζίιεην Γ. Πεηξόπνπιν, Λαγθαδίσλ 62, 

Άξγνο 21200 

 

Θέκα: «Καηαηάξειρ ζηο  Π.Σ.Δ.Ε. ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ για ηο  ακαδ. έηοςρ 2008-09» 

ρεηηθά: ππ’ αξηζκ. (α) Φ5/146393β/Β3/24-11-08 θαη Φ5/146393α/Β3/12-11-08 ηνπ ΤΠΔΠΘ/ 

Γ/λζε πνπδώλ & Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, Σκήκα Β’, (β) επηζηνιέο θ. Β.Γ. Πεηξόπνπινπ πξνο 

ΤΠΔΠΘ 10 & 11/11/08 

 

Κύξηε Γηεπζπληά, 

 

ε απάληεζε ηνπ ππ’ αξηζκ. Φ5/146393β/Β3/24-11-08 εγγξάθνπ ζαο ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξώζσ 

γηα ηα εμήο (βι. θαη θαηάινγν ζπλεκκέλσλ ζην ηέινο ηεο παξνύζεο): 

(α) ηηο 8-4-08, ην Γ ηνπ Σκήκαηνο νκόθσλα απνθάζηζε λα κε γίλνπλ θαηαηάμεηο πηπρηνύρσλ 

ζην Σκήκα γηα ην έηνο 2008-09 (ζπλεκκέλν Νν4), γηα ηνπο ιόγνπο πνπ εθηίζεληαη ζπλνπηηθά πην 

θάησ. 

(β) Η πξναλαθεξζείζα απόθαζε ειήθζε κεηά από ώξηκε ζθέςε θαη ελδειερή εθηίκεζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ:  

(i) Σηο εμαηξεηηθά δπζρεξείο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο πξνζπαζεί λα ιεηηνπξγήζεη ην Σκήκα 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα (βι. (γ) ακέζσο πην θάησ),  

(ii) Σν γεγνλόο όηη, επαλεηιεκκέλα ην Σκήκα, απεπζπλόκελν ηόζν ζηελ Γηνίθεζε ηνπ Παλ/κίνπ 

Κξήηεο (ζπλεκκέλα Νν 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13), όζν θαη ζην ΤΠΔΠΘ (ζπλεκκέλα Νν 1, 4, 7, 8, 12, 14), 

ιεπηνκεξώο θαη ηεθκεξησκέλα έρεη εθζέζεη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηα πνιιαπιά αίηηα ζηα 

νπνία νθείινληαη ηνύηα θαη έρεη δηαηππώζεη ζπγθεθξηκέλα θαη ξεαιηζηηθά αηηήκαηα γηα ηελ κεξηθή 

ηνπιάρηζηνλ δηεπζέηεζή ηνπο (βι.(δ) πην θάησ),  

(iii) Σν γεγνλόο όηη ην ΤΠΔΠΘ δελ αληαπνθξίζεθε – έζησ θαη κεξηθώο - ζε θαλέλα εθ ησλ αηηεκάησλ 

πνπ δηεηύπσζε ην Σκήκα. 

Ωο εθ ηνύηνπ, ππό ηηο ππάξρνπζεο εμαηξεηηθά δπζρεξείο ζπλζήθεο θαη παξά ηελ επηζπκία καο, δελ 

ήηαλ δπλαηόλ λα εηζαρζνύλ επί πιένλ θνηηεηέο κέζσ θαηαηάμεσλ πηπρηνύρσλ, ρσξίο ηελ παξαβίαζε 

βαζηθώλ αξρώλ νξζήο αθαδεκατθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γεληθόηεξα, θαη ησλ 

Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ εηδηθόηεξα, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη, αθ’ ελόο κελ ζηνλ Εζωηεπικό 

Κανονιζμό Λειηοςπγίαρ ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ (ΦΔΚ Β’ 1525 14-12-2000 αξηζ.ΦΙ/375/ΒΙ/696), 

άξζξα 1 παξ. 1 & 3, 18 παξ. Β.1, 27 παξ.2 θαη 30 παξ.4, αθ’ εηέξνπ δε ζην ΠΓ 320/1983 άξζξν 2 
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(ΦΔΚ 116/7-9-1983) πνπ θαζνξίδεη ηελ απνζηνιή ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ (βι. ζρεηηθά ην 

Παξάξηεκα ζηελ παξνύζα επηζηνιή). 

(γ) Η πνιπδηάζηαηε θαη νμεία κνξθή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην Σκήκα ηνπιάρηζηνλ 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ηεθκεξηώλεηαη εθηελώο θαη ιεπηνκεξώο ζηα ζπλεκκέλα έγγξαθα: Δλ 

πεξηιήςεη, ηα πξνβιήκαηα απηά νθείινληαη ζηνπο εμήο παξάγνληεο: 

(i) Γηαξθήο αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηώλ, ηόζν κέζσ ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, 

όζν θαη κέζσ ησλ επηπξνζζέησλ επεξγεηηθώλ θαη άιισλ ξπζκίζεσλ (θαηαηάμεηο ζε πνζνζηό 11% επί 

ησλ εηζαθηέσλ κέζσ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, ιόγνη πγείαο ζε πνζνζηό 3%, Κύπξηνη θνηηεηέο ζε 

πνζνζηό 5%, εθηόο πνζνζηώλ νκνγελείο, αζιεηέο, κεηεγγξαθόκελνη θνηηεηέο πνιύηεθλσλ θαη 

ηξίηεθλσλ νηθνγελεηώλ θιπ). Απηό είρε σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ θνηηεηώλ θαηά 360,42% θαηά 

ηελ πεξίνδν 1995-2007 θαη θαηά 41,66% θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2007, έηζη ώζηε ε αλαινγία κειώλ 

ΓΔΠ πξνο ελεξγνύο θνηηεηέο λα πέζεη από 1:13 ζε 1:27,9 από ην 1995 ζην 2007! Φέηνο δε ε 

αληίζηνηρε αλαινγία δηακνξθώλεηαη ζε 1:29,6 ιόγσ ηνπ όηη ν αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ (θαη παξά ηελ 

κε ύπαξμε θαηαηάμεσλ πηπρηνύρσλ ζην Σκήκα) αλέξρεηαη ζε 251, έλαληη ησλ 221 πέξπζη (βι. 

ζπλεκκέλα Νν1, 3, 4 θαη Παξαξηήκαηα εθεί). 

(ii) πγθξηηηθά ακειεηέα αύμεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ (ΓΔΠ, 

ΔΔΓΙΠ, ΔΣΔΠ): Τπνδεθαπιάζηα αύμεζε ησλ κειώλ ΓΔΠ από 21 ζε 28 θαηά ηελ πεξίνδν 1995-2007! 

Μείσζε ησλ κειώλ ΔΔΓΙΠ από 5 ζε 4 θαη αύμεζε ησλ κειώλ ΔΣΔΠ από 2 ζε 3. 

Αο ζεκεησζνύλ αθόκα ηα αθόινπζα:  

-Από ην 2003 κέρξη ζήκεξα  ηα κέιε ΓΔΠ απμήζεθαλ από 27 ζε 28. 

-Η ηειεπηαία νέα (δει. πνπ δελ έρεη πξνθύςεη από θέλσζε ήδε ππάξρνπζαο) ζέζε δόζεθε ην 2004. 

-Γελ έρεη δνζεί ζέζε ΔΔΓΙΠ γηα ηελ πινπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ θαη θαιιηηερληθώλ καζεκάησλ θαη 

ηελ δηδαζθαιία μέλσλ γισζζώλ από ην 2000, παξά ην γεγνλόο όηη θελώζεθαλ δύν ζέζεηο. Έηζη ην 

Σκήκα δηαζέηεη κόλν 4 ζέζεηο (πέξπζη δόζεθαλ ζην Παλ/κην Κξήηεο κόιηο 5 ζέζεηο γηα ηα 17 ηκήκαηά 

ηνπ). 

-Γελ έρεη δνζεί ζέζε ΔΣΔΠ γηα ηα ηξία εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο από ην 2004. Έηζη ην Σκήκα 

δηαζέηεη κόλν 3 ζέζεηο (πέξπζη δόζεθαλ ζην Παλ/κην Κξήηεο κόιηο 4 ζέζεηο γηα ηα 17 ηκήκαηά ηνπ). 

Γηα ηα αλσηέξσ βι. ζπλεκκέλα Νν 1, 2, 3, 4, 8, 10. 

(iii) Σν Σκήκα θαιύπηεη πάγηεο θαη πηεζηηθέο αλάγθεο ζε δηδαθηηθό θαη εξγαζηεξηαθό πξνζσπηθό 

κέζσ ζπκβάζεσλ ηνπ ΠΓ407/80. πγθεθξηκέλα έρεη 11 ζπκβαζηνύρνπο. Όκσο θέηνο ππήξμε κηα 

δξαζηηθή κείσζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ θαηά 17% γηα ην Παλ/κην Κξήηεο (βι. ζπλεκκέλν Νν8). 

Σν γεγνλόο απηό έθεξε ην Σκήκα ζε απειπηζηηθή θαηάζηαζε ζε ό,ηη αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ, πξάγκα πνπ νδήγεζε αξρηθά κελ ηελ Γ θαη κεηά ην Γ ηνπ Σκήκαηνο 

ζε νκόθσλε απόθαζε γηα ηελ αλαζηνιή έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνύ 

εμακήλνπ (βι. ζπλεκκέλα 9, 10, 11, 12, 13). 

(iv) Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο πξνβιέπεη 4 δηαδνρηθά επίπεδα ρνιηθήο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ ζε ηέζζεξα δηαδνρηθά εμάκελα ζπνπδώλ. Πξόθεηηαη γηα βαζηθό 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πνπ ην θάλεη λα δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ. Η ζπκκεηνρή απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Α’βαζκηαο εθπαίδεπζεο 

ππήξμε αλέθαζελ νπζηώδεο ζην ζέκα απηό. Ωο εθ ηνύηνπ ε απόζπαζε ηνπ εθάζηνηε αηηνπκέλνπ 

αξηζκνύ εθπαηδεπηηθώλ είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ην Σκήκα. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο, πνπ ιόγσ ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνύ ΔΔΓΙΠ θαη ΔΣΔΠ, 

βαζίδεηαη ζεκαληηθά ζε απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο Β’βαζκηαο εθπαίδεπζεο. Παξά ηαύηα, νη 

απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί Α’βαζκηαο εθπαίδεπζεο κεηώζεθαλ θέηνο θαηά 35%, εθείλνη δε ηεο 

Β’βάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά 50% (βι. ζπλεκκέλα Νν 6, 7, 8, 14)!  
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(δ) Σνπιάρηζηνλ από ην 2005, ην Σκήκα έρεη επαλεηιεκκέλα δηαηππώζεη απιέο θαη ξεαιηζηηθέο 

πξνηάζεηο γηα ηελ βξαρππξόζεζκε θαη κεζνπξόζεζκε επίιπζε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ (βι. 

