
 1 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο 

 

 

 

Παηδαγσγηθό Σκήκα 

Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο 
 

 

 

 

 

ΔΚΘΔΖ  

ΔΧΣΔΡΗΚΖ  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
 

 

Αθαδεκατθνύ έηνπο  

2007-2008 
 

 

 

 

 

 

Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
Πξόινγνο 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
  

Ζ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 



 2 

1.1. Πενζβναθή ηαζ ακάθοζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ εζςηενζηήξ αλζμθυβδζδξ ζημ Σιήια         1.1.1. 

Πδβέξ απυ ηζξ μπμίεξ ακηθήεδηακ πθδνμθμνίεξ 

1.2. Ακάθοζδ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ εζςηενζηήξ αλζμθυβδζδξ 

1.3. Πνμηάζεζξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
  

Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο 

2.1. Γεςβναθζηή εέζδ ημο Σιήιαημξ 

2.2. Ηζημνζηυ ηδξ ελέθζλδξ ημο Σιήιαημξ 

2.3. ημπυξ, ζηυπμζ ηαζ θοζζμβκςιία ημο Σιήιαημξ – Μέθδ Γ.Δ.Π. η.θπ. 

 2.3.1. Λμζπυ δζδαηηζηυ πνμζςπζηυ ηαηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008 

2.4. Γζμίηδζδ ημο Σιήιαημξ 

 2.4.1. Δπζηνμπέξ ημο Σιήιαημξ 

 2.4.2. Δζςηενζημί Κακμκζζιμί θεζημονβίαξ ημο Σιήιαημξ 

 2.4.3. Γζάνενςζδ ημο Σιήιαημξ 

 2.4.3.1. Δηπαζδεοηζηά ηαζ Δνεοκδηζηά Δνβαζηήνζα 

 2.4.3.2. Πανυκ ηαζ ιέθθμκ ηςκ Δνβαζηδνίςκ ημο Σιήιαημξ 

2.5. Πεζναιαηζηυ Νδπζαβςβείμ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
  

Πξόγξακκα πνπδώλ 

3.1. Πνυβναιια Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ 

 3.1.1. Κακμκζζιυξ Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ 

 3.1.2. Απακηήζεζξ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζηα ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε ημ    Πνυβναιια 

Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ 

3.2. Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ 

 3.2.1. Κακμκζζιυξ ημο Πνμβνάιιαημξ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ 

 3.2.2. Απακηήζεζξ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζηα ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε ημ     

      Πνυβναιια  

3.3. Πνυβναιια Γζδαηημνζηχκ πμοδχκ 

 3.3.1. Κακμκζζιυξ ηςκ Γζδαηημνζηχκ πμοδχκ 

 3.3.2. Απακηήζεζξ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζηα ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε ημ     

      Πνυβναιια Γζδαηημνζηχκ πμοδχκ 

3.4. Πνυβναιια πμοδχκ Μεηεηπαίδεοζδξ. Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ 

 3.4.1. Ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία ημο Γζδαζηαθείμο Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ.       

       Κακμκζζιυξ πμοδχκ 

 3.4.2. Πναβιαημπμζμφιεκδ εκδιένςζδ ζπεηζηά ιε ημ Γζδαζηαθείμ 

 3.4.3. Πνμμπηζηέξ ακάπηολδξ ημο Γζδαζηαθείμο 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
 

Γηδαθηηθό έξγν 

4.1. Απακηήζεζξ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζηα ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε ημ δζδαηηζηυ ημοξ        

 ένβμ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
  

Δξεπλεηηθό έξγν 

5.1. Δπζζηδιμκζηά ζοκέδνζα, ζοιπυζζα, διενίδεξ ηαζ δζαθέλεζξ πμο δζμνβάκςζε   

 ημ Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ   



 3 

5.2. Δπζπμνδβμφιεκα ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα 

5.3. Γναζηδνζυηδηεξ ηςκ Δνβαζηδνίςκ ημο Σιήιαημξ 

 5.3.1 Απμθμβζζιυξ ημο ένβμο ηςκ Δνβαζηδνίςκ βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ    

     2006-2007 

 5.3.2 Πνμβναιιαηζζιυξ ημο ένβμο ηςκ Δνβαζηδνίςκ βζα ημ αηαδδιασηυ    

      έημξ   2007- 2008 

5.4. Πδβέξ εκδιένςζδξ (αζαθζμεήηεξ, ανπεία ηαζ αάζεζξ αζαθζμβναθζηχκ δεδμιέ  

 κςκ) πμο δζαπεζνίγεηαζ ηαζ ακαπηφζζεζ ημ Σιήια 

5.5. Δνεοκδηζηή δναζηδνζυηδηα ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ημο Π.Σ.Π.Δ. 

 5.5.1. Δπζζηδιμκζηέξ δδιμζζεφζεζξ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. 

 5.5.2. Ακαβκχνζζδ ηδξ ένεοκαξ πμο βίκεηαζ ζημ Π.Σ.Π.Δ. Πακεπζζηδιίμο    

      Κνήηδξ 

5.6. οιιεημπή θμζηδηχκ ηαζ ελςηενζηχκ ζοκενβαηχκ ζηδκ ένεοκα 

5.7. Δνεοκδηζηέξ οπμδμιέξ ημο Π.Σ.Π.Δ. Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν
  

ρέζεηο κε θνηλσληθνύο / πνιηηηζηηθνύο / παξαγσγηθνύο (ΚΠΠ) θνξείο 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ν
  

ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
ν
  

Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
ν
  

πκπεξάζκαηα 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10
ν
  

ρέδηα βειηίσζεο 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Παξάξηεκα Α΄ Πίκαηεξ Απμηεθεζιάηςκ 

Παξάξηεκα Β΄ Δνςηδιαημθυβζμ 

Παξάξηεκα Γ΄ Δπζηνμπέξ ημο Σιήιαημξ 

Παξάξηεκα Γ΄ Δνβαζηήνζα ημο Σιήιαημξ 

Παξάξηεκα Δ΄ Οδδβυξ Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ 

Παξάξηεκα η΄ Μαεήιαηα Πνμπηοπζαημφ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ 

Παξάξηεκα Ε΄ Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ. Βαζζηέξ δζαηάλεζξ ηαζ    

    Δζςηενζηυξ Κακμκζζιυξ 

Παξάξηεκα Ζ΄ Μαεήιαηα Μεηαπηοπζαημφ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ. 

Παξάξηεκα Θ΄Κακμκζζιυξ πμοδχκ ηαζ Δζςηενζηυξ Κακμκζζιυξ ημο     

    Γζδαζηαθείμο Νδπζαβςβχκ  

Παξάξηεκα Η΄ Μαεήιαηα Γζδαζηαθείμο Νδπζαβςβχκ 

Παξάξηεκα Κ΄ Καηάθμβμξ δζμνβακςιέκςκ επζζηδιμκζηχκ ζοκεδνίςκ 

Παξάξηεκα Λ΄Δπζζηδιμκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ 

 

 

 

 



 4 

 
ΠΡΟΛΟΓΟ  

 
Σμ Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ηδξ πμθήξ Δπζζηδιχκ Αβςβήξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ πανμοζζάγεζ ηδκ πνχηδ Έηεεζδ Δζςηενζηήξ Αλζμθυβδζδξ, ζηδκ μπμία 

απμηζιήεδηε ηαζ ηαηαβνάθδηε ζοζηδιαηζηά, ακαθοηζηά ηαζ ιε ηδ πνήζδ ηαηά ημ δοκαηυ 

ακηζηεζιεκζηχκ ηνζηδνίςκ ημ δζδαηηζηυ, επζζηδιμκζηυ ή άθθμ ένβμ πμο επζηεθέζηδηε ζημ Σιήια 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηεθεοηαίαξ πεκηαεηίαξ.  

Κμζκή δζαπίζηςζδ υθςκ είκαζ υηζ ημ Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ θεζημονβεί ςξ έκα επζζηδιμκζηά πμθοζοθθεηηζηυ Σιήια, ημ μπμίμ 

εηπθδνχκεζ ημ ζημπυ ημο ηαθθζενβχκηαξ ηαζ πνμάβμκηαξ ηζξ Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ. Κονίανπδ 

εέζδ ζ‟ αοηυ έπεζ δ Παζδαβςβζηή Δπζζηήιδ, δ μπμία, πθαζζζςιέκδ ηαζ  απυ άθθεξ επζζηήιεξ, 

απμηεθεί ααζζηή δζαπνμκζηή επζθμβή ημο Σιήιαημξ, ζοιααηή ιε ημοξ ζημπμφξ ημο. Πνυηεζηαζ 

βζα έκα δδιμηναηζηά δζμζημφιεκμ Σιήια, ηαεχξ ημ ζζπφμκ ζφζηδια ηςκ Δπζηνμπχκ πνμαθέπεζ 

ηδ ζοιιεημπή υθςκ ηςκ ιεθχκ ζηδ δζμίηδζδ, δζαζθαθίγμκηαξ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ηδ 

δζαθάκεζα ζηδκ άζηδζή ηδξ. Οζ αλζμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο έπμοκ ακαπηοπεεί υζμκ αθμνά 

ζηζξ πνμζθήρεζξ ηαζ ηζξ ελεθίλεζξ ηςκ ιεθχκ ΓΔΠ εββοχκηαζ ηδκ επζηοπή πμνεία ημο Σιήιαημξ 

ηαζ ελαζθαθίγμοκ ηδ ζοιιεημπή κέςκ επζζηδιυκςκ-ενεοκδηχκ. 

Απυ ηδ εέζδ ηδξ Πνμέδνμο ημο Σιήιαημξ, επζεοιχ κα εηθνάζς ηζξ εενιέξ ιμο εοπανζζηίεξ 

πνμξ υθα ηα ιέθδ ημο, πμο ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ ΟΜ.Δ.Α. ενβάζηδηακ βζα ηδ ζφκηαλδ ηδξ 

πανμφζαξ Έηεεζδξ. Με ηδκ εζςηενζηή αλζμθυβδζδ ημ Σιήια βκχνζζε ηαθφηενα ημκ εαοηυ ημο, 

δζαπίζηςζε ηζξ εθθείρεζξ ηαζ ηζξ αδοκαιίεξ ημο ηαζ επακαπνμζδζυνζζε ημοξ ζηυπμοξ ημο βζα ηδ 

ιεθθμκηζηή αηαδδιασηή ημο ακάπηολδ. Δθπίγς ηα απμηεθέζιαηα ηδξ αλζμθυβδζδξ, πμο 

πανμοζζάγμκηαζ ζηδκ Έηεεζδ αοηή, κα αλζμπμζδεμφκ απυ ημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ ιε ηνυπμ 

εεηζηυ ηυζμ βζα ηδ θεζημονβία ημο Σιήιαημξ ζημ ιέθθμκ υζμ ηαζ βζα ηδκ εουδςζδ ηςκ ζηυπςκ 

ηδξ βεκζηυηενδξ πνμζπάεεζαξ πμο ηαηααάθθεηαζ ζημκ ημιέα αλζμθυβδζδξ ηςκ ζδνοιάηςκ 

ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ.    

 

Ζ Πνυεδνμξ ημο Σιήιαημξ 

 

Δοθδιία Σάθα 

Ακαπθδνχηνζα Καεδβήηνζα Πνμζπμθζηήξ Παζδαβςβζηήξ 
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1.1. Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 

ζην Σκήκα 

 

Σμ Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ (Π.Σ.Π.Δ.) ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ 

δζελήβαβε ιζα ζεζνά έκημκςκ ζογδηήζεςκ ηαζ ακηζπαναεέζεςκ, χζπμο κα μδδβδεεί ζε 

απμθάζεζξ ζπεηζηά ιε ημ ενχηδια εάκ ηαζ ιε πμζμ ηνυπμ εα δζελαβάβεζ ηδκ εζςηενζηή ημο 

αλζμθυβδζδ. Οζ ακηζννήζεζξ πμο δζαηοπχεδηακ ημ 2005 ηαηά ηδ ζογήηδζδ ημο οπυ έβηνζζδ 

Νυιμο 3374/2005 («Γζαζθάθζζδ ηδξ Πμζυηδηαξ ζηδκ Ακχηαηδ Δηπαίδεοζδ»), αθθά ηαζ δ 

άνκδζδ ηδξ πνοηακζηήξ ανπήξ ηαηά ημ 2007 κα πάνεζ εεηζηή ζηάζδ, κα ηαεμδδβήζεζ ηαζ κα 

ζοβηνμηήζεζ ηδ Μμκάδα Γζαζθάθζζδξ Πμζυηδηαξ (ΜΟ.ΓΗ.Π.), οπήνλακ ακαπαζηζζηζημί 

πανάβμκηεξ βζα ιζα βνήβμνδ ηαζ εφημθδ απυθαζδ. 

Αιθζζαδηήζζιμξ εεςνήεδηε μ έκημκα βναθεζμηναηζηυξ παναηηήναξ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ, ηα 

μπμία πνέπεζ κα ζοιπθδνχκμκηαζ απυ υθα ηα ιέθδ ημο Σιήιαημξ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα 

(ακά ελάιδκμ βζα υθα ηα ιαεήιαηα, ακά έημξ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ Δηήζζαξ Δζςηενζηήξ 

Έηεεζδξ) ηαζ ιε ιεβάθδ πθδεχνα ενςηδιάηςκ, βζα ηδ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηςκ μπμίςκ εα 

πνέπεζ κα εκενβμπμζδεεί ηυζμ ημ επζζηδιμκζηυ υζμ ηαζ ημ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ (δζμζηδηζηά 

ιέθδ ηαζ ιέθδ Δ.Σ.Δ.Π.) εζξ αάνμξ ηςκ ηονίςκ ηαεδηυκηςκ ημοξ, πμο είκαζ δ δζδαζηαθία ηαζ δ 

ένεοκα. Γζαηοπχεδηε δ άπμρδ υηζ εδχ πνυηεζηαζ βζα ιζα ζηαηζζηζηή ηαζ ζοββναθζηή ενβαζία ιε 

ηενάζηζεξ απαζηήζεζξ, πμο ένπεηαζ κα πνμζηεεεί ζημ ήδδ έκημκα επζαανοιέκμ πνυβναιια ηςκ 

ιεθχκ ημο Σιήιαημξ. Δκχ ηα ηαεήημκηα ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. εηηείκμκηακ έςξ ηχνα ζε ηνία πεδία, 

δζδαηηζηυ, ενεοκδηζηυ ηαζ δζμζηδηζηυ, δ ηαηηή αλζμθυβδζδ πνμζηίεεηαζ ςξ ηέηανημ πεδίμ, 

απεζθχκηαξ κα ηαηαδαπακήζεζ ηζξ δοκάιεζξ ηαζ ημκ πνυκμ πμο δζεηδζημφζακ ηα ηνία άθθα πεδία. 

Γζα ηδκ ακάθδρδ ημο πνυζεεημο ιυπεμο δεκ ακαημζκχεδηε μφηε έκα μζημκμιζηυ ηίκδηνμ μφηε 

επαφλδζδ ημο δζμζηδηζημφ ή ηεπκζημφ πνμζςπζημφ, εκχ ςξ αιθίαμθα ηνίκμκηαζ ηα 

απμηεθέζιαηα. 

Δπζπθέμκ ακηζννήζεζξ πνμηάθεζε ημ βεβμκυξ υηζ δ αλζμθυβδζδ αθμνά ζηα πακεπζζηδιζαηά 

Σιήιαηα ηαζ υπζ ζημ ζοκμθζηυ ζφζηδια ηδξ εθθδκζηήξ ακχηαηδξ εηπαίδεοζδξ, υπζ ζηδκ 

απεθπζζηζηή ελάνηδζδ ηςκ Πακεπζζηδιίςκ απυ ηδ βναθεζμηναηία ημο ΤΠ.Δ.Π.Θ., υπζ ζηδκ 

πεκζπνή μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ, ζηδκ μπμία εονίζημκηαζ ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. Χξ ηέημζα δ 

κμιμεεηδιέκδ αλζμθυβδζδ παναηηδνίζηδηε ιμκμιενήξ, πνμκμαυνα, ακαπμηεθεζιαηζηή ηαζ 

φπμπηδ. Έηζζ, πνμηάεδηε δ επέηηαζδ ηςκ ηνζηδνίςκ, χζηε κα εηθναζεεί ημοθάπζζημκ δ 

εηηίιδζδ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. βζα ηδκ επί έηδ ακαααθθυιεκδ μζημκμιζηή ακααάειζζή ημοξ ηαζ βζα 

ηδκ απίζηεοηδ ηαθαζπςνία ημοξ απυ ηζξ δζαζςκζγυιεκεξ βναθεζμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ (π.π., ηδκ 

επί έηδ ζονυιεκδ δζαδζηαζία δζμνζζιμφ ή ελέθζλδξ, ηδκ επί ιήκεξ ηαεοζηενμφιεκδ πθδνςιή ηςκ 

δζακειυιεκςκ ζοββναιιάηςκ ηαζ ηδκ επί ιήκεξ ηαεοζηένδζδ δζαβςκζζιχκ, εβηνίζεςκ, 

οπμβναθχκ η.θπ. βζα ηδκ πνμιήεεζα ακαβηαίμο οθζημφ).  

Υνήζζιμ εα ήηακ κα αλζμθμβδεεί ηαζ ημ πενζαάθθμκ ηδξ πυθδξ ημο Ρεεφικμο. Σμ Ρέεοικμ είκαζ 

ιζα ιζηνή βναθζηή πυθδ ιε πθμφζζα θοζζηή μιμνθζά ηαζ ζζημνζηή θοζζμβκςιία. Γζαηνίκεηαζ βζα 

ημκ θζθυλεκμ παναηηήνα ηςκ ηαημίηςκ ηδξ ηαζ ηδκ εκδζαθένμοζα θμζηδηζηή γςή πμο πνμζθένεζ. 

Χζηυζμ, ζηδκ πυθδ παναηδνμφκηαζ αολδιέκδ εβηθδιαηζηυηδηα, παιδθμφ επζπέδμο δδιυζζεξ 

πανμπέξ (ζοπκέξ δζαημπέξ δθεηηνμδυηδζδξ ηαζ οδνμδυηδζδξ, έθθεζρδ αενμδνμιίμο, εθθζπήξ 

αηημπθμσηή ζφκδεζδ ιε ημκ Πεζναζά), ζζπκή πανμοζία πμθζηζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ζδζαίηενα 

ηαηά ηδ πεζιενζκή πενίμδμ, έκημκμ ηοηθμθμνζαηυ πνυαθδια ηαζ ηαηή νοιμημιία. Δίκαζ 

παναηηδνζζηζηυ ημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ πυθδ ημο Ρεεφικμο δεκ οπάνπεζ μφηε έκα αιζβχξ  

αηαδδιασηυ αζαθζμπςθείμ. Απυ ηδκ άπμρδ αοηή ηίεεηαζ ημ ενχηδια ακ ιπμνμφκ κα 

εθανιμζημφκ ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ιεβάθςκ εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ ηδξ αθθμδαπήξ 

πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεμφκ ηα εθθδκζηά Α.Δ.Η., ηα μπμία θεζημονβμφκ ζε έκα βναθεζμηναηζηυ 
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εεζιζηυ πθαίζζμ ιε ζαθχξ θζβυηενεξ οπμδμιέξ ηαζ δοκαηυηδηεξ αηαδδιασηήξ ακάπηολδξ ηαζ 

ελέθζλδξ βζα ημ δζδαηηζηυ ηαζ ενεοκδηζηυ πνμζςπζηυ ημοξ.  

Αοηυ πμο ηαηά ημζκή παναδμπή εα έπνεπε πνχηζζηα κα αλζμθμβδεεί είκαζ μζ απανάδεηηα 

παιδθμί ιζζεμί ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π., μζ μπμίμζ ηα ελακαβηάγμοκ κα ηαηαθεφβμοκ ζε δεφηενδ ή ηαζ 

ηνίηδ απαζπυθδζδ, πνμηεζιέκμο κα ακηαπελέθεμοκ ζηζξ μζημκμιζηέξ ημοξ ακάβηεξ. Γζα κα δμεεί 

ιζα εζηυκα αοημφ ημο ζημζπείμο, ανηεί κα ζδςεεί μ  Πίκαηαξ 1 πμο εηεέηεζ ημκ ααζζηυ ιζζευ ηςκ 

ιεθχκ Γ.Δ.Π.ζε εονχ: 

Πίλαθαο 1. Βαζζηυξ ιζζευξ ιεθχκ Γ.Δ.Π. 

 

 Λέθηνξαο Δπίθνπξνο Αλ. 

Καζεγεηήο 

Καζεγεηήο 

Βαζηθφο 
κηζζφο 

1.132 1.245 1.472 1.698 

 

 

Αοηή δ απανάδεηηα παιδθή ιζζεμδμζία αθμνά ακενχπμοξ πμο έπμοκ ηα ακχηενα πνμζυκηα απυ 

υθμοξ ημοξ ιζζεςημφξ ζηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα: επζζηήιμκεξ ιε πηοπίμ, ιε ιεηαπηοπζαηέξ 

ζπμοδέξ, ιε δζδαηημνζηυ ηίηθμ, ιε πθδεχνα ζοββναιιάηςκ, ιε ακαημζκχζεζξ ζε εθθδκζηά ηαζ 

δζεεκή ζοκέδνζα! 

Αθθά, αηυια πζμ απανάδεηηα είκαζ ηα επμκμιαγυιεκα «επζδυιαηα», βζα ηα μπμία είκαζ βκςζηυ 

υηζ α) δίκμκηαζ ςξ επζδυιαηα βζα κα ιδκ ζοιπενζθδθεμφκ ζηδ ζφκηαλδ, υηακ ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. 

ζοκηαλζμδμηδεμφκ, α) θμνμθμβμφκηαζ πανάκμια ηζ ελακαβηάγμοκ ημοξ δζδάζημκηεξ κα ηάκμοκ 

ηάεε έημξ πνμζθοβή ζηα Γζμζηδηζηά Γζηαζηήνζα, βζα κα πάνμοκ πίζς ημκ πανάκμια 

παναηναηδεέκηα θυνμ, ειπθεηυιεκμζ έηζζ ζε ιζα δζαδζηαζία απυδμζδξ ζημζπεζχδμοξ 

δζηαζμζφκδξ. Γίκεηαζ έηζζ θακενυ υηζ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ αλζμθμβμφιεκμ έκακηζ ηςκ ιεθχκ 

Γ.Δ.Π. παίνκεζ πμθφ παιδθή ααειμθμβία. 

Γζα ιζα απθή ζφβηνζζδ παναπέιπμοιε ζημκ Πίκαηα 2, υπμο θακενχκμκηαζ μζ αηαεάνζζηεξ 

εηήζζεξ απμδμπέξ (ζε εονχ) ημο δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ ηςκ Δθθήκςκ πακεπζζηδιζαηχκ 

δαζηάθςκ ζε ακηζπανάεεζδ ιε ημοξ ιζζεμφξ πμο πμνδβεί ημ Πακεπζζηήιζμ Κφπνμο ηαηά ημκ 

Φεανμοάνζμ ημο 2008: 

 

Πίλαθαο 2. Αηαεάνζζηεξ εηήζζεξ απμδμπέξ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ηςκ Πακεπζζηδιίςκ  Δθθάδαξ ηαζ 

Κφπνμο. 

 Διιεληθά Α.Δ.Ι. Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 

Λέθηνξαο 20.000 – 35.315 43.502 – 63.703 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 30.274 – 38.911 51.511 – 69.464 

Αλαπι. Καζεγεηήο 35.358 – 50.252 55.204 – 75.256 

Καζεγεηήο 42.786 – 59.482 62.593 – 81.356 

 

Απυ αοηυ ημκ Πίκαηα βίκεηαζ θακενυ υηζ μ Έθθδκαξ Καεδβδηήξ αιείαεηαζ θζβυηενμ απυ υζμ μ 

Κφπνζμξ Λέηημναξ, εκχ μ Κφπνζμξ Καεδβδηήξ αιείαεηαζ ιε οπενδζπθάζζμ ιζζευ απυ ημκ 

Έθθδκα Δπίημονμ Καεδβδηή. 

Πνμηεζιέκμο κα εηδδθςεεί δ άπμρδ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ βζα ηδ ιζζεμθμβζηή ημοξ 

ζηακμπμίδζδ, ημ ενςηδιαημθυβζμ πμο δζακειήεδηε πενζείπε δφμ ζπεηζηέξ ενςηήζεζξ. Οζ 

απακηήζεζξ ηςκ 19 ιεθχκ Γ.Δ.Π.  είπακ ςξ ελήξ: 
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Πίλαθαο 3. Δνςηήζεζξ ζπεηζηέξ ιε ημ ιζζευ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π.  

 Καζφινπ 
% 

Λίγν 
% 

Μέηξηα 
% 

Αξθεη
ά 
% 

Πάξα  
Πνιχ 

% 

Γελ 
απάληεζ

ε 
% 

1. Πόζν ηθαλνπνηεηηθό 

ζεσξείηε ην κηζζό ζαο ζε 

ζρέζε πξνο ην έξγν πνπ 

πξνζθέξεηε; 

26,3 26,3 26,3 15,8 0 5,3 

2. Πόζν ηθαλνπνηεηηθό 

ζεσξείηε ην κηζζό ζαο ζε 

ζρέζε πξνο ηα πξνζόληα 

ζαο; 

21 36,8 21 15,8 0 5,3 

 

 

Απυ ημκ ακςηένς Πίκαηα πνμηφπηεζ υηζ ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. εεςνμφκ ημ ιζζευ ημοξ απυ ηαευθμο 

έςξ ιέηνζα ζηακμπμζδηζηυ, ηαζ ιυκμ έκα πμζμζηυ 15,8% ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. εεςνεί ημκ ιζζευ ημο 

ανηεηά ζηακμπμζδηζηυ. 

Σα ζοιπενάζιαηα απυ ηα ακςηένς δεδμιέκα είκαζ πνμθακή: Απαναίηδηεξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ 

δζαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ Πακεπζζηδιίςκ είκαζ α) δ βεκκαία αφλδζδ ημο ιζζεμφ ηςκ ιεθχκ 

Γ.Δ.Π., α) δ αφλδζδ ηδξ εηήζζαξ επζπμνήβδζδξ ηςκ Σιδιάηςκ, β)  δ ηαηάνβδζδ ηάεε 

βναθεζμηναηζηήξ ηαεοζηένδζδξ ηςκ δζαδζηαζζχκ.  

Σέθμξ, παναηδνήεδηε υηζ εκχ μ ζπεηζηυξ Νυιμξ 3374/2005 ηζηθμθμνείηαζ «Γζαζθάθζζδ ηδξ 

Πμζυηδηαξ ζηδκ Ακχηαηδ Δηπαίδεοζδ», ηα ηνζηήνζα πμο δζαηοπχεδηακ απμδίδμοκ αανφηδηα ζε 

πμζμηζημφξ δείηηεξ. Δίκαζ βκςζηυ υηζ δ ηάζδ πνμξ αεθηίςζδ πμζμηζηχκ δεζηηχκ ζοπκά 

πανεηηνέπεζ ηαζ απμπνμζακαημθίγεζ απυ ηδκ επζδίςλδ ηδξ πμζυηδηαξ, δ μπμία εα πνέπεζ κα είκαζ 

ηαζ ημ ηφνζμ γδημφιεκμ. Δζδζηά, δ πνμεοιία βζα πμζμηζηή αεθηίςζδ επζηοβπάκεηαζ ιάθθμκ ιέζα 

ζε ηθίια αολακυιεκδξ εθεοεενίαξ ηαζ ειπζζημζφκδξ πανά ιέζα ζε ηθίια ζοκεπμφξ εθέβπμο. 

Σα ζηάδζα ηδξ πμνείαξ πμο δζάκοζε ημ Π.Σ.Π.Δ. πνμξ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ εζςηενζηήξ 

αλζμθυβδζήξ ημο ιπμνμφκ κα πενζβναθμφκ ςξ ελήξ: 

Α) Σμκ Ημφθζμ ημο 2007 μ ηυηε Πνυεδνμξ ημο Σιήιαημξ η. Ηςάκκδξ Σγααάναξ δζέκεζιε 

δθεηηνμκζηά ζε υθα ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ ημ οθζηυ πμο έθααε απυ ηδκ Α.ΓΗ.Π. (Ανπή 

Γζαζθάθζζδξ ηδξ Πμζυηδηαξ) ιε αν. πνςη. 42/26-7-2007. 

Β) ηδκ οπ‟ ανζειυ 355/19-9-2007 Γεκζηή οκέθεοζδ (εέια 8μ ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ) έβζκε 

εηηεκήξ εκδιένςζδ υθςκ ηςκ πανυκηςκ ιεθχκ απυ ηδκ Πνυεδνμ η. Δοθδιία Σάθα ζπεηζηά ιε 

ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ ηδ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ηαζ ζοβηνμηήεδηε δ ΟΜ.Δ.Α. ηδκ ΟΜ.Δ.Α. 

εεςνήεδηε ζςζηυ κα ζοιιεηάζπμοκ υθμζ μζ Καεδβδηέξ ηαζ Ακαπθδνςηέξ Καεδβδηέξ ημο 

Σιήιαημξ (αθ. Πίκαηα 4), μζ μπμίμζ απμθαζίζηδηε κα δβδεμφκ ηεζζάνςκ δζεονοιέκςκ Οιάδςκ 

Δζςηενζηήξ Αλζμθυβδζδξ, απμηεθμφιεκςκ ηαζ απυ άθθα δζδαηηζηά ιέθδ ημο Σιήιαημξ (αθ. 

Πίκαηα 5). 

Πίλαθαο 4. Σα ιέθδ ηδξ ΟΜ.Δ.Α. 

* Ισάλλεο Σδαβάξαο, Καζεγεηήο 

* Γεώξγηνο Κηηζαξάο, Καζεγεηήο 

* Ηιίαο Μεηνρηαλάθεο, Καζεγεηήο 

* Μάξηνο Πνπξθόο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

* Δπθεκία Σάθα, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 
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* Άλλα ηξαηαξηδάθε, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

 

Πίλαθαο 5: Σα ιέθδ ηςκ Οιάδςκ Δζςηενζηήξ Αλζμθυβδζδξ  

 

 

α) Σσεηικά με ηο διδακηικό έπγο: Γ. Κηηζαξάο, Β. Οηθνλνκίδεο, Σ. Φαηδεζηεθαλίδνπ, 
Αη. Κνξλειάθε, Δ. Γνπξγηψηε, Γ. Αλπθαληάθεο θαη Θ. Διεπζεξάθεο. 

β) Σσεηικά με ηο επεςνηηικό έπγο: Δ. Σάθα, Α. ηξαηαξηδάθε, Γ. Μαλσιίηζεο, Μ. 
Σσηεξνπνχινπ, Μ. Τδαθψζηα, Ο. Γθηφθα θαη Δ. Φιαπάλα. 

γ) Σσεηικά με ηο Ππόγπαμμα Σποςδών: Ι. Σδαβάξαο, Η. Μεηνρηαλάθεο, Α. 
Μαηζφπνπινο, Κ. Σηαπξηαλφο, Δ. Σπλψδε, Μ. Ακπαξηδάθε θαη Ση. Εεξβνπδάθεο. 

δ) Σσεηικά με ηιρ λοιπέρ ςπηπεζίερ: Μ. Πνπξθόο, Α. Φνπληνπιάθεο, Ν. Εαξάλεο, Μ. 
Κππξησηάθε, Δ. Αξγπξνπνχινπ, Α. Τζνππάθεο θαη Γ. Αλησλαθάθεο. 

 

 Ο ζοκημκζζιυξ ηαζ δ εοεφκδ βζα ηδ ζφκηαλδ ηδξ Έηεεζδξ Δζςηενζηήξ Αλζμθυβδζδξ ακαηέεδηε 

ζημκ Καεδβδηή η. Η. Σγααάνα. 

Γ) ηζξ 10-10-2007 έβζκε ζοκάκηδζδ υθςκ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ιεηά απυ βναπηή πνυζηθδζδ ηδξ 

Πνμέδνμο η. Δ. Σάθα, υπμο ζογδηήεδηακ εηηεκχξ ηα αηυθμοεα εέιαηα: α) Οζ ζημπμί, μζ ζηυπμζ 

ηαζ δ θοζζμβκςιία ημο Σιήιαημξ α) Σα ενςηδιαημθυβζα ηαζ δ δζαδζηαζία ζοιπθήνςζήξ ημοξ. 

Αημθμφεςξ, δνμιμθμβήεδηε δ δζαδζηαζία ηδξ εζςηενζηήξ αλζμθυβδζδξ, ιε ηδκ εκενβμπμίδζδ 

ηςκ Οιάδςκ Δζςηενζηήξ Αλζμθυβδζδξ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο ένβμο ημοξ (ζογήηδζδ ιεθχκ 

ηάεε μιάδαξ ζε λεπςνζζηέξ ζοκακηήζεζξ βζα ηα ενςηδιαημθυβζα πμο ειπίπημοκ ζηδκ 

ανιμδζυηδηά ημοξ: Γζδαηηζηυ ένβμ - Δνεοκδηζηυ ένβμ - Πνυβναιια ζπμοδχκ - Λμζπέξ 

οπδνεζίεξ), δζαιμνθχεδηε απυ ημκ η. Η. Σγααάνα ημ πνμκμδζάβναιια δζελαβςβήξ ηδξ 

εζςηενζηήξ αλζμθυβδζδξ ηαζ δζακειήεδηακ ζηα ιέθδ Γ.Δ.Π., Δ.Δ.ΓΗ.Π. ηαζ ζοιααζζμφπμοξ ιε 

ημ Π.Γ. 407/80 ημ Δνςηδιαημθυβζμ ηαζ ηα Απμβναθζηά Γεθηία ελαιδκζαίμο ιαεήιαημξ, ιε 

ηαεμνζζιέκδ πνμκζηή δζμνία ζοιπθήνςζήξ ημοξ. 

Πανάθθδθα ιε ηδ δζαδζηαζία εζςηενζηήξ αλζμθυβδζδξ, ζημ Σιήια ζογδηήεδηε ηαζ ημ οπ‟ αν. 

πνςη. 10/16-1-2008 έββναθμ ημο Ακηζπνφηακδ η. Ηςζήθ Παπαιαηεαζάηδ ιε εέια: 

«Δνςηδιαημθυβζμ βζα 4εηή Πνμβναιιαηζζιυ Αηαδδιασηχκ Σιδιάηςκ».  

Γ) ηδκ οπ‟ ανζειυ 373/9-4-2008 Γεκζηή οκέθεοζδ ζογδηήεδηακ ηαζ εβηνίεδηακ μζ απακηήζεζξ 

πμο ηαηαηέεδηακ απυ ηδκ ακςηένς ζοβηνμηδιέκδ επζηνμπή ζημ πνμακαθενυιεκμ έββναθμ. 

Δ) ηδκ οπ‟ ανζειυ  382/18-6-2008 Γεκζηή οκέθεοζδ εκδιενχεδηακ ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο 

Σιήιαημξ βζα ηδκ πανμφζα Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο αθαδεκατθνχ έηνπο 2007-2008. 

 

1.1.1. Πεγέο, από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ πιεξνθνξίεο 

 

Α.ΓΗ.Π.: Απνγξαθηθά Γειηία θαη Δξσηεκαηνιφγην Μαζήκαηνο/Γηδάζθνληνο γηα ηνπο Φνηηεηέο. 

Έηδμζδ 1.0, Αεήκα, Ημφθζμξ 2007.  

Α.ΓΗ.Π.: Αλάιπζε Κξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Μνλάδσλ. Έηδμζδ 2.0, 

Αεήκα, Ημφθζμξ 2007. 

Α.ΓΗ.Π.: Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (Πξφηππν ζρήκα). Έηδμζδ 1.0, Αεήκα, Νμέιανζμξ 

2007. 

Καζζςηάηδξ, Μ. & Κμοημφγδξ, Δ. (2001). Ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο πνχημο 

δζαβςκζζιμφ ημο ΑΔΠ βζα ηδκ πνυζθδρδ δαζηάθςκ ηαζ κδπζαβςβχκ. Γζαπζζηχζεζξ, ζηέρεζξ 

ηαζ πνμαθδιαηζζιμί. Δπηζηήκεο Αγσγήο 2-3, 77-99. 

Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ: Οδεγφο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ, Αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008. 
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Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ: Οδεγφο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, Αηαδδιασηυ έημξ 2005-2006. 

Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, πμθή Δπζζηδιχκ Αβςβήξ, Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ: Πξφγξακκα Μαζεκάησλ Αθαδεκατθνχ έηνπο 2007-2008, Ρέεοικμ 2007. 

Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, πμθή Δπζζηδιχκ Αβςβήξ, Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ: Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγψλ. Πιαίζην ιεηηνπξγίαο & Οδεγφο πνπδψλ 2007-2008, 

Ρέεοικμ 2007. 

http://www.adip.gr 

 

1.2. Αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 

 

Έκημκμ πνμαθδιαηζζιυ πνμηάθεζε δ ζηέρδ υηζ δ πθδεχνα ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ δεκ ήηακ 

δοκαηυ κα ηφπεζ ζηαηζζηζηήξ επελενβαζίαξ, δεδμιέκμο υηζ ζημ Σιήια δεκ οπδνεηεί ηαηά ημ 

ηνέπμκ αηαδδιασηυ έημξ ηάπμζμξ ζηαηζζηζημθυβμξ, αθθά ηαζ δ ιεβάθδ πθδεχνα ηςκ ζημζπείςκ 

εα απαζημφζε ιζα πμθφςνδ απαζπυθδζδ εκυξ ελεζδζηεοιέκμο ηεπκζημφ ηαζ δζμζηδηζημφ 

πνμζςπζημφ, ημ μπμίμ δεκ δζαεέηεζ ημ Σιήια. Δπίζδξ, πνμαθδιαηζζιμί δζαηοπχεδηακ βζα ηδκ 

αιζβχξ πενζβναθζηή ζοθθμβή πμζμηζηχκ ηαζ υπζ πμζμηζηχκ δεδμιέκςκ (ιέζς ιυκμ ημο 

ενςηδιαημθμβίμο) ηαζ ηδκ έθθεζρδ δοκαηυηδηαξ ζοζπεηζζιμφ ημοξ ιε ζημζπεία ηαζ δεδμιέκα 

πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ δμιή ηαζ ηδκ ζζημνία ημο Σιήιαημξ. 

Καηυπζκ έκημκςκ ζογδηήζεςκ απμθαζίζηδηε, θμζπυκ, βζα ημ ηνέπμκ έημξ κα ιδ δζακειδεεί 

ζημοξ θμζηδηέξ ημο Σιήιαημξ ημ «Δνςηδιαημθυβζμ Αλζμθυβδζδξ Μαεήιαημξ απυ ημοξ 

Φμζηδηέξ», δεδμιέκμο υηζ βζα ηδκ επελενβαζία αοημφ ημο Δνςηδιαημθμβίμο, δζακειδιέκμο 

ζημοξ 600 πενίπμο θμζηδηέξ ημο Σιήιαημξ βζα ηάεε έκα απυ ηα 8 ή 9 ελαιδκζαία ιαεήιαηα, εα 

ζοβηεκηνςκυηακ έκαξ ελαζνεηζηά ιεβάθμξ υβημξ απακηήζεςκ (ημοθάπζζημκ 4800 

ενςηδιαημθυβζα ιε απακηήζεζξ ζε 30 ενςηήζεζξ = 144.000 απακηήζεζξ). 

Ακηί αοηχκ εεςνήεδηε υηζ έκα εκζαίμ Δξσηεκαηνιόγην δηδαζθόλησλ ηαζ ηα Απνγξαθηθά 

Γειηία βζα ηάεε ελαιδκζαίμ ιάεδια ιπμνμφκ κα πανάζπμοκ επανηή ζημζπεία βζα ιζα 

ζηακμπμζδηζηή εζςηενζηή αλζμθυβδζδ.  