ζπλεκκέλα Νν 1, 4, 12): 

 Γξαζηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ εηζαθηέσλ ζην Σκήκα καο κέζσ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, 

ην πνιύ ζηνπο 90, όπσο επαλεηιεκκέλα έρεη νκόθσλα πξνηείλεη ε Γεληθή πλέιεπζή ηνπ 

(θέηνο εηζήρζεζαλ 220). 

 Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, κε ηελ έγθξηζε ηεο πξνθήξπμεο 5 

λέσλ ζέζεσλ θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο, ώζηε λα βειηησζεί κεξηθώο ε ζρέζε ηνπ 

αξηζκνύ δηδαζθόλησλ πξνο ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ, αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ 

απξόζθνπηε πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ. 

 Σελ πξνθήξπμε 3 ζέζεσλ ΔΔΓΙΠ θαη’ ειάρηζηνλ, ώζηε λα αληηκεησπηζζνύλ νη αζθπθηηθά 

πηεζηηθέο αλάγθεο ησλ εξγαζηεξηαθώλ θαη θαιιηηερληθώλ καζεκάησλ 

 πκπιεξσκαηηθή απόζπαζε ησλ πξνηαζέλησλ από ην Σκήκα εθπαηδεπηηθώλ Α’βάζκηαο (6 

αθόκα) θαη Β’βάζκηαο Δθπαίδεπζεο (3 αθόκα) γηα ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο. 

 Σελ έγθξηζε πηζηώζεσλ γηα ηελ πξόζιεςε ζπκβαζηνύρσλ δηδαζθόλησλ βάζεη ηνπ ΠΓ 

407/80, θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο ζην ίδην ύςνο πνπ απηέο ήηαλ θαη πέξηζπ γηα ην 

Παλ/κην Κξήηεο. 

ε θαλέλα από ηα παξαπάλσ δελ ππήξμε αληαπόθξηζε ηνπ ΤΠΔΠΘ, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ην 

Σκήκα ζηελ ιήςε δξαζηηθόηεξσλ κέηξσλ γηα λα εμαζθαιηζηνύλ νη ζηνηρεηώδεηο ζπλζήθεο 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ, ρσξίο λα θαηαβαξαζξώλεηαη ε πνηόηεηα ηεο 

παξερόκελεο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηό αμίδεη λα αλαθεξζνύλ δύν αθόκα ζεκεία: 

1. Δθαξκόδνληαο ζην Σκήκα καο ηε δηάηαμε ηνπ πξόζθαηα ςεθηζζέληνο Ππόηςπος Γενικού 

Εζωηεπικού Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ ηων ΑΕΙ (ΠΓ. 160/2008, άξζξν 36 παξ.2) πνπ πξνβιέπεη ηελ 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζε ηκήκαηα κε αξηζκό θνηηεηώλ θαη’ αλώηαην όξην 80, θαη δεδνκέλνπ 

ηνπ αξηζκνύ ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηώλ, ζα πξέπεη, ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο από 28 πνπ είλαη 

ηώξα λα απμεζνύλ ζε 58· δειαδή, πεξηζζόηεξν από 100%. Γηαθνξεηηθά, ην Σκήκα ζα κπνξεί εηεζίσο 

λα ρνξεγεί πηπρίν ζε αξηζκό θνηηεηώλ πνιύ κηθξόηεξν εθείλνπ ησλ εηζαθηέσλ θαη άξα, ζε αληίζεζε 

κε ηελ ηππηθή ηνπ ππνρξέσζε λα κπνξεί λα ρνξεγεί πηπρίν ζε 8 εμάκελα, πνιινί θνηηεηέο ζα 

ιακβάλνπλ πηπρίν αλαγθαζηηθά ζε δηάζηεκα πνιύ κεγαιύηεξν ησλ πξνβιεπνκέλσλ 8 εμακήλσλ!   

2. Γίλεηαη ζαθέο από ηα αλσηέξσ όηη ε αύμεζε θαηά 11% ησλ εηζαθηέσλ ζην Σκήκα ιόγσ 

θαηαηάμεσλ πηπρηνύρσλ, δειαδή ε εγγξαθή 24 αθόκα θνηηεηώλ, κόλν πξνβιήκαηα ζα δεκηνπξγνύζε, 

ηαπηόρξνλα επηδεηλώλνληαο ηελ πνηόηεηα ησλ ζπνπδώλ, δεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη πηα θαη ε 

αληίζηνηρε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζην Σκήκα (αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, θαη εξγαζηεξίσλ, ζρνιεία γηα 

πξαθηηθή άζθεζε θιπ) γηα λα εθπαηδεύεη ηνπ θνηηεηέο ηνπ κε ηνλ ηξόπν θαη ζην επίπεδν πνπ νξίδεη ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ.  

 

Δπεηδή νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο επηδεηλώλνληαη θάζε ρξόλν θαη ζην βαζκό πνπ ε 

Πνιηηεία δελ ιακβάλεη ηα ζηνηρεηώδε κέηξα παξά ηηο ηεθκεξησκέλεο εηζεγήζεηο ηνπ Σκήκαηνο, ην 

Σκήκα αλαγθάδεηαη λα πξνβαίλεη ζηελ ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί 

ζηνηρεησδώο ζηελ απνζηνιή ηνπ, όπσο απηή νξίδεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Αλ ην ΤΠΔΠΘ δελ 

κεξηκλήζεη γηα ηελ επίιπζε ησλ νμύηαησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηόηε, κέηξα όπσο 

απηά πνπ έιαβε ην Σκήκα είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα κελ νδεγεζεί ηνύην ζε θαηάθσξε 

παξαβίαζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, όπσο απηή νξίδεηαη ζην ΠΓ 320/1983 άξζξν 2 θαη νξηνζεηείηαη από 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.  
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Με εθηίκεζε 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

 

 

Κσλ/λνο Σδαλάθεο 

Καζεγεηήο 

 

ςνημμένα: 

1. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.992/14-6-05 πξνο ηνλ ΤΠΔΠΘ 

2. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.111/18-9-07 πξνο ηνλ Αληηπξύηαλε Αθαδ. Τπνζέζεσλ 

& Πξνζσπηθνύ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο 

3. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.2243/7-1-08 πξνο ηνλ Αληηπξύηαλε Αθαδ. Τπνζέζεσλ 

& Πξνζσπηθνύ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο 

4. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.2251/9-1-08 πξνο ηνλ ΤΠΔΠΘ 

5. Απόζπαζκα Πξαθηηθώλ Γ ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο 8-4-2008 

6. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.3044/6-6-08 πξνο ηελ Γηνίθεζε ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο 

7. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.3052/9-6-08 πξνο ηνλ ΤΠΔΠΘ 

8. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.3556/29-7-08 πξνο ηνλ ΤΠΔΠΘ 

9. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.188/23-9-08 πξνο ηνλ Πξύηαλε ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο 

10. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.252/25-9-08 πξνο ηνλ Πξύηαλε ηνπ Παλ/κίνπ 

Κξήηεο 

11. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.253/25-9-08 πξνο ηνλ Πξύηαλε ηνπ Παλ/κίνπ 

Κξήηεο 

12. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.264/26-9-08 πξνο ηνλ ΤΠΔΠΘ 

13. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.301/29-9-08 πξνο ηνλ Πξύηαλε ηνπ Παλ/κίνπ 

Κξήηεο 

14. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.629/30-10-08 πξνο ηελ Γεληθή Γ/λζε Α/ζκηαο & 

Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ΤΠΔΠΘ, Γ/λζε πξνζσπηθνύ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο, ηκήκα Γ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ύκθσλα κε ην ΠΔ 320/1983, άπθπο 2, ζηελ απνζηνιή ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ 

εληάζζνληαη, ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζε γηα ηελ 

επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ πηπρηνύρσλ, θαζώο θαη ε ζπκβνιή ζηελ εμύςσζε 

ηνπ επηπέδνπ θαη ε θάιπςε ησλ απμαλόκελσλ αλαγθώλ ηεο εθπαίδεπζεο ζε δεηήκαηα παηδαγσγηθήο. 

Ο Εζωηεπικόρ Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ  

- ην άξζξν 1 παξ.1 ζέηεη σο θύξην ζθνπό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ έξεπλα κε 

ζηόρν ηελ βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ πξόνδν ηεο έξεπλαο. 

- ην άξζξν 1 παξ.3 νξίδεη όηη ε αμηνιόγεζε όισλ ησλ κειώλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο πξέπεη 

λα  βαζίδεηαη ζηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ησλ επηδόζεσλ ηνπ θξηλνκέλνπ. 

- ην άξζξν 18 παξ.Β.1 πξνζδηνξίδεηαη κεηαμύ ησλ  βαζηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ κειώλ ΓΔΠ, ε 

νπζηαζηηθή θαζνδήγεζε ησλ θνηηεηώλ γηα εθπόλεζε εξγαζηώλ θαη ε πξνζθνξά εξεπλεηηθνύ έξγνπ. 

- ην άξζξν 27 παξ.2 αλαθέξεηαη σο θπξίαξρν δηθαίσκα ησλ θνηηεηώλ ην δηθαίσκα ζηελ κάζεζε. 

- ην άξζξν 30 παξ.4 απαηηείηαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ λα γίλεηαη εληόο 

15 εκεξώλ από ηελ ιήμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ. 

Κάησ από ηηο ζπλζήθεο πνπ θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην Σκήκα θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, όπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. (γ) ηεο παξνύζεο θαη αλαιπηηθόηεξα ζηα ζπλεκκέλα έγγξαθα, ην Γ 

θαη ε Γ ηνπ Σκήκαηνο έθξηλαλ όηη νη παξαπάλσ επηηαγέο ηνπ ΠΓ 320/1983 θαη ηνπ Δζσηεξηθνύ 

Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο δελ κπνξεί λα πινπνηεζνύλ. 
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Ρέθςμνο 10/12/2009 

  

Απιθ. Ππωη. 1054 

Ππορ: θ. Α. Γηακαληνπνύινπ,Τπνπξγό Παηδείαο 

& Θξεζθεπκάησλ  

Κοινοποίηζη: 

-Αληηπξύηαλε Αθαδεκατθώλ Τπνζέζεσλ θαη 

Πξνζσπηθνύ Παλ/κίνπ Κξήηεο  

 

Θέκα: «Πποβλήμαηα δςζλειηοςπγίαρ ηος  Π.Σ.Δ.Ε. ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ» 

ρεηηθά: Ωο Παξάξηεκα 1 

 

Κπξία Τπνπξγέ, 

 

Ωο Πξόεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζα ήζεια, κε ηελ 

παξνύζα επηζηνιή, λα ζαο γλσζηνπνηήζσ ηηο ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πνπ ην Σκήκα καο αληηκεησπίδεη 

εδώ θαη ρξόληα, ιόγσ ηνπ ζπλερώο απμαλνκέλνπ αξηζκνύ ησλ εηζαγνκέλσλ θνηηεηώλ θαη ηεο 

δπζαλάινγα κηθξήο αληίζηνηρεο αύμεζεο ησλ κειώλ ΓΔΠ, ηνπ βνεζεηηθνύ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ 

ηνπ, ηεο έιιεηςεο ρώξσλ θαη γεληθόηεξα ππνδνκώλ γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Σνπιάρηζηνλ από ην 2005, ην Σκήκα ιεπηνκεξώο θαη ηεθκεξησκέλα, έρεη επαλεηιεκκέλα εθζέζεη 

ηα ππάξρνληα ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ηα πνιιαπιά αίηηα ζηα νπνία νθείινληαη ηνύηα, ηόζν πξνο ηελ 

Γηνίθεζε ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο (ζρεηηθά Νν 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12), όζν θαη πξνο ην ΤΠΔΠΘ (ζρεηηθά 

Νν 1, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15) θαη έρεη δηαηππώζεη ζπγθεθξηκέλα θαη ξεαιηζηηθά αηηήκαηα γηα ηελ 

κεξηθή ηνπιάρηζηνλ δηεπζέηεζή ηνπο, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη μαλά ζηελ παξνύζα πην θάησ.   

Γπζηπρώο ην ΤΠΔΠΘ δελ αληαπνθξίζεθε – έζησ θαη κεξηθώο - ζε θαλέλα εθ ησλ αηηεκάησλ πνπ 

δηεηύπσζε ην Σκήκα ζηελ πιεζώξα ησλ εγγξάθσλ ηνπ. 

Δλ πεξηιήςεη, ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα έρνπλ σο εμήο: 

(i) Δπί ζεηξά εηώλ ππάξρεη δηαξθήο αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηώλ, ηόζν κέζσ ησλ 

παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, όζν θαη κέζσ ησλ πνιιώλ επηπξνζζέησλ επεξγεηηθώλ θαη άιισλ ξπζκίζεσλ 

(θαηαηάμεηο ζε πνζνζηό 11% επί ησλ εηζαθηέσλ κέζσ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, ιόγνη πγείαο ζε 

πνζνζηό 5%, Κύπξηνη θνηηεηέο ζε πνζνζηό 5%, εθηόο πνζνζηώλ νκνγελείο, αζιεηέο, 

κεηεγγξαθόκελνη θνηηεηέο πνιύηεθλσλ θαη ηξίηεθλσλ νηθνγελεηώλ θιπ). Απηό είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ αύμεζε ησλ θνηηεηώλ θαηά 211,25% θαηά ηελ πεξίνδν 1999-2009 θαη θαηά 59,6% θαηά ηελ 

πεξίνδν 2003-2009, έηζη ώζηε ε αλαινγία κειώλ ΓΔΠ πξνο ελεξγνύο θνηηεηέο λα πέζεη από 1:11,1 ζε 

1:31,69 από ην 1999 ζην 2009! Φέηνο, ν αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ αλέξρεηαη ζε 249, έλαληη ησλ 221 

πέξπζη ρσξίο λα ζπλππνινγηζηνύλ νη 24 επί πιένλ εηζαθηένη κέζσ ησλ θαηαηάμεσλ πηπρηνύρσλ πνπ 

είλαη ζε εμέιημε  θαη πνπ ζα αλεβάζνπλ ηνλ αξηζκό ζηνπο 273 (πξβι. θαη ζρεηηθά Νν1, 3, 4 θαη 

Παξαξηήκαηα εθεί). 

(ii) Τπάξρεη ζπγθξηηηθά ακειεηέα αύμεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ 

(ΓΔΠ, ΔΔΓΙΠ, ΔΣΔΠ): Τπνδεθαπιάζηα αύμεζε ησλ κειώλ ΓΔΠ από 21 ζε 26 θαηά ηελ πεξίνδν 

1995-2009! Μείσζε ησλ κειώλ ΔΔΓΙΠ από 5 ζε 4 θαη αύμεζε ησλ κειώλ ΔΣΔΠ από 2 ζε 3. 

Αο ζεκεησζνύλ αθόκα ηα αθόινπζα:  

-Από ην 2003 κέρξη ζήκεξα  ηα κέιε ΓΔΠ κεηώζεθαλ από 27 ζε 26. 

-Η ηειεπηαία νέα (δει. πνπ δελ έρεη πξνθύςεη από θέλσζε ήδε ππάξρνπζαο) ζέζε δόζεθε ην 2004. 

-Γελ έρεη δνζεί ζέζε ΔΔΓΙΠ γηα ηελ πινπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ θαη θαιιηηερληθώλ καζεκάησλ θαη 

ηελ δηδαζθαιία μέλσλ γισζζώλ από ην 2000, παξά ην γεγνλόο όηη θελώζεθαλ δύν ζέζεηο. Έηζη ην 

Σκήκα δηαζέηεη κόλν 4 ζέζεηο. 
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-Γελ έρεη δνζεί ζέζε ΔΣΔΠ γηα ηα ηέζζεξα ζεζκνζεηεκέλα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο από ην 2004. 

Έηζη ην Σκήκα δηαζέηεη κόλν 3 ζέζεηο. 

Γηα ηα αλσηέξσ βι. ζπλεκκέλα Νν 1, 2, 3, 4, 7, 9. 

(iii) Σν Σκήκα θαιύπηεη πάγηεο θαη πηεζηηθέο αλάγθεο ζε δηδαθηηθό θαη εξγαζηεξηαθό πξνζσπηθό 

κέζσ ζπκβάζεσλ ηνπ ΠΓ407/80. πγθεθξηκέλα έρεη 11 ζπκβαζηνύρνπο. Όκσο ζύκθσλα κε ηνλ 

πθηζηάκελν ηεηξαεηή πξνγξακκαηηζκό, ζα ππάξμεη κείσζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ θαηά 10% γηα ην 

Παλ/κην Κξήηεο γηα ην 2010 θαη πεξαηηέξσ κείσζε 25% γηα ην 2011. Σν γεγνλόο απηό ζα θέξεη ην 

Σκήκα ζε απειπηζηηθή θαηάζηαζε ζε ό,ηη αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ, 

θαζώο δελ θαίλεηαη από πνπζελά ε πξννπηηθή ρνξήγεζεο λέσλ ζέζεσλ ΓΔΠ (γηα ην 2009 ην 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο ιακβάλεη κόιηο 2 ζέζεηο γηα ηα 17 ηκήκαηά ηνπ, θαη γηα ην 2010, κόιηο 6!). ην 

πξόζθαην παξειζόλ, ε θαηάζηαζε απηή νδήγεζε αξρηθά κελ ηελ Γ θαη κεηά ην Γ ηνπ Σκήκαηνο 

δύν θνξέο ζε νκόθσλε απόθαζε γηα ηελ αλαζηνιή έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ηνπ (βι. θαη ζερεηηθά Νν 

9, 10, 11, 12, 13, 16). 

(iv) Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο πξνβιέπεη 4 δηαδνρηθά επίπεδα ρνιηθήο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ ζε ηέζζεξα δηαδνρηθά εμάκελα ζπνπδώλ. Πξόθεηηαη γηα βαζηθό 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πνπ ην θάλεη λα δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ. Η ζπκκεηνρή απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Α’βαζκηαο εθπαίδεπζεο 

ππήξμε αλέθαζελ νπζηώδεο ζην ζέκα απηό. Ωο εθ ηνύηνπ ε απόζπαζε ηνπ εθάζηνηε αηηνπκέλνπ 

αξηζκνύ εθπαηδεπηηθώλ είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ην Σκήκα. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο, πνπ ιόγσ ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνύ ΔΔΓΙΠ θαη ΔΣΔΠ, 

βαζίδεηαη ζεκαληηθά ζε απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο Β’βαζκηαο εθπαίδεπζεο. Παξά ηαύηα, νη 

απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί Α’βαζκηαο εθπαίδεπζεο κεηώλνληαη ζπλερώο θαη θέηνο έθηαζαλ κόιηο 

ηνπο 9 έλαληη ησλ 11 ηνπ έηνπο 2008-09 θαη ησλ 15 ηνπιάρηζηνλ πνπ ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλεπηθνπξνύλ ηελ ρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε 370 πεξίπνπ θνηηεηώλ αλά εμάκελν θαη λα βνεζνύλ 

ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δύν Γηδαζθαιείσλ (Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο) ηνπ Σκήκαηνο κε 148 

πεξίπνπ επηκνξθνύκελνπο εθπαηδεπηηθνύο (βι. ζπλεκκέλα Νν 6, 7, 8, 14, 25)!  

 

Σνπιάρηζηνλ από ην 2005, ην Σκήκα έρεη επαλεηιεκκέλα δηαηππώζεη απιέο θαη ξεαιηζηηθέο 

πξνηάζεηο γηα ηελ βξαρππξόζεζκε θαη κεζνπξόζεζκε επίιπζε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ (βι. 

ζπλεκκέλα Νν 1, 4, 12, 16): 

 Γξαζηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ εηζαθηέσλ ζην Σκήκα καο κέζσ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, 

ην πνιύ ζηνπο 80 γηα ην 2010-11, όπσο απνθαζίζηεθε ζηελ 376
ε
/25-11-09 Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε ζπκθσλία κε αληίζηνηρεο νκόθσλεο πξνηάζεηο ηεο ζην 

παξειζόλ πξνο ην ΤΠΔΠΘ (θέηνο εηζήρζεζαλ 219). 

 Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, κε ηελ έγθξηζε ηεο πξνθήξπμεο 5 

λέσλ ζέζεσλ θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο, ώζηε λα βειηησζεί κεξηθώο ε ζρέζε ηνπ 

αξηζκνύ δηδαζθόλησλ πξνο ηνλ αξηζκό ησλ θνηηεηώλ, αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ 

απξόζθνπηε πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ. 

 Σελ πξνθήξπμε 3 ζέζεσλ ΔΔΓΙΠ θαη’ ειάρηζηνλ, ώζηε λα αληηκεησπηζζνύλ νη αζθπθηηθά 

πηεζηηθέο αλάγθεο ησλ εξγαζηεξηαθώλ θαη θαιιηηερληθώλ καζεκάησλ 

 πκπιεξσκαηηθή απόζπαζε ησλ πξνηαζέλησλ από ην Σκήκα εθπαηδεπηηθώλ Α’βάζκηαο 

(ηνπιάρηζηνλ 6 αθόκα) θαη Β’βάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ηνπιάρηζηνλ 3 αθόκα) γηα ην ηξέρνλ 

αθαδεκατθό έηνο. 