 

χληνκε πεξηγξαθή ηνπ Δξσηεκαηνιoγίνπ δηδαζθφλησλ θαη ησλ Απνγξαθηθψλ Γειηίσλ: 

 

Σμ Δξσηεκαηνιόγην δηδαζθόλησλ (γηα ηα κέιε Γ.Δ.Π., Δ.Δ.ΓΗ.Π., πκβαζηνύρνπο Π.Γ. 

407/80) είκαζ ηαηακειδιέκμ ζε 4 πενζμπέξ ηνζηδνίςκ (Πνμβνάιιαηα πμοδχκ – Γζδαηηζηυ Ένβμ 

– Δνεοκδηζηυ Ένβμ – Γζμζηδηζηέξ Τπδνεζίεξ ηαζ Τπμδμιέξ) ηαζ πενζέπεζ ζοκμθζηά 95 

εξσηήζεηο ηθεζζημφ ηφπμο ηαζ 4 εξσηήζεηο ακμζπημφ ηφπμο. Έπεζ δζαιμνθςεεί πάκς ζηδ αάζδ 

ημο εββνάθμο ηδξ Α.ΓΗ.Π.: «Αλάιπζε Κξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ 

Μνλάδσλ» (Ημφθζμξ 2007), αθμφ υιςξ αθαζνέεδηε ημ 4
μ
 Κεθάθαζμ: «πέζεζξ ιε ημζκςκζημφξ / 

πμθζηζζηζημφξ / παναβςβζημφξ θμνείξ» ηαεχξ ηαζ ημ 5
μ
 Κεθάθαζμ: «ηναηδβζηή αηαδδιασηήξ 

ακάπηολδξ», επεζδή εεςνήεδηε υηζ απυ ημοξ δζδάζημκηεξ δεκ ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ 

ιεηνήζζιεξ απακηήζεζξ ζε ηέημζα ακμζπημφ ηφπμο ενςηήιαηα. Δπζπθέμκ, ηα Κνζηήνζα πμο 

πενζθαιαάκμκηαζ ζημ έββναθμ ηδξ Α.ΓΗ.Π. πνμζανιυζηδηακ ζηζξ ζδζμιμνθίεξ ημο Σιήιαημξ ηαζ 

πενζμνίζηδηακ ή επαολήεδηακ ιέζα απυ ηζξ ζπεηζηέξ ζογδηήζεζξ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ημο 

Σιήιαημξ.  Ζ ηεθζηή ιμνθή αοημφ ημο Δνςηδιαημθυβζμο πανμοζζάγεηαζ ζημ Πανάνηδια Β ηδξ 

πανμφζαξ Έηεεζδξ Δζςηενζηήξ Αλζμθυβδζδξ. ‟ αοηυ ημ Δνςηδιαημθυβζμ απάκηδζακ μζ 29 απυ 

ημοξ 30 δζδάζημκηεξ (96,7%) ηαηά ημ πεζιενζκυ ελάιδκμ ημο αηαδδιασημφ έημοξ 2007-2008. 

Σμ Απνγξαθηθό δειηίν δζακειήεδηε ζημοξ δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ ιαγί ιε ημ 

Δνςηδιαημθυβζμ ηαζ ζοιπθδνχεδηε βζα ηαεέκα απυ ηα ιαεήιαηα πμο πνμζέθενε ηάεε 

δζδάζηςκ ηαηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008. Σμ Απμβναθζηυ αοηυ δεθηίμ είκαζ ζπεδυκ 



 10 

πακμιμζυηοπμ ιε ημ πνυηοπμ πμο απέζηεζθε δ Α.ΓΗ.Π. ημκ Ημφθζμ ημο 2007 (Έηδμζδ 1.0), ιε ηδ 

δζαθμνά υηζ αθαζνέεδηε ημ 4
μ
 ηαζ ημ 5

μ
 ιένμξ («ηαηζζηζηά ζημζπεία θμζηδηχκ» ηαζ «Ζ άπμρδ 

ηςκ θμζηδηχκ βζα ημ ιάεδια»), αθεκυξ επεζδή εεςνήεδηε υηζ δ ζοιπθήνςζδ ηςκ ζηαηζζηζηχκ 

ζημζπείςκ (πμο αθμνμφκ ζηδκ  ηαηακμιή ααειμθμβίαξ ηαζ ζημ ιέζμ ααειυ ηςκ θμζηδηχκ ηάεε 

ιαεήιαημξ ηαηά ηα ηεθεοηαία πέκηε έηδ) είκαζ ιζα οπεναμθζηά πνμκμαυνα δζαδζηαζία, αθεηένμο 

επεζδή δ ααζζηή ενχηδζδ ημο 5
μο

 ιένμοξ: «Τπάνπεζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ημο ιαεήιαημξ ηαζ 

ηδξ δζδαζηαθίαξ απυ ημοξ θμζηδηέξ;» επζδέπεηαζ ιυκμ ανκδηζηή απάκηδζδ βζα ημ Σιήια ιαξ. Ζ 

ηεθζηή ιμνθή αοημφ ημο Απμβναθζημφ δεθηίμο, υπςξ δζακειήεδηε ζημοξ δζδάζημκηεξ ημο 

Σιήιαημξ, πανμοζζάγεηαζ επίζδξ ζημ Πανάνηδια Β΄ ηδξ πανμφζαξ Έηεεζδξ Δζςηενζηήξ 

Αλζμθυβδζδξ. 

 

1.3. Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

 

Γζα κα ιπμνέζεζ ηαζ ηαηά ηα επυιεκα έηδ κα θεζημονβήζεζ ημ ζφζηδια ηδξ εζςηενζηήξ 

αλζμθυβδζδξ, εα πνεζαζηεί κα ζοβηνμηδεεί ιζα οπδνεζία ζε ηάεε Πακεπζζηήιζμ, δ μπμία εα 

επζηεθεί έκα ζοκεπέξ ένβμ οπμαμήεδζδξ ηςκ Σιδιάηςκ ζηδκ εζςηενζηή ημοξ αλζμθυβδζδ. Ζ 

οπμαμήεδζδ εα έπεζ αθεκυξ ζοκημκζζηζηυ παναηηήνα, αθεηένμο εα επελενβάγεηαζ ζηαηζζηζηά ηα 

ενςηδιαημθυβζα πμο εα ζοιπθδνχκμοκ ηα ιέθδ (δζδάζημκηεξ, δζδαζηυιεκμζ, δζμζηδηζημί η.ά. 

οπάθθδθμζ ηαζ θμζηδηέξ) ηάεε Σιήιαημξ. 

Ζ εκαζπυθδζδ ιε ηδκ εηηφπςζδ, δζακμιή, ζοβηέκηνςζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ ηαζ ηδκ 

επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ημοξ, υπςξ ζογδηήεδηε, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα επζαανφκεζ ηα ιέθδ 

Γ.Δ.Π. εζξ αάνμξ ημο δζδαηηζημφ ηαζ ενεοκδηζημφ ημοξ ένβμο, ημ μπμίμ είκαζ εηείκμ πμο ηαηά 

ηφνζμ θυβμ αλζμθμβείηαζ ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ εζςηενζηήξ αλζμθυβδζδξ, δζυηζ ζε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ μδδβμφιεεα ζημ ακηζθαηζηυ ζδιείμ, υπμο δ αλζμθμβζηή δζαδζηαζία οπμκμιεφεζ εκ 

πμθθμίξ ημ αλζμθμβμφιεκμ ένβμ, αθμφ μζ πνμκμαυνεξ δζαδζηαζίεξ ηδξ εα επακαθαιαάκμκηαζ ηάεε 

αηαδδιασηυ έημξ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
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Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο 

 

2.1. Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Σκήκαηνο 

 
Σμ Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ (Π.Σ.Π.Δ.) είκαζ εβηαηεζηδιέκμ ζηδκ 

Πακεπζζηδιζμφπμθδ ημο Ρεεφικμο Κνήηδξ. 

Ζ Κνήηδ είκαζ ημ ιεβαθφηενμ κδζί ηδξ Δθθάδαξ ηαζ πέιπημ ζε έηηαζδ κδζί ηδξ Μεζμβείμο 

Θαθάζζδξ. Γζαζνείηαζ ζημοξ κμιμφξ α) Ζναηθείμο, α) Λαζζείμο, β) Ρεεφικδξ ηαζ δ) Υακίςκ. 

Πνςηεφμοζα ημο κμιμφ Ρεεφικδξ, ημ Ρέεοικμ ανίζηεηαζ ζηδ αυνεζα παναθία ηδξ Κνήηδξ, ζε 

απυζηαζδ 80 πενίπμο πζθζμιέηνςκ δοηζηά ημο Ζναηθείμο ηαζ 60 πενίπμο πζθζμιέηνςκ ακαημθζηά 

ηςκ Υακίςκ. Σμ Ρέεοικμ είκαζ δ ηνίηδ ζε πθδεοζιυ πυθδ ηδξ Κνήηδξ ηαζ είκαζ έδνα ηςκ 

δζμζηδηζηχκ, δζηαζηζηχκ ηαζ άθθςκ δδιυζζςκ οπδνεζζχκ ημο κμιμφ ηαζ ηδξ «Μδηνυπμθδξ 

Ρεεφικμο ηαζ Αοθμπμηάιμο». Δίκαζ επίζδξ ειπμνζηυ ηαζ ζοβημζκςκζαηυ ηέκηνμ ηδξ πενζμπήξ. 

Ζ Πακεπζζηδιζμφπμθδ ημο Ρεεφικμο ανίζηεηαζ ζε απυζηαζδ ηνζχκ πζθζμιέηνςκ δοηζηά ηδξ 

πυθδξ, ζε ιζα έηηαζδ 1.500 ζηνειιάηςκ, ημκηά ζημ πςνζυ Γάθθμξ. ‟ αοηή ηδκ 

Πακεπζζηδιζμφπμθδ είκαζ εβηαηεζηδιέκδ δ Πνοηακεία, δ φβηθδημξ, μζ Γζμζηδηζηέξ ηαζ 

Οζημκμιζηέξ Τπδνεζίεξ ημο Πακεπζζηδιίμο, δ Φζθμζμθζηή πμθή, δ πμθή Δπζζηδιχκ Αβςβήξ 

ηαζ δ πμθή Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ. 

Ζ πμθή Δπζζηδιχκ Αβςβήξ απμηεθείηαζ απυ δφμ Σιήιαηα: α) Παζδαβςβζηυ Σιήια Γδιμηζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ ηαζ α) Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ, ηαζ ηα δφμ εβηαηεζηδιέκα 

ζημ κυηζμ ιένμξ ηδξ Πακεπζζηδιζμφπμθδξ. 

 

2.2. Ηζηνξηθό ηεο εμέιημεο ηνπ Σκήκαηνο 

 
Σμ Π.Σ.Π.Δ. άνπζζε κα θεζημονβεί ηαηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 1987-1988 ιε ηδκ επςκοιία 

«Παζδαβςβζηυ Σιήια Νδπζαβςβχκ». Ηδνφεδηε ιε ημκ Ν. 1268/1982, άνενμ 46, παν. 1 ηαζ ημ 

Π.Γ. 320/1983, άνενμ 1, παν. 2 (Φ.Δ.Κ. 116/7-9-1983, η. Α΄). Απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 1995-

1996 εκηάπεδηε ιαγί ιε ημ Π.Σ.Γ.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ζηδ κεμσδνοεείζα ηυηε «πμθή 

Δπζζηδιχκ Αβςβήξ» ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ (Π.Γ. 2/1995, Φ.Δ.Κ. 1/10-1-1995, η. Α΄). Σμ 

2001 ιεημκμιάζηδηε ζε «Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ» «πςνίξ ιεηααμθή 

ημο βκςζηζημφ ημο ακηζηεζιέκμο» (Π.Γ. 318/2001, άνενμ 1, Φ.Δ.Κ. 217/18-9-2001, η. Α΄). 

Απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 1994-95 άνπζζε κα θεζημονβεί Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

ζηζξ Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ, πμο μδδβεί ζηδκ απμκμιή Μεηαπηοπζαημφ Γζπθχιαημξ Δζδίηεοζδξ 

ζε ζοβηεηνζιέκεξ ηάεε θμνά επζζηδιμκζηέξ πενζμπέξ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ απμκμιή Γζδαηημνζημφ 

Γζπθχιαημξ. Σμ Πνυβναιια αοηυ ακαδζανενχεδηε ημ 2000 ηαζ ημ 2006. 

Καηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 1998-99 ζδνφεδηε ηαζ θεζημονβεί, εκηαβιέκμ ζημ Π.Σ.Π.Δ., ημ 

Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγψλ Κξήηεο (Π.Γ. 128/1998, Φ.Δ.Κ. 104/15-5-1998), πμο έπεζ ζηυπμ ηδ 

ιεηεηπαίδεοζδ ηςκ κδπζαβςβχκ πμο οπδνεημφκ ζηδκ Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ. 

Καηά ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία (Αηαδ. Έηδ 2003/04 – 2007/08), ημ Σιήια ζηεθεπχεδηε ιε 

δζδαηηζηυ ηαζ δζμζηδηζηυ πνμζςπζηυ δζαθυνςκ ηαηδβμνζχκ, υπςξ θαίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 6. 

Δζδζηυηενα, υζμκ αθμνά ζηδκ ηαηακμιή ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ ακά ααειίδα, ηα 

ζπεηζηά ζημζπεία πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 7.  

Πίλαθαο 6. Γζδαηηζηυ ηαζ δζμζηδηζηυ πνμζςπζηυ ημο Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ηαηά 

ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία (Αηαδ. Έηδ 2003/04 – 2007/08) 
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 2007-8 2006-7 2005-6 2004-5 2003-4 

Μέιε Γ.Δ.Π. 23 23 21 20 20 

Μέιε Δ.Δ.ΓΗ.Π. 4 4 4 4 4 

Μέιε Δ.Τ.Δ.Π. 2 2 2 1 1 

Γηνηθεηηθά κέιε (Γξακκαηείο) 3 3 3 3 3 

Σπκβαζηνχρνη κε ην Π.Γ. 
407/800 

8 + 10 10 + 11 7 + 7 7 + 7 4 + 4 

Απνζπαζκέλνη απφ Α/ζκηα 
εθπαίδ. 

6 6 7 7 8 

Απνζπαζκέλνη απφ Β/ζκηα 
εθπαίδ. 

3 3 3 2 3 

 

Πίλαθαο 7.  Μέθδ Γ.Δ.Π. ημο Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία 

πεκηαεηία (Αηαδ. Έηδ 2003/04 – 2007/08) ακά ααειίδα. 

 

 2007-8 2006-7 2005-6 2004-5 2003-4 
Καζεγεηέο 3 2 3 3 3 
Αλαπι. Καζεγεηέο 3 3 3 4 4 
Δπίθνπξνη Καζεγεηέο 7 7 8 8 6 
Λέθηνξεο 10 10 8 5 7 

 

Ο ανζειυξ ηαζ δ ηαηακμιή ηςκ θμζηδηχκ ακά επίπεδμ ζπμοδχκ (πνμπηοπζαημί, ιεηαπηοπζαημί, 

οπμρήθζμζ δζδάηημνεξ) ηαηά ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 8. 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 8. Ανζειυξ θμζηδηχκ ημο Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία 

πεκηαεηία (Αηαδ. Έηδ 2003/04 – 2007/08) 

 2007-8 2006-
7 

2005-6 2004-
5 

2003-4 

Δλεξγνί θνηηεηέο θαηά έηνο      

Πξνπηπρηαθνί  636 603 606 612 607 

Μεηαπηπρηαθνί  15 17 15 17 9 

Υπνςήθηνη δηδάθηνξεο 3 3 3 2 2 

Απνθνηηήζαληεο θνηηεηέο θαηά 

έηνο 

     

Πξνπηπρηαθνί (εθθξεκεί) 108 102 97 85 

Μεηαπηπρηαθνί  6 2 6 1 4 

                                            
0
  Ακαθένεηαζ ζε ανζειυ ζοιαάζεςκ – υπζ δζδαζηυκηςκ (π.π. ακ έκαξ δζδάζηςκ έπεζ δφμ ζοιαάζεζξ, 

πεζιενζκή ηαζ εανζκή, ηυηε ιεηνχκηαζ δφμ ζοιαάζεζξ). 
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Γηδάθηνξεο - - - - - 

 

2.3. θνπόο, ζηόρνη θαη θπζηνγλσκία ηνπ Σκήκαηνο – Μέιε Γ.Δ.Π. θ.ιπ. 
 

Α) Ο ζθνπόο θαη νη ζηόρνη ημο Σιήιαημξ, έηζζ υπςξ ηαεμνίζηδηακ ζημ Φ.Δ.Κ. ηδξ ίδνοζήξ ημο 

(Π.Γ. 320/1983, άνενμ 1, παν. 2), έπμοκ ςξ ελήξ: 

« - Να ηαθθζενβεί ηαζ κα πνμάβεζ ηζξ Παζδαβςβζηέξ Δπζζηήιεξ ιε ηδκ αηαδδιασηή ηαζ ηδκ 

εθανιμζιέκδ δζδαζηαθία ηαζ ένεοκα. 

- Να πανέπεζ ζημκ πηοπζμφπμ ηα απαναίηδηα εθυδζα, ηα μπμία εα ημο ελαζθαθίζμοκ άνηζα 

ηαηάνηζζδ ζηδκ επζζηδιμκζηή ηαζ επαββεθιαηζηή ημο ζηαδζμδνμιία. 

- Να ζοιαάθθεζ ζηδκ ελφρςζδ ημο επζπέδμο ηαζ ζηδκ ηάθορδ ηςκ αολακυιεκςκ ακαβηχκ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ζε υ,ηζ αθμνά ηα γδηήιαηα ηδξ Παζδαβςβζηήξ. 

- Να ζοιαάθθεζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηαζ επίθοζδ παζδαβςβζηχκ πνμαθδιάηςκ εκ βέκεζ». 

 

ε ζπεηζηή ζογήηδζδ, πμο πναβιαημπμίδζακ ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ ζηζξ 10-10-2007, 

απμθαζίζηδηε κα πνμζηεεμφκ ςξ επζπθέμκ επζδζχλεζξ ημο Πνμβνάιιαημξ Πνμπηοπζαηχκ 

πμοδχκ  μζ αηυθμοεεξ: 

«Δζδζηυηενεξ επζδζχλεζξ ημο Πνμβνάιιαημξ Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ είκαζ: 

- Να ηαθθζενβεί ζημοξ θμζηδηέξ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ, ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδ 

δδιμηναηζηή ζοιπενζθμνά. 

- Να ακαπηφζζεζ πκεφια ζοθθμβζηήξ πνμζπάεεζαξ, δζεπζζηδιμκζηήξ ζοκενβαζίαξ ηαζ 

πμθοπμθζηζζιζηήξ ζοκφπανλδξ». 

 

Β) Ζ θπζηνγλσκία ηνπ Σκήκαηνο  

Καηά ηδ ζογήηδζδ πμο πναβιαημπμίδζακ ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ ζηζξ 10-10-2007 

απμθαζίζηδηακ επίζδξ ηα ηνζηήνζα, ιε ηα μπμία ιπμνεί κα πνμζδζμνζζηεί δ θοζζμβκςιία ημο 

Σιήιαημξ, δεδμιέκμο υηζ δ εζςηενζηή αλζμθυβδζδ ηςκ Σιδιάηςκ δζελάβεηαζ «ζε ζπέζδ ιε ηδ 

θοζζμβκςιία, ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηδκ απμζημθή ημοξ» (Ν. 3374/2-8-2005, άνενμ 2, παν. 1). Σα 

ηνζηήνζα αοηά έπμοκ ςξ ελήξ: 

Α΄ θξηηήξην: Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ εθάζηνηε ππεξεηνχλησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο.  

Σα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ηςκ οπδνεημφκηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ζημ Σιήια ηαηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 

2007-2008  ειθακίγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 9.  

Πίλαθαο 9.  Μέθδ Γ.Δ.Π. ημο Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ηαηά ημ Αηαδ. Έημξ 

2007/08 ακά ααειίδα ηαζ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ. 

 

1 Γεψξγηνο Κηηζαξάο, Καζεγεηήο «Μεζνδνινγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
πξνζρνιηθήο αγσγήο» 

2 Ζιίαο Μεηνρηαλάθεο, Καζεγεηήο «Παηδαγσγηθή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ λεπηαγσγείνπ» 

3 Ησάλλεο Τδαβάξαο, Καζεγεηήο «Φηινζνθία κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε Μεηαθπζηθή» 

4 Μάξηνο Πνπξθφο, Αλ. Καζεγεηήο «Χπρνπαηδαγσγηθή: Δλαιιαθηηθά βησκαηηθά 
πιαίζηα γλσζηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη εζηθήο 

αλάπηπμεο θαη αγσγήο» 

5 Άλλα Σηξαηαξηδάθε, Αλ. «Αξραία ειιεληθή Ηζηνξία κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε 



 14 

Καζεγήηξηα ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ηεο θαη ζηηο παηδαγσγηθέο 
πξνεθηάζεηο ηνπο» 

6 Δπθεκία Τάθα, Αλ. Καζεγήηξηα «Πξνζρνιηθή Παηδαγσγηθή» 

7 Νηθφιανο Εαξάλεο, Δπ. Καζεγεηήο «Πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε» 

8 Αηθαηεξίλε Κνξλειάθε, Δπ. 
Καζεγήηξηα 

«Χπρνινγία ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο» 

9 Κσλζηαληίλνο Κνξψζεο, Δπ. 
Καζεγεηήο 

«Κνηλσληνινγία ηεο νηθνγέλεηαο» 

10 Γεψξγηνο Μαλσιίηζεο, Δπ. 
Καζεγεηήο 

«Χπρνπαηδαγσγηθή ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο» 

11 Αλαζηάζηνο Μαηζφπνπινο, Δπ. 
Καζεγεηήο 

«Σρνιηθή Χπρνινγία θαη Σπκβνπιεπηηθή» 

12 Κπξηάθνο Σηαπξηαλφο, Δπ. 
Καζεγεηήο 

«Οξζφδνμε Παηεξηθή Θενινγία» 

13 Αλδξέαο Φνπληνπιάθεο, Δπ. 
Καζεγεηήο 

«Διιεληθή Φηινινγία θαη Θεαηξηθή Παηδεία» 

14 Μαξία Ακπαξηδάθε, Λέθηνξαο «Πξνζρνιηθή Παηδαγσγηθή» 

15 Μαξία Καξαΐζθνπ, Λέθηνξαο «Νενειιεληθή Φηινινγία: πεδνγξαθία θαη κηθξφ 
παηδί» 

16 Μαξία Κππξησηάθε, Λέθηνξαο «Δηδηθή Χπρνπαηδαγσγηθή ηεο πξνζρνιηθήο 
ειηθίαο» 

17 Μαξία Μαξθνδεκεηξάθε, Λέθηνξαο «Αλαπηπμηαθή Χπρνινγία βξεθψλ θαη λεπίσλ» 

18 Βαζίιεηνο Οηθνλνκίδεο, Λέθηνξαο «Πξνζρνιηθή Παηδαγσγηθή» 

19 Δπαλζία Σπλψδε, Λέθηνξαο «Σπγθξηηηθή Πξνζρνιηθή Παηδαγσγηθή» 

20 Μαξίλα Σσηεξνπνχινπ-Ενξκπαιά, 
Λέθηνξαο 

«Αηζζεηηθή αγσγή λεπίνπ θαη παηδηνχ» 

21 Μαξίλα Τδαθψζηα, Λέθηνξαο «Γισζζηθή αλάπηπμε θαη αγσγή ηνπ παηδηνχ ηεο 
πξνζρνιηθήο ειηθίαο» 

22 Καιιηφπε Τξνχιε, Λέθηνξαο «Φπζηθή θαη ςπρνθηλεηηθή αγσγή λεπίσλ» 

23 Σνθία Φαηδεζηεθαλίδνπ, Λέθηνξαο «Ηζηνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ θαη ησλ 
παηδαγσγηθψλ ηδεψλ» 

 

Β΄ θξηηήξην: Οη επηζηήκεο πνπ δηδάζθνληαη ζην Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο. Αοηέξ μζ επζζηήιεξ είκαζ: 

1. Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ 

2. Φοπμθμβία 

3. Κμζκςκζμθμβία 

4. Φζθμθμβία - Φζθμζμθία - Ηζημνία - Θεμθμβία 

5. Μαεδιαηζηά - ηαηζζηζηή - Πθδνμθμνζηή 

6. Μμοζζηή, Δζηαζηζηή ηαζ Φοπμηζκδηζηή Αβςβή 

πςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ηα Πνμβνάιιαηα Πνμπηοπζαηχκ ηαζ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ  ημο 

Σιήιαημξ (αθ. ζπεηζηά ηεθάθαζα), δ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή έιθαζδ πμο δίδεηαζ ζηα ιαεήιαηα 

ηςκ Δπζζηδιχκ ηδξ Αβςβήξ πζζημπμζεί ηδ εέθδζδ ημο Σιήιαημξ κα οπδνεηεί ημοξ ζημπμφξ ημο.  

 

Γ΄ θξηηήξην: Οη κειινληηθέο δπλαηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ καο γηα εξγαζία, θαη επηζηεκνληθή 

πξνζθνξά ζηελ θνηλσλία.  

Οζ απυθμζημζ ημο Σιήιαημξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα απαζπμθδεμφκ επαββεθιαηζηά ζε ιζα 

ιεβάθδ βηάια ημζκςκζηχκ εεζιχκ ηαζ ζδνοιάηςκ, υπςξ ζε:  

- Γδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά κδπζαβςβεία 

- Νδπζαβςβεία Δζδζηήξ Αβςβήξ ηαζ Κέκηνα Έκηαλδξ αηυιςκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ 

- Παζδζημφξ ηαζ ανεθμκδπζαημφξ ζηαειμφξ 

- Νμζμημιεία παίδςκ 
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- Παζδζηέξ ηαηαζηδκχζεζξ 

- Ξεκμδμπεία (Σιήιαηα θφθαλδξ - απαζπυθδζδξ παζδζχκ) 

- Παζδζηά ιμοζεία 

- Δηδμηζημφξ μίημοξ βζα ζοββναθή εηπαζδεοηζηχκ αζαθίςκ 

- Ραδζμθςκζημφξ ηαζ ηδθεμπηζημφξ ζηαειμφξ βζα δδιζμονβία παζδζηχκ εηπμιπχκ 

- Γήιμοξ ηαζ Νμιανπίεξ (ζηα πνμβνάιιαηα ηαηάνηζζδξ ή θασηήξ επζιυνθςζδξ) 

- Παζδζηά πςνζά S.O.S. 

- Κέκηνα δδιζμονβζηήξ απαζπυθδζδξ 

- Ηδνφιαηα παζδζηήξ πνυκμζαξ 

- Δνβαζηήνζα ηέπκδξ ηαζ δδιζμονβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

- Τπδνεζίεξ, μνβακζζιμφξ ηαζ ζδνφιαηα εηπαίδεοζδξ 

- Δηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα πνμζπμθζηήξ αβςβήξ 

- Ηκζηζημφηα Δπαββεθιαηζηήξ Καηάνηζζδξ 

- Κέκηνα Γζμίηδζδξ ηαζ Δπμπηείαξ ηδξ Δηπαίδεοζδξ 

- Δνεοκδηζηά Κέκηνα Δπζζηδιχκ Αβςβήξ 

Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ εέζδ ημο Σιήιαημξ ζηδκ ημζκςκία, υπςξ ακηακαηθάηαζ ιέζς ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ ενβαζζαηήξ μθμηθήνςζδξ ηςκ απμθμίηςκ ημο, λεπενκά 

ηαηά πμθφ ηα παναηηδνζζηζηά ιζαξ επαββεθιαηζηήξ ζπμθήξ ηαζ επζηείκεζ ηδκ επίηεολδ ηςκ 

ζηυπςκ ημο. Γοζηοπχξ, δεκ έπμοιε αηυιδ ενεοκδηζηά δεδμιέκα ζπεηζηά ιε ηδκ επαββεθιαηζηή 

πμνεία ηαζ απμηαηάζηαζδ ηςκ απμθμίηςκ ημο Σιήιαημξ. ιςξ, απυ ηζξ επαθέξ πμο δζαηδνμφιε 

ιαγί ημοξ είιαζηε ζε εέζδ κα βκςνίγμοιε υηζ μζ πενζζζυηενμζ απυ αοημφξ ενβάγμκηαζ ηονίςξ ζε 

κδπζαβςβεία, ςξ εηπαζδεοηζημί. 

 

Βάζεζ ηςκ ακςηένς ηνζηδνίςκ ηαζ ζημζπείςκ πνμηφπημοκ ηα ελήξ ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ηδ 

θοζζμβκςιία ημο Σιήιαημξ:  

Α) Σμ Σιήια αβηαθζάγεζ ιζα πθδεχνα επζζηδιχκ ηαζ εζδζημηήηςκ. οιπεναίκμοιε, θμζπυκ, υηζ 

πνυηεζηαζ βζα έκα Σιήια πνιπζπιιεθηηθφ. ε ζδιακηζηυ ααειυ ημ Σιήια είκαζ ζηεθεπςιέκμ ιε 

επζζηήιμκεξ εζδζηεοιέκμοξ ζηδκ Παζδαβςβζηή ηαζ ηδκ Φοπμπαζδαβςβζηή, άνα άιεζα 

πνμζηείιεκμοξ ζημ θεληξηθφ πεδίν ηνπ Σκήκαηνο, πμο είκαζ δ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ. 

Δζδζηυηενα, ηνία ιέθδ Γ.Δ.Π. (ηα οπ‟ ανζειυ 6, 14 ηαζ 18, αθ. Πίκαηα 9) έπμοκ ςξ βκςζηζηυ 

ακηζηείιεκμ ηδκ «Πνμζπμθζηή Παζδαβςβζηή», εκχ δέηα άθθα ιέθδ Γ.Δ.Π. (ηα οπ‟ ανζειυ 1, 2, 4, 

8, 10, 16, 17, 19, 21 ηαζ 22, αθ. Πίκαηα 9) ηζκμφκηαζ ζε παναπθήζζεξ ροπμπαζδαβςβζηέξ 

πενζμπέξ. Οζ πεναζηένς επζζηήιεξ πμο ηαθθζενβμφκηαζ (δζδαηηζηά ηαζ ενεοκδηζηά) έπμοκ ιζα 

ιαηνζκή ή εββφηενδ ζπέζδ ιε ημ ηεκηνζηυ πεδίμ ημο Σιήιαημξ, π.π. Ηζηνξία κε έκθαζε ζηηο 

παηδαγσγηθέο πξνεθηάζεηο ηεο, Πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε, Αηζζεηηθή αγσγή λεπίνπ θαη 

παηδηνχ. Αθθά ηαζ ιαεήιαηα πμο πνμζθένμκηαζ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ επζζηήιμκεξ έπμοκ έκα 

ζαθή πνμζακαημθζζιυ πνμξ ηδκ εηπαίδεοζδ, π.π. Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, Φηινζνθία ηεο 

παηδείαο, Θξεζθεπηηθή παηδεία, Μαζεκαηηθά ζηελ  πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Δπμιέκςξ, ημ Σιήια 

ιε ηδ ζηεθέπςζή ημο, ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηζξ ενεοκδηζηέξ ηαζ επζζηδιμκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ 

ιεθχκ ημο ηαθθζενβεί ηαζ πνμάβεζ ηζξ Παζδαβςβζηέξ Δπζζηήιεξ, υπςξ επζηάζζεζ μ πνχημξ 

ζημπυξ ημο. Άθθςζηε, έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ δ παζδαβςβζηή ένεοκα ζηδκ Δθθάδα βκχνζζε ιεβάθδ 

χεδζδ ιε ηδ θεζημονβία ηςκ Παζδαβςβζηχκ Σιδιάηςκ πμο απμηεθμφκ πχνμ πακεπζζηδιζαηήξ 

ένεοκαξ ηαζ δζδαζηαθίαξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ Παζδαβςβζηέξ Αηαδδιίεξ ηαζ ηζξ πμθέξ 

Νδπζαβςβχκ πμο είπακ παναηηδνζζηζηά ηονίςξ επαββεθιαηζηχκ ζπμθχκ. 

ζμκ αθμνά ηδκ ηαηακμιή ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ζηζξ ααειίδεξ ελέθζλδξ, δζαπζζηχκεηαζ ιζα 

ποναιζδςηή ζπέζδ ηςκ ακχηενςκ πνμξ ηζξ ηαηχηενεξ ααειίδεξ: 3 Καεδβδηέξ, 3 Ακαπθδνςηέξ 

Καεδβδηέξ, 7 Δπίημονμζ Καεδβδηέξ, 10 Λέηημνεξ. Ζ ζπέζδ αοηή θαίκεηαζ κα παναιέκεζ 

ζηαεενή ζηζξ ααζζηέξ δμιζηέξ ηδξ βναιιέξ ηαε΄ υθδ ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία (Αηαδ. Έηδ 

2003/04 – 2007/08), πανά ηζξ αθθαβέξ, ιεηααμθέξ ηαζ ελεθίλεζξ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π., υπςξ 

δζαπζζηχκεηαζ ηαζ απυ ημκ Πίκαηα 7.  
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Β) Έκαξ απυ ημοξ ζημπμφξ ημο Σιήιαημξ είκαζ δ ηαηάνηζζδ ηςκ πηοπζμφπςκ ημο βζα 

επζζηδιμκζηή ηαζ επαββεθιαηζηή ζηαδζμδνμιία. φιθςκα, ιάθζζηα, ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, 

ζημ κδπζαβςβείμ επζηνέπεηαζ κα δζδάζηεζ ιυκμ μ πηοπζμφπμξ Παζδαβςβζηχκ Σιδιάηςκ ιε ημ 

ακάθμβμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ.  Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα Παζδαβςβζηά αοηά Σιήιαηα πνέπεζ κα 

πνμεημζιάγμοκ ημ πνμζςπζηυ ηδξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ζηδκ Δθθάδα, ηάηζ πμο απμηεθεί 

ηαζ δεζηή οπμπνέςζδ έκακηζ ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ. Με ηα ζημζπεία πμο παναηέεδηακ 

παναπάκς οπμζηδνίγμοιε υηζ ημ Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ακηαπμηνίκεηαζ ηαζ ζε 

αοηυκ ημ ζηυπμ.  

Σμ Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ παίγεζ έκα 

ημζκςκζηυ νυθμ, μ μπμίμξ ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ έπεζ ακαααειζζηεί ηαζ εηζοβπνμκζζηεί. Απυ 

ζζημνζηή άπμρδ, ημ Σιήια απμηεθεί ηδ εεζιζηή ζοκέπεζα ηδξ «πμθήξ Νδπζαβςβχκ», δζεημφξ 

θμίηδζδξ, δ μπμία θεζημονβμφζε παθαζυηενα ζηα Υακζά ηδξ Κνήηδξ (υπςξ ακηίζημζπεξ ηέημζεξ 

πμθέξ θεζημονβμφζακ ηαζ ζε άθθεξ πυθεζξ ηδξ Δθθάδμξ). Ζ ακααάειζζδ αοηήξ ηδξ Ακχηενδξ 

πμθήξ ζε Πακεπζζηδιζαηυ Σιήια ηεηναεημφξ θμίηδζδξ ήηακ έκα έκημκμ ημζκςκζηυ (αθθά ηαζ 

επζζηδιμκζηυ) αίηδια, ημ μπμίμ ακηζηαημπηνίγεηαζ ηαζ ζηζξ ααεζέξ αθθαβέξ πμο επήθεακ 

πνυζθαηα ζημ εθθδκζηυ Νδπζαβςβείμ. 

Ζ ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ αθθαβχκ πμο ζοκηεθμφκηαζ ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ ζηδκ Πνμζπμθζηή 

Δηπαίδεοζδ παβημζιίςξ, δ αθθδθεπίδναζή ημοξ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ, δ 

επζζήιακζδ ηδξ ακάβηδξ ζοζηδιαηζηήξ δζενεφκδζδξ ηδξ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ηαζ εηπαίδεοζδξ 

ηαζ δ μνζμεέηδζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ ηςκ Πακεπζζηδιζαηχκ Παζδαβςβζηχκ Σιδιάηςκ υπζ απθά ςξ 

επαββεθιαηζηχκ ζπμθχκ, αθθά ςξ μθμηθδνςιέκςκ ηέκηνςκ εηπαίδεοζδξ ηαζ ένεοκαξ, 

απμηέθεζακ ημοξ ααζζημφξ θυβμοξ, βζα ημοξ μπμίμοξ δ Γ. οκέθεοζδ ημο Σιήιαημξ απμθάζζζε 

ηαηά ημ Αηαδδιασηυ Έημξ 1999-2000 ηδ ιεημκμιαζία ημο Σιήιαημξ απυ «Παζδαβςβζηυ Σιήια 

Νδπζαβςβχκ» ζε «Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ».  

 

2.3.1. Λνηπό δηδαθηηθό πξνζσπηθό θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2007-2008 

 

διακηζηέξ οπδνεζίεξ πνμζθένμοκ ζημ Σιήια μζ θμζπμί δζδάζημκηεξ, δδθαδή ηα ιέθδ Δζδζημφ 

& Δνβαζηδνζαημφ Γζδαηηζημφ Πνμζςπζημφ (Δ.Δ.ΓΗ.Π.) ηαζ μζ ζοιααζζμφπμζ ιε ημ Π.Γ. 407/80. 

Καηά ημ εανζκυ ελάιδκμ ημο αηαδδιασημφ έημοξ 2007-2008 οπδνεημφκ ζημ Σιήια 4 ιέθδ 

Δ.Δ.ΓΗ.Π., εκκέα ζοιααζζμφπμζ ιε ημ Π.Γ. 407/80 ηαζ έκαξ Δζδζηυξ Δπζζηήιμκαξ,  ιε δζάθμνα 

βκςζηζηά ακηζηείιεκα, υπςξ θαίκεηαζ απυ ημκ Πίκαηα 10. 

 

 

 

Πίλαθαο 10. Μέθδ Δ.Δ.ΓΗ.Π. ημο Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ηαηά ημ Αηαδ. Έημξ 

2007/08 ακά βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ. 

 

 

Δ.Δ.ΓΙ.Π. Ολνκαηεπώλπκν Γλσζηηθό αληηθείκελν 

1 Γεκήηξηνο Αλπθαληάθεο Φπζηθή Αγσγή 

2 Σηπιηαλφο Εεξβνπδάθεο Μνπζηθή θαη ξπζκηθή αγσγή 

3 Ησάλλα Ησαλλίδνπ Αγγιηθή γιψζζα  

4 Αληψληνο Τζνππάθεο Δηθαζηηθή Αγσγή  

πκβαζηνύρν

η 

Π.Γ.407/80 

Ολνκαηεπώλπκν Γλσζηηθό αληηθείκελν 
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1 Διεπζεξία Αξγπξνπνχινπ Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο 
εθπαίδεπζεο 

2 Παλαγηψηεο Παληίδνο Γηδαθηηθή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

3 Δπζπκία Γνπξγηψηνπ Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία 

4 Θεφδσξνο Διεπζεξάθεο Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο 

5 Άλλα Καιατηδάθε Κιηληθή Χπρνινγία 

6 Μηραήι Ληλαξδάθεο Σηαηηζηηθή ζηελ εθπαίδεπζε 

7 Παγψλα Μαληά Γεξκαληθή γιψζζα 

8 Αξγπξψ Οηθνλνκάθε Αγγιηθή γιψζζα
0
  

9 Γεσξγία Σηαγάθε Γαιιηθή γιψζζα 

Δηδηθόο 

Δπηζηήκνλαο 

Ολνκαηεπώλπκν Γλσζηηθό αληηθείκελν 

1 Γεκήηξηνο Αλησλαθάθεο Μνπζηθή θαη ξπζκηθή αγσγή 

 

 

Δπίζδξ, πνέπεζ κα ακαθενεμφκ μζ απμζπαζιέκμζ εηπαζδεοηζημί απυ ηδκ Πνςημαάειζα ηαζ 

Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ, μζ μπμίμζ οπδνεημφκ ζημ Σιήια πανέπμκηαξ ηονίςξ αμδεδηζηυ 

ένβμ ζηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ηαζ ζημοξ θμζηδηέξ ημο Σιήιαημξ. Καηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008 

έπμοκ απμζπαζηεί ζημ Σιήια μζ ελήξ κδπζαβςβμί ηαζ ηαεδβδηέξ απυ ηδκ Πνςημαάειζα ηαζ 

Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ: 

 

Πίλαθαο 11.  Απμζπαζιέκμζ εηπαζδεοηζημί ζημ Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ηαηά ημ 

Αηαδ. Έημξ 2007/08 ακά εζδζηυηδηα. 