 Σελ δηαηήξεζε ησλ πηζηώζεσλ γηα ηελ πξόζιεςε ζπκβαζηνύρσλ δηδαζθόλησλ βάζεη ηνπ 

ΠΓ 407/80, θαηά ην ηξέρνλ θαη ην επόκελν αθαδεκατθό έηνο ζην ίδην ύςνο πνπ απηέο ήηαλ 

θαη πέξπζη γηα ην Παλ/κην Κξήηεο. 
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ε θαλέλα από ηα παξαπάλσ δελ ππήξμε αληαπόθξηζε ηνπ ΤΠΔΠΘ εδώ θαη ρξόληα, γεγνλόο πνπ 

νδήγεζε ην Σκήκα ζηελ ιήςε δξαζηηθόηεξσλ θαη ζπρλά επώδπλσλ κέηξσλ (γηα όια ηα κέιε ηνπ 

Σκήκαηνο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνύλ νη ζηνηρεηώδεηο ζπλζήθεο 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ, ρσξίο ηαπηόρξνλα λα θαηαβαξαζξώλεηαη ε πνηόηεηα ηεο 

παξερόκελεο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηό αμίδεη λα αλαθεξζνύλ δύν αθόκα ζεκεία: 

1. Δθαξκόδνληαο ζην Σκήκα καο ηε δηάηαμε ηνπ Ππόηςπος Γενικού Εζωηεπικού Κανονιζμού 

Λειηοςπγίαρ ηων ΑΕΙ (ΠΓ. 160/2008, άξζξν 36 παξ.2) πνπ πξνβιέπεη ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

ζε ηκήκαηα κε αξηζκό θνηηεηώλ θαη’ αλώηαην όξην 80, θαη δεδνκέλνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ θνηηεηώλ, ζα πξέπεη, ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο από 26 πνπ είλαη ηώξα λα απμεζνύλ 

ζε 58· δειαδή, πεξηζζόηεξν από 120%. Γηαθνξεηηθά, ην Σκήκα ζα κπνξεί εηεζίσο λα ρνξεγεί πηπρίν 

ζε αξηζκό θνηηεηώλ πνιύ κηθξόηεξν εθείλνπ ησλ εηζαθηέσλ θαη άξα, ζε αληίζεζε κε ηελ ηππηθή ηνπ 

ππνρξέσζε λα κπνξεί λα ρνξεγεί πηπρίν ζε 8 εμάκελα, πνιινί θνηηεηέο ζα ιακβάλνπλ πηπρίν 

αλαγθαζηηθά ζε δηάζηεκα πνιύ κεγαιύηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ησλ 8 εμακήλσλ!   

2. Γίλεηαη ζαθέο από ηα αλσηέξσ όηη αθόκα θαη ε δηαηήξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εηζαθηέσλ ζηα 

ησξηλά επίπεδα  ζα επηθέξεη κόλν επηδείλσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνβιεκάησλ, ηαπηόρξνλα 

επηδεηλώλνληαο ηελ πνηόηεηα ησλ ζπνπδώλ, δεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη πηα θαη ε αληίζηνηρε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ζην Σκήκα (αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, θαη εξγαζηεξίσλ, ζρνιεία γηα πξαθηηθή 

άζθεζε θιπ) γηα λα εθπαηδεύεη ηνπο θνηηεηέο ηνπ κε ηνλ ηξόπν θαη ζην επίπεδν πνπ νξίδεη ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ.  

 

Δπεηδή νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο επηδεηλώλνληαη θάζε ρξόλν θαη ζην βαζκό πνπ ε 

Πνιηηεία δελ ιακβάλεη ηα ζηνηρεηώδε κέηξα παξά ηηο ηεθκεξησκέλεο εηζεγήζεηο ηνπ Σκήκαηνο, ην 

Σκήκα αλαγθάδεηαη λα πξνβαίλεη ζηελ ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί 

ζηνηρεησδώο ζηελ απνζηνιή ηνπ, όπσο απηή νξίδεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Αλ ην ΤΠΔΠΘ δελ 

κεξηκλήζεη γηα ηελ επίιπζε ησλ νμύηαησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηόηε, επώδπλα κέηξα 

όπσο απηά πνπ έιαβε ην Σκήκα θαηά θαηξνύο (π.ρ. επαλεηιεκκέλε αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ) 

είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα κελ νδεγεζεί ηνύην ζε θαηάθσξε παξαβίαζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, 

όπσο απηή νξίδεηαη ζην ΠΓ 320/1983 άξζξν 2 θαη νξηνζεηείηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δζσηεξηθνύ 

Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, πνπ εκθαλίδνληαη ζην Παξάξηεκα 2 ηεο 

παξνύζεο.  

  

Με εθηίκεζε 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

 

Κσλ/λνο Σδαλάθεο 

Καζεγεηήο 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

1. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.992/14-6-05 πξνο ηνλ ΤΠΔΠΘ 

2. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.111/18-9-07 πξνο ηνλ Αληηπξύηαλε Αθαδ. Τπνζέζεσλ 

& Πξνζσπηθνύ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο 

3. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.2243/7-1-08 πξνο ηνλ Αληηπξύηαλε Αθαδ. Τπνζέζεσλ 

& Πξνζσπηθνύ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο 

4. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.2251/9-1-08 πξνο ηνλ ΤΠΔΠΘ 

5. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.3044/6-6-08 πξνο ηελ Γηνίθεζε ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο 

6. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.3052/9-6-08 πξνο ηνλ ΤΠΔΠΘ 
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7. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.3556/29-7-08 πξνο ηνλ ΤΠΔΠΘ 

8. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.188/23-9-08 πξνο ηνλ Πξύηαλε ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο 

9. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.252/25-9-08 πξνο ηνλ Πξύηαλε ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο 

10. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.253/25-9-08 πξνο ηνλ Πξύηαλε ηνπ Παλ/κίνπ 

Κξήηεο 

11. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.264/26-9-08 πξνο ηνλ ΤΠΔΠΘ 

12. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.301/29-9-08 πξνο ηνλ Πξύηαλε ηνπ Παλ/κίνπ 

Κξήηεο 

13. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.629/30-10-08 πξνο ηελ Γεληθή Γ/λζε Α/ζκηαο & 

Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ΤΠΔΠΘ, Γ/λζε πξνζσπηθνύ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο, ηκήκα Γ. 

14. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.1114/16-2-09 πξνο ηνλ ΤΠΔΠΘ. 

15. Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, αξ. πξση.1895/7-7-09 πξνο ηνλ ΤΠΔΠΘ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

ύκθσλα κε ην ΠΔ 320/1983, άπθπο 2 (ΦΔΚ 116/7-9-1983), ζηελ απνζηνιή ησλ Παηδαγσγηθώλ 

Σκεκάησλ εληάζζνληαη, ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζε 

γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ πηπρηνύρσλ, θαζώο θαη ε ζπκβνιή ζηελ 

εμύςσζε ηνπ επηπέδνπ θαη ε θάιπςε ησλ απμαλόκελσλ αλαγθώλ ηεο εθπαίδεπζεο ζε δεηήκαηα 

παηδαγσγηθήο. 

Ο Εζωηεπικόρ Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ (ΦΔΚ Β’ 1525 14-12-2000 

αξηζ.ΦΙ/375/ΒΙ/696). 

- ην άξζξν 1 παξ.1 ζέηεη σο θύξην ζθνπό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ έξεπλα κε 

ζηόρν ηελ βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ πξόνδν ηεο έξεπλαο. 

- ην άξζξν 1 παξ.3 νξίδεη όηη ε αμηνιόγεζε όισλ ησλ κειώλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο πξέπεη 

λα  βαζίδεηαη ζηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ησλ επηδόζεσλ ηνπ θξηλνκέλνπ. 

- ην άξζξν 18 παξ.Β.1 πξνζδηνξίδεηαη κεηαμύ ησλ  βαζηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ κειώλ ΓΔΠ, ε 

νπζηαζηηθή θαζνδήγεζε ησλ θνηηεηώλ γηα εθπόλεζε εξγαζηώλ θαη ε πξνζθνξά εξεπλεηηθνύ έξγνπ. 

- ην άξζξν 27 παξ.2 αλαθέξεηαη σο θπξίαξρν δηθαίσκα ησλ θνηηεηώλ ην δηθαίσκα ζηελ κάζεζε. 

- ην άξζξν 30 παξ.4 απαηηείηαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ λα γίλεηαη εληόο 

15 εκεξώλ από ηελ ιήμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ. 

Κάησ από ηηο ζπλζήθεο πνπ θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην Σκήκα θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, όπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα θαη αλαιπηηθόηεξα ζηα ζπλεκκέλα έγγξαθα, ην Γ θαη ε Γ ηνπ 

Σκήκαηνο επαλεηιεκκέλα έρεη θξίλεη όηη νη παξαπάλσ επηηαγέο ηνπ ΠΓ 320/1983 θαη ηνπ Δζσηεξηθνύ 

Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο δελ κπνξεί λα πινπνηεζνύλ. 
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Ρέθςμνο 12/3/2010 

  

Απιθ. Ππωη. 1421 

Ππορ: θ. Α. Γηακαληνπνύινπ, Τπνπξγό Παηδείαο   

Γηά Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ  

Κοινοποίηζη: Αληηπξύηαλε Αθαδεκατθώλ 

Τπνζέζεσλ θαη   Πξνζσπηθνύ Παλ/κίνπ Κξήηεο  

 

Θέκα: «Αποζπάζειρ εκπαιδεςηικών ζηο  Π.Σ.Δ.Ε. ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ» 

ρεηηθά: Έγγξαθν ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο αξηζκ. πξση. 1054/10-12-09 

 

Κπξία Τπνπξγέ, 

ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνπκέλεο επηζηνιήο καο ππ’ αξηζκ. 1054/10-12-09 θαη έρνληαο ιάβεη γλώζε 

ηνπ πξόζθαηα ςεθηζζέληνο λόκνπ πεξί Πποζηαζίαρ ηηρ Εθνικήρ Οικονομίαρ – επείγονηα μέηπα για ηην 

ανηιμεηώπιζη ηηρ δημοζιονομικήρ κπίζηρ, όπνπ ζην άξζξν 11 παξ.8 απνθαζίδεηαη ε κείσζε ησλ 

πθηζηακέλσλ απνζπάζεσλ εθπαηδεπηηθώλ κόιηο ζην 30% κέρξη 30-8-2010 θαη ελ όςεη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ Σκήκαηόο καο γηα ην έηνο 2010-11, ζα ήζεια λα επαλέιζσ εθ λένπ ζην 

απνιύησο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην Σκήκα καο ζέκα ησλ απνζπάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: 

Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο πξνβιέπεη ηελ ςποσπεωηική πξαθηηθή άζθεζε θάζε 

θνηηεηή ζε ηέζζεπα δηαδνρηθά επίπεδα ρνιηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, πνπ πινπνηνύληαη ζε ηέζζεξα 

δηαδνρηθά εμάκελα ζπνπδώλ. Πξόθεηηαη γηα βαζικό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πνπ 

ην θάλεη λα δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ. Η ζπκκεηνρή 

απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Α’βαζκηαο εθπαίδεπζεο ππήξμε αλέθαζελ οςζιώδηρ ζην ζέκα 

απηό, ηα δε ηειεπηαία ρξόληα, ιόγσ ηεο ππεξβνιηθήο αύμεζεο ησλ εηζαγνκέλσλ θνηηεηώλ ζην Σκήκα 

καο (ζρεηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζηνλ Πίνακα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο παξνύζεο), ην 

πξνζθεξόκελν εθπαηδεπηηθό έξγν όισλ αλεμαηξέησο ησλ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη 

απολύηωρ απαπαίηηηο, ώζηε  

 λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα ησλ θνηηεηώλ καο λα κπνξνύλ λα νινθιεξώλνπλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο ζηα θαηά ηνλ λόκν πξνβιεπόκελα 8 εμάκελα ζπνπδώλ,  

 λα κπνξεί ην Σκήκα καο λα ζπλεηζθέξεη θαη’ έηνο ζηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κε πεξηζζόηεξνπο από 200 λένπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, επαξθώο θαη κε ζύγρξνλν ηξόπν εθπαηδεπκέλνπο.   

Λόγσ ηνπ ππεξβνιηθνύ αξηζκνύ ησλ θνηηεηώλ καο ζε ζρέζε κε ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο αιιά 

θαη ηελ αθξαία ππνζηειέρσζή ηνπ ζε κέιε ΔΔΓΙΠ (δελ έρεη δνζεί νύηε κία ζέζε από ην 2000, παξά 

ηηο απνρσξήζεηο από ηελ ππεξεζία), ν θόξηνο εξγαζίαο ησλ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ 

δύν βαζκίδσλ είλαη πνιύ κεγάινο, θαη ηα εθπαηδεπηηθά θαη δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα είλαη πνιύ 

παπαπάνω από πλήπη!  

Ωο εθ ηνύηνπ, ε απόζπαζε ηνπ εθάζηνηε αηηνπκέλνπ αξηζκνύ εθπαηδεπηηθώλ είλαη εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ην Σκήκα. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηεζζάξσλ ζεζκνζεηεκέλσλ 

εξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο, πνπ ιόγσ ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνύ ΔΔΓΙΠ θαη ΔΣΔΠ, βαζίδεηαη 

ζεκαληηθά ζε απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο Β’βαζκηαο εθπαίδεπζεο. Παξά ηαύηα, νη απνζπαζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί Α’βαζκηαο εθπαίδεπζεο κεηώλνληαη ζπλερώο (ζρεηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζηνλ 

Πίνακα 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ζηελ παξνύζα) θαη θέηνο έθηαζαλ γηα κελ ηελ Β’βάζκηα κόιηο ζηνπο 2, 

γηα δε ηελ Α’βάζκηα κόιηο ηνπο 9 έλαληη ησλ 11 ηνπ έηνπο 2008-09 θαη ησλ 15 ηνπιάρηζηνλ πνπ 

ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα ζπλεπηθνπξνύλ ηελ ρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε 370 πεξίπνπ θνηηεηώλ 

αλά εμάκελν θαη λα βνεζνύλ ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δύν Γηδαζθαιείσλ (Γεληθήο θαη Δηδηθήο 

Αγσγήο) ηνπ Σκήκαηνο κε 148 πεξίπνπ επηκνξθνύκελνπο εθπαηδεπηηθνύο!   
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Πην ζπγθεθξηκέλα, από ηα ζηνηρεία ηνπ Πίνακα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο θαίλεηαη όηη θαηά ηα 

ηειεπηαία δύν ρξόληα αζθνύληαη 363-382 θνηηεηέο αλά εμάκελν (ζπλνιηθά θαηαλεκεκέλνη 

ηνπιάρηζηνλ ζε 12-13 νκάδεο, πνπ θάζε κία ζα πξέπεη λα επνπηεύεηαη από έλα ηνπιάρηζηνλ 

δηδάζθνληα - κέινο ΓΔΠ ή ζπκβαζηνύρν βάζεη ηνπ ΠΓ407/80 - θαη ηνπιάρηζηνλ έλα απνζπαζκέλν 

εθπαηδεπηηθό) ζηελ πόιε ηνπ Ρεζύκλνπ, ε νπνία δηαζέηεη κόλν 13 Γεκνηηθά ρνιεία (εθ ησλ νπνίσλ 

έλα γηα άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο), ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο 150 πεξίπνπ ηκεκάησλ. Γεδνκέλνπ όηη, 

θάζε αθαδεκατθό εμάκελν πινπνηνύληαη ηαπηόρξνλα δύν από ηα ηέζζεξα επίπεδα Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ, θαζώο θαη ηνπ ζπλερώο απμαλόκελνπ αξηζκνύ ησλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο, 

είλαη ην έλαην ζπλερόκελν αθαδεκατθό έηνο πνπ όλα ηα ζσολεία ηνπ Ρεζύκλνπ θαινύληαη 

ηαςηόσπονα λα ππνδερζνύλ θνηηεηέο, πξνθαιώληαο έηζη ζνβαξά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο θαη ησλ 

ζρνιείσλ αιιά θαη πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ. Η θαηάζηαζε κπνξεί λα 

επηδεηλώλεηαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ην θαηά πόζνλ ν αξηζκόο ησλ βνεζώλ εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη 

απνζπώληαη ζην Σκήκα καο θάζε ρξόλν γηα ηηο αλάγθεο απηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθόο ή όρη. Ο αξηζκόο 

απηόο όκσο νύηε ηθαλνπνηεηηθόο ππήξμε, νύηε νη απνζπάζεηο γίλνληαη πάληα έγθαηξα, κε απνηέιεζκα 

νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί λα κε κπνξνύλ λα επηηειέζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο ζην απαηηνύκελν 

πςειό επίπεδν (π.ρ. ν ίδηνο εθπαηδεπηηθόο λα είλαη βνεζόο ζε δύν δηαθνξεηηθέο νκάδεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο θνηηεηώλ, κε όπνηεο δπζιεηηνπξγίεο ζπλεπάγεηαη απηό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ, 

αιιά θαη ησλ ζρνιείσλ), ή ηα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο λα κελ ζηειερώλνληαη κε ην απαηηνύκελν 

πξνζσπηθό. 

 

Όπσο έρεη επηζεκαλζεί ιεπηνκεξώο ζην ζρεηηθό έγγξαθό καο (αξηζκ. πξση. 1054/10-12-09), ην 

Σκήκα καο έρεη νμύηαηα πξνβιήκαηα, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ζπλερήο κείσζε ησλ 

απνζπάζεσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ δύν βαζκίδσλ. Σα επί ζεηξά εηώλ ηεθκεξησκέλα δηαβήκαηά καο 

πξνο ην ΤΠΔΠΘ δελ εηζαθνύζζεθαλ πνηέ, κε απνηέιεζκα λα βξίζθεηαη ην Σκήκα ζε πνιύ δύζθνιε 

ζέζε, κε δπλάκελν λα αληαπνθξηζεί ζηελ απνζηνιή ηνπ θαη πξνθαιώληαο δεκία ζηνπο θνηηεηέο ηνπ, 

αθνύ, κε βάζε ην πιαίζην πνπ ζέηεη ν πξόζθαηα ςεθηζζείο λόκνο, ζα είλαη πιένλ ζίγοςπο όηη ζα 

αδςναηεί να ηοςρ εξαζθαλίζει ηην σοπήγηζη ηος πηςσίος ηοςρ ζηον πποβλεπόμενο από ηον νόμο 

σπόνο θαη ζην επίπεδν πνπ νξίδεη ε απνζηνιή ηνπ βάζεη ηνπ λόκνπ. 

Ωο εθ ηνύηνπ, δεηάκε ν αηηνύκελνο εδώ θαη ρξόληα απιθμόρ ηων αποζπάζεων λα γίλεη δεθηόο θαη 

ζε θάζε πεξίπησζε να μην είναι μικπόηεπορ ηνπ 13 γηα ηελ Α’βάθμια Δκπαίδεςζη θαη ηνπ 6 γηα ηελ 

Β’βάθμια Δκπαίδεςζη.     

 

Με εθηίκεζε 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

 

Κσλ/λνο Σδαλάθεο 

Καζεγεηήο 



 353 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Ποζοηικά ζηοισεία ζσεηικά με ηο Π.Σ.Γ.Δ. ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1: Μέλη ΓΔΠ – Φοιηηηέρ: ςγκπιηικά ζηοισεία 

 

Έηορ ειζαγωγήρ 

Ππωηοεηείρ Φοιηηηέρ  

(κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ κεηεγγξαθέλησλ) 

                                 

                               Αξηζκόο   εηήζηα 

κεηαβνιή (%) 

Μέλη ΓΔΠ καηά ηο έηορ 

ειζαγωγήρ 

Αξηζκόο    εηήζηα 

κεηαβνιή (%) 

1995 1995-96    48             21                    

1996 1996-97    67                  36,7    22                    4,8 

1997 1997-98     73                    9,0    23                    4,5 

1998 1998-99    80                    9,6    24                    4,3 

1999 1999-00  120                  50,0    25                    4,2 

2000 2000-01  171                  42,5    25                    0,0 

2001 2001-02  186                    8,8    25                    0,0 

2002 2002-03  150                 -19,4    25                    0,0 

2003 2003-04  156                    4,0    27                    8,0 

2004 2004-05  171                    9,6    26                   -3,7 

2005  2005-06  185                    8,2    27                    3,8 

2006 2006-07  205                  10,8    29                    7,4 

2007 2007-08  221                    7,8    28                   -3,6 

2008 2008-09  186                  -15,8     28                    0,0 

2009 2009-10  249                   33,9    26                   -7,1 

 

πλνιηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή θαηά ηελ 

πεξίνδν 1995-2009 

Αριθμού μελών ΔΕΠ:  23,81 % 

Αξηζκνύ εηζαγνκέλσλ θνηηεηώλ: 418,75 % 

Αναλογία: Μελών ΔΕΠ ππορ ενεπγούρ 

θοιηηηέρ 

Έηνο 1995-1996   1: 13,0 

Έηνο 1996-1997   1: 17,7 

Έηνο 1997-1998   1: 13,5 

Έηνο 1998-1999   1: 11,1 

Έηνο 1999-2000   1: 13,3 

Έηνο 2000-2001   1: 17,0 

Έηνο 2001-2002   1: 20,3 

Έηνο 2002-2003   1: 22,9 

Έηνο 2003-2004   1: 23,3 

Έηνο 2004-2005   1: 26,3 

Έηνο 2005-2006   1: 24,4 

Έηνο 2006-2007   1: 23,1 

Έηνο 2007-2008   1: 27,9 

Έηνο 2008-2009   1: 27,6 

Έηνο 2009-2010   1: 31,6 

ημείωζη: Κάζε έηνο, κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ απνθνίησλ ηνπ Λπθείνπ πνπ θαζνξίδεη ην ΤΠΔΠΘ όηη ζα 

εηζαρζεί ζε θάπνην παλεπηζηεκηαθό ηκήκα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ, εηζάγεηαη 

επί πλέον, πνζνζηό 5% επί ηνπ αξηζκνύ απηνύ γηα ιόγνπο πγείαο (λ.3794/09, άξζξν 35), 11% ιόγσ 

κεηεγγξαθώλ από άιια παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, 4% κέζσ θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ απνθνίησλ ΑΔΙ (λ. 