 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Α/Α Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα 

1 Άλλα Αηζαιή Νεπηαγσγφο 

2 Διεπζεξία Γξεγνξάθε Νεπηαγσγφο 
3 Αιεμία Γηνλπζνπνχινπ Νεπηαγσγφο 
4 Αζαλαζία Κψζηα Νεπηαγσγφο 
5 Αλαζηαζία Μαθξάηδε Νεπηαγσγφο 
6 Καιιηφπε Παπαδάθε Νεπηαγσγφο 

 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Α/Α Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα 

1 Νεθηάξηνο Τζαληάθεο Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο 

2 Γεψξγηνο Φξαγθηαδάθεο Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο 

3 Κσλζηαληίλνο Φξεζηίδεο Καζεγεηήο Καιιηηερληθψλ 

 

Απυ ηζξ απμζπαζιέκεξ ζημ Σιήια ιαξ κδπζαβςβμφξ δ η. Αθελία Γζμκοζμπμφθμο εηηεθεί πνέδ 

Γναιιαηέα ζημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ. Οζ οπυθμζπεξ εηηεθμφκ αμδεδηζηυ ένβμ ζηζξ 

δζδαηηζηέξ αζηήζεζξ ηςκ θμζηδηχκ. 

                                            
0
  Ζ η. Α. Οζημκμιάηδ έπεζ πνμζθδθεεί βζα ημ πεζιενζκυ ηαζ ημ εανζκυ ελάιδκμ ημο αηαδδιασημφ έημοξ 

2007-2008, επεζδή δ η. Η. Ηςακκίδμο, ιέθμξ Δ.Δ.ΓΗ.Π. ημο Σιήιαημξ ιε εζδζηυηδηα ηδκ Αββθζηή βθχζζα, 

έπεζ εηήζζα εηπαζδεοηζηή άδεζα. 
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Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ Σιήια γδηά ηάεε πνυκμ πμθφ ιεβαθφηενμ ανζειυ απμζπαζιέκςκ 

κδπζαβςβχκ, απυ εηείκμκ πμο ηεθζηά εβηνίκεηαζ απυ ημ ΤΠ.Δ.Π.Θ. βζα ηδκ ηαεμδήβδζδ ηςκ 

θμζηδηχκ ζηζξ δζδαηηζηέξ αζηήζεζξ. Καηά ηα ηεθεοηαία έηδ ημ Σιήια γδηά 12 κδπζαβςβμφξ, 

αθθά μ ανζειυξ ηςκ απμζπχιεκςκ ζοκεπχξ ιεζχκεηαζ ηαζ ζήιενα έπεζ θηάζεζ ζηζξ 6, δδθαδή 

ζηζξ ιζζέξ απυ αοηέξ πμο ημ Σιήια ηνίκεζ ςξ ακαβηαίεξ. Σμ επαηυθμοεμ είκαζ υηζ μζ 

απμζπχιεκεξ επζθμνηίγμκηαζ ιε δζπθάζζμ ιυπεμ, ενβαγυιεκεξ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ 

πένακ ημο ενβαζζαημφ ημοξ ςνανίμο, επεζδή οπμπνεμφκηαζ κα παναημθμοεμφκ ηαζ κα 

ζοιαμοθεφμοκ έκακ πμθφ ιεβάθμ ανζειυ αζημφιεκςκ θμζηδηχκ, πςνίξ ηα ακαιεκυιεκα 

απμηεθέζιαηα, θυβς ημο δοζακάθμβμο πνμξ ημκ ανζειυ ηςκ απμζπχιεκςκ κδπζαβςβχκ ένβμο, 

ημ μπμίμ αοηέξ ακαθαιαάκμοκ. Γζα ηδκ άνηζα πναβιαημπμίδζδ ηδξ δζδαηηζηήξ άζηδζδξ ηαηά ηα 

πνμζεπή έηδ,  ηαηά ηα μπμία εα απμηηήζεζ πενζζζυηενμ απαζηδηζηή ιμνθή, υπςξ έπεζ ήδδ 

απμθαζζζηεί ηαζ πνμβναιιαηζζηεί, είκαζ απαναίηδηδ δ βεκκαία επαφλδζδ ηςκ ηαη‟ έημξ 

απμζπχιεκςκ κδπζαβςβχκ. 

Απυ ημοξ απμζπαζιέκμοξ απυ ηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ εηπαζδεοηζημφξ μζ δφμ πνχημζ 

απμζπαζιέκμζ πνμζθένμοκ ζημ Σιήια οπδνεζίεξ ζπεηζηέξ ιε ημκ δθεηηνμκζηυ ελμπθζζιυ ηαζ 

επμπηεφμοκ ηδκ Αίεμοζα Νέςκ Σεπκμθμβζχκ ημο Σιήιαημξ. Ακηίεεηα, μ η. Κ. Υνδζηίδδξ 

δζδάζηεζ ζημ Σιήια ηα ιαεήιαηα Δζηαζηζηά: ΔΗΚ 100, 101, 102 θαη 103. 

Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ Σιήια γήηδζε ηαζ ηδκ απυζπαζδ ιζαξ Καεδβήηνζαξ Γενιακζηχκ απυ 

ηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ. Απηφ ην αίηεκα δελ εγθξίζεθε, βζ‟ αοηυ πνμζεθήθεδ δ η. Π. 

Μακζά, Καεδβήηνζα Γενιακζηχκ, ςξ ζοιααζζμφπμξ ιε ημ Π.Γ. 407/80. Γεκζηά,  ημ Σιήια 

πνμζπαεεί κα ηαθφπηεζ ακάβηεξ πνμζςπζημφ πμο δζδάζηεζ ιαεήιαηα, βζα ηα μπμία δεκ 

απαζηείηαζ δ ηαημπή δζδαηημνζημφ δζπθχιαημξ (π.π. ιαεήιαηα ηαθθζηεπκζηχκ, λέκεξ βθχζζεξ) 

ιέζς ηδξ απυζπαζδξ εηπαζδεοηζηχκ ιε αολδιέκα πνμζυκηα, χζηε κα ελμζημκμιμφκηαζ ζπεηζηέξ 

πζζηχζεζξ βζα ηδκ πνυζθδρδ ζοιααζζμφπςκ δζδαζηυκηςκ ιε ημ Π.Γ. 407/80 ηαζ ηδκ ηαη΄αοηυκ 

ημκ ηνυπμ ακηζιεηχπζζδ εκημκυηενςκ ακαβηχκ. Δπμιέκςξ, εα δζεοηυθοκε πμθφ ημ Σιήια δ 

ζηακμπμίδζδ απυ ημ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ζπεηζηχκ αζηήζεςκ απυζπαζδξ ζε αοηυ εηπαζδεοηζηχκ, ημοξ 

μπμίμοξ ημ Σιήια πνμηείκεζ ιεηά απυ ιεθέηδ ηςκ πνμζυκηςκ ημοξ ηαζ ιε αάζδ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ 

ημο ακάβηεξ.  

Σέθμξ, ζδιακηζηυ νυθμ παίγμοκ ζημ Σιήια ηα ιέθδ Δζδζημφ Σεπκζημφ Δνβαζηδνζαημφ 

Πνμζςπζημφ (Δ.Σ.Δ.Π.). Καηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008 οπδνεημφκ ιυκμ δφμ (2) ηέημζα 

ιέθδ, μ η. Κςκζηακηίκμξ Νφηηανδξ, εζδζηεοιέκμξ βναθίζηαξ, ηαζ δ η. Δθζζζάαεη Υθαπάκα, 

απυθμζημξ ηςκ πνμπηοπζαηχκ ηαζ ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ ημο Σιήιαημξ, ιε εζδίηεοζδ ζηα 

Παζδαβςβζηά. Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μ η. Κ. Νφηηανδξ απμοζίαγε ιε άδεζα ακαηνμθήξ ηαε‟ 

υθδ ηδ δζάνηεζα ημο αη. έημοξ 2007-2008. 

 

 

2.4. Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο 
 

Σμ Σιήια δζμζηείηαζ ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα απυ ηδ ζπεηζηή κμιμεεζία. Ο Πνυεδνμξ ημο 

Σιήιαημξ ακαθαιαάκεζ ημ ιεβαθφηενμ αάνμξ ημο δζμζηδηζημφ ένβμο ηαζ ζοκεπζημονείηαζ απυ 

ημκ Ακαπθδνςηή Πνυεδνμ. Καηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008 Πνυεδνμξ ημο Σιήιαημξ είκαζ 

δ η. Δοθδιία Σάθα, Ακαπθδνχηνζα Καεδβήηνζα, ηαζ Ακαπθδνςηήξ Πνυεδνμξ μ η. Ηςάκκδξ 

Σγααάναξ, Καεδβδηήξ. Γεκζηή οκέθεοζδ ζοβηαθείηαζ ιία θμνά ηάεε ιήκα ή ηαζ πενζζζυηενεξ, 

ακ οπάνπεζ ακάβηδ. 

 

2.4.1. Δπηηξνπέο ηνπ Σκήκαηνο 

 

ημ Σιήια έπμοκ ηαεμνζζηεί ηαζ θεζημονβμφκ μνζζιέκεξ Δπζηνμπέξ, ηα ιέθδ ηςκ μπμίςκ 

ακαηαεμνίγμκηαζ απυ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ημο Σιήιαημξ ηάεε Απνίθζμ βζα ημ επυιεκμ 
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αηαδδιασηυ έημξ. Δπίζδξ, ηαεμνίγμκηαζ μζ Δηπνυζςπμζ ημο Σιήιαημξ ζε δζάθμνα υνβακα ημο 

Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, εκχ ιε πάβζα απυθαζδ ηδξ Γ. οκέθεοζδξ, υθα ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο 

Σιήιαημξ θεζημονβμφκ ςξ Αηαδδιασημί φιαμοθμζ ηςκ θμζηδηχκ. Ζ εηάζημηε ζφκεεζδ αοηχκ 

ηςκ επζηνμπχκ  ηαζ μ μνζζιυξ ηςκ εηπνμζχπςκ ημο Σιήιαημξ δδιμζζμπμζείηαζ ζημ εηήζζμ 

θοθθάδζμ «Πξφγξακκα Μαζεκάησλ».  Γζα ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008 έπμοκ ηαεμνζζηεί μζ 

ελήξ Δπζηνμπέξ: 

1. Δπζηνμπή πνμπηοπζαηχκ ζπμοδχκ 

2. Δπζηνμπή ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ 

3. Δπζηνμπή δζδαηηζηχκ αζηήζεςκ ηαζ πεζναιαηζημφ κδπζαβςβείμο 

4. Δπζηνμπή Δνεοκχκ 

5. Δπζηνμπή ιεηεββναθχκ θμζηδηχκ 

6. Δπζηνμπή ελμιμίςζδξ ηαζ ακαβκχνζζδξ ζπμοδχκ 

7. Δπζηνμπή ηαηαηάλεςκ 

8. Δπζηνμπή μζημκμιζηχκ 

 

ημ Πανάνηδια Γ΄ ακαθένεηαζ μ νυθμξ ηςκ παναπάκς Δπζηνμπχκ βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-

2008. 

Ζ θεζημονβία Δπζηνμπχκ οπμαμδεά ζδιακηζηά ηδ δζμίηδζδ ημο Σιήιαημξ, ηαεχξ επζιενίγεζ ημ 

δζμζηδηζηυ ένβμ ζε ιζηνυηενα ιένδ, επζηνέπεζ ηδκ ηαθφηενδ ιεθέηδ ηςκ εειάηςκ απυ ηδκ 

Δπζηνμπή πμο ηα έπεζ ακαθάαεζ, οπμαμδεά ζηδ θήρδ δφζημθςκ απμθάζεςκ, απμηνέπεζ 

πνμκμαυνεξ δζαδζηαζίεξ, επζηνέπεζ ηδ δδιμηναηζηή ζοιιεημπή, δζαζθαθίγεζ ηδ δζαθάκεζα ζημ 

πεζνζζιυ εειάηςκ ηαζ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ ηαζ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ζε υθα ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. 

κα ακαθαιαάκμοκ δζμζηδηζημφ ηφπμο ένβμ ηαζ εοεφκεξ, χζηε κα πνμεημζιάγμκηαζ ηαζ βζα άθθεξ 

πενζζζυηενμ απαζηδηζηέξ εέζεζξ ζημ πθαίζζμ ηδξ αοημδζμίηδζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο. Καηά ηα 

ηεθεοηαία έηδ, ημ ένβμ ηςκ Δπζηνμπχκ έπεζ εκηαεεί ηαζ πμθθά δφζημθα εέιαηα πνμζεββίζηδηακ 

ιέζα απυ αοηέξ (π.π. δζαιυνθςζδ Πνμβνάιιαημξ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ, ακαιυνθςζδ 

Γζδαηηζηήξ Άζηδζδξ, ηαηαηαηηήνζεξ ελεηάζεζξ, ηαηάηαλδ αζημφκηςκ πνμξ απυζπαζδ ζημ Σιήια 

εηπαζδεοηζηχκ η.ά.). Γεκζηά, δ θεζημονβία ηςκ Δπζηνμπχκ δζελάβεηαζ ιε απμηεθεζιαηζηυηδηα, 

ζοιιεημπζηυηδηα ηαζ πκεφια ζοκενβαζίαξ ηαζ ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδ δζμίηδζδ ημο 

Σιήιαημξ.   

 

2.4.2 Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

 

ημ Σιήια έπμοκ εεζιμεεηδεεί ηαζ ζζπφμοκ ηνεζξ Δζςηενζημί Κακμκζζιμί: 

Α) πεηζηά ιε ηδ θεζημονβία ημο Πνμβνάιιαημξ Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ. Αοηυξ μ Δζςηενζηυξ 

Κακμκζζιυξ βκςζημπμζείηαζ ζημοξ εζζαβυιεκμοξ πνμπηοπζαημφξ θμζηδηέξ ηαζ ζε υπμζμκ άθθμ 

ημκ γδηήζεζ απυ ηδ Γναιιαηεία (αθ. Πανάνηδια Δ΄). 

Β) πεηζηά ιε ηδ θεζημονβία ημο Πνμβνάιιαημξ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ. Αοηυξ μ Δζςηενζηυξ 

Κακμκζζιυξ βκςζημπμζείηαζ ζημοξ εζζαβυιεκμοξ ιεηαπηοπζαημφξ θμζηδηέξ ηαζ ζε υπμζμκ άθθμ 

ημκ γδηήζεζ απυ ηδ Γναιιαηεία (αθ. Πανάνηδια Ε΄). 

Γ) πεηζηά ιε ηδ θεζημονβία ημο Γζδαζηαθείμο Νδπζαβςβχκ. Αοηυξ μ Δζςηενζηυξ Κακμκζζιυξ 

έπεζ εβηνζεεί απυ ηδ φβηθδημ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, έπεζ δδιμζζεοηεί ζημ Φ.Δ.Κ. 

1264/24-7-2007, η. Β΄ ηαζ δδιμζζεφεηαζ ηάεε έημξ ζημ θοθθάδζμ «Οδεγφο πνπδψλ ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγψλ» (αθ. Πανάνηδια Θ΄). 

 

2.4.3. Γηάξζξσζε ηνπ Σκήκαηνο 
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Σμ Σιήια δεκ έπεζ αηυια δζανενςεεί ζε Σμιείξ, ζοκεπχξ δεκ οπάνπεζ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ 

(παν. 3
α
 ημο άνενμο 8 ημο Ν. 1268/1982). Ζ Πνυεδνμξ η. Δ. Σάθα έπεζ βκςζημπμζήζεζ ηδκ 

πνυεεζή ηδξ κα ηζκήζεζ ηδ δζαδζηαζία βζα ηδ δζάνενςζδ ημο Σιήιαημξ ζε Σμιείξ ζημ άιεζμ 

ιέθθμκ. ημ Σιήια, υιςξ, θεζημονβμφκ Δνβαζηήνζα. 

2.4.3.1. Δθπαηδεπηηθά θαη Δξεπλεηηθά Δξγαζηήξηα 
 
ημ Π.Σ.Π.Δ. ακήημοκ ηέζζενα εεζιμεεηδιέκα εηπαζδεοηζηά ηαζ ενεοκδηζηά Δνβαζηήνζα, ηα 

μπμία ηαθφπημοκ εηπαζδεοηζηέξ ηαζ ενεοκδηζηέξ ακάβηεξ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ηαζ ηςκ θμζηδηχκ 

ημο Σιήιαημξ.  

1. Εργαζηήριο Παιδαγωγικών Ερεσνών και Εθαρμογών 

- Μμκάδα Γζδαηηζηήξ ηαζ Παζδαβςβζηήξ Ένεοκαξ 

- Μμκάδα Φοπμπαζδαβςβζηήξ Ένεοκαξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ     

2. Εργαζηήριο Ψστολογικής Έρεσνας   

- Μμκάδα Οζημθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ ηαζ Βζςιαηζηήξ, Δονεηζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζαηήξ 

Φοπμπαζδαβςβζηήξ 

- Μμκάδα πμθζηήξ Φοπμθμβίαξ       
3. Εργαζηήριο Θεαηρικής και Εικαζηικής Παιδείας  

4. Εργαζηήριο Μοσζικής και Ψστοκινηηικής Αγωγής  

- Μμκάδα αζζεδηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ εθανιμβχκ 

      

Δπίζδξ, έπεζ απμθαζζζηεί απυ ηδκ οπ‟ ανζειυ 353/20-6-2007 Γ. οκέθεοζδ ημο Σιήιαημξ δ 

εεζιμεέηδζδ ηαζ εκυξ πέιπημο Δνβαζηδνίμο, ιε ηδκ επςκοιία «Δνβαζηήνζμ Θεηζηχκ 

Δπζζηδιχκ ηαζ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ», δ έβηνζζδ ημο μπμίμο γδηήεδηε (ημκ Ημφθζμ ημο 2007) απυ 

ημ ΤΠ.Δ.Π.Θ., αθθά αηυια δεκ έπεζ επζηεοπεεί. 

Σα παναπάκς Δνβαζηήνζα οπμζηδνίγμοκ ημ ενεοκδηζηυ ηαζ δζδαηηζηυ ένβμ ηςκ δζδαζηυκηςκ, ημ 

ενεοκδηζηυ ένβμ ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ ημο Σιήιαημξ, οπμζηδνίγμοκ ηδκ ακάπηολδ 

πνμβναιιάηςκ ηαζ οθζημφ ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ πνμπηοπζαηχκ θμζηδηχκ ηαζ 

ηδκ ειπθμηή ημοξ ζε ενεοκδηζηέξ δζαδζηαζίεξ. ημ Πανάνηδια Γ΄ ακαθένμκηαζ ακαθοηζηά δ 

δμιή, δ δζμίηδζδ, δ ζημπμεεζία, ηα ζημζπεία επζημζκςκίαξ ηςκ Δνβαζηδνίςκ ημο Σιήιαημξ, 

ηαεχξ ηαζ μζ δζδάζημκηεξ πμο εκηάζζμκηαζ ζε ηαεέκα απυ αοηά.  

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2005-2006 ηαεζενχεδηε δ ζφκηαλδ ημο 

εηήζζμο πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ απμθμβζζιμφ ημο ένβμο ηςκ εεζιμεεηδιέκςκ αοηχκ 

Δνβαζηδνίςκ. Καηά ημκ Οηηχανζμ ηάεε έημοξ ηαζ ιεηά απυ βναπηή εζδμπμίδζδ ημο Πνμέδνμο 

ημο Σιήιαημξ μ Γζεοεοκηήξ ηάεε Δνβαζηδνίμο ή μ Τπεφεοκμξ ηάεε ενβαζηδνζαηήξ ιμκάδαξ 

ηαθεί ημοξ επζζηδιμκζημφξ ημο ζοκενβάηεξ κα ηαηαεέζμοκ βναπηχξ ημ ένβμ πμο πνμζέθενακ 

ηαηά ημ δζαννεφζακ αηαδδιασηυ έημξ ηαζ ημ πνυβναιια πμο ζπεδζάγμοκ κα οθμπμζήζμοκ ηαηά 

ημ ηνέπμκ αηαδδιασηυ έημξ. Αοημί μζ απμθμβζζιμί ηαζ πνμβναιιαηζζιμί πανμοζζάγμκηαζ 

βναπηχξ ζε υθα ηα ιέθδ ηδξ Γ. οκέθεοζδξ ημο Νμειανίμο, ζογδημφκηαζ ηαζ εβηνίκμκηαζ. 

Δκδεζηηζηά, ακαθένεηαζ υηζ  ζημ ένβμ ηςκ Δνβαζηδνίςκ πενζθαιαάκμκηαζ επζδμημφιεκα 

πνμβνάιιαηα, εθθδκζηά ηαζ εονςπασηά, ενεοκδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, δδιμζζεφζεζξ άνενςκ ηαζ 

αζαθίςκ, δζμνβάκςζδ ζοκεδνίςκ ηαζ διενίδςκ ηαζ άθθεξ δνάζεζξ, μζ μπμίεξ πενζθαιαάκμκηαζ 

ακαθοηζηά ζημοξ πνμβναιιαηζζιμφξ - απμθμβζζιμφξ πμο ηαηαηέεδηακ ηαηά ηδκ οπ‟ ανζειυ 

359/21.11.2007 Γ. οκέθεοζδ (πθήνεζξ θεπημιένεζεξ οπάνπμοκ ζηα Πναηηζηά αοηήξ ηδξ Γ. 

οκέθεοζδξ). Σμ ένβμ αοηυ ηςκ Δνβαζηδνίςκ ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο ακαπηφζζμοκ 

εκηάζζμκηαζ ζημ ενεοκδηζηυ ένβμ ημο Σιήιαημξ ηαζ ακαπηφζζμκηαζ ζημ 5μ Κεθάθαζμ ηδξ ακά 

πείναξ Έηεεζδξ Δζςηενζηήξ Αλζμθυβδζδξ. 
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2.4.3.2.  Παξόλ θαη κέιινλ ησλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο 

 

Οζ πνμβναιιαηζζιέκεξ ηαζ πναβιαημπμζδιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ δεκ ελανηχκηαζ ηονίςξ απυ ηδκ 

επζεοιία ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ, δζυηζ αοηή είκαζ δεδμιέκδ, αθθά ηεθμφκ ηάης απυ ηδ 

ζοκεπή απεζθή ιδ πναβιαημπμίδζήξ ημοξ θυβς ηςκ μζημκμιζηχκ δοζημθζχκ πμο ζοκακημφκ. Σμ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ πνδιαημδυηδζήξ ημοξ ελανηάηαζ απυ ημκ εηήζζμ πνμτπμθμβζζιυ ημο 

Σιήιαημξ, μ μπμίμξ πενζμνίγεηαζ ζηζξ 35.000 εονχ. Έκα ιεβάθμ ιένμξ αοημφ ημο 

πνμτπμθμβζζιμφ (12.000-13.000 εονχ) δζαηίεεηαζ ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ βζα ηδ δζμνβάκςζδ 

δζεεκχκ ηαζ πακεθθήκζςκ ζοκεδνίςκ. Αθθά έκα δζεεκέξ ζοκέδνζμ ζηδκ Κνήηδ απαζηεί απυ ιυκμ 

ημο βφνς ζηζξ 14.000 εονχ. Υςνίξ ηδκ μζημκμιζηή οπμζηήνζλδ ημο ΤΠ.Δ.Π.Θ. δεκ εα ήηακ 

δοκαηυ κα πναβιαημπμζδεεί. Δπζπθέμκ δζαεέζζιμζ πυνμζ ημο Σιήιαημξ ηαθφπημοκ ηδ 

δζμνβάκςζδ επζζηδιμκζηχκ διενίδςκ (ηαεειζά απυ ηζξ μπμίεξ απαζηεί ημ πμζυκ ηςκ 1.000-2.500 

εονχ) ηαζ δζαθέλεςκ (ηαεειζά απυ ηζξ μπμίεξ απαζηεί ημ πμζυκ ηςκ 200 εονχ) (αοηυ είκαζ ημ 

πμζυ πμο δζαηίεεηαζ απυ ημ Πακεπζζηήιζμ, ηαζ ημ μπμίμ δεκ επανηεί. Αολήεδηε πνυζθαηα ιε 

απυθαζδ ηδξ οβηθήημο). Ζ ζπεηζηή ζογήηδζδ βζα ηαηακμιή ηςκ δζαεέζζιςκ πυνςκ απμηεθεί 

έκα ιεβάθμ πνυαθδια ημο εηάζημηε Πνμέδνμο ημο Σιήιαημξ ηαζ ηδξ Γ. οκέθεοζδξ.  

Απυ ηα ακςηένς πνμηφπημοκ ηα ελήξ ζοιπενάζιαηα: α) Δίκαζ απαναίηδημ κα αολδεεί 

ζδιακηζηά μ εηήζζμξ πνμτπμθμβζζιυξ ημο Σιήιαημξ, πνμηεζιέκμο κα ηαηαζηεί δοκαηή δ 

απνυζημπηδ ζοκέπζζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ Δνβαζηδνίςκ. α) Σα ιέθδ ηςκ Δνβαζηδνίςκ 

είκαζ οπμπνεςιέκα κα ακαγδημφκ ηαζ άθθμοξ πυνμοξ (ελςηενζηέξ επζπμνδβήζεζξ, επζδμημφιεκα 

ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα η.θπ.), βζα κα ηαθφπημοκ ηζξ μζημκμιζηέξ ημοξ ακάβηεξ ηαζ κα 

πνμααίκμοκ ζε πενζζζυηενμ ηαζ πμζμηζηά ακχηενμ ενβαζηδνζαηυ ένβμ. β) Γζα ηδκ ανηζυηενδ 

θεζημονβία ηςκ εεζιμεεηδιέκςκ Δνβαζηδνίςκ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ πνυζθδρδ ενεοκδηχκ ιε 

ζφιααζδ ένβμο ηαζ δ επανηήξ ζηεθέπςζή ημοξ ιε ιέθδ Δ.Σ.Δ.Π., ηα μπμία εα ακαθαιαάκμοκ ηδ 

δζμνβάκςζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, χζηε κα ιδκ οπμπνεχκμκηαζ ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. κα ηάκμοκ αοηή 

ηδκ μνβακςηζηήξ/ δζμζηδηζηήξ θφζεςξ ενβαζία (ακαγήηδζδ πυνςκ, πνμζθμνχκ, ελςηενζηέξ 

επαθέξ, μζημκμιζηή δζαπείνζζδ η.θπ.). Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηαηά ημ αη. έημξ 2007-2008 βζα ηα 

ηέζζενα εεζιμεεηδιέκα Δνβαζηήνζα ημο Σιήιαημξ οπήνπακ δομ ιυθζξ ιέθδ Δ.Σ.Δ.Π., απυ ηα 

μπμία ημ έκα απμοζίαγε ιε άδεζα ακαηνμθήξ. 

 
2.5. Πεηξακαηηθό Νεπηαγσγείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 
 

Δδχ ηαζ δεηαπέκηε πενίπμο έηδ έπεζ ηεεεί ημ αίηδια κα ζδνοεεί έκα Πεζναιαηζηυ Νδπζαβςβείμ 

ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. Ζ θεζημονβία Πεζναιαηζημφ Νδπζαβςβείμο ζημ Πακεπζζηήιζμ εα 

ζοιαάθθεζ α) ζηδκ αλζμπμίδζδ ζε ορδθυ ααειυ απυ ημ Π.Σ.Π.Δ. ημο επζζηδιμκζημφ 

πνμζςπζημφ ημο, α) ζηδκ μνβάκςζδ απμηεθεζιαηζηυηενςκ Γζδαηηζηχκ Αζηήζεςκ ηαζ β) ζηδκ 

πνμχεδζδ ηδξ ζπεηζηήξ ένεοκαξ ζε ορδθυ επίπεδμ.   

Με απυθαζδ ηδξ οβηθήημο έπεζ ζοβηνμηδεεί ιζα Δπηηξνπή Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, 

απμηεθμφιεκδ απυ εηπνμζχπμοξ ηυζμ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ υζμ ηαζ ηδξ 

Πνςημαάειζαξ ηαζ ηδξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ. Αθθά, εκχ εεζιμεεηήεδηακ Πεζναιαηζηυ 

Γοικάζζμ ηαζ Πεζναιαηζηυ Λφηεζμ, ηα μπμία θεζημονβμφκ ζηδκ πυθδ ημο Ρεεφικμο, δεκ έπεζ 

αηυια θεζημονβήζεζ μφηε Πεζναιαηζηυ Γδιμηζηυ πμθείμ μφηε Πεζναιαηζηυ Νδπζαβςβείμ. 

Γζα ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008 έπμοκ μνζζεεί ςξ εηπνυζςπμζ ημο Σιήιαημξ βζα ημ 

Πεζναιαηζηυ Νδπζαβςβείμ δ η. Δοθδιία Σάθα, ςξ ηαηηζηυ ιέθμξ, ηαζ μ η. Βαζίθεζμξ 

Οζημκμιίδδξ, ςξ ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ. 

Καηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2005-2006, δ Γεκζηή οκέθεοζδ ημο Σιήιαημξ απμθάζζζε κα 

πνμηείκεζ ζηδ Γ/κζδ Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ ημο Νμιμφ Ρεεφικδξ ηδ εεζιμεέηδζδ ημο 

δζεέζζμο Νδπζαβςβείμο Αηζζπυπμοθμο ςξ Πεζναιαηζημφ. Γοζηοπχξ δ πνυηαζδ αοηή δεκ 
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εβηνίεδηε, δζυηζ μζ κδπζαβςβμί ηαζ μ φθθμβμξ Γμκέςκ αοημφ ημο Νδπζαβςβείμο ακηέδναζακ 

ανκδηζηά, θένμκηαξ ςξ δζηαζμθμβία υηζ εκδεπυιεκδ ηθήνςζδ βζα εββναθή κδπίςκ απυ ημ 

Ρέεοικμ εα απέηθεζε ηα κήπζα ημο Αηζζπυπμοθμο. 

Σμ Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ ιε απυθαζή ημο έπεζ παναπςνήζεζ ιζα έηηαζδ 80 ζηνειιάηςκ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή Πεζναιαηζηχκ πμθείςκ ιέζα ζηδκ Πακεπζζηδιζμφπμθδ Γάθθμο. ηδ αάζδ αοηή 

δυεδηε ζηδ Νμιανπία Ρεεφικδξ ιζα πίζηςζδ 146.700 εονχ, βζα ηδκ εηπυκδζδ ανπζηεηημκζηήξ 

ιεθέηδξ, πμο αθμνά, ζηδκ ηαηαζηεοή Νδπζαβςβείμο ζ‟ αοηή ηδκ έηηαζδ. Αθθά, βζα κα 

μθμηθδνςεεί δ ιεθέηδ ημο ζοβηνμηήιαημξ Πεζναιαηζηχκ πμθείςκ υθςκ ηςκ ααειίδςκ 

απαζημφκηαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ εηηζιήζεζξ ηδξ Νμιανπίαξ επζπθέμκ 800.000 εονχ. 

Καηά ημ 2006 έβζκε βκςζηυ υηζ αοηή δ ανπζηεηημκζηή ιεθέηδ βζα ηδκ ακμζημδυιδζδ ημο 

Πεζναιαηζημφ Νδπζαβςβείμο ζηδκ Πακεπζζηδιζμφπμθδ Γάθθμο μθμηθδνχεδηε. Ζ ανιυδζα 

επζηνμπή ηδξ Νμιανπίαξ Ρεεφικδξ πανμοζίαζε αοηή ηδ ιεθέηδ ζηζξ ανπέξ ημο Πακεπζζηδιίμο 

Κνήηδξ ηαζ ζηδ Γζμίηδζδ ημο Σιήιαημξ (ζημκ ηυηε Πνυεδνμ η. Η. Σγααάνα ηαζ ζηα ιέθδ ηδξ 

Δπζηνμπήξ Γζδαηηζηχκ Αζηήζεςκ ηαζ Πεζναιαηζημφ Νδπζαβςβείμο). Έηημηε, δ δζεφνοκζδ ηδξ 

ιεθέηδξ βζα υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ δ ακμζημδυιδζδ ημο Πεζναιαηζημφ 

Νδπζαβςβείμο εηηνειμφκ, επεζδή δεκ έπμοκ ελεονεεεί ηα απαναίηδηα ημκδφθζα.  

 

 

 

 

 

3.1. Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ 

 
Σμ Πνυβναιια αοηυ δζέπεηαζ απυ έκα ζηαεενυ Κακμκζζιυ Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ, μ μπμίμξ 

επακελεηάγεηαζ ηαηά ημκ Απνίθζμ ηάεε έημοξ, μπυηε εκδέπεηαζ κα οπμζηεί ηάπμζεξ αθθαβέξ. ε 

πενίπηςζδ αθθαβχκ πνμαθέπμκηαζ ηαζ ιεηαααηζηέξ δζαηάλεζξ βζα θμζηδηέξ πνμδβμοιέκςκ εηχκ.  

 

3.1.1. Καλνληζκόο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ 

Καηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008 ζζπφεζ μ Κακμκζζιυξ Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ, πμο 

παναηίεεηαζ ζημ Πανάνηδια Δ΄, ααζζηά ζδιεία ημο μπμίμο ακαθένμκηαζ ζημ ηεθάθαζμ αοηυ. 

Ο θμζηδηήξ ημο Σιήιαημξ βζα κα μδδβδεεί ζηδ θήρδ ημο πηοπίμο πνέπεζ κα ελεηαζεεί επζηοπχξ 

ζε πεκήκηα έκα (51) ιαεήιαηα. 

ημ πνυβναιια ιαεδιάηςκ εκηάζζμκηαζ ιαεήιαηα απυ δζάθμνεξ επζζηδιμκζηέξ πενζμπέξ. Έηζζ, 

ζημκ ηαηάθμβμ ιαεδιάηςκ πενζθαιαάκμκηαζ  55 ιαεήιαηα απυ ηδκ πενζμπή ηςκ  Δπζζηδιχκ ηδξ 

Αβςβήξ, 28 ιαεήιαηα απυ ηδκ πενζμπή ηδξ Φοπμθμβίαξ, 9 απυ ηδκ πενζμπή ηδξ Κμζκςκζμθμβίαξ, 

25 απυ ηζξ πενζμπέξ ηδξ Φζθμθμβίαξ, Φζθμζμθίαξ, Ηζημνίαξ ηαζ Θεμθμβίαξ, 10 απυ ηδκ πενζμπή 

ηςκ  Μαεδιαηζηχκ ηαζ ηδξ Πθδνμθμνζηήξ, 13 απυ ηδκ πενζμπή ηδξ Μμοζζηήξ, Καθθζηεπκζηήξ 

ηαζ Φοπμηζκδηζηήξ Αβςβήξ, 4 απυ ηδκ πενζμπή ηςκ Ξέκςκ Γθςζζχκ, ειζκάνζα ηαζ Γζδαηηζηέξ 

Αζηήζεζξ. Δίκαζ θοζζηυ βζα έκα Παζδαβςβζηυ Σιήια κα ηονζανπμφκ ηα ιαεήιαηα απυ ηζξ 

Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ  απυ ημκ ηαηάθμβμ ηςκ οπμπνεςηζηχκ ιαεδιάηςκ 

(Βθ. ζημ Πανάνηδια Σ΄ ηα ιαεήιαηα ιε ηςδζηυ «ΠΑΗ»).  

O υνμξ «ιάεδια» ακαθένεηαζ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ επζζηδιμκζηυ πενζεπυιεκμ, ζε έκα ιένμξ 

εκυξ εονφηενμο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο. O ηίηθμξ, ημ πενζεπυιεκμ ηαζ μζ χνεξ δζδαζηαθίαξ ηάεε 

ιαεήιαημξ πενζέπμκηαζ ζημ Πνυβναιια Μαεδιάηςκ, πμο δζακέιεηαζ ιε ηδκ έκανλδ ημο 

αηαδδιασημφ έημοξ ζημοξ θμζηδηέξ.  

Με ηνζηήνζμ ηδκ οπμπνέςζδ ημο θμζηδηή κα ηα δζδαπεεί, ηα ιαεήιαηα δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ 

ιεβάθεξ μιάδεξ ιαεδιάηςκ: 
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Α) Σα Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Κνξκνύ ημο Πνμβνάιιαημξ, ηα μπμία ηνίκμκηαζ απαναίηδηα 

βζα ηδκ επζζηδιμκζηή ηαηάνηζζδ ημο κδπζαβςβμφ ηαζ μ θμζηδηήξ μθείθεζ μπςζδήπμηε κα ηα 

δζδαπεεί ηαζ κα ελεηαζεεί επζηοπχξ ζε αοηά, πνμηεζιέκμο κα θάαεζ ημ πηοπίμ ημο. 

Β) Σα Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά (Τπνρξεσηηθά Δπηιεγόκελα Μαζήκαηα), ηα μπμία 

πνέπεζ κα επζθέλεζ μ θμζηδηήξ απυ ιζα μιάδα πνμηεζκυιεκςκ ιαεδιάηςκ. Απυ αοηά, ηνία (3) 

ιπμνμφκ κα είκαζ ειεύζεξεο επηινγήο, δδθαδή μ θμζηδηήξ ιπμνεί κα ηα επζθέλεζ πςνίξ 

πενζμνζζιυ, απυ ηα ιαεήιαηα μπμζμοδήπμηε Σιήιαημξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. 

Με ηνζηήνζμ ημκ ηνυπμ μνβάκςζήξ ημοξ, ηα ιαεήιαηα δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ 

ιαεδιάηςκ: 

Α) Παξαδόζεηο παναηηδνίγμκηαζ ηα ιαεήιαηα, ζηα μπμία πανμοζζάγεηαζ εεςνδηζηά ή πναηηζηά 

ιζα εονεία πενζμπή εκυξ βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο ζε ιεβάθμ ανζειυ θμζηδηχκ. 

Β) εκηλάξηα παναηηδνίγμκηαζ ηα ιαεήιαηα, ζηα μπμία μ θμζηδηήξ ιε ηζξ μδδβίεξ ημο 

δζδάζημκημξ ενεοκά έκα ζοβηεηνζιέκμ εέια, ζοκηάζζεζ, πανμοζζάγεζ ηαζ ηαηαεέηεζ αημιζηή ή 

μιαδζηή ενβαζία. O ανζειυξ ηςκ θμζηδηχκ ζηα ειζκάνζα δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημοξ 

δεηαπέκηε (15) ηαζ κα είκαζ ιζηνυηενμξ ηςκ πέκηε (5). Κάεε θμζηδηήξ μθείθεζ κα ηαημπονχζεζ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θμίηδζήξ ημο ζημ Σιήια έκα (1) ειζκάνζμ Παζδαβςβζηχκ, έκα (1) 

ειζκάνζμ Φοπμθμβίαξ, έκα (1) ειζκάνζμ απυ ηζξ οπυθμζπεξ επζζηήιεξ πμο δζδάζημκηαζ ζημ 

Σιήια (Κμζκςκζμθμβία, Φζθμθμβία, Θεμθμβία, Ηζημνία, Πθδνμθμνζηή η.θπ.) ηαζ έκα (1) 

εκηλάξην Πηπρηαθήο Eξγαζίαο. 

Απυ ηδκ ίδνοζή ημο ημ Σιήια, επζδζχημκηαξ κα ελαζηήζεζ ημοξ θμζηδηέξ ζηδκ  επζζηδιμκζηή 

ένεοκα, έδςζε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδ δζελαβςβή ηςκ ειζκανίςκ ηαζ ηαεζένςζε ςξ οπμπνεςηζηή 

ηδκ Πηπρηαθή Eξγαζία. 