1865/89), 5% κέζσ θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ απνθνίησλ ΣΔΙ θαη 2% κέζσ θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ 

απνθνίησλ ζρνιώλ ππεξδηεηνύο θνηηήζεσο (λ.3027/2002), πεξίπνπ 5% Κύπξηνη θνηηεηέο (λ.2525/97), θαη 
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εθηόο πνζνζηώλ, νκνγελείο θαη αζιεηέο (λ.2525/97, λ.2725/99, ΤΑ. Φ152/Β6/1504/30-5-2001). Έηζη, ν 

αξηζκόο πνπ νξίδεη αξρηθά ην ΤΠΔΠΘ (θαη γηα ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο ήηαλ 220) πποζαςξάνεηαι 

κέρξη θαη πάλσ από 27%, πξάγκα πνπ γηα ην Σκήκα καο ζεκαίλεη όηη θαη γηα ην επόκελν αθαδεκατθό έηνο 

2010-2011 ν αξηζκόο ησλ εηζαγνκέλσλ θνηηεηώλ κπνξεί λα είλαη ηειηθά κέρξη θαη 280 αληί ησλ 80 πνπ 

έρνπκε πξνηείλεη (θαη ησλ 90 πνπ πξνηείλακε επί ζεηξά εηώλ) δειαδή, πάλσ από 300% μεγαλύηεπορ 

εθείλνπ πνπ πξνηείλακε! 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

           2008-2009 

     Χειμεπινό Εξάμηνο 

Φνηηεηέο πνπ αζθήζεθαλ:                      Δπίπεδν IV 170,   Δπίπεδν ΙΙ  195,    ύλνιν   365  

Δπόπηεο κέιε ΓΔΠ & ΠΓ407/80:          Δπίπεδν IV     8,   Δπίπεδν ΙΙ     6,     ύλνιν     14 

Βνεζνί δάζθαινη:                                  Δπίπεδν IV     3,   Δπίπεδν ΙΙ     6,    ύλνιν         9 

ρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ:           Δπίπεδν IV     7,    Δπίπεδν ΙΙ    6,    ύλνιν      13 

 

   Εαπινό Εξάμηνο 

Φνηηεηέο πνπ αζθήζεθαλ:                     Δπίπεδν IΙΙ 189,   Δπίπεδν Ι  191,      ύλνιν   380  

Δπόπηεο κέιε ΓΔΠ & ΠΓ407/80:         Δπίπεδν IΙΙ     8,   Δπίπεδν Ι     5,      ύλνιν     13 

Βνεζνί δάζθαινη                                   Δπίπεδν IΙΙ     8,   Δπίπεδν Ι     5,      ύλνιν       9 

(4 ζε δύν επίπεδα ηαπηόρξνλα):           

ρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ:          Δπίπεδν IΙΙ      8,   Δπίπεδν Ι     5,    ύλνιν      13 

 

πλνιηθόο αξηζκόο ζρνιείσλ Ρεζύκλνπ:  13 

 

           2009-2010 

     Χειμεπινό Εξάμηνο 

Φνηηεηέο πνπ αζθήζεθαλ:                      Δπίπεδν IV 196,   Δπίπεδν ΙΙ  186,    ύλνιν   382  

Δπόπηεο κέιε ΓΔΠ & ΠΓ407/80:          Δπίπεδν IV     8,   Δπίπεδν ΙΙ     6,     ύλνιν     14 

Βνεζνί δάζθαινη:                                  Δπίπεδν IV     4,   Δπίπεδν ΙΙ     6,    ύλνιν         7 

(3 ζε δύν επίπεδα ηαπηόρξνλα): 

ρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ:           Δπίπεδν IV     9,    Δπίπεδν ΙΙ    6,    ύλνιν      15 

(2 ζηελ ύπαηζξν) 

 

    Εαπινό Εξάμηνο 

Φνηηεηέο πνπ αζθνύληαη:                      Δπίπεδν IΙΙ 183,   Δπίπεδν Ι  180,      ύλνιν   363  

Δπόπηεο κέιε ΓΔΠ & ΠΓ407/80:         Δπίπεδν IΙΙ     9,   Δπίπεδν Ι     5,      ύλνιν     14 

Βνεζνί δάζθαινη                                   Δπίπεδν IΙΙ     8,   Δπίπεδν Ι     5,      ύλνιν       9 

(4 ζε δύν επίπεδα ηαπηόρξνλα):           

ρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη:          Δπίπεδν IΙΙ      7,   Δπίπεδν Ι     5,    ύλνιν      12 

 

πλνιηθόο αξηζκόο ζρνιείσλ Ρεζύκλνπ:  13 
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ΠΙΝΑΚΑ 3: Απιθμόρ Αποζπαζμένων Δκπαιδεςηικών ζηο ΠΣΓΔ ηος Παν/μίος Κπήηηρ 

 

Έηορ Ππωηοβάθμια 

Δκπ/ζη 

Γεςηεποβάθμια 

Δκπ/ζη 

Αναλογία μελών ΓΔΠ ππορ 

ενεπγούρ θοιηηηέρ 

2000-2001 10 4 1: 17,0 

2001-2002 12 4 1: 20,3 

2002-2003 10 4 1: 22,9 

2003-2004 11 4 1: 23,3 

2004-2005 11 5 1: 26,3 

2005-2006 13 4 1: 24,4 

2006-2007 13 7 1: 23,1 

2007-2008 14 5 1: 27,9 

2008-2009 11 3 1: 27,6 

2009-2010 9 2 1: 31,6 
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                                                              Ρέθςμνο  24-3-2010 

Απιθ. Ππωη. 1455 

Πξνο: κ. . Παπαμαηθαιάκη 

Αληηπξύηαλε Αθαδεκατθώλ  

Τπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο  

 
Κύξηε Αληηπξύηαλε, 

 

ε εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο 275
εο

/18-3-2010 ζπλεδξίαζεο ηεο πγθιήηνπ, παξαζέησ πην 

θάησ ηα αηηήκαηα ηνπ Σκήκαηόο καο γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ επεηγνπζώλ αλαγθώλ ηνπ ζε 

πξνζσπηθό όισλ ησλ θαηεγνξηώλ. 

 

1. Καηανομή νέων θέζεων ΔΕΠ 

(α) Σν Σκήκα καο έρεη 26 κέιε ΓΔΠ θαη 1 κέινο ΓΔΠ ππό δηνξηζκό.  

(β) Μηα νέα ζέζε ΓΔΠ είλαη ππό πιήξσζε (δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ησλ πξαθηηθώλ εθινγήο). 

(γ) Σν Σκήκα έιαβε απηή ηελ νέα ζέζε ΓΔΠ ην 2004 θαη έκηοηε δεν έσει λάβει άλλη νέα θέζη.  

ημείωζη: Η θαζπζηέξεζε ζηελ πιήξσζή ηεο νθείιεηαη (1) ζηελ αδπλακία ζπγθξόηεζεο 

ηξηκεινύο επηηξνπήο ζην αξρηθό αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο, ιόγσ ησλ δηαξθώλ παξαηηήζεσλ ησλ 

κειώλ ηεο επηηξνπήο πνπ νξηδόηαλ, (2) ζηνλ ζαλάηνπ ηνπ κνλαδηθνύ ππνςεθίνπ ην 2006, (3) ζηελ 

επαλαπξνθήξπμε ηεο ζέζεο ζε άιιν αληηθείκελν θαη (4) ζε ππεξβνιηθή θαζπζηέξεζε ζηελ ζύληαμε 

ηεο λέαο εηζεγεηηθήο έθζεζεο εθ κέξνπο ησλ κειώλ ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο.  

Βάζεη ηεο απόθαζεο ηεο πγθιήηνπ ην Σκήκα ζα πξέπεη λα ιάβεη 1 λέα ζέζε ΓΔΠ είηε ην 2010, 

είηε ην 2011, αλάινγα κε ην αλ είλαη κέζα ζηα 8 πξώηα ηκήκαηα κε ηνλ κεγαιύηεξν ρξόλν αλακνλήο 

λέαο ζέζεο, θαη ζα δηεθδηθήζεη επί πιένλ ζέζεηο γηα ην 2012 από ηηο 2 πνπ ζα δηαηεζνύλ ζηελ ρνιή 

Δπηζηεκώλ Αγσγήο, βάζεη ησλ αθνινύζσλ θξηηεξίσλ: 

(1) Η ππάξρνπζα αλαινγία θνηηεηώλ αλά κέινο ΓΔΠ πξνζκεηξώληαο θαη ηα ππό δηνξηζκό κέιε ΓΔΠ. 

(2) Σν πόηε έλα Σκήκα πήξε λέεο ζέζεηο ΓΔΠ θαη πόζεο ήηαλ νη λέεο ζέζεηο απηέο (εμεηάδνληαο ηα 

ηειεπηαία 5 ρξόληα). 

(3) Οη ζέζεηο ησλ νπνίσλ ε πιήξσζε εθθξεκεί γηα θαηξό ιόγσ επαλαιακβαλόκελσλ άγνλσλ εθινγώλ, 

ή  δηαθόξσλ εηδώλ θσιπζηεξγίαο.  

(4) Δηδηθέο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη ηδηαίηεξα κε ην πξόγξακκα πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ θαη ηνπο 

εξεπλεηηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

2. Καηανομή νέων θέζεων ΕΕΔΙΠ 

(α) Σν Σκήκα δηαζέηεη 4 κέιε ΔΔΓΙΠ (3 θιάδνπ Ι θαη 1 θιάδνπ ΙΙ) . 

(β) Η κεηαβνιή ηνπ αξηζκνύ κειώλ ΔΔΓΙΠ από ην 2000 κέρξη ζήκεξα είλαη από 5 ζε 4 ιόγσ 

ζπληαμηνδόηεζεο (1 ζέζε), ζαλάηνπ (1 ζέζε) θαη λένπ δηνξηζκνύ (1 ζέζε). 

(γ) Σν Σκήκα έρεη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ζε κέιε ΔΔΓΙΠ, ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ πνπ πεξηιακβάλεη απηνδύλακα καζήκαηα εηθαζηηθώλ ηερλώλ, κνπζηθήο θαη θπζηθήο αγσγήο 

πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ πξέπεη λα δηδάζθνληαη από κέιε ΔΔΓΙΠ θιάδνπ Ι. Σαπηόρξνλα έρεη 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζε αξθεηά καζήκαηα Φπζηθήο, Βηνινγίαο θαη Πιεξνθνξηθήο, πνπ απαηηνύλ 

ππνζηήξημε από κέιε ΔΔΓΙΠ θιάδνπ ΙΙ.  

(δ) Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηόο καο πεξηιακβάλεη κηα ηδηαίηεξα απαηηεηηθή, 

ππνρξεσηηθή ρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε γηα θάζε θνηηεηή, δηάξθεηαο 4 δηαδνρηθώλ εμακήλσλ ζε 

ζρνιεία ηεο πόιεο θαη ηεο ππαίζξνπ, γηα πεξίπνπ 360-380 θνηηεηέο αλά εμάκελν. Πξόθεηηαη γηα 

ζεκαληηθό πνηνηηθό ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο, πνπ αλέθαζελ απνηεινύζε 

ηελ ζεηηθή εηδνπνηό δηαθνξά ησλ ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο από ηα άιια νκνεηδή ηκήκαηα. Μέρξη 

ζήκεξα, ην επίπνλν έξγν ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ θνηηεηώλ θαη ηεο όιεο νξγάλσζεο ηεο άζθεζεο 

γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ όκσο 

ιόγσ ηεο δξαζηηθήο κείσζεο ζην κηζό ησλ απνζπάζεσλ γηα ην 2010-11, ζα νδεγήζεη ακεηάθιεηα 

ζηελ θαηάξγεζε κέξνπο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (ηα πξνβιήκαηα έρνπλ εθηεζεί ιεπηνκεξώο ζηελ ππ’ 

αξηζκ. 1421/12-3-10 επηζηνιή καο πξνο ηελ Τπνπξγό Παηδείαο, ε νπνία ζαο έρεη θνηλνπνηεζεί). Η 

εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο επηθνπξηθνύ έξγνπ από λέα κέιε ΔΔΓΙΠ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα 
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ηελ νξηζηηθή ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ηαιαλίδεη ην Σκήκα εδώ θαη ρξόληα, ιόγσ ηεο ππάξρνπζαο 

αβεβαηόηεηαο θάζε ρξόλν γηα ηνλ αξηζκό ησλ απνζπάζεσλ πνπ ζα εγθξηζνύλ. 

(ε) Με βάζε ηνλ Ν.3794/09, άξζξν 23, νη ζέζεηο ΔΔΓΙΠ θαη ΔΣΔΠ πνπ θελώλνληαη γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν επαλαπξνθεξύζζνληαη εληόο έηνπο. Άξα, δηνξζώλνληαο ην πξνεγνύκελν άδηθν 

λνκηθό θαζεζηώο, ζύκθσλα κε ην νπνίν ραλόηαλ νη πηζηώζεηο γηα ηηο ζέζεηο πνπ θελώλνληαλ, δίλεηαη 

πηα ε δπλαηόηεηα ζηα Σκήκαηα λα δηαηεξνύλ ηηο ζέζεηο πνπ είραλ, επαλαπξνθεξύζζνληαο όζεο 

θελώλνληαη. 

(ζη) Οη θελσζείζεο ζέζεηο ΔΔΓΙΠ ζην Σκήκα αθνξνύζαλ πξνζσπηθό πνπ ζεξάπεπε αληηθείκελα 

απνιύησο απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο (καζήκαηα 

Δηθαζηηθώλ θαη καζήκαηα Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο), ηα νπνία θαιύπηνληαη από ην 2006 

θαη 2005 αληίζηνηρα κε ζπκβαζηνύρνπο βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80. Σαπηόρξνλα, νη πηζηώζεηο γηα 

ζπκβαζηνύρνπο βάζεη ησλ ΠΓ 407/80 ζα κεηώλνληαη εηεζίσο θαη ζηαδηαθά θαηά 63 % κέρξη ην 2012. 

(δ) ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηεο πγθιήηνπ, πηνζεηήζεθε σο θξηηήξην λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα 

ζηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ΔΔΓΙΠ ηκεκάησλ θαη ζρνιώλ πνπ ράζεθαλ θαηά ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα 

θαη νη νπνίεο θάιππηαλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα δνζνύλ ζην Σκήκα ηνπιάρηζηνλ δύο θέζειρ ΔΔΓΙΠ ώζηε να 

καλςθθούν οι δύο θέζειρ για ηιρ οποίερ σάθηκε η πίζηωζη ιόγσ απνρώξεζεο από ηελ ππεξεζία 

θαη μία νέα θέζη γηα θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθώλ ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ, 

ζηα πιαίζηα ηνπ ηεηξαεηνύο πξνγξακκαηηζκνύ 2008-2012. 

Οη ζέζεηο ΔΔΓΙΠ πνπ ζα δνζνύλ ζην Σκήκα κπνξεί λα θαιύπηνπλ θαη αλάινγεο αλάγθεο ηνπ 

Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, ηόζν ζε καζήκαηα θαιιηηερληθώλ, κνπζηθήο θαη 

θπζηθήο αγσγήο, όζν θαη ζηηο αλάγθεο ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 

3. Καηανομή νέων θέζεων ΕΣΕΠ 
(α) Σν Σκήκα δηαζέηεη 3 κέιε ΔΣΔΠ γηα ηα 4 ζεζκνζεηεκέλα εξγαζηήξηα ηνπ: Από έλα ζε θάζε 

έλα από ηα ηξία παιαηόηεξα εξγαζηήξηα, ελώ έλα πξόζθαηα ζεζκνζεηεκέλν εξγαζηήξην δελ έρεη ζέζε 

ΔΣΔΠ θαη έλα κέινο ΔΣΔΠ θαιύπηεη και πάγηεο δηδαθηηθέο αλάγθεο ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ, 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 20 παξ. (ε) ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο). 

(β) Η κεηαβνιή ησλ κειώλ ΔΣΔΠ από ην 2000 κέρξη ζήκεξα είλαη από 2 ζε 3 θαη ε ηειεπηαία 

ζέζε ΔΣΔΠ δόζεθε ην 2004. 

(γ) Σν Σκήκα δηαζέηεη εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα πνπ απαηηνύλ θαη ππνδνκέο θαη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό (εξγαζηήξηα Φπζηθήο, Υεκείαο, Βηνινγίαο, Η/Τ, Σερλνινγίεο εθπαίδεπζεο, 

ηειεπηκόξθσζεο θιπ) 

(δ) Σν Σκήκα έρεη εθθξάζεη πξνο ηελ Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεθκεξησκέλα ηηο πηεζηηθέο 

αλάγθεο ηνπ ήδε από ην 2005 (έγγξαθν ππ’ αξηζκόλ 535/1-1-2005 πξνο ηελ Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ γηα 7 

ζπλνιηθά ζέζεηο ΔΣΔΠ) 

(ε) Σν Σκήκα θαιύπηεη κέξνο ησλ αλαγθώλ ηνπ ζε ππνζηήξημε δηθηπαθώλ ππεξεζηώλ, ρξεζηώλ 

Η/Τ θαη εξγαζηεξίσλ κε δύν ζπκβαζηνύρνπο βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80 από ην 2006. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη ζηα πιαίζηα ηνπ ηεηξαεηνύο πξνγξακκαηηζκνύ 2008-2012, λα 

δνζνύλ δύο νέερ θέζειρ ΔΣΔΠ ζην Σκήκα  γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ αλαγθώλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ.  

 
4. Γενικόηεπα θέμαηα ζσεηικά με ηην καηανομή ηων νέων θέζεων πποζωπικού 
Με αθνξκή ηελ ιεπηνκεξή ζπδήηεζε ζηελ πξόζθαηε ζπλεδξίαζε ηεο πγθιήηνπ, ζρεηηθά κε ηηο 

ππάξρνπζεο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζα ήζεια σο κέινο ηεο πγθιήηνπ, λα θαηαζέζσ εγγξάθσο 

νξηζκέλα αηηήκαηα, βάζεη θαη ελόο εθ ησλ θξηηεξίσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηελ ύγθιεην γηα ηελ 

θαηαλνκή ησλ κειώλ ΔΣΔΠ, δειαδή, λα δνζνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα ζέζεηο πνπ εμππεξεηνύλ 

εξγαζηεξηαθέο δομέρ εςπύηεπερ ελόο αθαδεκατθνύ ηκήκαηνο, εμνηθνλνκώληαο έηζη αλζξώπηλνπο 

πόξνπο: 

1 θέζη μέλοςρ ΔΣΔΠ σο ππεύζπλνπ ζπζηεκάησλ ήρνπ θαη εηθόλαο ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε ζην 

Ρέζπκλν, γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο ειάρηζηεο θαη' αξρήλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηελ δηνξγάλσζε 

ζπλεδξίσλ, δηαιέμεσλ, εθδειώζεσλ (π.ρ. νξθσκνζίεο) θιπ. Η ζέζε απηή είλαη απνιύησο απαξαίηεηε, 

πξνθεηκέλνπ λα μεθύγνπκε από ζπρλά δπζάξεζηεο θαη ζιηβεξέο θαηαζηάζεηο πνπ δνύκε αθόκα, 

ηδηαίηεξα ζε καδηθέο εθδειώζεηο όπσο είλαη νη νξθσκνζίεο θνηηεηώλ, ησλ νπνίσλ ε ηερληθή 

ππνζηήξημε αθήλεηαη ζε εληειώο ηπραίνπο παξάγνληεο! 
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3 θέζειρ μελών ΔΣΔΠ γηα ηελ ππνδνκή ζπζηεκάησλ & δηθηύσλ ζην Ρέζπκλν (όπσο είρε 

δηαηππσζεί ζηελ αξρηθή εηζήγεζε ηνπ ηέσο Αληηπξύηαλε θ. Κηηζόπνπινπ) 

Θέζειρ ΔΣΔΠ γηα ηελ θεληξηθή ηερληθή ππνζηήξημε ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζην 

ΚΔΜΔ ζην Ρέζπκλν. Ο αθξηβήο αξηζκόο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί κεηά ηελ ηειηθή απόθαζε γηα ηελ 

επηινγή ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην ΚΔΜΔ.  

 
Γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε είκαη ζηελ δηάζεζή ζαο. 

 

Με εθηίκεζε 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο  

 

 

Κώζηαο Σδαλάθεο 

Καζεγεηήο 
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Ρέθςμνο 14/4/2010 

  

Απιθ. Ππωη. 1496    

                 

Ππορ:  

Γ/λζε ρεδηαζκνύ & Πξνγξακκαηηζκνύ, Σκήκα 

ηαηηζηηθήο & Μειεηώλ, Παλ/κίνπ Κξήηεο 

 

Θέμα: ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ποπείαρ ηος ΠΣΔΕ ηην ηελεςηαία διεηία 

σεηικό: απιθμ. ππωη. 1420/11-3-2010 έγγπαθο ηος ΠΣΔΕ ππορ Δ/νζη σεδιαζμού & 

Ππογπαμμαηιζμού, Σμήμα ηαηιζηικήρ & Μελεηών, Παν/μίος Κπήηηρ 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο εγγξάθνπ καο, ζπλνςίδνπκε πην θάησ ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

Σκήκαηνο κε έκθαζε ζηελ ηειεπηαία δηεηία: 

1. Απιθμόρ θοιηηηών και μελών ΔΕΠ & ζσεηικέρ αναλογίερ 

(α) Όπσο πξνθύπηεη αλαιπηηθόηεξα θαη από ηνλ επηζπλαπηόκελν πίλαθα, θαηά ηελ πεξίνδν 1995-

2009 ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ήηαλ 23,81% θαη ε αληίζηνηρε αύμεζε 

ηνπ αξηζκνύ ησλ εηζαγνκέλσλ θνηηεηώλ 418,75%, κε απνηέιεζκα ε αλαινγία αξηζκνύ κειώλ ΓΔΠ 

πξνο ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ενεπγών πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ λα κεηαβιεζεί από 1:13 ζε 1:31,6!  