Ονζζιέκα απυ ηα ιαεήιαηα ημο Σιήιαημξ παναηηδνίγμκηαζ ςξ πξναπαηηνύκελα, επεζδή μ 

θμζηδηήξ μθείθεζ κα έπεζ ήδδ παναημθμοεήζεζ ηαζ ελεηαζηεί επζηοπχξ ζε αοηά, πνμηεζιέκμο κα 

παναημθμοεήζεζ ηάπμζα άθθα ηδξ ίδζαξ επζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ.  

Γηδαθηηθέο Αζθήζεηο μκμιάγμκηαζ δ παναημθμφεδζδ ηδξ δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ, μ ζπεδζαζιυξ 

ηαζ δ εθανιμβή δζδαζηαθίαξ ζε κδπζαβςβεία ηδξ πυθεςξ ηαζ ηδξ οπαίενμο. Οζ Γζδαηηζηέξ 

Αζηήζεζξ εεςνμφκηαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ βζα ημ Σιήια ηαζ είκαζ οπμπνεςηζηέξ βζα ηάεε 

θμζηδηή. ημπυξ ηςκ Γζδαηηζηχκ Αζηήζεςκ είκαζ δ ελμζηείςζδ ηςκ θμζηδηχκ ιε ημ πναηηζηυ 

ιένμξ ηςκ ζπμοδχκ ημοξ (δζδαηηζηή δζαδζηαζία) ηαζ δ ζδζαίηενδ ελάζηδζή ημοξ ζηδκ πναηηζηή 

εθανιμβή ηςκ εεςνζχκ ηδξ ζφβπνμκδξ (Γεκζηήξ ηαζ Δζδζηήξ) Γζδαηηζηήξ Mεεμδμθμβίαξ ημο 

κδπζαβςβείμο (Eθανιμζιέκδ Παζδαβςβζηή). Οζ Γζδαηηζηέξ Αζηήζεζξ, μνβακχκμκηαζ ζε ηνία 

επίπεδα, ανπήξ βεκμιέκδξ απυ ημ εανζκυ ελάιδκμ ημο δεφηενμο (Β΄) έημοξ ζπμοδχκ ηαζ 

δζαααειίγμκηαζ ζε 5 ελάιδκα (4
μ
 ιέπνζ 8

μ
) ιε δζαθμνμπμζδιέκμοξ ζηυπμοξ ηαηά ελάιδκμ 

ζπμοδχκ (επίπεδα : I, IΗα, IΗα, IIIα, IIIα). Σα ηονζυηενα ακηζηείιεκα ηςκ Γζδαηηζηχκ Αζηήζεςκ 

είκαζ ηα ελήξ: παναηήνδζδ, πενζβναθή, ακάθοζδ, ενιδκεία, πνμβναιιαηζζιυξ, ζπεδζαζιυξ, 

εθανιμβή, αλζμθυβδζδ, ηνμπμπμίδζδ, ηνζηζηή η.θπ. ηδξ δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ, πμο ακαθένεηαζ 

ζε έκα διενήζζμ ή εαδμιαδζαίμ πνυβναιια ημο κδπζαβςβείμο. Με ηδκ μνβάκςζδ εζδζηχκ 

ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, μ ανιυδζμξ ηαεδβδηήξ αμδεάεζ ημοξ θμζηδηέξ κα ηαηακμήζμοκ ηα 

παναπάκς εέιαηα ηαζ ημοξ ακαηνμθμδμηεί βζα κα δναζηδνζμπμζδεμφκ ακάθμβα. Με απυθαζδ 

ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ημο Απνζθίμο 2008 ημ Σιήια απμθάζζζε κα εκζζπφζεζ πενζζζυηενμ ηδ 

Γζδαηηζηή Άζηδζδ επεηηείκμκηαξ ηδκ παναιμκή ηςκ θμζηδηχκ ζηα κδπζαβςβεία ηυζμ ζημ 

Δπίπεδμ ηδξ παναημθμφεδζδξ/παναηήνδζδξ υζμ ηαζ (ηονίςξ) ζημ Δπίπεδμ ηδξ δζδαζηαθίαξ απυ 

ημοξ ίδζμοξ ημοξ θμζηδηέξ. Έηζζ, ηαηά ημ πνχημ Δπίπεδμ, ζημ Β΄ Έημξ ηςκ ζπμοδχκ, εκηείκεηαζ δ 



 24 

παναημθμφεδζδ ηδξ δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ εκυξ κδπζαβςβείμο απυ ημ θμζηδηή ηαζ δ 

ακαηνμθμδυηδζή ημο, εκχ ηαηά ημ ηεθεοηαίμ Δπίπεδμ, ζημ Γ΄ Έημξ ηςκ ζπμοδχκ, μ θμζηδηήξ εα 

δζδάζηεζ ζε πνμζπμθζηή ηάλδ επί δφμ εαδμιάδεξ ηάεε ελάιδκμ. 

ζμκ αθμνά ηδ δμιή, ζοκεηηζηυηδηα ηαζ θεζημονβζηυηδηα ημο Πνμβνάιιαημξ Πνμπηοπζαηχκ 

πμοδχκ  ημο Σιήιαημξ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηα παναπάκς, βζα ηδ θήρδ πηοπίμο είκαζ 

απαναίηδημ κα παναημθμοεήζεζ ηαζ κα πεηφπεζ έκαξ θμζηδηήξ ζε 51 ηνίςνα ιαεήιαηα. Αοηά 

ηαηακέιμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα ελήξ πμζμζηά: 

 

Πίλαθαο 12. Ανζειυξ ιαεδιάηςκ, ακαβηαίςκ βζα ηδ θήρδ ημο πηοπίμο Π.Σ.Π.Δ. Πακ/ιίμο 

Κνήηδξ, ζε απυθοηεξ ηαζ ζπεηζηέξ ζοπκυηδηεξ ηαηά ηαηδβμνία ηαζ μιάδα ιαεδιάηςκ 

 Αξηζκόο καζεκάησλ Πνζνζηά (%) 

Υπνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνχ 25 49,02 

Καη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα 17 33,33 

Σεκηλάξηα 4 7,84 

Γηδαθηηθέο αζθήζεηο 5 9,80 

ύλνιν καζεκάησλ 51 100 

 

φιθςκα ιε ημ Πνυβναιια Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ ημο αηαδδιασημφ έημοξ 2007-2008 (εηηυξ 

εκδεπυιεκςκ αθθαβχκ) ζοκμθζηά ηαη‟ αοηυ ημ αηαδδιασηυ έημξ πνμζθένεηαζ μ ελήξ ανζειυξ 

ιαεδιάηςκ: 

 

Πίλαθαο 13. Ανζειυξ πνμζθενυιεκςκ ιαεδιάηςκ απυ ημ Π.Σ.Π.Δ. Πακ/ιίμο Κνήηδξ ηαηά ημ 

Αηαδ. Έημξ 2007- 2008 ζε απυθοηεξ ηαζ ζπεηζηέξ ζοπκυηδηεξ ηαηά ηαηδβμνία ηαζ μιάδα 

ιαεδιάηςκ 

 Αξηζκόο  

καζεκάησλ 

Πνζνζηά (%) 

Υπνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνχ 25 25,51 

Καη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα 34 34,69 

Σεκηλάξηα + Σεκηλάξηα πηπρηαθήο εξγαζίαο 34 34,69 

Γηδαθηηθέο Αζθήζεηο 5 5,10 

ύλνιν καζεκάησλ 98 100 

 

Απυ αοηυκ ημκ Πίκαηα βίκεηαζ θακενυ υηζ πνμζθένεηαζ έκαξ ανηεηά ιεβάθμξ ανζειυξ 

ειζκανίςκ ηαζ ειζκανίςκ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ, αθεκυξ θυβς ημο ενεοκδηζημφ 

πνμζακαημθζζιμφ ημο Σιήιαημξ ηαζ, αθεηένμο επεζδή ζ‟ αοηά ηα ιαεήιαηα είκαζ ελαζνεηζηά 

πενζμνζζιέκμξ μ επζηνεπυιεκμξ ανζειυξ θμζηδηχκ (ιέπνζ 15 ζηα ζειζκάνζα, ιέπνζ 12 ζηα 

ζειζκάνζα πηοπζαηήξ ενβαζίαξ).  

Δπεζδή ηα ειζκάνζα επζηεκηνχκμκηαζ ζε ιζα βναπηή ζειζκανζαηή ενβαζία, ηδκ μπμία μ θμζηδηήξ 

εηπμκεί ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο ελαιήκμο, ηδκ πανμοζζάγεζ ζε ιζα πνμηαεμνζζιέκδ 

ζοκάκηδζδ ηαζ οπμζηδνίγεζ ηα πμνίζιαηά ηδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ελεηαζηζηήξ πενζυδμο, είκαζ 

θακενυ υηζ ηα ειζκάνζα απαζημφκ πενζζζυηενμ πνυκμ απυ ηα άθθα ιαεήιαηα ηαζ πζμ 

ζοκημκζζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ (ζοθθμβή αζαθζμβναθίαξ, επζθμβή φθδξ, εκδεπμιέκςξ 

ενςηδιαημθυβζα ή ζοκεκηεφλεζξ, ζοββναθή ζε Ζ/Τ η.θπ.). Ηδζαζηένςξ ζδιακηζηή βζα ημκ θμζηδηή 

είκαζ δ πηοπζαηή ενβαζία, ηδκ μπμία αοηυξ οπμπνεμφηαζ κα εηπμκήζεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα δφμ 

ελαιήκςκ (πεζιενζκυ ηαζ εανζκυ) εκυξ έημοξ. Ζ πηοπζαηή ενβαζία πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ 

θμζηδηή κα εζζαπεεί ζηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία, ηαεχξ αοηυξ ηαθείηαζ κα ειααεφκεζ ζε έκα 
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επζιένμοξ εέια ιζαξ βκςζηζηήξ πενζμπήξ. Ζ εηπυκδζδ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ ιπμνεί κα 

δζαδναιαηίζεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ πνμεημζιαζία ημο θμζηδηή βζα έκα Μεηαπηοπζαηυ 

Πνυβναιια πμοδχκ.  

Απαζηδηζηέξ, επίζδξ, είκαζ ηαζ μζ Γζδαηηζηέξ Αζηήζεζξ, ηονίςξ ηςκ πνμπςνδιέκςκ ελαιήκςκ, 

δεδμιέκμο υηζ απαζηείηαζ δ πνμεημζιαζία ηαζ δ δζδαζηαθία ηάπμζςκ ιαεδιάηςκ ζε κδπζαβςβείμ 

ημο Ρεεφικμο ή ηδξ πθδζζέζηενδξ πενζμπήξ. 

Οζ Ξέλεο Γιώζζεο πμο πνμζθένμκηαζ ζημ Σιήια ηαηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008 είκαζ δ 

Αββθζηή, δ Γαθθζηή ηαζ δ Γενιακζηή. 

Καηά ηδκ οπ‟ ανζειυ 371/26-3-2008 Γεκζηή οκέθεοζδ ημο Σιήιαημξ απμθαζίζηδηε δ 

ζεζκνζέηεζε ζπζηήκαηνο πηζησηηθώλ κνλάδσλ (E.C.T.S.) ζηα πνμπηοπζαηά ηαζ 

ιεηαπηοπζαηά ιαεήιαηα ημο Σιήιαημξ. 

 

3.1.2. Απαληήζεηο ησλ δηδαζθόλησλ ζηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα 

Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ 

 
Μεηά απυ ηδ ζφκημιδ πενζβναθή ημο Πνμβνάιιαημξ Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ ημο Π.Σ.Π.Δ. 

Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, πνμπςνμφιε ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ απυρεςκ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζπεηζηά 

ιε αοηυ (ακηαπυηνζζδ ζε ζηυπμοξ ηαζ απαζηήζεζξ, ελεηαζηζηυ ζφζηδια, δζεεκή δζάζηαζδ, 

πναηηζηή άζηδζδ). Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ απυ ημοξ 29 δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ δεκ 

απάκηδζακ υθμζ ζε υθεξ ηζξ ενςηήζεζξ, είηε επεζδή δεκ είπακ δζαιμνθςιέκδ άπμρδ βζα ημ 

εηάζημηε εέια είηε επεζδή δεκ ημοξ αθμνμφζε επζζηδιμκζηά, ενεοκδηζηά ηαζ δζδαηηζηά.  ιςξ, 

ζηζξ ακαθφζεζξ ιαξ μζ ζπεηζηέξ ζοπκυηδηεξ ακαθένμκηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ 29 δζδαζηυκηςκ (Ν 

29=100%). Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ ηςκ ζπεηζηχκ δεδμιέκςκ παναηίεεκηαζ ζημοξ 

Πίκαηεξ Α1 ηαζ Α2 ημο Πανανηήιαημξ Α΄. 

Απυ ημοξ 29 δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ  (69%) εεςνεί υηζ  ημ 

Πνυβναιια Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ είκαζ απυ αξθεηά έσο πάξα πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ υζμκ αθμνά 

ηδκ επαββεθιαηζηή πνμεημζιαζία ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ πνμμπηζηέξ ηςκ απμθμίηςκ ημο Σιήιαημξ, εκχ 

έκα πμζμζηυ 31% εεςνεί αοηυ ημ Πνυβναιια κέηξηα ζηακμπμζδηζηυ.  

Πμζμζηυ πενίπμο 80% ηςκ δζδαζηυκηςκ ημο Σιήιαημξ παναηηδνίγεζ ηδ δζαδζηαζία 

αλζμθυβδζδξ ηςκ θμζηδηχκ απυ ανηεηά (27,6%) έςξ πάνα πμθφ δζαθακή (51,7%) ηαζ ημ 44,8% 

εθανιυγεζ ζηα ιαεήιαηά ημο ζε αξθεηφ ηαζ ζε κεγάιν ααειυ πμθθαπθμφξ ηνυπμοξ αλζμθυβδζδξ 

ηςκ θμζηδηχκ, υπςξ: α) δ πνυμδμξ (δδθαδή δ εκδζάιεζδ βναπηή ελέηαζδ), α) δ ηεθζηή βναπηή 

ελέηαζδ, β) δ πνμθμνζηή ελέηαζδ, δ) μζ βναπηέξ (πνμαζνεηζηέξ) πνμζεεηζηέξ ενβαζίεξ, ε) δ 

ζοιιεημπή ζημ ιάεδια, ζη) δ αλζμθυβδζδ πνμθμνζηχκ πανμοζζάζεςκ ηςκ βναπηχκ 

ζειζκανζαηχκ ενβαζζχκ, γ) μζ ιζηνμδζδαζηαθίεξ δ) διενμθυβζα ηαζ ηαηαβναθέξ, ε) ζπάνεξ 

παναηήνδζδξ ηαζ αοημαλζμθυβδζδξ. Χζηυζμ, ημ 51,7% ηςκ δζδαζηυκηςκ εεςνεί υηζ μζ θμζηδηέξ 

ιαξ πνέπεζ κα ααειμθμβμφκηαζ αοζηδνυηενα, εκχ έκα ελίζμο ορδθυ πμζμζηυ (44,8%) έπεζ ηδκ 

ακηίεεηδ βκχιδ. 

ζμκ αθμνά ηδ δζεεκή δζάζηαζδ ημο Πνμβνάιιαημξ, δ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα ηςκ 

δζδαζηυκηςκ δεκ έπεζ ζοκάρεζ ζοιθςκία δζιενμφξ ζοκενβαζίαξ ιε ζδνφιαηα ηαζ θμνείξ ημο 

ελςηενζημφ ζπεηζηά ιε ημ Πνυβναιια Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ. ζμζ απάκηδζακ ηαηαθαηζηά, 

δήθςζακ ζοκενβαζία ιε ηα Πακεπζζηήιζα α) Mons, α) Κφπνμο, β) Joensuu (Φζκθακδία). Πνέπεζ, 

εκημφημζξ, κα επζζδιακεεί υηζ δ ενχηδζδ δεκ δζαζαθδκίγεζ, εάκ αοηή δ «ζοιθςκία δζιενμφξ 

ζοκενβαζίαξ» αθμνά ηδκ ηζκδηζηυηδηα ηςκ δζδαζηυκηςκ, ηδκ ακηαθθαβή ειπεζνζχκ ή ηάηζ άθθμ. 

Οζ ενςηήζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδ Γζδαηηζηή Άζηδζδ (αθ. Πίκαηα Α2 ημο Πανανηήιαημξ Α΄) 

απακηήεδηακ απυ έκα ιζηνυ ανζειυ δζδαζηυκηςκ (πμζμζηυ 27,6%): πνυηεζηαζ βζα ημοξ 
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παζδαβςβμφξ πμο αζπμθμφκηαζ ζηαεενά ιε ηδ Γζδαηηζηή Άζηδζδ ηςκ θμζηδηχκ. Οζ οπυθμζπμζ 

δζδάζημκηεξ δεκ ελέθενακ βκχιδ. Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ δζδαζηυκηςκ – οπεοεφκςκ ηδξ 

Γζδαηηζηήξ Άζηδζδξ ηνίκεζ απυ ανηεηά έςξ πάνα πμθφ ζηακμπμζδηζηά ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

δζδαηηζηχκ αζηήζεςκ (18,2%)  ηαζ απυ ανηεηά έςξ πάνα πμθφ επζηοπή ηδκ ελμζηείςζδ ηςκ 

αζημφιεκςκ θμζηδηχκ ιε ημ πενζαάθθμκ ηςκ κδπζαβςβείςκ (21,7%). Ακ ηαζ μζ δζδάζημκηεξ 

εεςνμφκ υηζ έπμοκ ιία ανηεηά έςξ πάνα πμθφ ζηεκή ζοκενβαζία ηαζ επαθή ιε ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ πμο ειπθέημκηαζ ζηδ δζδαηηζηή άζηδζδ (21,7%), ακαβκςνίγμοκ υηζ δ 

δζαζφκδεζδ ημο Σιήιαημξ ιε ζπεηζημφξ ημζκςκζημφξ ηαζ πμθζηζζηζημφξ θμνείξ  ζημ πθαίζζμ ηδξ 

δζδαηηζηήξ άζηδζδξ δεκ είκαζ ζδζαίηενα ζηακμπμζδηζηή.  

Γεκζηά, μζ δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ εεςνμφκ υηζ ημ Πνυβναιια Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ είκαζ 

πμθφ ζηακμπμζδηζηυ, ηαεχξ ηαθφπηεζ έκα ιεβάθμ θάζια ιαεδιάηςκ ηαηάθθδθςκ ηυζμ βζα ηδ 

εεςνδηζηή υζμ ηαζ ηδκ επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ ηςκ θμζηδηχκ. Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ηςκ 

θμζηδηχκ εεςνείηαζ δζαθακήξ. Πμθφ εεηζηή είκαζ δ εζηυκα επζηοπίαξ απμθμίηςκ ημο Σιήιαημξ 

ζημ ΑΔΠ. πςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ένεοκα ηςκ Καζζςηάηδ ηαζ Κμοημφγδ (2001) ζημ 

δζαβςκζζιυ ημο ΑΔΠ ημο 1998 βζα ηδκ πνυζθδρδ κδπζαβςβχκ ζηδ δδιυζζα εηπαίδεοζδ μζ 

απυθμζημζ ημο Σιήιαηυξ ιαξ είπακ ζοκμθζηά ηδκ 3
δ
 ηαθφηενδ επίδμζδ ιεηαλφ ηςκ απμθμίηςκ 

υθςκ ηςκ μιμεζδχκ Σιδιάηςκ ηςκ Πακεπζζηδιίςκ ηδξ πχναξ. Χξ πνμξ ηδ ζφκαρδ δζιενχκ 

ζοκενβαζζχκ ιε ζδνφιαηα ημο ελςηενζημφ μζ πενζζζυηενμζ δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ δεκ έπμοκ 

αηυιδ δναζηδνζμπμζδεεί.  

 

 

3.2. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 
 

3.2.1. Καλνληζκόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 
 
ημ Σιήια θεζημονβεί Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ (Π.Μ..), πμο εβηνίεδηε απυ ηδ 

Γεκζηή οκέθεοζδ Δζδζηήξ φκεεζδξ ημο Σιήιαημξ ηαζ ηδ φβηθδημ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ 

ηαζ ημ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ηαζ ιε ηδκ Τπμονβζηή Απυθαζδ οπ‟ ανζειυ 69856/Β7/24-10-2006 

δδιμζζεφηδηε ζημ Φ.Δ.Κ. 1663/14-11-2006, η. Β΄. Οζ ααζζηέξ δζαηάλεζξ ηδξ παναπάκς 

Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ παναηίεεκηαζ ζημ Πανάνηδια Ε΄. Δδχ ακαθένμκηαζ πενζθδπηζηά ααζζηά 

ζημζπεία ημο Πνμβνάιιαημξ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ. 

Ο ηίηθμξ ημο Πνμβνάιιαημξ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ ημο Σιήιαημξ είκαζ «Δπζζηήιεξ ηδξ 

Αβςβήξ» ηαζ ζημπυξ ημο είκαζ δ πνμαβςβή ηςκ Δπζζηδιχκ ηδξ Αβςβήξ ιέζς ηδξ ααεφηενδξ 

ένεοκαξ ζε ελεζδζηεοιέκα ηαζ πνμςεδιέκα βκςζηζηά πεδία ηαζ δ ακάδεζλδ κέςκ ενεοκδηχκ ηαζ 

επζζηδιυκςκ ζε εζδζηυηδηεξ αοηχκ ηςκ Δπζζηδιχκ. 

Σμ Π.Μ.. ημο Σιήιαημξ δζαηνίκεηαζ ζε δφμ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ ηέζζενζξ εζδζηυηδηεξ (δφμ ακά 

ηαηεφεοκζδ): 

Καηεφεοκζδ Α΄: Παζδαβςβζηή ηαζ Γζδαηηζηή ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ. 

1) Δζδζηυηδηα: Θεςνία ηαζ Πνάλδ ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ, 

2) Δζδζηυηδηα: Γθχζζα ηαζ Γναιιαηζζιυξ ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ. 

Καηεφεοκζδ Β΄: Δθανιμβέξ ηδξ Φοπμθμβίαξ ζηδκ Δηπαίδεοζδ. 

1) Δζδζηυηδηα: Δκαθθαηηζηέξ Φοπμπαζδαβςβζηέξ Πνμζεββίζεζξ, 

2) Δζδζηυηδηα: Φοπμπαζδαβςβζηέξ Πανειαάζεζξ βζα παζδζά πνμζπμθζηήξ ηαζ ζπμθζηήξ δθζηίαξ. 
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Σμ Π.Μ.. απμκέιεζ ημοξ ελήξ Μεηαπηοπζαημφξ Σίηθμοξ: 

Η) Μεηαπηοπζαηυ Γίπθςια Δζδίηεοζδξ ζηζξ Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ ιε ηζξ παναπάκς 

ηαηεοεφκζεζξ ηαζ εζδζηυηδηεξ. 

ΗΗ) Γζδαηημνζηυ Γίπθςια ζηζξ Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ. 

ημ Π.Μ.. βίκμκηαζ δεηημί πηοπζμφπμζ ζοβηεηνζιέκςκ ηιδιάηςκ Α.Δ.Η. ηαζ Α.Σ.Δ.Η. ζπεηζηχκ 

ιε ηζξ Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ (ακαθένμκηαζ ακαθοηζηά ζηδκ Τπμονβζηή Απυθαζδ οπ‟ αν. 

69856/Β7/24-10-2006) ηαζ άθθςκ Σιδιάηςκ Α.Δ.Η., εθυζμκ έπμοκ παναημθμοεήζεζ ηαζ 

ελεηαζεεί επζηοπχξ ζε δφμ ημοθάπζζημκ ιαεήιαηα ηςκ Δπζζηδιχκ ηδξ Αβςβήξ. 

Γζα ηδκ απμκμιή ημο Μεηαπηοπζαημφ Γζπθχιαημξ Δζδίηεοζδξ απαζημφκηαζ ζπμοδέξ δζάνηεζαξ 

ηεζζάνςκ (4) δζδαηηζηχκ ελαιήκςκ, δ επζηοπήξ παναημθμφεδζδ ηαζ ελέηαζδ ζε επηά 7 

ιεηαπηοπζαηά ιαεήιαηα (ημνιμφ ηαζ ηαη‟ επζθμβήκ οπμπνεςηζηά) ηαζ δ επζηοπήξ εηπυκδζδ 

ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ, ζοκαθμφξ ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ηαηεφεοκζδξ ηαζ ηδξ εζδζηυηδηαξ ημο 

θμζηδηή. ημ Πανάνηδια Ζ΄ακαθένμκηαζ ηα ιαεήιαηα ημο Π.Μ.. ηαηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 

2007-2008. 

Χξ οπμρήθζμζ δζδάηημνεξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ δεηημί υζμζ δζαεέημοκ Μεηαπηοπζαηυ Γίπθςια 

Δζδίηεοζδξ ή ακαβκςνζζιέκμ απυ ημ ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζζυηζιμ ιεηαπηοπζαηυ ηίηθμ 

ηδξ αθθμδαπήξ ηαζ ηαηέπμοκ άνζζηα ιζα λέκδ βθχζζα. Γζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ Γζδαηημνζηήξ 

Γζαηνζαήξ δ πνμκζηή δζάνηεζα δεκ ιπμνεί κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηνία (3) έηδ απυ ηδκ 

διενμιδκία ηαεμνζζιμφ ημο εέιαημξ (Ν. 2083/1992, άνενμ 13δ). 

 ε ζοκδοαζιυ πνμξ ηζξ ακςηένς Γζαηάλεζξ, ζημ Σιήια έπεζ ηεεεί ζε ζζπφ έκαξ Δζςηενζηυξ 

Κακμκζζιυξ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ, εβηεηνζιέκμξ απυ ηδ Γ. οκέθεοζδ Δζδζηήξ φκεεζδξ, μ 

μπμίμξ παναηίεεηαζ ζημ Πανάνηδια Ε΄. 

Οζ ιεηαπηοπζαημί θμζηδηέξ ημο Σιήιαημξ δεκ πθδνχκμοκ δίδαηηνα μφηε βζα ηδκ εββναθή μφηε 

βζα ηδ θμίηδζή ημοξ. Μμκαδζηή πδβή πνδιαημδυηδζδξ ημο Πνμβνάιιαημξ Μεηαπηοπζαηχκ 

πμοδχκ είκαζ δ εηήζζα ηναηζηή επζπμνήβδζδ δ μπμία ακένπεηαζ ζημ πμζυ ηςκ 23.000 εονχ.  

Σμ Π.Μ.. εα θεζημονβήζεζ επί έλζ (6) αηαδδιασηά έηδ, δδθαδή απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2006-

2007 έςξ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2011-2012. Μεηαπηοπζαημί θμζηδηέξ εζζάβμκηαζ ηάεε έημξ. ηδ Γ. 

οκέθεοζδ Δζδζηήξ φκεεζδξ ημο Απνζθίμο ηάεε έημοξ απμθαζίγμκηαζ: α) δ οπυ πνμηήνολδ 

ηαηεφεοκζδ, α) δ εζδζηυηδηα (ή μζ οπυ πνμηήνολδ εζδζηυηδηεξ), β) μ οπεφεοκμξ βζ‟ αοηή ηδκ 

εζδζηυηδηα, ηαζ β) μ ακχηαημξ ανζειυξ οπυ ηαηάθδρδ εέζεςκ ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ. Καηά ηα 

αηαδδιασηά έηδ 2006-2007 ηαζ 2007-2008 πνμηδνφπεδηακ μζ παναηάης ηαηεοεφκζεζξ ηαζ 

εζδζηυηδηεξ: 

1) Αηαδδιασηυ έημξ 2006-2007: 

Καηεύζπλζε: Δθανιμβέξ ηδξ Φοπμθμβίαξ ζηδκ Δηπαίδεοζδ, Δζδζηυηδηα: Δκαθθαηηζηέξ 

Φοπμπαζδαβςβζηέξ Πνμζεββίζεζξ (Τπεφεοκμξ: Μ. Πμονηυξ). 

2) Αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008: 

1
ε
 Καηεύζπλζε: Δθανιμβέξ ηδξ Φοπμθμβίαξ ζηδκ Δηπαίδεοζδ, Δζδζηυηδηα: Δκαθθαηηζηέξ 

Φοπμπαζδαβςβζηέξ Πνμζεββίζεζξ (Τπεφεοκμξ: Μ. Πμονηυξ). 

2
ε
 Καηεύζπλζε: Παζδαβςβζηή ηαζ Γζδαηηζηή ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ, Δζδζηυηδηα: 

Γθχζζα ηαζ Γναιιαηζζιυξ ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ (Τπεφεοκδ: Δ. Σάθα). 

 

3.2.2. Απαληήζεηο ησλ δηδαζθόλησλ ζηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα 

Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 
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ηζξ ενςηήζεζξ πμο ηέεδηακ ζημοξ δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ ζπεηζηά ιε ημ Πνυβναιια 

Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ απάκηδζακ πενίπμο μζ ιζζμί, εηείκμζ πμο δζδάζημοκ ή ειπθέημκηαζ 

ζημ Π.Μ.. Σμφημ μθείθεηαζ ζημ υηζ ηα ιέθδ Δ.Δ.ΓΗ.Π., μζ ζοιααζζμφπμζ δζδάζημκηεξ ιε ημ Π.Γ. 

407/80  ηαζ έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ ιεθχκ Γ.Δ.Π. δεκ δζδάζημοκ ηαζ δεκ ειπθέημκηαζ ζημ 

Π.Μ.., ιε απμηέθεζια κα  αβκμμφκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ θεζημονβία ημο ηαζ βζ‟ αοηυ δεκ είκαζ 

ζε εέζδ κα ημ αλζμθμβήζμοκ. Αοηυ ζοιααίκεζ, δζυηζ έςξ πνυζθαηα δίδαζηακ ζημ Π.Μ. ημο 

Σιήιαημξ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά παζδαβςβμί ηαζ παζδμροπμθυβμζ. Με ηδκ πνυζθαηδ 

ακαεεχνδζδ (2006) ημο Π.Μ. έπεζ ακμίλεζ δ δοκαηυηδηα κα δζδάλμοκ ζ‟ αοηυ ηαζ ιέθδ Γ.Δ.Π. 

άθθςκ εζδζημηήηςκ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ ηςκ ζπεηζηχκ δεδμιέκςκ παναηίεεκηαζ 

ζημκ Πίκαηα Α3 ημο Πανανηήιαημξ Α΄. 

Πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ιζζμφξ δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ ηνίκμοκ υηζ ημ Π.Μ..  

ακηαπμηνίκεηαζ ανηεηά (34,5%) έςξ πάνα πμθφ (20,7%) ηυζμ ζημοξ ζηυπμοξ ημο Σιήιαημξ υζμ 

ηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ημζκςκίαξ: ανηεηά (44,8%), πάνα πμθφ (6,9%).  

Σα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ δζαπςνίγμκηαζ ζε δφμ ιεβάθεξ μιάδεξ, υζμκ αθμνά  ζηζξ απυρεζξ 

ημοξ ζπεηζηά ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ακαεεχνδζδξ ημο Π.Μ..: ιέηνζα επανηείξ 

εεςνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ αοηέξ ημ 20,7% ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π., εκχ έκα ίζμ πμζμζηυ (20,7%) ηζξ 

εεςνεί πάνα πμθφ επανηείξ. Αξ επζζδιακεεί υηζ δ ηεθεοηαία ακαεεχνδζδ ημο Π.Μ.. έβζκε 

ανηεηά πνυζθαηα, ηαηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2005-2006, ιεηά απυ επακεζθδιιέκεξ ηαζ ανηεηά 

έκημκεξ ζογδηήζεζξ.  

Θεηζηυ είκαζ ημ ζημζπείμ υηζ δ πθεζμκυηδηα υζςκ έπμοκ δζδάλεζ ζημ Π.Μ.. εεςνμφκ υηζ δ 

ιεηαλφ ημοξ ζοκενβαζία είκαζ απυ ανηεηά έςξ πάνα πμθφ ζηακμπμζδηζηή.  

Ζ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα υζςκ έπμοκ έςξ ηχνα δζδάλεζ ζημ Π.Μ.. εθανιυγεζ ζε ιεβάθμ 

πμζμζηυ (31%) πμθθαπθμφξ (ζε είδμξ ηαζ πνυκμ) ηνυπμοξ αλζμθυβδζδξ ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ 

θμζηδηχκ. Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ δζδαζηυκηςκ ζημ Π.Μ.. έπεζ ηδκ άπμρδ υηζ μζ δζαδζηαζίεξ 

επζθμβήξ ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ, αλζμθυβδζήξ ημοξ, ηαεχξ ηαζ δ δζαδζηαζία ακάεεζδξ ηαζ 

ελέηαζδξ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ιεηαπηοπζαηήξ ενβαζίαξ είκαζ ανηεηά έςξ πάνα πμθφ δζαθακείξ. ε 

υθεξ ηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ μζ ζπεηζηέξ ζοπκυηδηεξ πμο οπμζηδνίγμοκ ηδκ άπμρδ αοηή  

ηοιαίκμκηαζ απυ ημ 25% έςξ ημ 36,9% ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζημ Σιήια. Ακ 

ηαζ μζ ζπεηζηέξ ζοπκυηδηεξ πμο ακαθένμκηαζ πανμοζζάγμκηαζ ιζηνέξ,  οπεκεοιίγμοιε υηζ αοηέξ 

οπμθμβίγμκηαζ επί ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζημ Σιήια (Ν=29) ηαζ υπζ επί ημο 

ιενζηυηενμο ανζειμφ ηςκ δζδαζηυκηςκ πμο απακημφκ ζε ηάεε ενχηδζδ, μ μπμίμξ είκαζ ανηεηά 

ιζηνυηενμξ ημο ζοκμθζημφ.  

 

3.3. Πξόγξακκα Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ 

 
3.3.1. Καλνληζκόο ησλ Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ 

 

Σμ Πνυβναιια Γζδαηημνζηχκ πμοδχκ (Π.Γ..) ημο Σιήιαημξ ζοκδέεηαζ  ιε ημ Πνυβναιια 

Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ ηαζ δεκ είκαζ ακελάνηδημ απυ αοηυ. Σμ ζπεηζηυ Πνυβναιια 

Γζδαηημνζηχκ πμοδχκ πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ Τπμονβζηή Απυθαζδ οπ‟ ανζειυ 69856/Β7/24-10-

2006 (Φ.Δ.Κ. 1663/14-11-2006, η. Β΄) ηαζ ζημκ Δζςηενζηυ Κακμκζζιυ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ 

ημο Σιήιαημξ, πμο παναηίεεκηαζ ζημ Πανάνηδια Ε΄.  

Χξ οπμρήθζμζ δζδάηημνεξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ δεηημί υζμζ δζαεέημοκ Μεηαπηοπζαηυ Γίπθςια 

Δζδίηεοζδξ ή ακαβκςνζζιέκμ απυ ημ ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζζυηζιμ ιεηαπηοπζαηυ ηίηθμ 

ηδξ αθθμδαπήξ, ηαζ ηαηέπμοκ άνζζηα ιζα λέκδ βθχζζα. Γζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ Γζδαηημνζηήξ 



 29 

Γζαηνζαήξ δ πνμκζηή δζάνηεζα δεκ ιπμνεί κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηνία (3) έηδ απυ ηδκ 

διενμιδκία ηαεμνζζιμφ ημο εέιαημξ (Ν. 2083/1992, άνενμ 13δ). Απμκέιεηαζ Γζδαηημνζηυ 

Γίπθςια ζηζξ Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ. 

Καηά ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία δ ελέθζλδ ηςκ οπμρδθίςκ δζδαηηυνςκ έπεζ ςξ ελήξ: 

Πίλαθαο 14. Γζδάηημνεξ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία 

 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 

Τπνςήθηνη 

δηδάθηνξεο 

3 3 3 2 2 

Γηδαθηνξηθά πνπ 

ρνξεγήζεθαλ 

- - - - - 

 

 

Απυ ημκ ακςηένς Πίκαηα βίκεηαζ θακενυ υηζ μζ οπμρήθζμζ δζδάηημνεξ ημο Σιήιαημξ είκαζ 

ζήιενα ιυκμ ηνεζξ (3) ηαζ δεκ έπεζ πμνδβδεεί μφηε έκα δζδαηημνζηυ δίπθςια ηαηά ηδκ ηεθεοηαία 

πεκηαεηία. Αοηυ ηνίκεηαζ ςξ έκα ζμαανυ ιεζμκέηηδια, ημ μπμίμ μθείθεζ κα απαζπμθήζεζ ημ 

Σιήια. 

 
3.3.2. Απαληήζεηο ησλ δηδαζθόλησλ ζηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην                                          

 Πξόγξακκα Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ 

 
ηζξ ενςηήζεζξ πμο ηέεδηακ ζημοξ δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ ζπεηζηά ιε ημ Πνυβναιια 

Γζδαηημνζηχκ πμοδχκ απάκηδζακ πενίπμο μζ ιζζμί. Σμφημ μθείθεηαζ ζημ υηζ ηα ιέθδ 

Δ.Δ.ΓΗ.Π., μζ ζοιααζζμφπμζ δζδάζημκηεξ ιε ημ Π.Γ. 407/80  ηαζ μ ζοκηνζπηζηυξ ανζειυξ ιεθχκ 

Γ.Δ.Π. δεκ ειπθέημκηαζ ζημ Π.Γ.. ιε απμηέθεζια κα  αβκμμφκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ θεζημονβία 

ημο ηαζ βζ‟ αοηυ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ημ αλζμθμβήζμοκ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ ηςκ 

ζπεηζηχκ δεδμιέκςκ παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα Α4 ημο Πανανηήιαημξ Α΄. 

Έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηςκ δζδαζηυκηςκ ημο Σιήιαημξ ηνίκμοκ υηζ ημ Π.Γ..  ακηαπμηνίκεηαζ 

ανηεηά (20,7%) έςξ πάνα πμθφ (17,2%) ηυζμ ζημοξ ζηυπμοξ ημο Σιήιαημξ υζμ ηαζ ζηζξ ακάβηεξ 

ηδξ ημζκςκίαξ: ανηεηά (13,8%), πάνα πμθφ (13,8%). Βέααζα, έκα οπμθμβίζζιμ πμζμζηυ (17,2%) 

εεςνεί υηζ δ ακηαπυηνζζδ ημο Π.Γ.. ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ημζκςκίαξ είκαζ ιέηνζα.   

Σμ 31% ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ εεςνεί ηζξ δζαδζηαζίεξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ακαεεχνδζδξ 

ημο Π.Γ.. ανηεηά έςξ πάνα πμθφ επανηείξ, εκχ ημ 10,3% ηζξ εεςνεί ιέηνζα επανηείξ.  

Απυ ημοξ δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ  πμο ειπθέημκηαζ ζημ Π.Γ.., ιυκμ μζ ιζζμί εθανιυγμοκ 

ημζκέξ (ιεηαλφ ηςκ δζδαζηυκηςκ) δζαδζηαζίεξ αλζμθυβδζδξ ηςκ οπμρδθίςκ δζδαηηυνςκ. ε 

αοηήκ ηαζ ζηζξ επυιεκεξ δφμ ενςηήζεζξ είκαζ ζδζαίηενα ορδθυ ημ πμζμζηυ δζδαζηυκηςκ (75,9 

έςξ 79,3%) πμο δεκ απάκηδζακ, επεζδή μζ ενςηήζεζξ αοηέξ αθμνμφκ υζμοξ επμπηεφμοκ ηαζ 

αλζμθμβμφκ ημοξ οπμρήθζμοξ δζδάηημνεξ ημο Σιήιαημξ. 

Δπίζδξ ιυκμ μζ ιζζμί δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ  πμο ειπθέημκηαζ ζημ Π.Γ.. πανέπμοκ ηίκδηνα 

ζημοξ οπμρήθζμοξ δζδάηημνεξ βζα ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζε δζεεκή πνμβνάιιαηα, ζοκέδνζα ηαζ βζα 

οπμαμθή άνενςκ ζε έβηνζηα πενζμδζηά. Αοηυ ημ εφνδια πνέπεζ κα πνμαθδιαηίζεζ ημ Σιήια. 

Θεηζηυ είκαζ ημ εφνδια υηζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ δζδαζηυκηςκ πμο έπμοκ ειπθαηεί ζημ Π.Γ.. ηαζ 

απάκηδζακ ζε ζπεηζηή ενχηδζδ (90%) έπεζ ηδκ άπμρδ υηζ δ δζαδζηαζία ακάεεζδξ ηαζ ελέηαζδξ 

ηδξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ είκαζ ανηεηά έςξ πάνα πμθφ δζαθακήξ (21,7%).  
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Γεκζηά, ημ Π.Μ.. εεςνείηαζ πμθφ ζηακμπμζδηζηυ απυ ημοξ δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ. Πμθφ 

εεηζηυ ζημζπείμ είκαζ ημ ιεβάθμ εκδζαθένμκ ηςκ οπμρήθζςκ θμζηδηχκ βζα ημ Πνυβναιια, ηαεχξ 

μζ εειαηζηέξ πμο δζδάζημκηαζ ζε αοηυ άπημκηαζ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαζ επαββεθιαηζηχκ 

εκδζαθενυκηςκ ημοξ ηαζ ηαεχξ αοηέξ μζ εειαηζηέξ είκαζ δζαθμνεηζηέξ ηάεε έημξ. Ανκδηζηυ 

εεςνείηαζ υηζ δεκ οπάνπεζ ορδθή μζημκμιζηή ηναηζηή επζπμνήβδζδ ημο Π.Μ.., χζηε κα οπάνλεζ 

δ δοκαηυηδηα πνυζηθδζδξ/ζοιιεημπήξ ζημ Πνυβναιια δζδαζηυκηςκ απυ ημ ελςηενζηυ.  

Σμ Π.Σ.Π.Δ. δεκ έπεζ δχζεζ ιέπνζ ηχνα ιεβάθδ ζδιαζία ζημ εέια ηδξ εζζαβςβήξ οπμρήθζςκ 

δζδαηηυνςκ. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ μζ παθαζυηενμζ δζδάζημκηεξ δεκ ακαθάιαακακ πνυεοια ηδκ 

επμπηεία οπμρήθζςκ δζδαηηυνςκ, θυβς ημο πενζμνζζιέκμο ανζειμφ ηςκ πνχηςκ ζημ Σιήια, 

αθθά ηαζ επεζδή εεςνμφζακ υηζ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ οπμρδθίςκ δζδαηηυνςκ εα μδδβμφζε 

πζεακυκ ζηδκ πθδιιεθή επυπηεοζή ημοξ. Με ηδ ζοκεπή αφλδζδ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ημο 

Σιήιαημξ ηαζ ιε ημ εονφ θάζια βκςζηζηχκ πενζμπχκ πμο μζ δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ 

εεναπεφμοκ, πζζηεφεηαζ υηζ εα οπάνλμοκ μζ δοκαηυηδηεξ βζα ηδκ έκηαλδ ζημ Σιήια οπμρήθζςκ 

δζδαηηυνςκ. Άθθςζηε, δ έκημκδ, ζδζαίηενα ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ,  πανμοζία ιεηαπηοπζαηχκ 

θμζηδηχκ ζημ Σιήια ιπμνεί κα μδδβήζεζ έκακ ζηακμπμζδηζηυ ανζειυ απυ αοημφξ ζημ Π.Γ.. 

Κφνζα, ςζηυζμ, ιένζικα ημο Σιήιαημξ εα πνέπεζ κα είκαζ δ δζαζθάθζζδ ηδξ ορδθήξ ζηάειδξ 

ηδξ ένεοκαξ ηςκ οπμρδθίςκ δζδαηηυνςκ ηαζ δεοηενεουκηςξ δ αφλδζδ ημο ανζειμφ ημοξ.  

 

3.4. Πξόγξακκα πνπδώλ Μεηεθπαίδεπζεο. 

       Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγώλ Κξήηεο 

 
ημ Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ζοκηάζζεηαζ ηαζ λεπςνζζηυ πνυβναιια 

Μεηεηπαίδεοζδξ Νδπζαβςβχκ, ηαεχξ ζημ Σιήια είκαζ εκηαβιέκμ ημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ 

Κνήηδξ.  

 

3.4.1.   Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ Κξήηεο. Καλνληζκόο                              

 πνπδώλ 

 

Σμ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ ζδνφεδηε ηαζ θεζημονβεί απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 1998-99 

ιε ημ Π.Γ. 128/6.5.1998 (Φ.Δ.Κ. 104/15.5.1998). Σμ Γζδαζηαθείμ αοηυ εκηάπεδηε ζημ Π.Σ.Π.Δ., 

πμο έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία ημο. Σα Γζδαζηαθεία Νδπζαβςβχκ είκαζ 

θμνείξ ιεηεηπαίδεοζδξ ηςκ κδπζαβςβχκ ηαζ δ θεζημονβία ημοξ δζέπεηαζ απυ ημ Ν. 2327/1995. 

Ζ εζζαβςβή ζε αοηά βίκεηαζ ηαηυπζκ ελεηάζεςκ ηαζ δ θμίηδζδ δζανηεί δφμ αηαδδιασηά έηδ. Γζα 

ηδκ απυηηδζδ ημο Γζπθχιαημξ Μεηεηπαίδεοζδξ απαζηείηαζ δ επζηοπήξ ελέηαζδ ζε 28 ιαεήιαηα, 

ηςκ μπμίςκ δ παναημθμφεδζδ είκαζ οπμπνεςηζηή βζα ημοξ ιεηεηπαζδεομιέκμοξ. Βαζζηά ζδιεία 

ημο Κακμκζζιμφ πμοδχκ ηαζ ημο Δζςηενζημφ Κακμκζζιμφ ημο Γζδαζηαθείμο Νδπζαβςβχκ 

Κνήηδξ παναηίεεκηαζ ζημ Πανάνηδια Θ΄, εκχ ζημ Πανάνηδια Η΄παναηίεεκηαζ ηα ιαεήιαηα ημο 

αηαδδιασημφ έημοξ 2007-2008. 

Δηηυξ απυ ημ πνυβναιια ηςκ ιαεδιάηςκ, ημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ δζμνβακχκεζ 

ηάεε έημξ ηαζ ιζα ζεζνά δναζηδνζμηήηςκ πμο οπμαμδεμφκ ηδ ιεηεηπαίδεοζδ, αθθά ακμίβμοκ ηαζ 

ημκ μνίγμκηα ηςκ ιεηεηπαζδεομιέκςκ πνμξ επζζηδιμκζηά πεδία πμο ηαθθζενβμφκηαζ απυ 

επζζηήιμκεξ άθθςκ Σιδιάηςκ. Οζ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ εκηάζζμκηαζ, επμιέκςξ, ζημ 

ενεοκδηζηυ ένβμ ημο Σιήιαημξ, αθμφ μζ ηφνζμζ ζοκηεθεζηέξ ημοξ είκαζ δζδάζημκηεξ ημο 

Σιήιαημξ. Καηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008, πναβιαημπμζήεδηακ 1 μιζθία ηαζ 4 διενίδεξ. 

Έκαξ πθήνδξ πίκαηαξ ηέημζςκ δναζηδνζμηήηςκ, πμο πναβιαημπμζήεδηακ απυ ημ αηαδδιασηυ 

έημξ 2001-2002 έςξ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2006-2007, πανμοζζάγεηαζ ζηζξ ζεθίδεξ 21-27 ημο 
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θοθθαδίμο: Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, πμθή Δπζζηδιχκ Αβςβήξ, Παζδαβςβζηυ Σιήια Π. Δ., 

Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγψλ: «Πιαίζην Λεηηνπξγίαο & Οδεγφο πνπδψλ 2007-2008». 

3.4.2. Πξαγκαηνπνηνύκελε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην Γηδαζθαιείν 

Κάεε έημξ ηοηθμθμνεί ημ εκδιενςηζηυ θοθθάδζμ «Πιαίζην Λεηηνπξγίαο & Οδεγφο πνπδψλ» ημο 

Γζδαζηαθείμο Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ. Σμ θοθθάδζμ αοηυ πενζθαιαάκεζ ημκ Κακμκζζιυ πμοδχκ, 

ημκ Δζςηενζηυ Κακμκζζιυ, ημ Ηζημνζηυ ημο Γζδαζηαθείμο, ηα ιαεήιαηα πμο δζδάπηδηακ ηαηά 

ημ πνμδβμφιεκμ αηαδδιασηυ έημξ, ηαεχξ ηαζ αζμβναθζηά ζδιεζχιαηα ημο Πνμεδνείμο ηαζ ηςκ 

δζδαζηυκηςκ. 

Σμ θοθθάδζμ αοηυ δζακέιεηαζ ζημοξ ιεηεηπαζδεομιέκμοξ, ζηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ ηαζ ζε 

υπμζμκ άθθμ ημ γδηήζεζ απυ ηδ Γναιιαηεία. 

Δκδιενςηζηέξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημ Γζδαζηαθείμ πανέπμκηαζ επίζδξ ζημκ εηήζζμ Οδεγφ 

Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ (βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008 ζηζξ 

ζεθ. 166-167), ηαεχξ ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ πμθήξ Δπζζηδιχκ Αβςβήξ ημο Πακεπζζηδιίμο 

Κνήηδξ: www.edc.uoc.gr. ηδκ ίδζα ζζημζεθίδα πανμοζζάγεηαζ ηαζ ημ δθεηηνμκζηυ πενζμδζηυ 

«Μεηεηπαίδεοζδ», ημ μπμίμ βνάθεηαζ απυ ημοξ ιεηεηπαζδεομιέκμοξ ηαζ ζοκημκίγεηαζ απυ ημ 

Πνμεδνείμ ημο Γζδαζηαθείμο. 

3.4.3. Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

Απυ ηδκ ανπή ηδξ ίδνοζήξ ημο έςξ ηαζ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008, ημ Γζδαζηαθείμ 

Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ θεζημφνβδζε ιε ιία ηαηεφεοκζδ, αοηή ηδξ Γεκζηήξ Αβςβήξ. Σμ πνυβναιια 

ηαθφπηεηαζ απυ επηά (7) ηνίςνα εαδμιαδζαία ελεηαγυιεκα ιαεήιαηα ακά ελάιδκμ ζπμοδχκ ηαζ 

πενζθαιαάκεζ ηαζ ζειζκάνζα. Σμ εαδμιαδζαίμ πνυβναιια δεκ οπενααίκεζ ηζξ 21 δζδαηηζηέξ χνεξ. 

Γεκ οπάνπεζ έκα πάβζμ Πνυβναιια Μαεδιάηςκ, αθθά ζε ηάεε ελάιδκμ ημ πνυβναιια 

ηαεμνίγεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ οπάνπμοζεξ αζηήζεζξ δζδαζηυκηςκ ηαζ ηζξ επζεοιίεξ ηαζ επζθμβέξ 

ηςκ ιεηεηπαζδεομιέκςκ. Δκχ ηαηά ηα πνχηα έηδ μζ δζδάζημκηεξ ήζακ απμηθεζζηζηά ή ηαηά 

ηφνζμ θυβμ ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Π.Σ.Π.Δ., ηαηά ηα ηεθεοηαία ηνία έηδ αολάκεηαζ ζοκεπχξ μ 

ανζειυξ ηςκ δζδαζηυκηςκ απυ άθθα Σιήιαηα ή ηαζ απυ άθθεξ επαββεθιαηζηέξ πενζμπέξ. 

Οζ ιεηεηπαζδεουιεκμζ ημο δεοηένμο έημοξ παναημθμοεμφκ είηε λεπςνζζηά είηε ημζκά ιαεήιαηα 

ιε ημοξ ιεηεηπαζδεομιέκμοξ ημο πνχημο έημοξ. Αοηή δ ζοκδζδαζηαθία έπεζ ςξ επαηυθμοεμ ιζα 

ελμζημκυιδζδ δζδαζηυκηςκ ηαζ αζεμοζχκ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδκ ηαθφηενδ ακηαθθαβή απυρεςκ 

ηαζ ζδεχκ ιεηαλφ ηςκ ιεηεηπαζδεομιέκςκ. Ο ανζειυξ ηςκ ιεηεηπαζδεουιεκςκ κδπζαβςβχκ ηαηά 

ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία έπεζ ςξ ελήξ: 

 

Πίλαθαο 15. Ανζειυξ ιεηεηπαζδεομιέκςκ κδπζαβςβχκ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία. 

 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2003 2003-

2002 

Ìåôåêðáéäåõüìåíåò 
íçðéáãùãïß 

43 41 23 17 22 

 
  

Απυ αοηυκ ημκ Πίκαηα πνμηφπηεζ ημ ζοιπέναζια υηζ ημ Γζδαζηαθείμ έπεζ βίκεζ ηαηά ηα 

ηεθεοηαία έηδ εθηοζηζηυηενμ βζα ημοξ κδπζαβςβμφξ, έηζζ χζηε υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ κδπζαβςβμί 

κα πνμζένπμκηαζ βζα ιεηεηπαίδεοζδ. Δίκαζ επίζδξ παναηηδνζζηζηυ υηζ υπζ ιυκμ 

ιεηεηπαζδεουιεκμζ, αθθά ηαζ δζδάζημκηεξ, ένπμκηαζ ζημ Γζδαζηαθείμ υπζ ιυκμ απυ ηδκ Κνήηδ 

αθθά ηαζ απυ άθθα ιένδ ηδξ Δθθάδμξ. 

Απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2006-2007 ηαεζενχεδηε έκαξ κέμξ εεζιυξ, ημ εκηλάξην 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, ημ μπμίμ θεζημονβεί ιε ημοξ ελήξ υνμοξ: Κάεε πεζιενζκυ ελάιδκμ 

πνμζθένεηαζ απυ ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ Π.Σ.Π.Δ. έκα ειζκάνζμ Γζπθςιαηζηήξ Δνβαζίαξ 

βζα ημοξ ιεηεηπαζδεουιεκμοξ ημο δεοηένμο έημοξ. Αοηυ ημ ειζκάνζμ είκαζ πνμαζνεηζηυ ηαζ 

πναβιαημπμζείηαζ ιυκμκ εθυζμκ επζθεβεί απυ ημοθάπζζημκ επηά (7) ιεηεηπαζδεουιεκμοξ. Σμ 
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ειζκάνζμ Γζπθςιαηζηήξ Δνβαζίαξ επζηεκηνχκεηαζ ζε βναπηέξ ζειζκανζαηέξ ενβαζίεξ, μζ μπμίεξ 

οπμζηδνίγμκηαζ πνμθμνζηά, ηνίκμκηαζ ηαζ ααειμθμβμφκηαζ ηαηά ηδκ ελεηαζηζηή πενίμδμ ημο 

Ημοκίμο. Οζ ιεηεηπαζδεουιεκμζ πμο επζθέβμοκ ημ ειζκάνζμ αοηυ απαθθάζζμκηαζ απυ έκα 

πνμαζνεηζηυ ιάεδια ημο πεζιενζκμφ ηαζ έκα ημο εανζκμφ ελαιήκμο. 

Απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2008-2009 πνυηεζηαζ κα θεζημονβήζεζ ηαζ έκα δεφηενμ πανάθθδθμ 

πνυβναιια, αοηυ ηδξ Δζδζηήξ Αβςβήξ. Αοηυ ημ πνυβναιια εβηνίεδηε απυ ηδ Γ. οκέθεοζδ 

Δζδζηήξ φκεεζδξ, ακαημζκχεδηε ζηδ ζπεηζηή οπδνεζία ημο ΤΠ.Δ.Π.Θ. ηαζ πνδιαημδμηήεδηε 

ιε ημ επζπθέμκ εηήζζμ πμζυκ ηςκ 45.000 εονχ.  

Αοηά ηα δεδμιέκα ζδιαημδμημφκ ιζα ακαπηολζαηή πμνεία ημο Γζδαζηαθείμο ηαηά ηα ηεθεοηαία 

έηδ.  Πμθφ εεηζηά ζημζπεία βζα ημ Γζδαζηαθείμ απμηεθμφκ ημ Πνυβναιια ιαεδιάηςκ πμο 

πανέπμκηαζ ζημοξ ιεηεηπαζδεομιέκμοξ, μζ επζζηδιμκζηέξ διενίδεξ ηαζ δζαθέλεζξ πμο 

μνβακχκμκηαζ βζα ημοξ ιεηεηπαζδεουιεκμοξ, ηαεχξ ηαζ μζ εηπαζδεοηζηέξ εηδνμιέξ ηςκ 

ιεηεηπαζδεομιέκςκ. Με ηδκ πνμζεήηδ ημο πνμβνάιιαημξ Δζδζηήξ Αβςβήξ ακαιέκεηαζ ιάθζζηα 

κα δζπθαζζαζεεί μ ανζειυξ ηςκ ιεηεηπαζδεουιεκςκ κδπζαβςβχκ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
 

Γηδαθηηθό έξγν 
 

4.1. Απαληήζεηο ησλ δηδαζθόλησλ ζηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην 

δηδαθηηθό ηνπο έξγν 
 

Οζ δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ έπμοκ ιζα ελαζνεηζηά ανκδηζηή εζηυκα βζα ηδ δζαδζηαζία 

αλζμθυβδζήξ ημοξ απυ ημοξ θμζηδηέξ. Θεςνμφκ, δδθαδή, υηζ δεκ αλζμθμβμφκηαζ μοζζαζηζηά απυ 

ημοξ θμζηδηέξ ηαζ δ ζηακμπμίδζή ημοξ απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία είκαζ απυ ιδδαιζκή ηαζ εθάπζζηδ 

(41,4%) έςξ ιέηνζα ηαζ ανηεηή (34,4%). Πνάβιαηζ, αοηή δ αλζμθυβδζδ θαιαάκεζ πχνα ζε πμθφ 

θίβεξ πενζπηχζεζξ, ηαζ ιυκμ ηαηά ηδκ ελέθζλδ ιενζηχκ δζδαζηυκηςκ απυ ιζα παιδθυηενδ ζε ιζα 
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ακχηενδ ααειίδα ή ηαηά ηδ ιμκζιμπμίδζή ημοξ ζηδ ααειίδα ημο Δπίημονμο Καεδβδηή. Αηυια 

ηαζ ζ‟ αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ ημ δείβια θμζηδηχκ πμο απακημφκ ζημ ζπεηζηυ ενςηδιαημθυβζμ 

είκαζ πμθφ ιζηνυ ηαζ ζπάκζα εηπνμζςπεί ζηακμπμζδηζηά ηδκ άπμρδ ηδξ πθεζμκυηδηαξ ηςκ 

θμζηδηχκ. Σμ εφνδια αοηυ δείπκεζ υηζ μζ δζδάζημκηεξ εεςνμφκ υηζ μζ θμζηδηέξ πνέπεζ κα 

εκενβμπμζδεμφκ ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ηςκ δζδαζηυκηςκ ηαζ ημο 

Σιήιαημξ βεκζηυηενα. Ζ δζαδζηαζία ιζαξ ηέημζαξ αλζμθυβδζδξ εα ηεεεί ζε εθανιμβή ημ 

ενπυιεκμ αηαδδιασηυ έημξ 2008-09 ηαζ βζα ηάεε ελάιδκμ, ηαεχξ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ βζα ηδ 

αεθηίςζδ ημο ηνυπμο δζδαζηαθίαξ ηςκ δζδαζηυκηςκ πνμξ ημοξ θμζηδηέξ. οβηεηνζιέκα, ηα 

ενςηδιαημθυβζα πμο εα απακημφκ μζ θμζηδηέξ εα επζανααεφμοκ ημοξ δζδάζημκηεξ ιε άνζζημ 

δζδαηηζηυ ένβμ, εκχ εα επζζδιαίκμοκ ημ ένβμ υζςκ ιεζμκεηημφκ ζε αοηυ. 

πεηζηά ιε ηδ ιεευδεοζδ ηδξ δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ πνμηφπηεζ υηζ μζ δζδάζημκηεξ ημο 

Σιήιαημξ πνδζζιμπμζμφκ ιζα πθδεχνα δζδαηηζηχκ ιεευδςκ ζηα ιαεήιαηά ημοξ. Οζ 

πενζζζυηενμζ πνδζζιμπμζμφκ ηδ δζάθελδ (65,5%), αθθά ελίζμο ορδθυ είκαζ ημ πμζμζηυ υζςκ 

ζοκδοάγμοκ πμθθέξ ιεευδμοξ (51,7%) ηαζ υζςκ ηάκμοκ ενβαζηδνζαηή δζδαζηαθία (48,3%) (αθ. 

Πίκαηα Α5 ημο Πανανηήιαημξ Α΄). 

ζμκ αθμνά ημ εέια ηςκ ελεηάζεςκ πνμηφπηεζ υηζ ηα πμζμζηά ηςκ θμζηδηχκ πμο ζοιιεηέπμοκ 

ζηζξ ελεηάζεζξ ηςκ ιαεδιάηςκ είκαζ πάνα πμθφ ορδθά: Έκα πμζμζηυ 55,2% ηςκ δζδαζηυκηςκ 

εεςνεί υηζ μζ θμζηδηέξ πνμζένπμκηαζ ζηζξ ελεηάζεζξ ηαηά 76-100%, εκχ ιζηνυηενα πμζμζηά 

δζδαζηυκηςκ εεςνμφκ υηζ μζ θμζηδηέξ πνμζένπμκηαζ ζηζξ ελεηάζεζξ ηαηά ιζηνυηενα πμζμζηά. 

Αοηυ δείπκεζ υηζ, ηαηά ηακυκα, μζ θμζηδηέξ ημο Σιήιαημξ δεκ απμθεφβμοκ κα ελεηαζημφκ ζηα 

ιαεήιαηα πμο δδθχκμοκ. πεηζηυ είκαζ ηαζ ημ εφνδια υηζ ζφιθςκα ιε ημοξ δζδάζημκηεξ ημο 

Σιήιαημξ μζ θμζηδηέξ επζηοβπάκμοκ ζηζξ ελεηάζεζξ ηςκ ιαεδιάηςκ ηαηά 51-100%, εκχ είκαζ 

ιδδεκζηή δ πενίπηςζδ πθήνμοξ απμηοπίαξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ, ηαηά ηακυκα, 3 ζημοξ 4 θμζηδηέξ 

επζηοβπάκμοκ ζηζξ ελεηάζεζξ ηςκ ιαεδιάηςκ ημοξ (αθ. Πίκαηα Α6 ημο Πανανηήιαημξ Α΄). 

ζμκ αθμνά ηδκ μνβάκςζδ ηαζ εθανιμβή ημο δζδαηηζημφ ένβμο, μζ δζδάζημκηεξ δδθχκμοκ υηζ 

ηδνμφκ ζε ορδθυ πμζμζηυ (79,3%) ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια ηςκ ιαεδιάηςκ, εκχ είκαζ ιδδεκζηυ 

ημ πμζμζηυ υζςκ δεκ ημ ηδνμφκ. ημ ίδζμ ορδθυ πμζμζηυ εεςνμφκ ανηεηά έςξ πάνα πμθφ 

μνεμθμβζηή ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδ δμιή ημο ςνμθμβίμο πνμβνάιιαημξ ιαεδιάηςκ. Δπίζδξ, δ 

ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα (89,7%) ηςκ δζδαζηυκηςκ δζδάζημοκ ιαεήιαηα πμο ειπίπημοκ ζημ 

ζηεκυ ή εονφηενμ βκςζηζηυ ημοξ πεδίμ, εκχ είκαζ ιζηνυ ημ πμζμζηυ (10,3%) ηςκ δζδαζηυκηςκ 

πμο δζδάζημοκ ιαεήιαηα ηα μπμία δεκ ειπίπημοκ ζημ βκςζηζηυ ημοξ πεδίμ (αθ. Πίκαηα Α7 ημο 

Πανανηήιαημξ Α΄). 

Γζα ηα πενζζζυηενα οπμπνεςηζηά ή ηαη‟ επζθμβήκ οπμπνεςηζηά ιαεήιαηα ημο Πνμπηοπζαημφ 

Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ δζακέιμκηαζ ζημοξ θμζηδηέξ ζοββνάιιαηα δςνεάκ. Αοηά πνμηείκμκηαζ 

απυ ημοξ δζδάζημκηεξ, εθέβπμκηαζ απυ ηδκ Δπζηνμπή Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ ηαζ εβηνίκμκηαζ 

ζηδ Γ. οκέθεοζδ ημο Απνζθίμο βζα ημ επυιεκμ αηαδδιασηυ έημξ. Έηζζ, ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 

(75,9%) ηςκ δζδαζηυκηςκ πνμζθένεζ ή ακαθένεζ ζημοξ θμζηδηέξ ςξ αμήεδια ηάπμζα αζαθία, 

εκχ έκα ιζηνυηενμ πμζμζηυ (58,6%) πνμζθένεζ ζδιεζχζεζξ. Ανηεημί δζδάζημκηεξ πνμζθένμοκ 

οθζηυ απυ ζζημζεθίδεξ (31%) ηαζ ανηεημί πνμπςνμφκ ζε ζοκδοαζιυ ηςκ παναπάκς αμδεδιάηςκ 

(31%). Αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ πμθθέξ θμνέξ ημ αμήεδια πμο δζακέιεηαζ δεκ ηαθφπηεζ 

ααζζηά ζδιεία ηδξ φθδξ ημο ιαεήιαημξ ηαζ μζ δζδάζημκηεξ πνμζπαεμφκ κα ηαθφρμοκ αοηή ηδκ 

ακάβηδ ιε ζδιεζχζεζξ ή ιε ηα άθθα αμδεήιαηα. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ ιυκμ ημ 51,7% ηςκ 

δζδαζηυκηςκ ημο Σιήιαημξ εεςνμφκ υηζ ημ αμήεδια πμο δζακέιμοκ ηαθφπηεζ ημ 75-100% ηδξ 

δζδαζηυιεκδξ φθδξ, εκχ έκα πμζμζηυ βφνς ζημ 40% ηςκ δζδαζηυκηςκ εεςνμφκ υηζ ημ 

δζακειυιεκμ αμήεδια ηαθφπηεζ θζβυηενμ απυ ημ 75% ηδξ δζδαζηυιεκδξ φθδξ. Σα παναπάκς 

δείπκμοκ πυζμ ζδιακηζηή είκαζ δ παναημθμφεδζδ ηςκ ιαεδιάηςκ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ θμζηδηέξ 

ηαζ δ εκενβυξ ζοιιεημπή ημοξ ζε αοηά, αθμφ θαίκεηαζ υηζ δζααάγμκηαξ ιυκμ έκα αμήεδια, υπζ 

ιυκμ ζημκ επζζηδιμκζηυ πχνμ δεκ εζζάβμκηαζ, αθθά δζαηοαεφμοκ ηαζ ηδκ επζηοπία ημοξ ζηζξ 

ελεηάζεζξ. διακηζηυ εεςνείηαζ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα (86,2%) ηςκ 
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δζδαζηυκηςκ πανέπμοκ ζημοξ θμζηδηέξ αζαθζμβναθζηή οπμζηήνζλδ ηαζ πένακ ηςκ δζακειυιεκςκ 

ζοββναιιάηςκ. 

Πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ ηα δςνεάκ δζακειυιεκα ζοββνάιιαηα οθίζηακηαζ έκακ ελεοηεθζζιυ: 

Μέζς ιζαξ πμθφιδκδξ βναθεζμηναηζηήξ δζαδζηαζίαξ «ημζημθμβμφκηαζ» ζε ηζιή ηαηχηενδ ηαζ 

απυ ημ ιζζυ ηδξ θζακζηήξ ημοξ ηζιήξ, ιε ηφνζμ ηνζηήνζμ ημκ ανζειυ ηςκ ζεθίδςκ ημοξ. Γδθαδή, 

έκα αζαθίμ πμο πμοθζέηαζ ζηα αζαθζμπςθεία ζηδ θζακζηή ηζιή ηςκ 10 εονχ, «ημζημθμβείηαζ» απυ 

ημ ηνάημξ ζηδκ ηζιή ηςκ 4 εονχ. Μήπςξ ημοθάπζζημκ μ ζοββναθέαξ ή μ εηδυηδξ αάγμοκ αοηά ηα 

4 εονχ ζηδκ ηζέπδ ημοξ; Καηά ηακέκα ηνυπμ! Γζυηζ δ θμνμθυβδζδ αοηχκ ηςκ πνδιάηςκ είκαζ 

ηυζμ ελμοεεκςηζηή, χζηε ηα ιεζχκεζ ηαηά ημ ιζζυ. Δίκαζ θοζζηυ επαηυθμοεμ υηζ μ ζοββναθέαξ 

ηαζ μ εηδυηδξ εα παναβάβμοκ ηδκ επυιεκδ θμνά έκα αζαθίμ ιε δζπθάζζμ ανζειυ ζεθίδςκ, βζα κα 

«ημζημθμβδεεί» ζε δζπθάζζα ηζιή, αθθά ζε πμθφ παιδθυηενδ πμζυηδηα. Δπμιέκςξ, απαναίηδηδ 

πνμτπυεεζδ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ζοββναθζηήξ ηαζ ενεοκδηζηήξ παναβςβήξ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. 

είκαζ κα πάρεζ μ ελεοηεθζζιυξ ηςκ πακεπζζηδιζαηχκ ζοββναιιάηςκ. Ζ πμζυηδηα ηδξ ένεοκαξ 

ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ ηναηζηή πανέιααζδ, πμο εα μθείθεζ κα θαιαάκεζ ζμαανά 

οπυρδ ημ ένβμ ηςκ ενεοκδηχκ ηαζ ηδκ αλζμπνέπεζά ημοξ. Ζ δζαζθάθζζδ ηδξ πακεπζζηδιζαηήξ 

πμζυηδηαξ πνέπεζ κα λεηζκήζεζ απυ ημ ηνάημξ. 

ζμκ αθμνά ζηα ιέζα ηαζ ηζξ οπμδμιέξ ημο Σιήιαημξ πμο οπμζηδνίγμοκ ημ δζδαηηζηυ ένβμ, 

οπάνπεζ δζάποηδ δ ζηακμπμίδζδ ζημοξ δζδάζημκηεξ βζα ηδκ επάνηεζα ηαζ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ 

αζεμοζχκ δζδαζηαθίαξ, ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ενβαζηδνίςκ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ ημοξ. Μζηνυηενδ 

ζηακμπμίδζδ οπάνπεζ βζα ημκ ελμπθζζιυ ηςκ αζεμοζχκ, μζ μπμίεξ ζηενμφκηαζ ζηαεενμφ 

δθεηηνμκζημφ ελμπθζζιμφ (ηαζ βζα θυβμοξ αζθαθείαξ) ηαζ μζ δζδάζημκηεξ ακαβηάγμκηαζ κα 

ανίζημοκ μζ ίδζμζ θφζεζξ ακαγδηχκηαξ ηαζ ιεηαθένμκηαξ ζε ηάεε ιάεδια ζπεηζηά υνβακα. Αλίγεζ 

κα ζδιεζςεεί υηζ δ ζοκηήνδζδ ηαζ μ εηζοβπνμκζζιυξ ημο ζπεηζημφ ελμπθζζιμφ, ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ημκ ζοκεπχξ αολακυιεκμ ανζειυ ηςκ δζδαζηυκηςκ πμο ημκ πνδζζιμπμζμφκ, απαζηεί ηδ 

δζάεεζδ ζμαανχκ πνδιαηζηχκ πμζχκ απυ ημ Σιήια ηάεε έημξ. Δκηεθχξ ανκδηζηέξ (68%) είκαζ 

μζ απυρεζξ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζπεηζηά ιε ηδκ επάνηεζα  ηςκ ιεθχκ Δ.Σ.Δ.Π., πμο ζηεθεπχκμοκ ηα 

Δνβαζηήνζα ημο Σιήιαημξ, οπμαμδεχκηαξ ημ εηπαζδεοηζηυ ηαζ ενεοκδηζηυ ένβμ (αθ. Πίκαηα Α8 

ημο Πανανηήιαημξ Α΄). Μυκμ δφμ (2) ιέθδ Δ.Σ.Δ.Π. είκαζ αδφκαημκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ 

ζπεηζηέξ ακάβηεξ. 

ζμκ αθμνά ζηδ πνήζδ ηςκ Σεπκμθμβζχκ ηδξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ ηςκ Δπζημζκςκζχκ (Σ.Π.Δ.) απυ 

ημοξ δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ, απυ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ ζηα ζπεηζηά ενςηήιαηα πνμηφπηεζ υηζ 

έκα πμθφ ιεβάθμ πμζμζηυ (75,9%) ηςκ δζδαζηυκηςκ πνδζζιμπμζεί Σ.Π.Δ. ζηα ιαεήιαηά ημο ηαζ 

ζηδκ επζημζκςκία ημο ιε ημοξ θμζηδηέξ (69%), εκχ ιζηνυ πμζμζηυ (20,7%) ηζξ πνδζζιμπμζεί 

ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ θμζηδηχκ. 

Έκα ιεβάθμ πμζμζηυ (62,1%) ηςκ δζδαζηυκηςκ εεςνμφκ υηζ δ ακαθμβία δζδάζημκημξ / 

δζδαζημιέκςκ ζηα ιαεήιαηά ημοξ είκαζ απυ ανηεηά έςξ πάνα πμθφ ζηακμπμζδηζηή. Ακηίεεηα, 

πμζμζηυ 31% ηςκ δζδαζηυκηςκ εεςνμφκ ηδκ ακαθμβία αοηή απυ ιέηνζα έςξ θίβμ ζηακμπμζδηζηή. 

Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ δζαθμνμπμίδζδ ζηζξ απυρεζξ αοηέξ μθείθεηαζ ζε πθεζάδα παναβυκηςκ, 

υπςξ ζηδκ μιάδα πμο ακήηεζ ημ πνμζθενυιεκμ ιάεδια (οπμπνεςηζηυ ή επζθεβυιεκμ), ζηδκ 

ηαηδβμνία ημο (Πανάδμζδ ή ειζκάνζμ), ζηδ θφζδ ημο (πενζζζυηενμ εεςνδηζηυ ή πενζζζυηενμ 

αζςιαηζηυ), ζηζξ απαζηήζεζξ ημο (π.π. Γζδαηηζηέξ Αζηήζεζξ Δπζπέδςκ ΗΗ, ΗΗΗ), ζηδ δζδαηηζηή 

ιέεμδμ ημο δζδάζημκημξ. Οζ πανάβμκηεξ αοημί επδνεάγμοκ ημκ ανζειυ ηςκ θμζηδηχκ πμο 

παναημθμοεμφκ ημ ιάεδια, ηδκ επαθή ημοξ ιε ημκ δζδάζημκηα, αθθά ηαζ ηδκ ίδζα ηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. 

Χξ πμθφ εεηζηυ αλζμθμβείηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ ιεβάθδ πθεζμκυηδηα (79,3%) ηςκ δζδαζηυκηςκ 

έπεζ ακαημζκχζεζ ηαζ ηδνεί χνεξ βναθείμο βζα ζοκενβαζία ιε ημοξ θμζηδηέξ, ηαζ, ζφιθςκα ιε 

ηδκ άπμρδ ηςκ πενζζζυηενςκ δζδαζηυκηςκ (65,5%), μζ θμζηδηέξ ηδνμφκ ηαζ αλζμπμζμφκ ηζξ χνεξ 

βναθείμο. 
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ζμκ αθμνά ηδ ζφκδεζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ιε ηδκ ένεοκα ηαζ ηδκ ειπθμηή ηςκ θμζηδηχκ ζε 

αοηήκ, δ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα (93,1%) ηςκ δζδαζηυκηςκ ιεεμδεφεζ ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ 

θμζηδηχκ ζηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ακαεέημκηάξ ημοξ ααζζηά ανπζηά αήιαηα, υπςξ δ 

ακαγήηδζδ ηαζ πνήζδ αζαθζμβναθίαξ, πμο είκαζ πάβζα ηαηηζηή ζπεδυκ ζε υθα ηα ιαεήιαηα ηαζ 

ηονίςξ ζηα ειζκάνζα. Χζηυζμ, δ πθέμκ εκενβυξ ειπθμηή ηςκ θμζηδηχκ ζε ενεοκδηζηά ένβα 

επζπεζνείηαζ απυ ημοξ ιζζμφξ πενίπμο δζδάζημκηεξ (48,3%) ηαζ αθμνά ηδκ επίδμζδ 

ενςηδιαημθμβίςκ, ηδ δζελαβςβή πεζναιαηζηχκ δζδαζηαθζχκ, ηδ θήρδ ζοκεκηεφλεςκ, ηδκ 

οπμαμθή παζδζχκ ζε ηεζη εηπαζδεοηζηήξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ηδκ εθανιμβή άθθςκ ενεοκδηζηχκ 

ιεευδςκ ηαζ ενβαθείςκ απυ ημοξ θμζηδηέξ. Βέααζα, υθα αοηά βίκμκηαζ ζημ πθαίζζμ ηονίςξ ηςκ 

ειζκανίςκ ηαζ ζδζαίηενα ζημ πθαίζζμ ημο ειζκανίμο Πηοπζαηήξ Δνβαζίαξ ηαζ απμδεζηκφμοκ 

ημκ ενεοκδηζηυ πνμζακαημθζζιυ ημο Σιήιαημξ ιέζα απυ ηδκ εηπαίδεοζδ ιεθθμκηζηχκ 

εηπαζδεοηζηχκ, πμο ιπμνμφκ κα ηαηακμμφκ ηαζ κα δζελάβμοκ ένεοκα. 

Σμ εέια ηδξ ζοκενβαζίαξ ημο Σιήιαημξ ιε εηπαζδεοηζηά ηέκηνα ημο εζςηενζημφ ηαζ ημο 

ελςηενζημφ ηαζ βεκζηυηενα δ ακάπηολδ ζοκενβαζίαξ ιε ημπζημφξ, πενζθενεζαημφξ ή εεκζημφξ 

ημζκςκζημφξ θμνείξ θαίκεηαζ υηζ απαζπμθεί παναπάκς απυ ημ 1/3 ηςκ δζδαζηυκηςκ, μζ μπμίμζ 

ηαζ ακαπηφζζμοκ ζπεηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Δίκαζ πνμθακέξ υηζ ζημ πθαίζζμ: α) ηδξ 

δζεπζζηδιμκζηήξ πνμζέββζζδξ ηςκ δζαθυνςκ γδηδιάηςκ, α) ηδξ ζφκεεζδξ ηςκ δοκάιεςκ βζα ηδκ 

επίηεολδ απμδμηζηυηενςκ θφζεςκ ζηα επζζηδιμκζηά, ημζκςκζηά ηαζ εηπαζδεοηζηά πνμαθήιαηα, 

β) ηδξ ζοκενβαζίαξ ζημ πχνμ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, δ) ηδξ παβημζιζυηδηαξ ηςκ εειάηςκ πμο 

απαζπμθμφκ ηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα, ημ Σιήια εα πνέπεζ κα ακαπηφλεζ πενζζζυηενεξ 

ζοκενβαζίεξ ιε άθθμοξ εεκζημφξ ηαζ οπενεεκζημφξ θμνείξ. Κάηζ ηέημζμ εα πνμαάθεζ ηδ δμοθεζά 

πμο ζοκηεθείηαζ ζημ Σιήια, εα δχζεζ κέεξ πνμμπηζηέξ ακάπηολδξ ηαζ εα ακμίλεζ κέμοξ 

επζζηδιμκζημφξ ηαζ επαββεθιαηζημφξ μνίγμκηεξ ζε δζδάζημκηεξ ηαζ δζδαζηυιεκμοξ. 