(β) Καηά ηελ δηεηία 2007-2009 ε αλαινγία αξηζκνύ κειώλ ΓΔΠ πξνο ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ 

πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ κεηαβιήζεθε από 1:27,9 ζε 1:31,6. Με βάζε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα όια 

ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ηνπ Μαξηίνπ 2010, ην Σκήκα βξίζθεηαη ζηελ 14
ε
 ζέζε κεηαμύ ησλ 17 

ηκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, σο πξνο απηό ηνλ δείθηε. 

3. Πποζωπικό και νέερ θέζειρ 

(α) Σν Σκήκα δελ έρεη ιάβεη νέα ζέζε ΓΔΠ από ην 2004 (ε ηειεπηαία πξνεξρόηαλ από ηνλ εηήζην 

πξνγξακκαηηζκό 2004-2005). 

(β) Σν Σκήκα δελ έρεη ιάβεη νέα ζέζε ΔΔΓΙΠ από ην 2000. Αληίζεηα, ε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνύ 

κειώλ ΔΔΓΙΠ από ην 2000 κέρξη ζήκεξα είλαη από 5 ζε 4 ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο (1 ζέζε), ζαλάηνπ 

(1 ζέζε) θαη λένπ δηνξηζκνύ (1 ζέζε). 

(γ) Σν Σκήκα δελ έρεη ιάβεη νέα ζέζε ΔΣΔΠ από ην 2004. Η κεηαβνιή ησλ κειώλ ΔΣΔΠ από ην 

2000 κέρξη ζήκεξα είλαη από 2 ζε 3 γηα ηα ηέζζεξα ζεζκνζεηεκέλα εξγαζηήξηά ηνπ. 

3. Ππόγπαμμα ποςδών και δςζλειηοςπγίερ  

(α) Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δπζιεηηνπξγίεο, ζε όηη αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδώλ (ιόγσ ηνπ αζθπθηηθά κεγάινπ αξηζκνύ θνηηεηώλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, αδπλακίαο 

ζηελήο παξαθνινύζεζεο ησλ ζεκηλαξηαθώλ θαη πηπρηαθώλ εξγαζηώλ ησλ θνηηεηώλ, ηεο πινπνίεζεο 

εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ πιεξνθνξηθή, απξόζθνπηεο πινπνίεζεο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο, θιπ) θαη ηελ απξόζθνπηε εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ κειώλ 

ΓΔΠ. Αο ζεκεησζεί όηη ην Σκήκα καο δηαζέηεη ηέζζεξα ζεζκνζεηεκέλα εξγαζηήξηα πνπ απαηηνύλ 

κηθξή αλαινγία θνηηεηώλ αλά δηδάζθνληα, όπσο θαη ζηα πεξηζζόηεξα ηκήκαηα ζρνιώλ ζεηηθώλ 

επηζηεκώλ θαη πνιπηερλείνπ.  

(β) Ωο εθ ηνύηνπ, ην Σκήκα αδπλαηώληαο λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά εθπιεξώλνληαο ηελ 

απνζηνιή ηνπ:  

(1) Ανέζηειλε δύο θοπέρ ηην έναπξη λειηοςπγίαρ ηων μαθημάηων ηνπ θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 

2008-2009, πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ νη απαξαίηεηεο πηζηώζεηο ζπκβαζηνύρσλ δηδαζθόλησλ βάζεη ηνπ 

ΠΓ407/80 θαη απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ Α’βάζκηαο & Β’βάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ θαη ηεο ζηνηρεηώδνπο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ. 

(2) Αναγκάζηηκε λα θαηαξγήζεη γηα ην 2009-2010 ηνλ από ην 1997 ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα ηεο 

εθπόλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, θαη πξνέβε θαη ζε άιιεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζεκηλαξηαθώλ καζεκάησλ, γεγνλόο πνπ απαιείθεη πνηνηηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ζπληζηώληαο ζαθή ςποβάθμιζη ηος επιπέδος 

ζποςδών ησλ 1000 θαη πιένλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο. 

(3) Αδπλαηεί λα πινπνηήζεη ηελ ρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηώλ, όπσο έθαλε από ηελ 

ίδξπζε ηνπ κέρξη ζήκεξα, ζε ηέζζεξα επίπεδα, πινπνηνύκελα ζε ηέζζεξα δηαδνρηθά εμάκελα 

ζπνπδώλ γηα θάζε θνηηεηή. Η κεγάιε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο απηήο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πςειήο 

πνηόηεηαο επόπηεπζε από ηνπο δηδάζθνληεο ζην Σκήκα κε ηελ βνήζεηα θαη ησλ εθάζηνηε 

απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, είλαη έλαο από 

ηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο πνπ ην Σκήκα καο δηαθξίλεηαη ζε όηη αθνξά ηελ πνηόηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνπηπρηαθνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. ρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ έθηαζε 

ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο. 

 

Με εθηίκεζε 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

 

Κσλ/λνο Σδαλάθεο 

Καζεγεηήο 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Ποζοηικά ζηοισεία ζσεηικά με ηο Π.Σ.Γ.Δ. ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ 

ΠΙΝΑΚΑ 1: Μέλη ΓΔΠ – Φοιηηηέρ: ςγκπιηικά ζηοισεία 

 

Έηορ ειζαγωγήρ 

Ππωηοεηείρ Φοιηηηέρ  

(κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ κεηεγγξαθέλησλ) 

                                 

                               Αξηζκόο   εηήζηα 

κεηαβνιή (%) 

Μέλη ΓΔΠ καηά ηο έηορ 

ειζαγωγήρ 

Αξηζκόο      εηήζηα 

κεηαβνιή      

                           (%) 

1995 1995-96    48             21                    

1996 1996-97    67                  36,7    22                    4,8 

1997 1997-98     73                    9,0    23                    4,5 

1998 1998-99    80                    9,6    24                    4,3 

1999 1999-00  120                  50,0    25                    4,2 

2000 2000-01  171                  42,5    25                    0,0 

2001 2001-02  186                    8,8    25                    0,0 

2002 2002-03  150                 -19,4    25                    0,0 

2003 2003-04  156                    4,0    27                    8,0 

2004 2004-05  171                    9,6    26                   -3,7 

2005 2005-06  185                    8,2    27                    3,8 

2006 2006-07  205                  10,8    29                    7,4 

2007 2007-08  221                    7,8    28                   -3,6 

2008 2008-09  186                  -15,8     28                    0,0 

2009 2009-10  249                   33,9    26                   -7,1 

 

πλνιηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή θαηά ηελ 

πεξίνδν 1995-2009 

Αξηζκνύ κειώλ ΓΔΠ:  23,81 % 

Αξηζκνύ εηζαγνκέλσλ θνηηεηώλ: 418,75 % 

Αναλογία: Μελών ΔΕΠ ππορ ενεπγούρ 

θοιηηηέρ 

Έηνο 1995-1996   1: 13,0 

Έηνο 1996-1997   1: 17,7 

Έηνο 1997-1998   1: 13,5 

Έηνο 1998-1999   1: 11,1 

Έηνο 1999-2000   1: 13,3 
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Έηνο 2000-2001   1: 17,0 

Έηνο 2001-2002   1: 20,3 

Έηνο 2002-2003   1: 22,9 

Έηνο 2003-2004   1: 23,3 

Έηνο 2004-2005   1: 26,3 

Έηνο 2005-2006   1: 24,4 

Έηνο 2006-2007   1: 23,1 

Έηνο 2007-2008   1: 27,9 

Έηνο 2008-2009   1: 27,6 

Έηνο 2009-2010   1: 31,6 

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

           2008-2009 

     Χειμεπινό Εξάμηνο 

Φνηηεηέο πνπ αζθήζεθαλ:                      Δπίπεδν IV 170,   Δπίπεδν ΙΙ  195,    ύλνιν   365  

Δπόπηεο κέιε ΓΔΠ & ΠΓ407/80:          Δπίπεδν IV     8,   Δπίπεδν ΙΙ     6,     ύλνιν     14 

Βνεζνί εθπαηδεπηηθνί:                           Δπίπεδν IV     3,   Δπίπεδν ΙΙ     6,    ύλνιν         9 

ρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ:           Δπίπεδν IV     7,    Δπίπεδν ΙΙ    6,    ύλνιν      13 

    Εαπινό Εξάμηνο 

Φνηηεηέο πνπ αζθήζεθαλ:                     Δπίπεδν IΙΙ 189,   Δπίπεδν Ι  191,      ύλνιν   380  

Δπόπηεο κέιε ΓΔΠ & ΠΓ407/80:         Δπίπεδν IΙΙ     8,   Δπίπεδν Ι     5,      ύλνιν     13 

Βνεζνί εθπαηδεπηηθνί:                          Δπίπεδν IΙΙ     8,   Δπίπεδν Ι     5,      ύλνιν       9 

(4 ζε δύν επίπεδα ηαπηόρξνλα):           

ρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ:          Δπίπεδν IΙΙ      8,   Δπίπεδν Ι     5,    ύλνιν      13 

 

πλνιηθόο αξηζκόο ζρνιείσλ Ρεζύκλνπ:  13 

 

           2009-2010 

     Χειμεπινό Εξάμηνο 

Φνηηεηέο πνπ αζθήζεθαλ:                      Δπίπεδν IV 196,   Δπίπεδν ΙΙ  186,    ύλνιν   382  

Δπόπηεο κέιε ΓΔΠ & ΠΓ407/80:          Δπίπεδν IV     8,   Δπίπεδν ΙΙ     6,     ύλνιν     14 

Βνεζνί εθπαηδεπηηθνί:                            Δπίπεδν IV     4,   Δπίπεδν ΙΙ     6,    ύλνιν        7 

(3 ζε δύν επίπεδα ηαπηόρξνλα): 

ρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ:           Δπίπεδν IV     9,    Δπίπεδν ΙΙ    6,    ύλνιν      15 

(2 ζηελ ύπαηζξν) 

    Εαπινό Εξάμηνο 

Φνηηεηέο πνπ αζθνύληαη:                      Δπίπεδν IΙΙ 183,   Δπίπεδν Ι  180,      ύλνιν   363  

Δπόπηεο κέιε ΓΔΠ & ΠΓ407/80:         Δπίπεδν IΙΙ     9,   Δπίπεδν Ι     5,      ύλνιν     14 

Βνεζνί εθπαηδεπηηθνί:                           Δπίπεδν IΙΙ     8,   Δπίπεδν Ι     5,      ύλνιν       9 

(4 ζε δύν επίπεδα ηαπηόρξνλα):           

ρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη:            Δπίπεδν IΙΙ     7,   Δπίπεδν Ι     5,       ύλνιν    12 

 

πλνιηθόο αξηζκόο ζρνιείσλ Ρεζύκλνπ:  13 

 