 ζμκ αθμνά ημ εέια ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ημο δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ ηαζ ηςκ θμζηδηχκ, ημ 

Σιήια πνμηνέπεζ υζμοξ θμζηδηέξ ημ επζεοιμφκ κα επζζηεθεμφκ λέκεξ πχνεξ ζημ πθαίζζμ 

ιμνθςηζηχκ ακηαθθαβχκ ηαζ πνμβναιιάηςκ εηπαίδεοζδξ. Μάθζζηα, ζημκ  Οδδβυ 

Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ ημο αηαδδιασημφ έημοξ 2007-2008 (αθ. Πανάνηδια Δ΄) 

πενζθαιαάκεηαζ λεπςνζζηυ ηεθάθαζμ, πμο νοειίγεζ ηζξ ζπεηζηέξ δνάζεζξ.  

Καηά ηα ηεθεοηαία έηδ παναηδνείηαζ ανηεηή ηζκδηζηυηδηα ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ηαζ Δ.Δ.ΓΗ.Π., 

ηαεχξ ηαζ ηςκ θμζηδηχκ ημο Σιήιαημξ, ζπεηζηά ιε ηα πνμβνάιιαηα Socrates – Erasmus – Γζα 

Βίμο Μάεδζδξ. Γζα ηδ δζεοηυθοκζδ ηαζ ηδκ ηαθφηενδ πθδνμθυνδζδ δζδαζηυκηςκ ηαζ θμζηδηχκ 

έπεζ εεζιμεεηδεεί ιυκζιμξ ζφκδεζιμξ (ιέθδ Γ.Δ.Π.) ημο Π.Σ.Π.Δ. ιε ηδ Γζεφεοκζδ Γζεεκχκ ηαζ 

Γδιμζίςκ πέζεςκ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, Σιήια Γζεεκχκ πέζεςκ ηαζ Δονςπασηχκ 

Πνμβναιιάηςκ. Αλίγεζ εδχ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ δζδάζημκηεξ ημο Π.Σ.Π.Δ. ζε ιεβάθμ πμζμζηυ 

(62%) εεςνμφκ ηδ θεζημονβία ηαζ ηδ ζηεθέπςζδ ημο παναπάκς Σιήιαημξ Γζεεκχκ πέζεςκ ηαζ 

ηςκ ζοκδέζιςκ ημο απυ ανηεηά έςξ πάνα πμθφ ζηακμπμζδηζηή. 

Γζα ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008 ημ Σιήια έπεζ ζοκάρεζ ζοιθςκία ιε ηα παναηάης Ηδνφιαηα 

ημο ελςηενζημφ βζα ακηαθθαβέξ δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ ηαζ θμζηδηχκ: 

1)  Αγγιία: a) Bradford College (www.bilk.ac.uk).  

                  b) Canterbury Christ Church University (www.canterbury.ac.uk) 

2) Απζηξία: Paedagogische Hochschule der Dioezese St. Polten (www.paedak.                   

krems.ac.at).  

3)  Βέιγην: Universitζ des Mons-Hainaut (www.umh.ac.be). 

4)  Γαιιία: a) IUFM Nord / Pas-De-Calais (www.lille.iufm.fr).  

             b) IUFM de Basse Normandie (www.caen.iufm.fr). 
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             c) IUFM de Creteil (www.creteil.iugm.fr).  

5)  Ηζπαλία: Universidad Complutense de Madrid (www.ucm.es).  

6)  Οιιαλδία: Hogeschool Marnix Academie (www.hsmarnix.nl). 

7)  Πνισλία: a) Universitet Jagiellonski (www.uj.edu.pl).  

                   b) Warsaw School of Social Psychology (www.swps.edu.pl).  

8)  Ληζνπαλία: Kaunas College (www.kauko.lt).  

9)  Ρνπκαλία: Universitatea “Alexandru Loan Cuza” Lasi (www.uaic.ro).  

10)Φηλιαλδία: Joensuun Yliopisto (www.joensuu.fi).  

Οζ δζδάζημκηεξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζε ηέημζεξ επζζηέρεζξ ζε ζδνφιαηα ημο ελςηενζημφ 

βκςζημπμζμφκ εκίμηε ηζξ ειπεζνίεξ ηαζ ηα επζηεφβιαηά ημοξ ζηδκ πακεπζζηδιζαηή ημζκυηδηα ημο 

Ρεεφικμο πναβιαημπμζχκηαξ δζάθμνεξ εηδδθχζεζξ. Ακαθένμοιε εκδεζηηζηά ηδκ εηδήθςζδ πμο 

δζμνβάκςζε ζηζξ 28/3/2007 δ Ηςάκκα Ηςακκίδμο, ιέθμξ Δ.Δ.ΓΗ.Π. ημο Σιήιαημξ: Open Class 

Session: Gardner‟s Multiple Intelligences (MI), Report on our Participation in the European M. 

I. Intensive Programme at PAEDAK Krems, Austria.  

Ακ ηαζ έκα ιζηνυ πμζμζηυ ηςκ δζδαζηυκηςκ (20,7%) έπεζ ζοκάρεζ ζοιθςκίεξ βζα ηδκ εκίζποζδ 

ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ημο δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ ή/ηαζ ηςκ θμζηδηχκ, έκα ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 

(55,1%) έπεζ ιεηαηζκδεεί πνμξ άθθα ζδνφιαηα ζημ πθαίζζμ αηαδδιασηχκ / ενεοκδηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία. Δλεηάγμκηαξ ζοκδοαζηζηά ηα δφμ αοηά 

εονήιαηα ζοιπεναίκμοιε υηζ μζ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζε άθθα ζδνφιαηα έπμοκ 

πενζζζυηενμ εοηαζνζαηή ή απμζπαζιαηζηή ιμνθή ηαζ δεκ εκηάζζμκηαζ ζε εονφηενα 

πνμβνάιιαηα ζοκενβαζίαξ ηαζ ηζκδηζηυηδηαξ. Δπίζδξ, ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ (65,5%) ηςκ 

δζδαζηυκηςκ δεκ έπεζ ηάκεζ ηάπμζεξ εκένβεζεξ βζα κα εκδιενςεεί δ αηαδδιασηή ημζκυηδηα 

ζπεηζηά ιε ηα πνμβνάιιαηα ηζκδηζηυηδηαξ. Αοηυ ελδβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ εκδιένςζδ έπεζ 

ακαηεεεί ηυζμ ζημ Γναθείμ Γζεεκχκ Πνμβναιιάηςκ υζμ ηαζ ζηα ιέθδ Γ.Δ.Π. πμο 

δζαιεζμθααμφκ. Αηυια, είκαζ παναηηδνζζηζηυ ημ εφνδια υηζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ (48,2%) 

ηςκ δζδαζηυκηςκ εηηζιά υηζ ζημ Π.Σ.Π.Δ. πνμςεείηαζ απυ ηαευθμο έςξ ιέηνζα δ ζδέα ηδξ 

ηζκδηζηυηδηαξ θμζηδηχκ ηαζ δζδαζηυκηςκ ηαζ ηδξ Δονςπασηήξ δζάζηαζδξ βεκζηυηενα. Πανυθα 

αοηά, ημ ίδζμ πενίπμο πμζμζηυ (48,3%) δδθχκεζ υηζ έπεζ οπμζηδνίλεζ ηαηά μπμζμκδήπμηε ηνυπμ 

εζζενπυιεκμοξ απυ άθθα ζδνφιαηα θμζηδηέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ ημοξ ζημ Σιήια ιαξ.  

Σα εονήιαηα αοηά, ζε ζοκδοαζιυ ιε υζα εκημπίζηδηακ παναπάκς ζπεηζηά ιε ηδκ ακάπηολδ 

ζοκενβαζίαξ ιε άθθμοξ θμνείξ, δείπκμοκ υηζ ημ Σιήια πνέπεζ κα εκενβμπμζδεεί πνμξ ηδ ζφκαρδ 

ηαζ οθμπμίδζδ ζοιθςκζχκ ηζκδηζηυηδηαξ δζδαζηυκηςκ ηαζ θμζηδηχκ, πανέπμκηαξ ζε αοημφξ 

ηάεε θμβζηή αμήεεζα, ηαζ ηαοηυπνμκα κα δζαζαθδκίζεζ πνμξ υθα ηα ιέθδ ημο ηδκ πνυεεζή ημο 

βζα ηδκ οπμζηήνζλδ δζεεκχκ ζοκενβαζζχκ. πςξ θαίκεηαζ, ηα πνχηα αήιαηα έπμοκ ήδδ βίκεζ, 

πνεζάγεηαζ υιςξ κα ζοζηδιαημπμζδεμφκ ηαζ κα βεκζηεοεμφκ.  

Βέααζα, δ ακάπηολδ ηδξ εονςπασηήξ δζάζηαζδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ δεκ επζηοβπάκεηαζ ιυκμ ιέζς 

ηδξ εκδμεονςπασηήξ ηζκδηζηυηδηαξ, αθθά ηαζ ιέζς δζαθυνςκ εονςπασηχκ πνμβναιιάηςκ, υπςξ 

ημ INTERREG III A, ΔΛΛΑΓΑ-ΚΤΠΡΟ 2000-2006 «Ο ρδθζαηυξ ηυζιμξ ηδξ πνμζπμθζηήξ 

εηπαίδεοζδξ: Γζαζοκμνζαηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ κδπίςκ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ηδκ 

Κφπνμ», ημ μπμίμ πναβιαημπμζείηαζ ζημ Σιήια ιαξ, ηαεχξ ηαζ ιέζα απυ ιαεήιαηα ημο 

Σιήιαημξ, υπςξ: Παβηυζιζα Ηζημνία (ηονίανπδ δ ακαθμνά ζηδκ Δονχπδ), Ηζημνία ηδξ 

Πνμζπμθζηήξ Αβςβήξ (ηονίανπεξ μζ ακαθμνέξ ζηζξ εονςπασηέξ πχνεξ), οβηνζηζηή Παζδαβςβζηή 

(ηονίανπεξ μζ ακαθμνέξ ζηα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα ηδξ Δονχπδξ), Πνμβνάιιαηα 

Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ (ηονίανπδ δ ακαθμνά ζηα εονςπασηά), Ο βναπηυξ θυβμξ ζηα 

εονςπασηά πνμβνάιιαηα Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ ιε άθθα ιαεήιαηα πμο ακαθένμκηαζ ζε 
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εέιαηα εονςπασημφ πμθζηζζιμφ, ζηέρδξ ηαζ ημζκςκίαξ. Ο ζοκδοαζιυξ ηςκ βκχζεςκ απυ αοηά 

ηα ιαεήιαηα ιε ηδκ ηζκδηζηυηδηα πνμάβεζ ηδκ εονςπασηή δζάζηαζδ ζε ζηαεενυηενδ αάζδ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
 

Δξεπλεηηθό έξγν 
 

Ζ ακαθμνά ζημ ενεοκδηζηυ ένβμ πμο επζηεθείηαζ ζημ Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ 

απαζηεί ιία πμθοεπίπεδδ πνμζέββζζδ. Αοηυ είκαζ ακαβηαίμ, δζυηζ ζημ ενεοκδηζηυ ένβμ 

εκηάζζμκηαζ: α) ηα επζζηδιμκζηά ζοκέδνζα, ζοιπυζζα, διενίδεξ ηαζ δζαθέλεζξ, πμο δζμνβακχκεζ 

ή ζοκδζμνβακχκεζ ημ Σιήια, α) ηα επζπμνδβμφιεκα ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα, ηα μπμία 

ακαθαιαάκεζ ή ζηα μπμία ζοιιεηέπεζ ημ Σιήια, β) μζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ Δνβαζηδνίςκ ημο 

Σιήιαημξ, δ) μζ πδβέξ εκδιένςζδξ (αζαθζμεήηεξ ηαζ ανπεία), πμο δζαπεζνίγεηαζ ηαζ ακαπηφζζεζ 

ημ Σιήια, ε) ηα πενζμδζηά, πμο εηδίδεζ, ζη) δ επζζηδιμκζηή δναζηδνζυηδηα (δδιμζζεφζεζξ, 

εηενμακαθμνέξ, ζοιιεημπέξ ζε επζηνμπέξ επζζηδιμκζηχκ ζοκεδνίςκ ηαζ ζοκηαηηζηέξ επζηνμπέξ 

επζζηδιμκζηχκ πενζμδζηχκ, πνμζηθήζεζξ απυ επζζηδιμκζημφξ θμνείξ, ενεοκδηζηέξ ζοκενβαζίεξ 

ηαζ δζαηνίζεζξ) ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ, γ) δ ζοιιεημπή ηςκ θμζηδηχκ ζηδκ ένεοκα ηαζ 

δ) δ πμζυηδηα ηςκ ενεοκδηζηχκ οπμδμιχκ ημο Σιήιαημξ. ηα οπμηεθάθαζα, πμο αημθμοεμφκ, 

πανμοζζάγμκηαζ πενζθδπηζηά ηα ζπεηζηά ιε ηάεε πενίπηςζδ ζημζπεία. 

 

5.1. Δπηζηεκνληθά ζπλέδξηα, ζπκπόζηα, εκεξίδεο θαη δηαιέμεηο πνπ 

δηνξγάλσζε ην Π.Σ.Π.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 
 

πςξ ακαθένεδηε ήδδ, ημ Σιήια άνπζζε κα θεζημονβεί ηαηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 1987-88, 

ζοκεπχξ ανζειεί 20 έηδ ζοκεπμφξ θεζημονβίαξ. Μέζα ζ‟ αοηά ηα έηδ υθεζθε ανπζηά κα 

ζηεθεπςεεί ιε επανηέξ ηαζ ιυκζιμ δζδαηηζηυ πνμζςπζηυ, κα ανεζ ηδ θοζζμβκςιία ημο ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα κα δζμνβακχζεζ δναζηδνζυηδηεξ πμο εα ειπεδχζμοκ ηδκ οπυζηαζή ημο ηαζ ηδ θήιδ 

ημο. Ζ δζμνβάκςζδ Δπζζηδιμκζηχκ οκεδνίςκ είκαζ ιζα υρζιδ δναζηδνζυηδηα πμο ιυκμ ηαηά ηα 

ηεθεοηαία έηδ ανπίγεζ κα εδναζχκεηαζ ςξ ζοκεπήξ ηαζ αοημκυδηδ. Καηά ηα ηεθεοηαία ηνία (3) έηδ 

δζμνβακχκεηαζ, ιάθζζηα, έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ ηυζμ εθθδκζηχκ υζμ ηαζ δζεεκχκ ζοκεδνίςκ, 

επζζηδιμκζηχκ διενίδςκ ηαζ ζοιπμζίςκ (αθ. Πανάνηδια Κ΄).  

 

5.2. Δπηρνξεγνύκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα  

 

Α) Ακάθδρδ ηαζ ζοκημκζζιυξ ημο πνμβνάιιαημξ ηδξ Κμζκμηζηήξ Πνςημαμοθίαξ Interreg IIIA / 

Δθθάδα – Κφπνμξ, Μέηνμ 2.3, ιε ηίηθμ: «Ο ρδθζαηυξ ηυζιμξ ηδξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ. 

Γζαζοκμνζαηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ κδπίςκ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ηδκ Κφπνμ», ημ 

μπμίμ ζοβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ Δονςπασηυ Σαιείμ Πενζθενεζαηήξ Ακάπηολδξ ηαζ απυ ημ 

ΤΠ.Δ.Π.Θ. (4/2007 – 8/2008). 

πκπξάηηνληεο θνξείο: Σιήια Δπζζηδιχκ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ Δηπαζδεοηζημφ 

πεδζαζιμφ ημο Πακεπζζηδιίμο Αζβαίμο, Σιήια Δπζζηδιχκ ηδξ Αβςβήξ ημο Πακεπζζηδιίμο 

Κφπνμο. 

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Γ. Κζηζανάξ, Καεδβδηήξ Π.Σ.Π.Δ. Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. 
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πκκεηέρνληα κέιε ηνπ Σκήκαηνο: Γ. Κζηζανάξ, Καεδβδηήξ, Δ. Σάθα, Ακαπθδνχηνζα 

Καεδβήηνζα, Γ. Μακςθίηζδξ, Δπίημονμξ Καεδβδηήξ, Β. Οζημκμιίδδξ, Λέηημναξ, Μ. 

ςηδνμπμφθμο-Εμνιπαθά, Λέηημναξ Π.Σ.Π.Δ. Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. 

θνπφο: Ο βεκζηυξ ζημπυξ είκαζ δ δδιζμονβία ιζαξ δθεηηνμκζηήξ πφθδξ (portal) βζα ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ηδξ πνμζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ, ιέζς ηδξ μπμίαξ εα δζαδίδεηαζ εηπαζδεοηζηυ 

οθζηυ εεςνδηζηήξ ηαζ πναηηζηήξ θφζδξ βζα ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ηδξ Γθχζζαξ, ηςκ 

Μαεδιαηζηχκ ηαζ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Δζδζηυηενα, ζημπυξ ηδξ ζοιιεημπήξ ημο Σιήιαημξ 

ιέζς ημο Δνβαζηδνίμο Παζδαβςβζηχκ Δνεοκχκ ηαζ Δθανιμβχκ είκαζ δ δδιζμονβία οθζημφ βζα 

ηδκ οπμαμήεδζδ ηδξ βθςζζζηήξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηδξ θςκμθμβζηήξ ακάπηολδξ παζδζχκ 

πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ.  

Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο: Ακάεεζδ ηδξ παναβςβήξ δζαεειαηζημφ οθζημφ, ηαεχξ ηαζ 

δζεηπεναίςζδ πνεχκ επζιμνθςηή, ζημ πθαίζζμ ημο ένβμο. 

Πξνγξακκαηηζκφο: Ο νυθμξ ηαζ δ πνήζδ ηδξ δθεηηνμκζηήξ πφθδξ είκαζ δζπθήξ θφζδξ. Απυ ηδ ιζα 

πθεονά, εα πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε ηδκ πθμήβδζή ημοξ ζηζξ 

ακηίζημζπεξ εκυηδηεξ ημο portal, ιε ηδκ πανμπή πενζεπμιέκμο πμζυηδηαξ βζα ηδκ εθανιμβή ημο 

ζηδκ ηαεδιενζκή πναηηζηή ημοξ, ιε ηδ δοκαηυηδηά ημοξ κα οπμαάθμοκ ενςηήιαηα βζα απάκηδζδ 

απυ εζδζημφξ ηαζ, ηέθμξ, ιε ηδ δδιζμονβία αθθδθεπζδναζηζημφ-ζοκενβαηζημφ πενζαάθθμκημξ 

δζαιέζμο ημο Forum ηςκ ζογδηήζεςκ. Απυ ηδκ άθθδ, δ πνήζδ ηδξ πφθδξ εα πνμζθένεηαζ βζα ηδ 

δζδαζηαθία ζοβηεηνζιέκμο πενζεπμιέκμο ιε ηδ αμήεεζα εθανιμβχκ θμβζζιζημφ. ηδκ 

πενίπηςζδ αοηή μοζζαζηζηά πνυηεζηαζ βζα επζιυνθςζδ ηαζ πθδνμθυνδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

βφνς απυ ημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ εθανιμβχκ παζβκζχδμοξ, 

ηονίςξ, παναηηήνα (χζηε κα είκαζ ιαεδζζαηά ηαηάθθδθεξ βζα κήπζα), πμο υιςξ επζαάθθεηαζ κα 

έπμοκ αλζυθμβδ παζδαβςβζηή ηαζ δζδαηηζηή ζοκζζηχζα. Ο server ηδξ πφθδξ ακήηεζ ζημ Σιήια 

(ςξ ζοκημκζζηή ημο πνμβνάιιαημξ) ηαζ έπεζ ήδδ εβηαηαζηαεεί ζηδκ Πακεπζζηδιζμφπμθδ 

Ρεεφικμο. ημ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ αοημφ ζπεδζάγεηαζ ηαζ οθμπμζείηαζ  απυ ημ 

Δνβαζηήνζμ Παζδαβςβζηχκ Δνεοκχκ ηαζ Δθανιμβχκ ημο Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ 

δ παναβςβή ρδθζμπμζδιέκςκ αζζεδηζηχκ (ιμοζζηχκ, εεαηνζηχκ, ηζκδηζηχκ, εζηαζηζηχκ) 

δναζηδνζμηήηςκ, ζηζξ μπμίεξ δ θςκμθμβζηή πνμζέββζζδ ηςκ κδπίςκ ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ 

αζζεδηζηή ημοξ δναζηδνζμπμίδζδ. 

Β) Ακάθδρδ ηαζ οθμπμίδζδ ημο Πνμβνάιιαημξ  ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ «Ακαιυνθςζδ Πνμβνάιιαημξ 

Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ» ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ηαηά ηα αηαδδιασηά έηδ 2003-2004 ηαζ 2004-2005, ημ μπμίμ 

ζοκεπίγεηαζ. 

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο:  Γ. Κζηζανάξ, Καεδβδηήξ Π.Σ.Π.Δ. Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. 

πκκεηέρνληα κέιε ηνπ Σκήκαηνο: Γ. Κζηζανάξ, Καεδβδηήξ,  Μ. Πμονηυξ, Ακαπθδνςηήξ 

Καεδβδηήξ, Δ. Σάθα, Ακαπθδνχηνζα Καεδβήηνζα, Γ. Μακςθίηζδξ, Δπίημονμξ Καεδβδηήξ, . 

Υαηγδζηεθακίδμο, Λέηημναξ, Β. Οζημκμιίδδξ, Λέηημναξ Π.Σ.Π.Δ. Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ.  

Γ) οιιεημπή ζημ πνυβναιια ιε εέια: «Πνμζςπζηή ηαζ ημζκςκζηή οπεοεοκυηδηα ιέζα απυ ηζξ 

ζπέζεζξ ιαξ ιε ημοξ άθθμοξ», οπυ ηδκ αζβίδα ημο Τπμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ 

Θνδζηεοιάηςκ, ηαεχξ ηαζ ημο Δεκζημφ Ηδνφιαημξ Νευηδηαξ (10/2006 – 5/2007). 

πκπξάηηνληεο θνξείο: Δεκζηυ ηαζ Καπμδζζηνζαηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, Ηαηνζηή πμθή, 

Αηηζηυ Πακεπζζηδιζαηυ Νμζμημιείμ, Γήιμξ Κεναηζζκίμο – Γναθείμ Παζδείαξ, Γήιμξ 

Πενάιαημξ – Γναθείμ Παζδείαξ, Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, Σιήια Φ.Π.Φ – Κέκηνμ ένεοκαξ ηαζ 

εθανιμβχκ ζπμθζηήξ ροπμθμβίαξ, Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ – Π.Σ.Π.Δ. – Δνβαζηήνζμ Μμοζζηήξ 

ηαζ Φοπμηζκδηζηήξ Αβςβήξ. Μμκάδα αζζεδηζηχκ εθανιμβχκ, 14
μ
 Γδιμηζηυ πμθείμ Νίηαζαξ. 
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Τπεχζπλνο εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ: Μ. ςηδνμπμφθμο-Εμνιπαθά, Λέηημναξ Π.Σ.Π.Δ. 

Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. 

θνπφο: Ο βεκζηυξ ζημπυξ ηδξ ζοιιεημπήξ αθμνά ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ ηέπκδξ ςξ πεδίμο 

ηαοηυπνμκα κμδηζηήξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηήξ ειπθμηήξ ηςκ παζδζχκ, ζπεηζηά ιε δεδμιέκεξ 

δζδαζηυιεκεξ εκυηδηεξ απυ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα πμοδχκ. Οζ επζιένμοξ ζηυπμζ 

ζπεηίγμκηαζ ιε (α) ηδκ ακακέςζδ ηδξ ζπέζδξ ημο παζδζμφ ιε ηδ ιάεδζδ ηαζ ημ ζπμθζηυ 

πενζαάθθμκ ηαζ ιε (α) ηδ ζοιαμθή ηδξ ααζζηήξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ ακάπηολδ εεηζηχκ ζπέζεςκ 

ηαζ ζηάζεςκ ηαζ ζηδ δζαιυνθςζδ οπεφεοκςκ πμθζηχκ.  

Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο: Ζ ενβαζία αθμνμφζε ζηδκ «Παναβςβή ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ 

ζπεηζηά ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ-αζζεδηζηήξ δνάζδξ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ 

Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ, ζηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία». 

Πξνγξακκαηηζκφο: Απυ ηδκ ενβαζία πνμέηορε μ ζπεδζαζιυξ πεζναιαηζηήξ πανέιααζδξ, δ μπμία 

πενζθαιαάκεζ ηαηηέξ εθανιμβέξ αζζεδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, πμο πνμζανιυγμκηαζ ζηδ 

δζδαηηζηή δζαδζηαζία ηάεε ηάλδξ ηαζ εεςνμφκηαζ ηαηάθθδθεξ βζα κα εθανιμζημφκ απυ 

εηπαζδεοηζημφξ-δαζηάθμοξ ημο ζπμθείμο. Οζ εθανιμβέξ αοηέξ ιπμνμφκ κα οθμπμζμφκηαζ δφμ 

χνεξ ακά εαδμιάδα. Μεεμδμθμβζηά, ζπεδζάζηδηε δ αζςιαηζηή ηαζ εκενβδηζηή ιάεδζδ, εζδζηά 

υζμκ αθμνά ηδκ ένεοκα πεδίμο, ζηδκ μπμία μζ ιαεδηέξ θαιαάκμοκ ιένμξ εκενβά ηαζ 

αθθδθεπζδνμφκ. Κάεε δάζηαθμξ-εθανιμζηήξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ μνβακχεδηε κα ηαηαβνάρεζ 

ηα δεδμιέκα ηςκ εθανιμβχκ, αάζεζ ζδιεζχζεςκ πεδίμο ηαζ εζδζηχκ θοθθαδίςκ παναηήνδζδξ. 

Γ) Ακάθδρδ ηαζ οθμπμίδζδ ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ ιε ηίηθμ «Παλειιήληα ζηάζκηζε ηνπ 

Καηαιφγνπ Διέγρνπ πκπεξηθνξάο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Κ.Δ..Π.Ζ.)», ημ μπμίμ 

πνδιαημδμηείηαζ απυ ημκ ΔΛΚΔ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ηαηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-

2008.  

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Γ. Μακςθίηζδξ, Δπίημονμξ Καεδβδηήξ Π.Σ.Π.Δ. Πακεπζζηδιίμο 

Κνήηδξ. 

πκκεηέρνληα κέιε ηνπ Σκήκαηνο: Δ. Σάθα, Ακαπθδνχηνζα Καεδβήηνζα. 

πκκεηέρνληεο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο: . Καθθζβζακκάηδ, Κ. Κακδοθίδμο, Α. Κονζάημο, Μ. 

Φαζμοθάηδ.  

Οζ παναπάκς θμζηδηέξ ζοιιεηείπακ ιε αιμζαή ςξ αμδεμί ενεοκδηέξ ζηδ ζοθθμβή ηαζ 

ηαηαπχνδζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ. 

θνπφο: Ο ααζζηυξ ζημπυξ ημο ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ είκαζ δ ζηάειζζδ ζε εθθδκζηυ 

πθδεοζιυ 1000 παζδζχκ ημο Καηαθυβμο Δθέβπμο οιπενζθμνάξ ζηδκ Πνμζπμθζηή Ζθζηία 

(ΚΔΠΖ) ηαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ ροπμιεηνζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ηαηαθυβμο. ηυπμξ ημο 

ΚΔΠΖ είκαζ δ ακηζηεζιεκζηή ακίπκεοζδ πνμαθδιάηςκ ζοιπενζθμνάξ πμο πανμοζζάγμοκ ηα 

παζδζά δθζηίαξ 3 έςξ 6 εηχκ ιέζα ζηδκ πνμζπμθζηή ηάλδ. 

 

5.3. Γξαζηεξηόηεηεο ησλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο 
 
Οζ δναζηδνζυηδηεξ πμο ακαπηφζζμκηαζ απυ ηα Δνβαζηήνζα ημο Σιήιαημξ (αθ. 2

μ
  Κεθάθαζμ ηδξ 

ακά πείναξ Έηεεζδξ Δζςηενζηήξ Αλζμθυβδζδξ) έπμοκ ηονίςξ έςξ αιζβχξ ενεοκδηζηυ 

παναηηήνα, ζημπεφμκηαξ ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ζηδκ ακαηάθορδ, ηδ 

δζάδμζδ κέςκ επζζηδιμκζηχκ βκχζεςκ, ηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ θμζηδηχκ ζηδκ ένεοκα. ηδ 

ζοκέπεζα επζπεζνείηαζ ιε ζοκημιία μ απμθμβζζιυξ ημο ένβμο ηςκ Δνβαζηδνίςκ βζα ημ 
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αηαδδιασηυ έημξ 2006-2007 ηαζ μ πνμβναιιαηζζιυξ ημο ένβμο ημοξ βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ 

2007-2008. 

5.3.1. Απνινγηζκόο ηνπ έξγνπ ησλ Δξγαζηεξίσλ γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2006-2007 

Γζα κα ηεηιδνζςεεί μ πθμφημξ, δ πμζηζθία ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ επζζηδιμκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, 

πμο παναηηδνίγμοκ ηα Δνβαζηήνζα ημο Σιήιαημξ ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ, ακαθένμοιε ζοκμπηζηά 

ημκ απνινγηζκό ημο ένβμο ηςκ Δνβαζηδνίςκ βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ 2006-2007, υπςξ 

ηαηαηέεδηε βναπηχξ απυ ημοξ Γζεοεοκηέξ ηαζ Τπεοεφκμοξ ηςκ Δνβαζηδνίςκ ζηδκ 

πνμακαθενυιεκδ Γ. οκέθεοζδ ημο Νμειανίμο 2007 ηαζ εβηνίεδηε παιρδθεί (Πθήνεζξ 

θεπημιένεζεξ οπάνπμοκ ζηα Πναηηζηά αοηήξ ηδξ Γ. οκέθεοζδξ). 

 

Α. Δξγαζηήξην Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ θαη Δθαξκνγώλ 

* Σμ Δξγαζηήξην Παηδαγσγηθψλ Δξεπλψλ θαη Δθαξκνγψλ (Γζεοεφκηνζα: Δοθδιία Σάθα) 

βκςζημπμίδζε υηζ πναβιαημπμζήεδηακ μζ ελήξ δναζηδνζυηδηεξ: Οθμηθδνχεδηακ 7 ενεοκδηζηέξ 

ενβαζίεξ, πναβιαημπμζήεδηακ 5 ακαημζκχζεζξ ζε ζοκέδνζα, ζοκεπίζηδηακ ηα 2 επζδμημφιεκα 

Δονςπασηά Πνμβνάιιαηα, μθμηθδνχεδηακ 3 ιεηαπηοπζαηέξ δζπθςιαηζηέξ ενβαζίεξ ηαζ 

πναβιαημπμζήεδηακ 3 άθθεξ δνάζεζξ. 

Απυ ηα ακςηένς επζζδιαίκμοιε εκδεζηηζηά υηζ μζ 3 «άθθεξ δνάζεζξ» ήζακ:  

Πναβιαημπμζήεδηε ημκ Οηηχανζμ ημο 2007 ζηδκ Πακεπζζηδιζμφπμθδ ημο Γάθθμο, ζημ 

Ρέεοικμ, έκα Γζεεκέξ οκέδνζμ ιε εέια: «Αλαδπφκελνο Γξακκαηηζκφο: Έξεπλα θαη Δθαξκνγέο», 

ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ Δθθδκζηή Δηαζνεία Γθχζζαξ ηαζ Γναιιαηζζιμφ. 

Πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 5/5/2007 ζηδκ Πακεπζζηδιζμφπμθδ Γάθθμο ιζα επζζηδιμκζηή διενίδα 

ιε εέια: «Δθπαίδεπζε, Γεκνθξαηία θαη Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα», πμο δζμνβάκςζε δ Μμκάδα 

Γζδαηηζηήξ ηαζ Παζδαβςβζηήξ Ένεοκαξ ημο Δνβαζηδνίμο ιε ηδ ζοιιεημπή ημο Γζδαζηαθείμο 

Νδπζαβςβχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. 

Πναβιαημπμζήεδηακ 3 δζαθέλεζξ απυ πνμζηεηθδιέκμοξ επζζηήιμκεξ.  

 

Β. Δξγαζηήξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο 

* Ζ Μνλάδα Οηθνινγηθήο Φπρνινγίαο θαη Βησκαηηθήο, Δπξεηηθήο θαη Δπηθνηλσληαθήο 

Φπρνπαηδαγσγηθήο (Τπεφεοκμξ: Μάνζμξ Πμονηυξ) βκςζημπμίδζε υηζ πναβιαημπμζήεδηακ μζ 

ελήξ δναζηδνζυηδηεξ: Γζμνβακχεδηε έκα Γζεπζζηδιμκζηυ οιπυζζμ, δδιμζζεφηδηε έκαξ 

ζοθθμβζηυξ ηυιμξ ιε 21 ενβαζίεξ, 4 πνμζηεηθδιέκμζ επζζηήιμκεξ πανμοζίαζακ ηδκ ενεοκδηζηή 

ημοξ δμοθεζά ζημοξ ιεηαπηοπζαημφξ θμζηδηέξ, δζελάπεδηε επί 4 ιήκεξ έκα αζςιαηζηυ ζειζκάνζμ 

ιε εέια «Αθήγεζε Παξακπζηψλ», δζελάπεδηε επί 4 ιήκεξ έκα αζςιαηζηυ ενβαζηδνζαηυ ιάεδια 

ιε εέια «Αλαπηχζζνληαο ηε Γεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ Απηνέθθξαζε κέζα απφ ην Θεαηξηθφ 

Παηρλίδη», πναβιαημπμζήεδηε έκα Πακεθθήκζμ Γζεπζζηδιμκζηυ οιπυζζμ ζηζξ 16-17/3/2007 ιε 

εέια: «Θεςνία ηαζ Πμζμηζηέξ Μέεμδμζ Ένεοκαξ: Πνμμπηζηέξ θαη ξηα», ζημ πθαίζζμ ημο 11μο 

Πακεθθήκζμο οκεδνίμο Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ (Ρέεοικμ, 18-22/4/2007) δζμνβακχεδηε έκα 

ζοιπυζζμ ηαζ ιζα ενβαζηδνζαηή μιάδα ενβαζίαξ, πναβιαημπμζήεδηε ιζα εθεφεενδ ακαημίκςζδ 

ηαζ ακανηήεδηακ 5 ενβαζίεξ, πναβιαημπμζήεδηε έκα Γζεεκέξ Γζεπζζηδιμκζηυ οκέδνζμ ζηζξ 25-

27/5/2007 ιε εέια: Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin: Applications in 

Psychology, Art, Education and Culture”, ζημ πθαίζζμ ημο μπμίμο δζμνβακχεδηε ζημ πςνζυ 

Μανβανίηεξ ηαζ ζηδκ Δθεφεενκα έκα βζςιαηζηυ-δζαθμβζηυ Δνβαζηήνζμ ιε ηίηθμ: «Γηαινγηθφηεηα 

θαη Υξνλν-Σφπνο: χλδεζε κε ηνλ „Μεγάιν Υξφλν‟ ηεο Οηθνινγηθήο θαη Πνιηηηζκηθήο 

Κιεξνλνκηάο ησλ Μηλστηψλ».  
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* Ζ Μνλάδα ρνιηθήο Φπρνινγίαο (Τπεφεοκμξ: Ακαζηάζζμξ Μαηζυπμοθμξ) βκςζημπμίδζε υηζ 

πναβιαημπμζήεδηακ μζ ελήξ δναζηδνζυηδηεξ: 3 ακαημζκχζεζξ ζε ζοκέδνζα, μθμηθήνςζδ 3 

ιεηαπηοπζαηχκ δζπθςιαηζηχκ ενβαζζχκ, ζοκέπζζδ ηδξ ειπεζνζηήξ ένεοκαξ ιε εέια: «Γλψζεηο 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Σξνπνπνίεζε πκπεξηθνξάο ησλ Μαζεηψλ». 

 

Γ. Δξγαζηήξην Θεαηξηθήο θαη Δηθαζηηθήο Παηδείαο  

* Σμ Δξγαζηήξην Θεαηξηθήο θαη Δηθαζηηθήο Παηδείαο (Γζεοεοκηήξ: Ακδνέαξ Φμοκημοθάηδξ) 

βκςζημπμίδζε υηζ πναβιαημπμζήεδηακ μζ ελήξ δναζηδνζυηδηεξ: οκέπζζδ ημο πνμβνάιιαημξ 

εθανιμζιέκδξ ένεοκαξ ιε εέια: «Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ Θεαηξηθήο Παηδείαο», πναβιαημπμίδζδ 

ζηζξ 2/5/2007 ενβαζηδνζαημφ ιαεήιαημξ ιε εέια “Ο Μαγηθφο Απιφο ημο W.A. Mozart: 

Γναιαηζηέξ Γμιέξ, Μμοζζηά πήιαηα ηαζ Μδπακζζιμί Πνυζθδρδξ. Μζα ζπμθζαζιέκδ 

πανμοζίαζδ ηδξ πανάζηαζδξ βζα παζδζά ηδξ υπεναξ ημο W.A. Mozart, δ μπμία δυεδηε ημκ 

Γεηέιανζμ ημο 2005 ζημ Μέβανμ Μμοζζηήξ Αεδκχκ”, 3 εηδυζεζξ αζαθίςκ ιε εέιαηα ζπεηζηά ιε 

ηδκ Αζζεδηζηή ηαζ ημ Θέαηνμ, πναβιαημπμίδζδ 2 δζαθέλεςκ, 1 ακαημίκςζδ ζε ζοκέδνζμ, ηαεχξ 

ηαζ Δνβαζηδνζαηά ιαεήιαηα Δζηαζηζηήξ Παζδείαξ.  

 

Γ. Δξγαζηήξην Μνπζηθήο θαη Φπρνθηλεηηθήο Αγσγήο 

* Ζ Μνλάδα αηζζεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ (Τπεφεοκδ: Μανίκα ςηδνμπμφθμο-

Εμνιπαθά) βκςζημπμίδζε υηζ πναβιαημπμζήεδηακ μζ ελήξ δναζηδνζυηδηεξ: Παναβςβή 

ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ ζπεηζηά ιε ηδκ «αζζεδηζηή μπηζηή ηςκ ανζειχκ ζημ κδπζαβςβείμ», 

μθμηθήνςζδ ενεοκδηζηήξ ιεθέηδξ ιε εέια ημκ «ειπθμοηζζιυ ηδξ αάζδξ εθθδκζηχκ 

αζαθζμβναθζηχκ δεδμιέκςκ» (ζε ζοκενβαζία ιε ημ Δνβαζηήνζμ Θεαηνζηήξ ηαζ Δζηαζηζηήξ 

Παζδείαξ), πναβιαημπμίδζδ ενβαζηδνζαημφ ιαεήιαημξ ιε εέια “Ο Μαγηθφο Απιφο ημο W.A. 

Mozart: Γναιαηζηέξ Γμιέξ, Μμοζζηά πήιαηα ηαζ Μδπακζζιμί Πνυζθδρδξ. Μζα ζπμθζαζιέκδ 

πανμοζίαζδ ηδξ πανάζηαζδξ βζα παζδζά ηδξ υπεναξ ημο W.A. Mozart, δ μπμία δυεδηε ημκ 

Γεηέιανζμ ημο 2005 ζημ Μέβανμ Μμοζζηήξ Αεδκχκ” (ζε ζοκενβαζία ιε ημ Δνβαζηήνζμ 

Θεαηνζηήξ ηαζ Δζηαζηζηήξ Παζδείαξ) ηαζ έηδμζδ εκυξ αζαθίμο. 

 

5.3.2. Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ έξγνπ ησλ Δξγαζηεξίσλ γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2007-2008 

Γζα ημ ηνέπμκ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008 έπμοκ πνμβναιιαηζζηεί απυ ηα Δνβαζηήνζα ημο 

Σιήιαημξ μζ παναηάης δνάζεζξ, πμο ακαθένμκηαζ ζοκμπηζηά απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο ένβμο 

ηςκ Δνβαζηδνίςκ βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ 2006-2007, μ μπμίμξ ηαηαηέεδηε βναπηχξ απυ ημοξ 

Γζεοεοκηέξ ηαζ Τπεοεφκμοξ ηςκ Δνβαζηδνίςκ ζηδ Γ. οκέθεοζδ ημο Νμειανίμο 2007 ηαζ 

εβηνίεδηε παιρδθεί (Πθήνεζξ θεπημιένεζεξ οπάνπμοκ ζηα Πναηηζηά αοηήξ ηδξ Γ. οκέθεοζδξ). 

 

Α. Δξγαζηήξην Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ θαη Δθαξκνγώλ 

Σμ Δνβαζηήνζμ Παζδαβςβζηχκ Δνεοκχκ ηαζ Δθανιμβχκ (Γζεοεφκηνζα: Δοθδιία Σάθα) 

πνμβναιιάηζζε α) 33 ενεοκδηζηέξ ενβαζίεξ οπυ πνμεημζιαζία ή ηνίζδ, α) 2 Δονςπασηά 

Πνμβνάιιαηα ηαζ β) 7 άθθεξ δνάζεζξ. 

α) Οζ 33 ενεοκδηζηέξ ενβαζίεξ έπμοκ ζπεδζαζηεί ηαζ εηπμκμφκηαζ απυ ηα ιέθδ αοημφ ημο 

Δνβαζηδνίμο ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημοξ (άθθα ιέθδ ημο Σιήιαημξ, θμζηδηέξ ή ιέθδ άθθςκ 

Σιδιάηςκ). 
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β) Σα Δονςπασηά Πνμβνάιιαηα, ηςκ μπμίςκ οπεφεοκμξ είκαζ μ Γεχνβζμξ Κζηζανάξ, έπμοκ ςξ 

ελήξ: 

1) «Αλακφξθσζε Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο». Πνυηεζηαζ βζα επζδμημφιεκμ πνυβναιια απυ ημ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, ημ μπμίμ ζοκεπίγεηαζ 

εδχ ηαζ έηδ ηαζ ζημπεφεζ ζηδκ ακαιυνθςζδ ημο Πνμπηοπζαημφ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ ημο 

Σιήιαημξ. 

2) «Ο ςεθηαθφο θφζκνο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο: Γηαζπλνξηαθέο αιιειεπηδξάζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη λεπίσλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν». Πνυηεζηαζ βζα επζδμημφιεκμ πνυβναιια 

απυ ημ INTERREG III A ΔΛΛΑΓΑ-ΚΤΠΡΟ 2000-2006, ημ μπμίμ ζοκεπίγεηαζ επί έηδ ηαζ 

ζπεδζάγεζ ηδ δζεκένβεζα εηπαζδεοηζηχκ δνάζεςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ. 

Γζα ημκ ζημπυ αοηυ ζοκενβάγμκηαζ: Σμ Δνβαζηήνζμ Παζδαβςβζηχκ Δνεοκχκ ηαζ Δθανιμβχκ 

ημο Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, ημ Σιήια Δπζζηδιχκ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ 

Δηπαζδεοηζημφ πεδζαζιμφ ημο Πακεπζζηδιίμο Αζβαίμο ηαζ ημ Σιήια Δπζζηδιχκ ηδξ Αβςβήξ 

ημο Πακεπζζηδιίμο Κφπνμο. 

γ) Οζ 7 άθθεξ δνάζεζξ είκαζ επζζηδιμκζηέξ διενίδεξ ηαζ δζαθέλεζξ, ηζξ μπμίεξ δζμνβακχκμοκ μζ 

επζζηδιμκζημί ζοκενβάηεξ ημο Δνβαζηδνίμο. 

 

Β. Δξγαζηήξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο 
 

* Ζ Μνλάδα Οηθνινγηθήο Φπρνινγίαο θαη Βησκαηηθήο, Δπξεηηθήο θαη Δπηθνηλσληαθήο 

Φπρνπαηδαγσγηθήο (Τπεφεοκμξ: Μάνζμξ Πμονηυξ) πνμβναιιάηζζε 3 ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα 

πμο ζοκεπίγμκηαζ απυ ημ πενζζκυ αηαδδιασηυ έημξ, 6 αζαθία οπυ εηπυκδζδ, 5 ζοκενβαζίεξ ιε 

θμνείξ ηαζ ζδνφιαηα ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζημ ελςηενζηυ, 2 επζιμνθςηζηά-αζςιαηζηά 

ροπμπαζδαβςβζηά ζειζκάνζα βζα θμζηδηέξ, εηπαζδεοηζημφξ ηαζ βμκείξ, 19 δζαθέλεζξ δζδαζηυκηςκ 

ζημ πθαίζζμ ημο ιεηαπηοπζαημφ πνμβνάιιαημξ ηςκ Δκαθθαηηζηχκ Φοπμπαζδαβςβζηχκ 

Πνμζεββίζεςκ, 4 δζαθέλεζξ ζπεηζηά ιε ηδ ιεεμδμθμβία πμζμηζηήξ ένεοκαξ, ηδκ ροπμθμβία ηαζ ηζξ 

εκαθθαηηζηέξ ροπμπαζδαβςβζηέξ πνμζεββίζεζξ, 1 Γζεεκέξ Γζεπζζηδιμκζηυ οιπυζζμ ηαζ 1 

Πακεθθήκζμ Γζεπζζηδιμκζηυ οιπυζζμ. 

* Ζ Μνλάδα ρνιηθήο Φπρνινγίαο (Τπεφεοκμξ: Ακαζηάζζμξ Μαηζυπμοθμξ) πνμβναιιάηζζε 7 

δζαθέλεζξ, 3 ιεθέηεξ, 1 πνμαμθή ηαζκίαξ ηαζ 1 Γζεεκέξ οκέδνζμ. 

 

Γ. Δξγαζηήξην Θεαηξηθήο θαη Δηθαζηηθήο Παηδείαο 
 

Σμ Δνβαζηήνζμ Θεαηνζηήξ ηαζ Δζηαζηζηήξ Παζδείαξ (Γζεοεοκηήξ: Ακδνέαξ Φμοκημοθάηδξ) 

έπεζ πνμβναιιαηίζεζ ηδκ πεναζηένς εκδιένςζδ ιζαξ Σνάπεγαξ Γεδμιέκςκ (databank) ιε 

εθθδκυβθςζζδ αζαθζμβναθία Αζζεδηζηήξ Αβςβήξ, 1 επζζηδιμκζηή διενίδα, δδιζμονβία 

ζζημζεθίδαξ ημο Δνβαζηδνίμο, 1 αημιζηυ ενεοκδηζηυ πνυβναιια, 1 πνυβναιια εθανιμζιέκδξ 

ένεοκαξ, δζμνβάκςζδ δζαθέλεςκ, πανμοζίαζδ ημο θμζηδηζημφ πενζμδζημφ «Αηζζεηηθή Αγσγή» 

ζηδκ ζζημζεθίδα ημο Σιήιαημξ, Φνμκηζζηδνζαηά ιαεήιαηα ηδκμβναθίαξ ηαζ Δνβαζηδνζαηά 

Μαεήιαηα Δζηαζηζηήξ Παζδείαξ. 

 

Γ. Δξγαζηήξην Μνπζηθήο θαη Φπρνθηλεηηθήο Αγσγήο 
 

* Ζ Μνλάδα αηζζεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ (οπεφεοκδ: Μανίκα ςηδνμπμφθμο-

Εμνιπαθά) πνμβναιιάηζζε ηδ δδιζμονβία ζζημζεθίδαξ ημο Δνβαζηδνίμο, ειπθμοηζζιυ ηδξ 
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αάζδξ εθθδκζηχκ αζαθζμβναθζηχκ δεδμιέκςκ, 1 ένεοκα ζπεηζηά ιε ηδκ παζδαβςβζηή αλζμπμίδζδ 

ηδξ Σέπκδξ ζημ εθθδκζηυ πνςημαάειζμ ζπμθείμ, παζδαβςβζηή επζιέθεζα ηδξ πανάζηαζδξ «Σα 

ζπλαηζζήκαηα πάλε… κνπζείν», παζδαβςβζηή επζιέθεζα ημο εεαηνζημφ Δνβαζηδνίμο ημο 

Μμοζείμο Κοηθαδζηήξ Σέπκδξ. 

 

5.4. Πεγέο ελεκέξσζεο (βηβιηνζήθεο, αξρεία θαη βάζεηο βηβιηνγξαθηθώλ 

δεδνκέλσλ) πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη αλαπηύζζεη ην Σκήκα  
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Ζ ζζημζεθίδα ημο Σιήιαημξ (www.edc.uoc.gr) πενζέπεζ ιζα ζεζνά απυ επίηαζνεξ ηαζ ζοκεπχξ 

ακακεςκυιεκεξ ακαημζκχζεζξ, π.π. ζπεηζηά ιε ηα οκέδνζα πμο δζμνβακχκμκηαζ, ηζξ δζαθέλεζξ 

πμο εα πναβιαημπμζδεμφκ, ημ Πνυβναιια Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ ηαζ ηζξ πνμηδνφλεζξ 

Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ. 

Δπζπθέμκ, υιςξ, πενζθαιαάκεζ ηέζζενα ανπεία ιε πνήζζιμ αζαθζμβναθζηυ οθζηυ βζα ημοξ 

θμζηδηέξ ηαζ ηάεε άθθμ εκδζαθενυιεκμ: 

 

1) Βηβιηνζήθε πηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ 

Αοηή δ Βζαθζμεήηδ πενζθαιαάκεζ πηοπζαηέξ ηαζ ιεηαπηοπζαηέξ ενβαζίεξ ημο Π.Σ.Π.Δ. Οζ πνχηεξ 

ενβαζίεξ πνμκμθμβμφκηαζ απυ ημ 1993 ηαζ βίκεηαζ ζοκεπήξ ειπθμοηζζιυξ ηδξ Βζαθζμεήηδξ ιε 

κέεξ ενβαζίεξ, αιέζςξ ιυθζξ ηαηαηίεεκηαζ ζηδ Γναιιαηεία ημο Σιήιαημξ. φιθςκα ιε απυθαζδ 

Γ. οκέθεοζδξ ζ‟ αοηή ηδ Βζαθζμεήηδ πενζθαιαάκμκηαζ ιυκμ μζ πηοπζαηέξ ηαζ ιεηαπηοπζαηέξ 

ενβαζίεξ (ενεοκδηζημφ ηαζ ζοκεεηζημφ ηφπμο) πμο έπμοκ αλζμθμβδεεί ιε ααειυ μηηχ (8) ηαζ 

πάκς. 

Ζ Βζαθζμεήηδ είκαζ δακεζζηζηή ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ απυ θμζηδηέξ πνμπςνδιέκςκ εηχκ 

ημο Σιήιαημξ βζα ηδκ εηπυκδζδ ηςκ ζειζκανζαηχκ, πηοπζαηχκ ηαζ ιεηαπηοπζαηχκ ημοξ 

ενβαζζχκ. Σδκ επμπηεία ημο δακεζζιμφ έπεζ δ η. Δ. Υθαπάκα (ηδθ. 28310-77696), ιέθμξ 

Δ.Σ.Δ.Π. ημο Δνβαζηδνίμο Παζδαβςβζηχκ Δνεοκχκ ηαζ Δθανιμβχκ ημο Σιήιαημξ. 

Ζ Βζαθζμεήηδ δζαεέηεζ ιέπνζ ζήιενα 800 πενίπμο ενβαζίεξ, ζηεβάγεηαζ πνμζςνζκά ζηα ενιάνζα 

ηδξ Αίεμοζαξ οκεδνζάζεςκ ημο Σιήιαημξ ηαζ θεζημονβεί απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2006-2007 

ιε ηδκ επςκοιία «Βηβιηνζήθε Γεψξγηνο Κξαζαλάθεο», πνμξ ηζιήκ ημο πνχημο Πνμέδνμο ημο 

Σιήιαημξ. 

Σμ δθεηηνμκζηυ ανπείμ πανμοζζάγεζ υθμοξ ημοξ θμζηδηέξ-ζοββναθείξ, ηίηθμοξ, επυπηεξ-

ηαεδβδηέξ ηαζ πνμκμθμβία ηαηάεεζδξ. Σα θήιιαηα είκαζ ηαλζκμιδιέκα ηαη‟ αθθααδηζηή ζεζνά 

ηςκ ζοββναθέςκ ηζ εθμδζαζιέκα ιε ημοξ ηςδζημφξ ηςκ ενβαζζχκ. 

 

2) ελεηάθεηνο Βηβιηνζήθε 

Αοηυ ημ ανπείμ πανμοζζάγεζ ηα πενζεπυιεκα ηδξ εκεηάηεζμο Βζαθζμεήηδξ, δ μπμία 

πνμζθένεδηε ζημ Σιήια απυ ηδκ Δηαζνία ηήνζλδξ Αηυιςκ ιε Δζδζηέξ Ακάβηεξ Πενζθένεζαξ 

Κνήηδξ «Άβζμξ Σίημξ» ημ 2006, ιε ηδκ εοπή κα αλζμπμζδεεί πθήνςξ απυ ημοξ θμζηδηέξ ηαζ ημοξ 

δζδάζημκηεξ. 

Ζ Βζαθζμεήηδ αοηή δζαεέηεζ ιέπνζ ζήιενα 680 πενίπμο ηίηθμοξ, είκαζ δακεζζηζηή  ηαζ άνπζζε κα 

θεζημονβεί ηαηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008. Γζα ηδ θεζημονβία ηδξ οπεφεοκδ είκαζ δ η. 

Μανία Κοπνζςηάηδ, Λέηημναξ Φοπμθμβίαξ ημο Σιήιαημξ, ηαζ βζα ημκ δακεζζιυ αζαθίςκ 

ανιυδζα είκαζ δ η. Δ. Υθαπάκα, ιέθμξ Δ.Σ.Δ.Π. ημο Δνβαζηδνίμο Παζδαβςβζηχκ Δνεοκχκ ηαζ 

Δθανιμβχκ ημο Σιήιαημξ. 

3) Διιελφγισζζε Φηινζνθηθή Βηβιηνγξαθία 

Αοηυ ημ ανπείμ πανμοζζάγεζ εθθδκυβθςζζα θζθμζμθζηά αζαθία ηςκ ηεθεοηαίςκ 28 εηχκ 

(λεηζκχκηαξ απυ ημ 1980) ηαζ ακακεχκεηαζ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ιε κέα θήιιαηα. 

ήιενα πενζθαιαάκεζ 3.400 πενίπμο θήιιαηα. 

Μζα πνχηδ ιμνθή ηδξ Βζαθζμβναθίαξ, ανηεηά εθθζπήξ, δδιμζζεφηδηε ζημ αζαθίμ: «Δγρεηξίδην 

θηινζνθίαο» (2006) ημο η. Η. Σγααάνα, ηαεδβδηή ημο Σιήιαημξ. Σμ αζαθίμ αοηυ δζακέιεηαζ 

ζημοξ πνςημεηείξ θμζηδηέξ ημο Σιήιαημξ ςξ αμήεδια βζα ημ ιάεδια «Δζζαβςβή ζηδ 
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Φζθμζμθία» (ΦΗ 100). Γδιμζζεφηδηε, επίζδξ, έκα ζπεηζηυ άνενμ ζημ αεδκασηυ πενζμδζηυ 

Φηινζνθία θαη Παηδεία, ηεφπμξ 42 (2007), ζεθ. 46-47, ιε ηίηθμ: «Δθθδκυβθςζζδ Φζθμζμθζηή 

Βζαθζμβναθία ζημ Γζαδίηηομ». 

4) Βηβιηνγξαθία Αηζζεηηθήο Αγσγήο 

Αοηυ ημ ανπείμ πανμοζζάγεζ αζαθζμβναθία ηςκ ηεθεοηαίςκ 25 πενίπμο εηχκ ζηζξ ελήξ πενζμπέξ: 

Μμοζζηή αβςβή, Δζηαζηζηή αβςβή, Θεαηνζηή αβςβή, Παζδζηή θμβμηεπκία, Κμοηθμεέαηνμ, 

Θέαηνμ ζηζχκ. Ζ αζαθζμβναθία αοηή είκαζ έκα πνήζζιμ ενβαθείμ βζα ημοξ θμζηδηέξ ημο 

Σιήιαημξ πμο βνάθμοκ ζειζκανζαηέξ ενβαζίεξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Αζζεδηζηήξ Αβςβήξ. Σμ ανπείμ 

πενζθαιαάκεζ ιέπνζ ζήιενα 400 πενίπμο θήιιαηα ηαζ εκδιενχκεηαζ ζε ηαηηά πνμκζηά 

δζαζηήιαηα ιε πνυζθαηδ αζαθζμβναθία.  

5.5. Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ κειώλ Γ.Δ.Π. ηνπ Π.Σ.Π.Δ. 

Ζ ενεοκδηζηή δναζηδνζυηδηα ηςκ ιεθχκ ημο Σιήιαημξ πνμηφπηεζ απυ ηζξ δδιμζζεφζεζξ ηςκ 

ιεθχκ Γ.Δ.Π. ηαζ ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ένεοκαξ πμο δζελάβεηαζ ζημ Σιήια ιέζα απυ ηζξ 

εηενμακαθμνέξ, ζοιιεημπέξ ζε επζηνμπέξ επζζηδιμκζηχκ ζοκεδνίςκ ηαζ ζοκηαηηζηέξ επζηνμπέξ 

επζζηδιμκζηχκ πενζμδζηχκ, πνμζηθήζεζξ απυ επζζηδιμκζημφξ θμνείξ, ενεοκδηζηέξ ζοκενβαζίεξ 

ηαζ δζαηνίζεζξ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ. ηδ ζοκέπεζα, βίκεηαζ πμζμηζηή ακαθμνά ζε 

ηάεε ηφπμ επζζηδιμκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ.  

5.5.1. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο ησλ κειώλ Γ.Δ.Π. 

Σα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ ηθήεδηακ κα ηαηαβνάρμοκ ημκ ανζειυ δδιμζζεφζεχκ ημοξ ηυζμ 

ηαηά ηδκ ηεθεοηαία 5εηία υζμ ηαζ πνζκ απυ αοηήκ. Σα ζημζπεία πμο ζοβηεκηνχεδηακ  

πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 16.  

 

 

 

 

Πίλαθαο 16. Δπζζηδιμκζηέξ δδιμζζεφζεζξ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ημο Π.Σ.Π.Δ. Πακεπζζηδιίμο 

Κνήηδξ 

 

Με αάζδ ημκ παναπάκς Πίκαηα ιπμνμφκ κα βίκμοκ μζ ελήξ παναηδνήζεζξ: 

 Βηβιία/ 
Μνλν- 

γξαθίεο 

Δπηζηεκν
λ. 

πεξηνδηθά 
κε θξηηέο 

Δπηζηεκν
λ. 

πεξηνδηθά 
ρσξίο 
θξηηέο 

Πξαθηηθά 
ζπλεδξίσ

λ κε 
θξηηέο 

Πξαθηηθά 
ζπλεδξίσ
λ ρσξίο 
θξηηέο 

Κεθάιαηα 
ζε 

ζπιινγηθν
χο ηφκνπο 

Άιιεο εξ- 
γαζίεο 

Αλαθνηλψ
ζεηο ζε 
επηζη. 

ζπλέδξηα 
(κε θξηηέο) 

ρσξίο 
πξαθηηθά 

Αλαθνηλψ
ζεηο ζε 
επηζη. 

ζπλέδξηα 
(ρσξίο 
θξηηέο) 
ρσξίο 

πξαθηηθά 

Άιι
α 

2007 7 8 3 8 3 10 0 24 1 3 

2006 1 8 1 5 0 14 2 9 2 3 

2005 3 12 2 8 4 0 1 14 0 4 

2004 4 9 3 6 11 4 2 7 2 4 

2003 3 7 1 8 5 1 3 21 1 3 

Πξηλ ην 

2003 

34 45 49 40 34 19 43 92 20 19 

Óýíïëï 52 89 59 75 57 48 51 167 26 36 
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1) Σα δεηαεκκέα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ, πμο απάκηδζακ ζ‟ αοηή ηδκ ενχηδζδ, έπμοκ 

παναβάβεζ έκα ζδιακηζηυ ανζειυ αζαθίςκ (52 αζαθία/ιμκμβναθίεξ) ηζ έπμοκ ιζα πνμηίιδζδ ζε 

ακαημζκχζεζξ ζε επζζηδιμκζηά ζοκέδνζα ιε ηνζηέξ αθθά πςνίξ πναηηζηά (167 ακαημζκχζεζξ). 

2) Καηά ημ 2007 πανμοζζάγεηαζ ιζα αλζμπνυζεηηδ αφλδζδ ζε παναβςβή επζζηδιμκζηχκ 

δδιμζζεφζεςκ ηαζ ακαημζκχζεςκ. 

3) διακηζηυξ είκαζ ηαζ μ ανζειυξ δδιμζζεφζεςκ επζζηδιμκζηχκ άνενςκ ζε πενζμδζηά ιε ηνζηέξ 

(ζοκμθζηά 89 άνενα). 

4) Ζ ηεθεοηαία ηαηδβμνία «Άθθα» απμηεθείηαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ ζδιεζχζεζξ πμο επζζοκάθεδηακ, 

απυ: ιεηαθνάζεζξ ιε εζζαβςβή ηαζ ζπυθζα, επζιέθεζα ζοθθμβζηχκ ηυιςκ, δζαθέλεζξ έπεζηα απυ 

πνυζηθδζδ ηαζ ενβαζίεξ οπυ δδιμζίεοζδ. 

5) Σα ακςηένς δεδμιέκα ηεηιδνζχκμκηαζ ιε ηα ακαθοηζηά ζημζπεία ηςκ δδιμζζεφζεςκ (ηίηθμζ 

δδιμζζεφζεςκ, ηίηθμζ πενζμδζηχκ, πνμκμθμβίεξ δδιμζζεφζεςκ ηθπ.), ηα μπμία πανμοζζάγμκηαζ 

ζημ Πανάνηδια Λ΄.  

5.5.2. Αλαγλώξηζε ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Π.Σ.Π.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

Ζ ακαβκχνζζδ ημο ενεοκδηζημφ ένβμο ημο Σιήιαημξ πνμηφπηεζ απυ ηζξ εηενμακαθμνέξ, 

ζοιιεημπέξ ζε επζηνμπέξ επζζηδιμκζηχκ ζοκεδνίςκ ηαζ ζοκηαηηζηέξ επζηνμπέξ επζζηδιμκζηχκ 

πενζμδζηχκ, πνμζηθήζεζξ απυ επζζηδιμκζημφξ θμνείξ, ενεοκδηζηέξ ζοκενβαζίεξ ηαζ δζαηνίζεζξ 

ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. Παναηάης βίκεηαζ πμζμηζηή ακαθμνά ζε ηάεε ηφπμ επζζηδιμκζηήξ 

ακαβκχνζζδξ. 

 

ΔΣΔΡΟΑΝΑΦΟΡΔ (CITATIONS)  

Σα 19 ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ είπακ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία 474 εηενμακαθμνέξ ζε 

δδιμζζεφζεζξ ημοξ έκακηζ 412 ακηίζημζπςκ εηενμακαθμνχκ πμο είπακ πνζκ ηδκ ηεθεοηαία 5εηία. 

Αλίγεζ εδχ κα ζδιεζςεεί υηζ επεζδή ζηδ πχνα ιαξ δεκ οπάνπεζ έκα εκδιενςιέκμ ηαζ αλζυπζζημ 

ζφζηδια ηαηαβναθήξ ηςκ εηενμακαθμνχκ ημο επζζηδιμκζημφ δδιμζζεοιέκμο ένβμο ηάεε 

επζζηήιμκα, ζδζαίηενα ζημκ πχνμ ηςκ Δπζζηδιχκ Αβςβήξ, ηα ζπεηζηά ζημζπεία πμο παναηίεεκηαζ 

παναπάκς αθμνμφκ ηζξ εηενμακαθμνέξ πμο ηα ίδζα ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. έπμοκ εκημπίζεζ κα βίκμκηαζ 

ζημ ένβμ ημοξ. Γδθαδή, δεκ απμηθείεηαζ δ πζεακυηδηα κα οπάνπμοκ ηαζ άθθεξ εηενμακαθμνέξ, μζ 

μπμίεξ δεκ είκαζ βκςζηέξ ζηα ιέθδ Γ.Δ.Π., ιε απμηέθεζια κα ιδ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ 

παναπάκς ηαηαβναθή. 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΓΡΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΧΝ 

Σα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ είπακ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία 44 ζοιιεημπέξ ζε 

επζηνμπέξ εθθδκζηχκ επζζηδιμκζηχκ ζοκεδνίςκ ηαζ 31 ζοιιεημπέξ ζε επζηνμπέξ δζεεκχκ 

επζζηδιμκζηχκ ζοκεδνίςκ, έκακηζ 31 ηαζ 15 ζοιιεημπχκ ακηίζημζπα  πνζκ ηδκ ηεθεοηαία 

πεκηαεηία. Απυ ηα ζημζπεία αοηά ζοκάβεηαζ υηζ: α) ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ ζοιιεηέπμοκ 

ζε ιεβαθφηενμ ανζειυ επζηνμπχκ εθθδκζηχκ ζοκεδνίςκ απυ ημκ ακηίζημζπμ ανζειυ ηςκ δζεεκχκ 

ζοκεδνίςκ, α) μζ ζοιιεημπέξ ηδξ ηεθεοηαίαξ 5εηίαξ οπενηενμφκ ηςκ ζοιιεημπχκ υθςκ ηςκ εηχκ 

πνζκ απυ αοηήκ. 

Δπίζδξ, ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ είπακ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία 12 ζοιιεημπέξ ζε 

ζοκηαηηζηέξ επζηνμπέξ εθθδκζηχκ επζζηδιμκζηχκ πενζμδζηχκ ηαζ 2 ζοιιεημπέξ ζε ζοκηαηηζηέξ 

επζηνμπέξ δζεεκχκ επζζηδιμκζηχκ πενζμδζηχκ έκακηζ 11 ηαζ 3 ζοιιεημπχκ ακηίζημζπα  πνζκ ηδκ 

ηεθεοηαία 5εηία.  Απυ ηα ζημζπεία αοηά ζοκάβεηαζ υηζ : α) ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ 

ζοιιεηέπμοκ ζε οπενδζπθάζζμ ανζειυ ζοκηαηηζηχκ επζηνμπχκ εθθδκζηχκ επζζηδιμκζηχκ 
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πενζμδζηχκ απυ ηςκ ακηίζημζπςκ δζεεκχκ πενζμδζηχκ, α) μζ ζοιιεημπέξ ηδξ ηεθεοηαίαξ 5εηίαξ 

ελζζμννμπμφκηαζ ιε εηείκεξ υθςκ ηςκ εηχκ πνζκ απυ αοηήκ. 

 

ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΑΠΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ – ΚΡΗΣΔ Δ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ 

Σα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία δέπεδηακ 82 πνμζηθήζεζξ απυ 

άθθμοξ αηαδδιασημφξ / ενεοκδηζημφξ θμνείξ βζα δζαθέλεζξ/πανμοζζάζεζξ η.θπ., έκακηζ 98 

ακάθμβςκ πνμζηθήζεςκ πμο είπακ δεπεεί πνζκ ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία.  

Σέθμξ, έπμοκ δζαηεθέζεζ ηνζηέξ ζε επζζηδιμκζηά πενζμδζηά 72 θμνέξ ιέπνζ ζήιενα. 

Απυ ηα ζημζπεία αοηά θαίκεηαζ υηζ ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ α) έπμοκ επζηφπεζ ιζα εονεία 

ακαβκχνζζδ απυ άθθμοξ επζζηδιμκζημφξ θμνείξ ηαζ α) είκαζ ακαβκςνζζιέκμζ ηνζηέξ 

επζζηδιμκζηχκ πενζμδζηχκ. 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

Απυ ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ πέκηε (5) έπμοκ ακαπηφλεζ ενεοκδηζηέξ ζοκενβαζίεξ ιε άθθεξ 

αηαδδιασηέξ ιμκάδεξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, μηηχ (8) έπμοκ ακαπηφλεζ ενεοκδηζηέξ 

ζοκενβαζίεξ ιε θμνείξ ηαζ ζδνφιαηα ημο εζςηενζημφ, δέηα (10) έπμοκ ακαπηφλεζ ενεοκδηζηέξ 

ζοκενβαζίεξ ιε θμνείξ ηαζ ζδνφιαηα ημο ελςηενζημφ, εκχ έλζ (6) ιέθδ Γ.Δ.Π. δεκ έπμοκ 

ακαπηφλεζ ηαιία ενεοκδηζηή ζοκενβαζία  Απυ ηα ζημζπεία αοηά πνμηφπηεζ υηζ οπάνπεζ ιζα 

εονεία βηάια ζοκενβαζζχκ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ ιε αηαδδιασηέξ ιμκάδεξ ηυζμ ημο 

εζςηενζημφ υζμ ηαζ ημο ελςηενζημφ. Γίκεηαζ εκημφημζξ θακενυ υηζ ημ 1/3 πενίπμο ηςκ 19 ιεθχκ 

Γ.Δ.Π. απέπεζ απυ ηέημζμο είδμοξ ζοκενβαζίεξ. 

 

ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΚΑΗ ΒΡΑΒΔΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Απυ ηα ζημζπεία πμο ζοβηεκηνχεδηακ πνμηφπηεζ υηζ ζε ηακέκα ιέθμξ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ δεκ 

έπεζ απμκειδεεί ηαιία δζάηνζζδ ή ανααείμ είηε ζε εθθδκζηυ είηε ζε δζεεκέξ επίπεδμ. 

Χξ επζζηέπηνζα ηαεδβήηνζα έπεζ δζαηεθέζεζ ιυκμ δ η. Δ. Σάθα., Ακαπθδνχηνζα Καεδβήηνζα ημο 

Σιήιαημξ, δ μπμία ζημ πθαίζζμ οπμηνμθίαξ απυ ημ Ίδνοια Fulbright επζζηέθεδηε ηαηά ημ 

Δανζκυ ελάιδκμ ημο αηαδδιασημφ έημοξ 2003-2004 ημ Πμθζηεζαηυ Πακεπζζηήιζμ Rutgers, ζημ 

New Jersey ηςκ Ζ.Π.Α.  

 

5.6. πκκεηνρή θνηηεηώλ θαη εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ζηελ έξεπλα 

Απυ ημοξ 29 δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ  ιυκμ εκκέα (9) δήθςζακ υηζ ζηα ενεοκδηζηά 

πνμβνάιιαηα, ζηα μπμία ειπθέημκηαζ, ζοιιεηέπμοκ ηαζ ελςηενζημί ζοκενβάηεξ ή/ηαζ 

ιεηαδζδαηημνζημί ενεοκδηέξ. Δπίζδξ, έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ δζδαζηυκηςκ ζοιπενζθαιαάκεζ 

θμζηδηέξ (πνμπηοπζαημφξ, ιεηαπηοπζαημφξ, οπμρήθζμοξ δζδάηημνεξ) ζηζξ ενεοκδηζηέξ ημο 

δναζηδνζυηδηεξ.   

 

5.7. Δξεπλεηηθέο ππνδνκέο ηνπ Π.Σ.Π.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ    Κξήηεο 
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ημ οπμηεθάθαζμ αοηυ πανμοζζάγμκηαζ μζ απυρεζξ ηςκ δζδαζηυκηςκ ημο Π.Σ.Π.Δ. ζπεηζηά ιε 
ηδκ πμζυηδηα ηςκ ενεοκδηζηχκ οπμδμιχκ ημο Σιήιαημξ. 

Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ δζδαζηυκηςκ (60-70% ηαηά πενίπηςζδ) εεςνεί: α) απυ ιέηνζμ έςξ 

πάνα πμθφ επανηή ηαζ ηαηάθθδθμ ημ πχνμ ηαζ ημκ ελμπθζζιυ ηςκ ενεοκδηζηχκ ενβαζηδνίςκ 

ημο Σιήιαημξ, α) απυ ιέηνζα έςξ ανηεηά ζηακμπμζδηζηή ηδκ ηάθορδ ηςκ ενεοκδηζηχκ ακαβηχκ 

απυ ηζξ οπάνπμοζεξ οπμδμιέξ ηαζ β) απυ ιέηνζα έςξ πάνα πμθφ εκηαηζηή ηδ πνήζδ ηςκ 

οπμδμιχκ αοηχκ. Σμ ζδιακηζηυ πμζμζηυ (πενίπμο 30%) υζςκ δεκ απάκηδζακ ζε αοηέξ ηζξ 

ενςηήζεζξ μθείθεηαζ ζημ υηζ μζ ζοιααζζμφπμζ ηαζ ηα ιέθδ Δ.Δ.ΓΗ.Π. ηάκμοκ εθάπζζηδ ή ηαευθμο 

πνήζδ αοηχκ ηςκ ενβαζηδνίςκ (αθ. Πίκαηα Α9 ημο Πανανηήιαημξ Α΄). 

Σμ ζοιπέναζια είκαζ υηζ ημ ενεοκδηζηυ ένβμ ημο Σιήιαημξ, υπςξ ακαθένεδηε ακαθοηζηά ζημ 

Κεθάθαζμ αοηυ, ακαπηφζζεηαζ ιε βνήβμνμ νοειυ ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ 

υηζ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία ηνζεηία έπμοκ πμθθαπθαζζαζηεί υθεξ μζ ενεοκδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ημο 

Π.Σ.Π.Δ. Αοηυ δζαπζζηχκεηαζ απυ ημκ ανζειυ ηςκ δζαθέλεςκ, διενίδςκ, ζοιπμζίςκ, ζοκεδνίςκ 

πμο πναβιαημπμζήεδηακ, πμθθά απυ ηα μπμία έπμοκ δζεεκή δζάζηαζδ. Βεααίςξ, δ ακάθδρδ 

επζδμημφιεκςκ ενεοκδηζηχκ πνμβναιιάηςκ είκαζ έκαξ ημιέαξ, ημκ μπμίμ ημ Σιήια πνέπεζ κα 

εκζζπφζεζ. Πζζηεφεηαζ υηζ δ αφλδζδ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ ηαζ δ ζηεθέπςζδ ηςκ 

Δνβαζηδνίςκ ιε δζμζηδηζηυ/ηεπκζηυ  ενβαζηδνζαηυ πνμζςπζηυ  (Δ.Σ.Δ.Π.) εα μδδβήζμοκ ζηδκ 

αφλδζδ ημο ενεοκδηζημφ ένβμο ηαζ ζηδκ ηαηαθθδθυηενδ οπμαμήεδζή ημο. Θεηζηή, επίζδξ, 

ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ηαζ δ πνμζπάεεζα πμο ηαηααάθθεηαζ απυ μνζζιέκα ιέθδ Γ.Δ.Π. ζημ 

πθαίζζμ ηςκ Δνβαζηδνίςκ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ πδβχκ εκδιένςζδξ βζα επζζηήιεξ πμο 

δζαημκμφκηαζ ζημ Σιήια.  

ζμκ αθμνά ηδκ πνμζςπζηή επζζηδιμκζηή δναζηδνζυηδηα ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ημο Π.Σ.Π.Δ., είκαζ 

παναηηδνζζηζηή δ αφλδζή ηδξ ζε υθμοξ ημοξ ζπεηζημφξ ημιείξ (δδιμζζεφζεζξ, ακαημζκχζεζξ). 

Δίκαζ πνμθακέξ υηζ μζ επζζηδιμκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ηεθεοηαίαξ πεκηαεηίαξ, ζε υθεξ ζπεδυκ 

ηζξ πενζπηχζεζξ οπενηενμφκ ακαθμβζηά ηςκ ακηίζημζπςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο είπακ ζοκηεθεζηεί 

ζηδκ πενίμδμ πνζκ απυ αοηήκ. Σμ απμηέθεζια αοηυ μθείθεηαζ ηυζμ ζηδκ αφλδζδ ηςκ ιεθχκ ημο 

Σιήιαημξ υζμ ηαζ ζηδκ παναηδνμφιεκδ εκενβυηενδ ζηνμθή ζηδκ ένεοκα. Γζαπζζηχκεηαζ ηαζ 

ηάπμζα πμζμηζηή δζαθμνμπμίδζδ, ηαεχξ είκαζ ζαθήξ δ ζηνμθή ανηεηχκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ζε 

δδιμζζεφζεζξ ζε πενζμδζηά ηαζ πναηηζηά ζοκεδνίςκ ιε ηνζηέξ, ανηεηέξ εη ηςκ μπμίςκ ζε 

πενζμδζηά ημο ελςηενζημφ. Ζ ακαβκχνζζδ ημο ενεοκδηζημφ ένβμο ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. θαίκεηαζ 

ηαζ απυ ηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ εηενμακαθμνχκ πμο δέπμκηαζ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία 

πεκηαεηία. Βέααζα, υπςξ έπμοιε ήδδ επζζδιάκεζ ηαζ παναπάκς, ζηδ πχνα ιαξ δεκ οπάνπεζ ιέπνζ 

ζηζβιήξ ηάπμζμ αλζυπζζημ ζφζηδια ηαηαβναθήξ ηςκ ακαθμνχκ ημο επζζηδιμκζημφ 

δδιμζζεοιέκμο ένβμο ηάεε επζζηήιμκα, ηονίςξ ζημκ πχνμ ηςκ Δπζζηδιχκ Αβςβήξ, ιε 

απμηέθεζια μ εκημπζζιυξ ηςκ ακαθμνχκ κα βίκεηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ επζζηήιμκα ηαηά ηνυπμ 

ηοπαίμ ηαζ ιδ ζοζηδιαηζηυ. Γεκζηά, εεςνμφιε υηζ ιε δεδμιέκμ ημκ ενεοκδηζηυ πνμζακαημθζζιυ 

ημο Σιήιαημξ ιπμνμφιε κα πνμζδμημφιε βζα ημ άιεζμ ιέθθμκ αφλδζδ ηυζμ ημο δδιμζζεοιέκμο 

ενεοκδηζημφ ένβμο ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. υζμ ηαζ ηςκ εηενμακαθμνχκ πμο αοηυ εα δεπεεί. 

πςξ πνμηφπηεζ απυ υθα ηα παναπάκς, ημ Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ έπεζ έκημκμ 

ενεοκδηζηυ πνμζακαημθζζιυ, υπςξ επζηάζζεζ ημ πθαίζζμ ηδξ πακεπζζηδιζαηήξ εηπαίδεοζδξ. Ο 

πνμζακαημθζζιυξ αοηυξ εα ζζπονμπμζδεεί ηαζ εα απμδχζεζ πενζζζυηενμ ένβμ ακ ζηζξ 

ενεοκδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ημο Σιήιαημξ ζοιιεηέπμοκ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ θμζηδηέξ ηαζ 

ελςηενζημί ζοκενβάηεξ ηαζ οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ μζ ενεοκδηζηέξ οπμδμιέξ ημο Σιήιαημξ εα 

εκζζποεμφκ υπζ ιυκμ ζε πχνμοξ ηαζ οθζηυ, αθθά ηαζ ζε ηαηάθθδθμ ενβαζηδνζαηυ πνμζςπζηυ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν
 

ρέζεηο κε θνηλσληθνύο/πνιηηηζηηθνύο/παξαγσγηθνύο 

(ΚΠΠ) θνξείο 
 

Ο ημζκςκζηυξ νυθμξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Π. Δ. είκαζ ακαιθζζαήηδημξ ηαζ 

ακαααειίγεηαζ ζοκεπχξ ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ.  Χζηυζμ, ημ Σιήια δεκ έπεζ αηυια ακαπηφλεζ 

ζδζαίηενεξ ζπέζεζξ ιε ημζκςκζημφξ, πμθζηζζηζημφξ, παναβςβζημφξ ή άθθμοξ θμνείξ ηδξ ημπζηήξ ή 

ηδξ εονφηενδξ ημζκςκίαξ. Βέααζα, δ έθθεζρδ ζφκδεζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο ιε ηδκ ημζκςκία 

θαίκεηαζ κα απμηεθεί έκα απυ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ζοκφπανλδξ ηςκ δφμ πθεονχκ ηυζμ ζε 

ημπζηυ υζμ ηαζ ζε εονφηενμ επίπεδμ. Απυ ηδ ζοκεήηδ αοηή δεκ έπεζ λεθφβεζ μφηε ημ 

Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ ηαζ θοζζηά μφηε ημ Π.Σ.Π.Δ.  

Βέααζα, ημ Σιήια ιαξ έπεζ ακαπηφλεζ ζηεκή ηαζ μοζζαζηζηή ζπέζδ ιε ηδκ επαββεθιαηζηή μιάδα 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ζδζαίηενα ηςκ κδπζαβςβχκ. Ζ επαθή ιε ηζξ κδπζαβςβμφξ ηδξ Κνήηδξ 

επζπεζνείηαζ ιέζα απυ δφμ μδμφξ: α) ηζξ Γζδαηηζηέξ Αζηήζεζξ, α) ημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ 

Κνήηδξ. 

Α) ημ πθαίζζμ ηςκ Γζδαηηζηχκ Αζηήζεςκ ηςκ θμζηδηχκ ημ Σιήια ζοκενβάγεηαζ ιε 

κδπζαβςβμφξ ημο Ρεεφικμο βζα ηδ δζελαβςβή ηςκ Αζηήζεςκ ζηα κδπζαβςβεία υπμο οπδνεημφκ, 

αθθά ηαζ απμζπά (ιεηά απυ αίηδζή ημοξ) έκα μνζζιέκμ ανζειυ κδπζαβςβχκ ηαη‟ έημξ, βζα κα 

οπμαμδεήζμοκ ηδ δζελαβςβή ηςκ Γζδαηηζηχκ Αζηήζεςκ. Αοηέξ μζ ζπέζεζξ ιε ηζξ κδπζαβςβμφξ 

αμηνινγνχληαη σο άξηζηεο, αθμφ μθείθμοιε κα παναηδνήζμοιε υηζ, πανά ηζξ δοζιεκείξ ζοκεήηεξ, 

ιέζα ζηζξ μπμίεξ δζελάβμκηαζ μζ Αζηήζεζξ, δεκ έπεζ πανμοζζαζηεί ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ ηαιία 

ηνζαή ή ακηίννδζδ βζα ημ παναβυιεκμ ένβμ. Ακάθμβεξ ζπέζεζξ ακαπηφζζμκηαζ ηα ηεθεοηαία έηδ 

ηαζ ιε εηπαζδεοηζημφξ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ ιέζς ηδξ απυζπαζήξ ημοξ ςξ 

αμδεδηζημφ πνμζςπζημφ ζημ Σιήια.  

Β) Υάνδ ζημκ εεζιυ ημο Γζδαζηαθείμο Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ ημ Σιήια απμδεζηκφεζ έιπναηηα 

ημ ζηαεενυ ημο εκδζαθένμκ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή μιάδα ηςκ οπδνεημφκηςκ κδπζαβςβχκ, αθμφ 

ακαθαιαάκεζ ηδ δζεηή ιεηεηπαίδεοζή ημοξ ηαζ άνα ημκ ζοκεπή ακεθμδζαζιυ ημοξ ιε ηζξ πζμ 

πνυζθαηεξ ηαζ επζζηδιμκζηά ηαημπονςιέκεξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ. Έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ 

δοκαιζηυηδηαξ ημο Π.Σ.Π.Δ. δζαπέεηαζ ζηδ ιεηεηπαίδεοζδ ηςκ κδπζαβςβχκ, ζηδ ζοκεπή 

ακηζιεηχπζζδ ζπεηζηχκ πνμαθδιάηςκ, πνμμπηζηχκ ηαζ κέςκ δοκαημηήηςκ. Πνυηεζηαζ βζα έκα 

αλζμπνυζεηημ θνηλσληθφ ένβμ, αθμφ δ αιμζαή υζςκ δζδάζημοκ ζημ Γζδαζηαθείμ είκαζ 

ελαζνεηζηά παιδθή ηαζ ιάθζζηα παναιέκεζ ζηάζζιδ απυ ημκ ηαζνυ ηδξ ίδνοζήξ ημο. Αοηυ ημ ένβμ 

ιπμνεί ζοκεπχξ κα αλζμθμβδεεί ςξ ιία πνχημο ιεβέεμοξ ημζκςκζηή πνμζθμνά ηαζ εοζία. 

Οζ επαθέξ αοηέξ, υιςξ, ελακηθμφκηαζ ζε πνμζςπζηυ επίπεδμ ηαζ δεκ επεηηείκμκηαζ ζε επίπεδμ 

ζοκενβαζίαξ ιε ζοκηεηαβιέκμοξ θμνείξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (φθθμβμξ Γαζηάθςκ ηαζ 

Νδπζαβςβχκ, Γναθεία Δηπαίδεοζδξ, πμθζημί φιαμοθμζ). Δίκαζ βεβμκυξ υηζ πανά ηδκ πμθθάηζξ 

εηπεθναζιέκδ εηαηένςεεκ δζάεεζδ βζα ζοκενβαζία, αοηή οθμπμζήεδηε ιυκμ ζε ιία Ζιενίδα (ιε 

ημ φθθμβμ Γαζηάθςκ ηαζ Νδπζαβςβχκ Ν. Ρεεφικδξ ημ φθθμβμ Μεηεηπαζδεομιέκςκ 
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Δηπαζδεοηζηχκ ζηα Γζδαζηαθεία ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ «Έθθδ Αθελίμο») ηαζ ιάθζζηα ζημ 

επίπεδμ ηδξ «οπμζηήνζλδξ» ηαζ υπζ ηδξ «ζοκδζμνβάκςζδξ».  

Δίκαζ αθήεεζα, επίζδξ, υηζ ημ Σιήια δεκ έπεζ μνβακχζεζ πμηέ ιέζς ηςκ Δνβαζηδνίςκ ημο 

επζιμνθςηζηά ζειζκάνζα βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ βζα υπμζμκ άθθμκ εκδζαθένεηαζ. Ζ έθθεζρδ αοηή 

ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ μθείθεηαζ ζηδκ ακοπανλία ζπεηζηήξ πνδιαημδυηδζδξ ηαζ ηδκ ακεπανηή 

ζηεθέπςζδ ηςκ Δνβαζηδνίςκ, έκεηα ηςκ μπμίςκ ηα Δνβαζηήνζα δεκ ιπμνμφκ κα ακαθάαμοκ, κα 

ζπεδζάζμοκ ηαζ κα οθμπμζήζμοκ ζπεηζηά πνμβνάιιαηα. Μία πνχηδ πνμζπάεεζα επζπεζνείηαζ 

αοηή ηδκ πενίμδμ ιε έκα πνυβναιια επζιυνθςζδξ ηαζ έκα πνυβναιια ένεοκαξ – δνάζδξ πμο 

οθμπμζμφκηαζ απυ ημ Δνβαζηήνζμ Παζδαβςβζηχκ Δνεοκχκ ηαζ Δθανιμβχκ. 

Σέθμξ, έιιεζδ επαθή ηαζ ζοκενβαζία οπάνπεζ ιε ιαεδηέξ ηαζ βμκείξ κδπζαβςβείςκ ηαζ 

δδιμηζηχκ ζπμθείςκ ιέζς ηςκ Γζδαηηζηχκ Αζηήζεςκ ηςκ θμζηδηχκ ζηα κδπζαβςβεία ηαζ ηδξ 

δζελαβςβήξ ενεοκχκ απυ ημοξ δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ ζε ιαεδηέξ ηδξ Πνςημαάειζαξ 

Δηπαίδεοζδξ. Ζ μνβάκςζδ ζοκεδνίςκ ηαζ άθθςκ εηδδθχζεςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ ακάπηολδ ηαζ 

αβςβή ημο παζδζμφ είκαζ πάκηα ακμζηηή ζε ηάεε εκδζαθενυιεκμ ηαζ αοηυ απμηεθεί ιία ζδζαίηενδ 

πνμζθμνά ζηδκ ημπζηή ημζκςκία. Κάπμζεξ, ιάθζζηα, απυ αοηέξ ηζξ εηδδθχζεζξ απεοεφκμκηαζ 

πνςηίζηςξ ζηδκ ημπζηή ημζκςκία. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζοκενβαζία ιε θμνέα εηηυξ Κνήηδξ οπήνλε ιε ηδ ζοκδζμνβάκςζδ 

ζοκεδνίμο ιε ηδκ Δθθδκζηή Δηαζνεία Γθχζζαξ ηαζ Γναιιαηζζιμφ.  

Απυ ηα ακςηένς ζημζπεία βίκεηαζ θακενυ υηζ ημ Σιήια, ακ ηαζ είκαζ ακμζπηυ βζα ζπλεξγαζία κε 

θνηλσληθνχο θνξείο ηυζμ απυ ηδ ζηεκυηενδ πενζμπή ηδξ πνμζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ 

ημπζηήξ ημζκςκίαξ υζμ ηαζ απυ ηδκ εονφηενδ πενζμπή άθθςκ επαββεθιάηςκ, ιέπνζ ζηζβιήξ δεκ 

ηδκ έπεζ επζηφπεζ ζημ ααειυ πμο εα επζεοιμφζε. Σα πνχηα αήιαηα έπμοκ βίκεζ πνμξ αοηή ηδκ 

ηαηεφεοκζδ, αθθά απμιέκμοκ πμθθά αηυια ηέημζαξ πνμζέββζζδξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ν
 

ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο 

 
Ζ ζηναηδβζηή αηαδδιασηήξ ακάπηολδξ ημο Σιήιαημξ απυ ηδκ ίδνοζή ημο ιέπνζ ζήιενα δεκ 

ιπμνμφιε κα ζζπονζζημφιε υηζ είκαζ ζαθχξ ηαεμνζζιέκδ ή υηζ αημθμοεεί ζοβηεηνζιέκμ 

πνμβναιιαηζζιυ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ ελάνηδζδ ηςκ πακεπζζηδιζαηχκ ηιδιάηςκ 

απυ ημ ΤΠ.Δ.Π.Θ. υζμκ αθμνά ηα μζημκμιζηά ηαζ, ηονίςξ, ηδ ζηεθέπςζή ημοξ είκαζ εκημκυηαηδ 
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ηαζ, δοζηοπχξ, ηυζμ πνμκμαυνα, χζηε κα ιδκ ιπμνεί κα οπμζηδνίλεζ ιε αλζμπζζηία έκακ 

ιαηνμπνυεεζιμ ή ιεζμπνυεεζιμ ζπεδζαζιυ. Αηυια, δ πμθοκμιία ιε ηζξ ζοκεπείξ αθθαβέξ πμο 

επζηναημφκ ζημ ζπεηζηυ ιε ηα Α.Δ.Η. εηπαζδεοηζηυ δίηαζμ ηαζ μζ ζοκεπείξ ελαββεθίεξ βζα 

ιεηαννοειίζεζξ ηαζ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ, ζοκήεςξ ακηζθαηζηέξ ιεηαλφ ημοξ, δεκ πνμζθένμοκ ημ 

ζηαεενυ εηείκμ πθαίζζμ (ζε επίπεδμ ιαηνμδμιήξ), χζηε κα ακαπηοπεεί ζηναηδβζηή αηαδδιασηήξ 

ακάπηολδξ. Μάθθμκ πνέπεζ κα μιζθμφιε βζα δζαιυνθςζδ ηαηηζηχκ ακάπηολδξ πανά βζα 

ζπεδζαζιυ ζηναηδβζηχκ ακάπηολδξ. Σμ πθαίζζμ αοηυ αθήκεζ ακμζπηή ηδ δοκαηυηδηα βζα άζηδζδ 

πνμζςπζηχκ ηαηηζηχκ απυ ημοξ εηάζημηε Πνμέδνμοξ ημο Σιήιαημξ, αθμφ πνέπεζ κα 

αλζμπμζήζμοκ πμθθέξ θμνέξ ζε ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια (π.π. ζημ πθαίζζμ ιζαξ ζφζηερδξ) 

εοηαζνίεξ βζα εέζεζξ ή δμιέξ πμο εκδέπεηαζ κα πανμοζζαζημφκ. Έηζζ, βζα ηα πνχηα έηδ ηδξ 

θεζημονβίαξ ημο ηαζ ιέπνζ κα ζηεθεπςεεί ιε ανηεηά ιέθδ Γ.Δ.Π. ημ Σιήια, δ αηαδδιασηή 

ακάπηολή ημο ηαεμνζγυηακ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ ζηακυηδηα ακάθοζδξ ηςκ ακαβηχκ, ηδ 

δοκαηυηδηα ζπεδζαζιμφ ηδξ ακηζιεηχπζζήξ ημοξ, ηδκ εοπένεζα πνμβναιιαηζζιμφ βζα ημ ιέθθμκ, 

ηζξ επζζηδιμκζηέξ ηαζ άθθεξ απυρεζξ, ηδκ απμθαζζζηζηυηδηα ηαζ ηδ  δφκαιδ δζεηδίηδζδξ πμο 

επζδείηκοε μ εηάζημηε Πνυεδνμξ ηαζ υζμζ ημκ ζοκεπζημονμφζακ ζημ ένβμ ημο. Καζ είκαζ αθήεεζα 

υηζ ζημ Σιήια οπδνέηδζακ ςξ Πνυεδνμζ πνυζςπα πμο έεεζακ ηα εειέθζα ηδξ ζδιενζκήξ ημο 

ακάπηολδξ. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ ςξ κεανυ ηαζ ιζηνυ ζε ανζειυ θμζηδηχκ ηαζ δζδαζηυκηςκ Σιήια, 

υπςξ ζοκήεςξ ζοιααίκεζ ζε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ,  βκχνζζε ανηεηέξ δοζημθίεξ ςξ πνμξ ηδκ 

αηαδδιασηή ημο ακάπηολδ. Βαζζημί άλμκεξ ηδξ ακάπηολήξ ημο, υιςξ, πανέιεζκακ: α) δ έιθαζδ 

ζημ δζδαηηζηυ ένβμ ηαζ δ εηπαίδεοζδ θμζηδηχκ μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα οπδνεηήζμοκ 

απμηεθεζιαηζηά ςξ κδπζαβςβμί, α) δ οπμζηήνζλδ ημο ενεοκδηζημφ ένβμο ζημκ ημιέα ηδξ 

επζζηήιδξ ημο Σιήιαημξ ηαζ  β) δ ιέζς ηςκ παναπάκς  επίηεολδ ηςκ εειεθζςδχκ ζηυπςκ ημο 

Σιήιαημξ.  

Καηά ηα ηεθεοηαία έηδ, μπυηε ηαζ ζδιεζχκεηαζ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ηαζ 

βεκζηυηενδ ιεβέεοκζδ ημο Σιήιαημξ, εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ αηαδδιασηή ημο ακάπηολδ (εέζεζξ 

ηαζ βκςζηζηά ακηζηείιεκα δζδαζηυκηςκ, εεζιμεέηδζδ Δνβαζηδνίςκ ηαζ άθθςκ δμιχκ) 

ζογδημφκηαζ πενζζζυηενμ εκδεθεπχξ ηαζ ζοπκά πνμδβείηαζ ζπεηζηή επελενβαζία απυ επζηνμπέξ 

πμο μνίγμκηαζ βζ‟ αοηυκ ημ ζημπυ. Έηζζ, βζα ηδκ αηαδδιασηή ακάπηολδ ημο Σιήιαημξ 

αζπμθμφκηαζ, πνμαθδιαηίγμκηαζ ηαζ ιμζνάγμκηαζ εοεφκεξ πενζζζυηενα πνυζςπα.  

ιςξ, ζημ Σιήια ιαξ δεκ έπεζ έςξ ηχνα ηαεζενςεεί ηάπμζα δζαδζηαζία δζαιυνθςζδξ εκυξ 

αναποπνυεεζιμο ή ιαηνμπνυεεζιμο (θ.π. 5εημφξ) ζπεδίμο ακάπηολδξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ 

βεβμκυξ υηζ ζπεδυκ υθεξ μζ πνμηάζεζξ ηαζ ηα αζηήιαηα πμο δζαηοπχκμοιε βζα πνυζθδρδ 

επζπθέμκ πνμζςπζημφ ή βζα εββναθή εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ανζειμφ πνμπηοπζαηχκ θμζηδηχκ δεκ 

εζζαημφβμκηαζ ηζ έηζζ αηονχκεηαζ ηάεε ζπεδζαζιυξ βζα ηα επυιεκα έηδ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εκχ ηάεε έημξ δζηαζμφηαζ ημ Σιήια ιαξ (αάζεζ ημο έςξ ζήιενα ζζπφμκημξ 

«εηήζζμο πνμβναιιαηζζιμφ», άνενμ 1 ηδξ Τ.Α. Β2/6042/29-12-1995) δφμ κέεξ εέζεζξ Γ.Δ.Π. ηαζ 

εκχ ημ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ιαξ ενςηά ηάεε πνυκμ ζε πμζμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ πνμηείκμοιε κα 

πνμηδνοπεμφκ αοηέξ μζ εέζεζξ, ζοκήεςξ ιαξ δίδμκηαζ ηάπμζεξ εέζεζξ πμθφ ανβυηενα απυ υηακ 

ηζξ είπαιε γδηήζεζ ηαζ πμθφ θζβυηενεξ απυ υζεξ δζηαζμφιαζηε. Δπζπθέμκ, εκχ ηάεε έημξ ημ 

ΤΠ.Δ.Π.Θ. ιαξ ενςηά πυζμζ θμζηδηέξ πνέπεζ κα εββναθμφκ ζημ Σιήια ηαηά ημ πνμζεπέξ 

αηαδδιασηυ έημξ, μ ανζειυξ πμο ηεθζηά ιαξ επζαάθθεηαζ κα εββνάρμοιε είκαζ πμθφ ιεβαθφηενμξ 

απυ αοηυκ πμο πνμηείκμοιε. Γίκεηαζ θακενυ υηζ έηζζ αηονχκεηαζ εη ηςκ πναβιάηςκ ηάεε 

δοκαηυηδηα εκυξ εφθμβμο πνμβναιιαηζζιμφ. 

Αθθά ηαζ μζ οπυθμζπεξ αθθαβέξ ζημ πνμζςπζηυ ημο Σιήιαημξ βίκμκηαζ ηαηά ηνυπμ απνυαθεπημ 

ηαζ υπζ εφθμβμ: ηακ παναζηείηαζ ή ζοκηαλζμδμηείηαζ ή πεεαίκεζ έκα ιέθμξ Δ.Δ.ΓΗ.Π. ή Δ.Σ.Δ.Π., 

δ εέζδ ημο πάκεηαζ ιε ηδ δζηαζμθμβία υηζ είκαζ «πνμζςπμπαβήξ». Έηζζ, εκχ ηαηά ηα πανεθευκηα 

έηδ ζημ Σιήια οπδνεημφζε έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ ηέημζμο πνμζςπζημφ, ιεηά απυ ιζα ζεζνά 

παναζηήζεςκ (ηαζ εκυξ αζθκίδζμο εακάημο) ημ Σιήια απμρζθχεδηε, πςνίξ κα ιπμνεί κα 

πνμαθεθεεί δ ηάθορδ αοηχκ ηςκ θεζημονβζηχκ ακαβηχκ. Πανά ηδκ επακεζθδιιέκδ ηαζ έκημκδ 

οπυικδζδ ηςκ ηεθεοηαίςκ Πνμέδνςκ ημο Σιήιαημξ πνμξ ηδκ Πνοηακεία, υηζ μ ανζειυξ ηςκ 
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ακαβηαίςκ ιεθχκ Δ.Δ.ΓΗ.Π. ηαζ Δ.Σ.Δ.Π. αολάκεηαζ ακδζοπδηζηά, ημ αίηδια κέςκ πνμζθήρεςκ 

παναιέκεζ ακαπάκηδημ ηαζ ακεηπθήνςημ. 

Έκα αηυια γήηδια ζπεηζηυ ιε ηδκ αηαδδιασηή ακάπηολδ ημο Σιήιαημξ είκαζ δ δζαίνεζή ημο ζε 

Σμιείξ, ηάηζ πμο απαζπμθεί ανηεηά υθα ηα ιέθδ ημο ηαζ πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζηεί, αθμφ 

πνμδβδεεί δ δέμοζα ιεθέηδ ζπεηζηά ιε ημοξ δζδάζημκηεξ ηαζ ηα Δνβαζηήνζα πμο εα εκηαπεμφκ 

ζε ηάεε Σμιέα. Δίκαζ μπςζδήπμηε εεηζηυ ζημζπείμ δ θεζημονβία ηςκ Δνβαζηδνίςκ ηαζ δ 

ζηεθέπςζή ημοξ ιε ημ ηαηάθθδθμ πνμζςπζηυ εα ακαδείλεζ πενζζζυηενμ ημ ένβμ ημοξ. 

Σέθμξ, πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ηαζ μ πνυζθαηα εεζιμεεηδιέκμξ «ηεηναεηήξ αηαδδιασηυξ-

ακαπηολζαηυξ πνμβναιιαηζζιυξ» ηςκ πακεπζζηδιζαηχκ Σιδιάηςκ (άνενμ 5 ημο Νυιμο 

3549/2007) δεκ είκαζ δοκαηυ κα εκενβμπμζδεεί ηαζ κα θεζημονβήζεζ εφθμβα, υζμ ηαθή δζάεεζδ 

ηαζ ακ επζδείλμοκ ηα εθθδκζηά Α.Δ.Η., εάκ ελαημθμοεήζεζ κα οπάνπεζ ημ ηενάζηζμ πάζια 

ακάιεζα ζηζξ αδήνζηεξ ακάβηεξ ηαζ ζηδκ ηάθορή ημοξ, αθθά ηαζ ακάιεζα ζημκ πνμβναιιαηζζιυ 

ηαζ ζηδ βναθεζμηναηζηή ηαεοζηένδζδ οθμπμίδζήξ ημο. 

Βάζεζ ηςκ ακςηένς ζημζπείςκ πνμααίκμοιε ζηδκ ελήξ ζηναηδβζηή αηαδδιασηήξ ακάπηολδξ βζα 

ηδκ ηεηναεηία 2008-2012: 

Α) Πνμηείκμοιε κα ιαξ δίδεηαζ ηαη‟ έημξ ιία κέα εέζδ Γ.Δ.Π. 

Β) Δπζπθέμκ γδημφιε κα ιαξ δμεμφκ ηαηά ηα πνχηα δφμ αηαδδιασηά έηδ (2008-2009 ηαζ 2009-

2010) ηνεζξ κέεξ εέζεζξ Δ.Δ.ΓΗ.Π. ηαζ ηνεζξ κέεξ εέζεζξ Δ.Σ.Δ.Π. Σμ αίηδιά ιαξ αοηυ 

αζηζμθμβείηαζ ςξ ελήξ: Καηά ηα ηεθεοηαία έηδ ημ Σιήια ιαξ έπεζ απμρζθςεεί υζμκ αθμνά ηα 

ακαβηαία ιέθδ Δ.Δ.ΓΗ.Π. ηαζ Δ.Σ.Δ.Π., επεζδή ιεηά απυ ιζα ζεζνά παναζηήζεςκ μζ εέζεζξ 

πανέιεζκακ ηεκέξ. Έηζζ, ηα ζήιενα οπδνεημφκηα ιέθδ Δ.Δ.ΓΗ.Π. δεκ ηαθφπημοκ ηζξ ακάβηεξ 

δζδαζηαθίαξ ζηζξ εζδζηυηδηεξ: α) Μμοζζηή ηαζ νοειζηή αβςβή κδπίςκ, α) Δζηαζηζηά, β) Αββθζηή 

- Γαθθζηή - Γενιακζηή βθχζζα. Δπζπθέμκ, έκημκδ ηνίκεηαζ δ ακάβηδ κα ζηεθεπςεμφκ ηα 

εεζιμεεηδιέκα Δνβαζηήνζα ημο Σιήιαημξ ιε ιέθδ Δ.Σ.Δ.Π., χζηε κα ιπμνέζμοκ κα 

θεζημονβήζμοκ ζηακμπμζδηζηά. 

Γ) Δίιαζηε δζαηεεεζιέκμζ κα γδηήζμοιε αολδιέκμ ανζειυ κέςκ πνμπηοπζαηχκ θμζηδηχκ. 

οβηεηνζιέκα, εκχ έςξ ηχνα πνμηείκαιε 80 κέμοξ θμζηδηέξ ηάεε έημξ, πνμηείκμοιε βζα ηα 

επυιεκα ηέζζενα έηδ ημκ ανζειυ ηςκ 120 κέςκ θμζηδηχκ. 

Γ) Πανάθθδθα εα ζοκεπίζμοιε κα παίνκμοιε ηάεε έημξ (υπςξ ηαζ ηαηά ηα αηαδδιασηά έηδ 

2006-2007 ηαζ 2007-2008) πενί ημοξ 10 κέμοξ ιεηαπηοπζαημφξ θμζηδηέξ βζα Master, εκχ ηαηά ηα 

πνμδβμφιεκα έηδ (1994-2006) μζ εββναθυιεκμζ ιεηαπηοπζαημί θμζηδηέξ δεκ οπενέααζκακ ημοξ 10 

ακά δφμ έηδ. 

Δ) Οζ κδπζαβςβμί πμο ιεηεηπαζδεφμκηαζ ζημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ εα είκαζ εθελήξ 

αολδιέκμζ, αθμφ πνμζηίεεηαζ δ Καηεφεοκζδ Δζδζηήξ Αβςβήξ. Δκχ έςξ ηχνα δεπυιαζηακ ηαη‟ 

έημξ πενίπμο 20-30 κέμοξ ιεηεηπαζδεουιεκμοξ κδπζαβςβμφξ, πνμαθέπμοιε υηζ εα αολδεμφκ απυ 

ημ αηαδδιασηυ έημξ 2008-2009 ζημοξ 40. 

Οζ πνμηάζεζξ ιαξ βζα ημκ ηεηναεηή αηαδδιασηυ-ακαπηολζαηυ πνμβναιιαηζζιυ ημο Σιήιαημξ 

ζοκμρίγμκηαζ ζημκ ελήξ Πίκαηα: 
 

Πίλαθαο 17. Ανζειυξ ιεθχκ ΓΔΠ, πνμπηοπζαηχκ ηαζ ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ ηαζ 

ιεηεηπαζδεομιέκςκ κδπζαβςβχκ πμο πνμηείκμκηαζ βζα ηα επυιεκα ηέζζενα έηδ. 

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

Νέα κέιε Γ.Δ.Π. 1 1 1 1 

Νέα κέιε Δ.Δ.ΓΗ.Π. 2 1 - - 

Νέα κέιε Δ.Τ.Δ.Π. 2 1 - - 
Νένη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο 120 120 120 120 
Νένη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 10 10 10 10 
ÍÝïé ìåôåêðáéäåõüìåíïé 40 40 40 40 



 53 

 

Ζ οθμπμίδζδ ηςκ παναπάκς πνμηεζκυιεκςκ εκενβεζχκ εα αμδεήζεζ ζηδκ ηαθφηενδ δζελαβςβή 

ημο δζδαηηζημφ ηαζ ενεοκδηζημφ ένβμο ημο Σιήιαημξ, ζηδκ εκίζποζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημο 

ηαοηυηδηαξ, ζηδκ εοπενέζηενδ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ημο ηαζ ζηδκ εκηεζκυιεκδ ακηαπυηνζζή ημο 

ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ημζκςκίαξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
ν
 

Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο 

 

ημ ηεθάθαζμ αοηυ πενζθαιαάκμκηαζ μζ απυρεζξ ηςκ δζδαζηυκηςκ ημο Σιήιαημξ ζπεηζηά ιε ηζξ 

δζμζηδηζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ οπμδμιέξ ημο Σιήιαημξ (αθ. Πίκαηα Α10 ημο Πανανηήιαημξ Α΄).  

Οζ δζδάζημκηεξ ζηδ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηά ημοξ (87,6%) εεςνμφκ απυ ανηεηά έςξ πάξα πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθή ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ημ ςνάνζμ θεζημονβίαξ ηδξ Πακεπζζηδιζαηήξ Βζαθζμεήηδξ, εκχ 

ζπεδυκ μζ ιζζμί απυ αοημφξ (48,2%) εεςνμφκ απυ ανηεηά έςξ πάξα πνιχ επανηή ημκ ελμπθζζιυ 

ηδξ ζε ζπέζδ ιε ημ βκςζηζηυ ημοξ ακηζηείιεκμ. Αλίγεζ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ δ Βζαθζμεήηδ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ είκαζ Κεκηνζηή, δδθαδή ημζκή βζα υθα ηα Σιήιαηα ημο Πακεπζζηδιίμο 

ηαζ υπζ Σιδιαηζηή, απμηθεζζηζηή βζα ημ δζηυ ιαξ Σιήια. 

ζμκ αθμνά ηδκ πνυζααζή ημοξ ζηζξ οπμδμιέξ ηαζ ζημκ ελμπθζζιυ ημο Ηδνφιαημξ, ιία ιεβάθδ 

μιάδα ηςκ δζδαζηυκηςκ (37,9%) ηδ παναηηδνίγεζ απυ θίβμ έςξ ιέηνζα ζηακμπμζδηζηή, εκχ ιία 

ιεβαθφηενδ μιάδα (55,1%) ηδ παναηηδνίγεζ απυ ανηεηά έςξ πάνα πμθφ ζηακμπμζδηζηή. Μέηνζα 

έςξ ανηεηά επανηήξ (82,7%) ηνίκεηαζ ηαζ μ ημζκυπνδζημξ ηεπκζηυξ ελμπθζζιυξ ημο Ηδνφιαημξ. 

Πμζμζηυ 60,2% ηςκ δζδαζηυκηςκ επζζδιαίκεζ ηδ ιεβάθδ ακεπάνηεζα ηςκ οπμδμιχκ ημο 

Ηδνφιαημξ υζμκ αθμνά ηδκ ελοπδνέηδζδ Αηυιςκ ιε Δζδζηέξ Ακάβηεξ (Α.Μ.Δ.Α.). 

Ακαθμνζηά ιε ηζξ δζμζηδηζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ οπμδμιέξ ημο Σιήιαημξ, μζ δζδάζημκηεξ αλζμθμβμφκ 

απυ ανηεηά έςξ πάξα πνιχ απνηειεζκαηηθέο ηζξ οπδνεζίεξ ηαζ οπμδμιέξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ 

ηδθεπζημζκςκζχκ (75,8%), ηζξ οπδνεζίεξ ηαζ ημ ςνάνζμ θεζημονβίαξ ηδξ Γναιιαηείαξ ημο 

Σιήιαημξ (100%) ηαζ ςξ ανηεηά έςξ πάξα πνιχ επανηή, (82,7%) ημ πχνμ ζηέβαζήξ ηδξ. 

ηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ (58,6%) μζ δζδάζημκηεξ εηηζιμφκ απυ ανηεηά έςξ πάξα πνιχ επανηή ηαζ 

ηαηάθθδθμ ημκ πχνμ ηςκ ζοκεδνζάζεςκ ημο Σιήιαημξ, αθθά ηαζ ημ πχνμ ημο βναθείμο ημοξ 

(61%). 

 Οζ δζδάζημκηεξ ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ εηηζιμφκ απυ ιέηνζα έςξ πάξα πνιχ επανηείξ ημοξ 

πχνμοξ ηαζ ημκ ελμπθζζιυ ηςκ ενβαζηδνίςκ ημο Σιήιαημξ (79,3%), αθθά ηαευθμο έςξ ιέηνζα 
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ζηακμπμζδηζηή (72,3%) ηδ ζηεθέπςζή ημοξ ιε ακενχπζκμ δοκαιζηυ. Δίκαζ πνμθακέξ υηζ αοηή δ 

ανκδηζηή εζηυκα ακηζηαημπηνίγεζ ηδ ζοκεζδδημπμζδιέκδ ακάβηδ βζα πνυζθδρδ πενζζζυηενςκ 

ιεθχκ Δ.Σ.Δ.Π. 

Σέθμξ, υζμκ αθμνά ηδ δζαπείνζζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ημο Σιήιαημξ, ζπεδυκ μζ ιζζμί δζδάζημκηεξ 

(44,8%) βκςνίγμοκ υηζ πνμαθέπεηαζ δ ζφκηαλδ πνμτπμθμβζζιμφ ηαζ απμθμβζζιμφ ζπεηζηά ιε 

ημοξ μζημκμιζημφξ πυνμοξ ημο Σιήιαημξ, εκχ μζ άθθμζ ιζζμί δεκ ημ βκςνίγμοκ (48,2%) ηαζ δεκ 

απάκηδζακ ζ‟ αοηή ηδκ ενχηδζδ, πνμθακχξ επεζδή μζ ζοιααζζμφπμζ ηαζ ηα ιέθδ Δ.Δ.ΓΗ.Π. δεκ 

εκδιενχκμκηαζ επ‟ αοημφ. Πανυιμζα, ζπεδυκ μζ ιζζμί δζδάζημκηεξ (48,3%) δεκ ιπμνμφκ – 

πνμθακχξ θυβς άβκμζαξ – κα ηνίκμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ 

πυνςκ ημο Σιήιαημξ, εκχ μζ άθθμζ ιζζμί πμο ηδκ ηνίκμοκ ηδ παναηηδνίγμοκ απυ ανηεηά έςξ 

πάνα πμθφ απμηεθεζιαηζηή (48,2%). 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
ν
 

πκπεξάζκαηα 

 
Καηαβνάθμοιε παναηάης ηα ηονζυηενα ζοιπενάζιαηα πμο πνμέηορακ ηαηά ηδκ πανμοζίαζδ 

ηςκ ακςηένς ζημζπείςκ:  

 

Η) Δζσηεξηθή αμηνιόγεζε ησλ παλεπηζηεκηαθώλ Σκεκάησλ 

Σμ Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ εθάνιμζε βζα πνχηδ θμνά ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

εζςηενζηήξ αλζμθυβδζδξ ζοβηεκηνχκμκηαξ ηζξ απυρεζξ ηςκ δζδαζηυκηςκ ημο ζε ιία εονεία 

μιάδα εειάηςκ. Σμ Σιήια δεκ θμαάηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ, βκχνζζε ηαθφηενα ημκ εαοηυ ημο ιέζα 

απυ αοηήκ ηαζ εθπίγεζ ηα απμηεθέζιαηά ηδξ κα πνδζζιμπμζδεμφκ απυ ημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ ιε 

ηνυπμ εεηζηυ ηαζ οπμζηδνζηηζηυ βζα ηδ θεζημονβία ημο. Θεηζηά ζημζπεία πμο ιπμνεί κα 

πνμηφρμοκ απυ ηδ πνήζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ηαοηυπνμκα απαναίηδηεξ 

πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ Πακεπζζηδιίςκ εεςνμφκηαζ: α) δ βεκκαία 

αφλδζδ ημο ιζζεμφ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π., α) δ αφλδζδ ηδξ εηήζζαξ επζπμνήβδζδξ ηςκ Σιδιάηςκ, β) 

δ ηαηάνβδζδ ηάεε βναθεζμηναηζηήξ ηαεοζηένδζδξ ηςκ πμζηίθςκ δζαδζηαζζχκ. Δάκ αοηά ηα 

αζηήιαηα δεκ ζηακμπμζδεμφκ, δ αλζμθυβδζδ εα παναιείκεζ ζηδκ ζζημνία ηςκ εθθδκζηχκ 

Πακεπζζηδιίςκ ςξ φπμπηδ ηαζ πανεθηοζηζηή δζαδζηαζία. 

Ανκδηζηυ ζημζπείμ ηδξ δζαδζηαζίαξ εζςηενζηήξ αλζμθυβδζδξ, υπςξ δζαπζζηχεδηε, είκαζ δ 

έθθεζρδ πνμζςπζημφ βζα ηδ δζαπείνζζδ ημο ηεπκζημφ ηδξ ιένμοξ, ιε απμηέθεζια υθδ δ 

δζαδζηαζία κα αανφκεζ ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ηαζ αοηά κα δοζακαζπεημφκ ηαζ κα δζάηεζκηαζ ανκδηζηά 

απέκακηί ηδξ. Υςνίξ ηδκ φπανλδ ιζαξ αοηυκμιδξ ηαζ ιάθζζηα πμθοιεθμφξ ηεκηνζηήξ οπδνεζίαξ, 

πμο εα αμδεά ημ ένβμ ηδξ εζςηενζηήξ αλζμθυβδζδξ ηάεε Πακεπζζηδιζαημφ Σιήιαημξ, αοηή δ 

αλζμθυβδζδ είκαζ ηαηαδζηαζιέκδ ζε ιαναζιυ. 

 

ΗΗ) Φπζηνγλσκία ηνπ Σκήκαηνο  

Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ ακήηεζ ζηζξ Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ ηαζ 

εζδζηυηενα ζηδκ Παζδαβςβζηή Δπζζηήιδ, ζημ ηαη‟ ελμπήκ επζζηδιμκζηυ ακηζηείιεκμ ημο 

Σιήιαημξ. Πανάθθδθα, μζ Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ δεκ ιέκμοκ απθαζζίςηεξ απυ ηζξ άθθεξ 

επζζηήιεξ ηαζ επζπεζνμφκηαζ μζ ζοκδέζεζξ εηείκεξ, πμο είκαζ απαναίηδηεξ ζηδκ επμπή ηςκ 

δζεπζζηδιμκζηχκ πνμζεββίζεςκ. Βέααζα, ηονίανπδ, υπςξ είκαζ θοζζηυ, παναιέκεζ δ 



 55 

Παζδαβςβζηή Δπζζηήιδ, δ μπμία πνυηεζηαζ κα εκζζποεεί αηυια πενζζζυηενμ ζημ πνμζεπέξ 

ιέθθμκ ιε ηδκ πθήνςζδ ηςκ ήδδ πνμηδνοβιέκςκ εέζεςκ κέςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. πςξ ιπμνεί κα 

ζοκαπεεί απυ ηδ ζοκδοαζηζηή ιεθέηδ ηςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π., ηςκ 

πνμβναιιάηςκ πνμπηοπζαηχκ ηαζ ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ηαεχξ ηαζ απυ ηζξ δδιμζζεφζεζξ ηςκ 

ιεθχκ Γ.Δ.Π., δ έκημκδ ηθίζδ πνμξ ηδκ Παζδαβςβζηή Δπζζηήιδ απμηεθεί ααζζηή δζαπνμκζηή 

επζθμβή ημο Σιήιαημξ, ζοιααηή ιε ημοξ ζημπμφξ ημο ηαζ οπμζηδνζηηζηή ηδξ επίηεολήξ ημοξ. 

Μία ζοβηνζηζηή ιεθέηδ ιε άθθα ακάθμβα ηιήιαηα εα έδεζπκε υηζ, υπςξ ηαεέκα απυ αοηά 

ζοβηνμηεί ηδ δζηή ημο θοζζμβκςιία, έηζζ ηαζ ημ Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ έπεζ 

δζαιμνθχζεζ ηδ θοζζμβκςιία εκυξ πμθοζοθθεηηζημφ επζζηδιμκζηά Σιήιαημξ, ιε ηονίανπεξ ηζξ 

Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ, ηαζ ζδζαίηενα ηδκ Παζδαβςβζηή, ιε ανιμκζηέξ οπμζηδνζηηζηέξ ζοκδέζεζξ 

ιε ηζξ άθθεξ επζζηήιεξ.  

ε δζμζηδηζηυ επίπεδμ πνυηεζηαζ βζα έκα δδιμηναηζηά δζμζημφιεκμ Σιήια, ζημ μπμίμ 

θεζημονβμφκ Δπζηνμπέξ ιε ηαεμνζζιέκμ ένβμ, ελαζθαθίγμκηαξ έηζζ ηδ ζοιιεημπή υθςκ ηςκ 

ιεθχκ Γ.Δ.Π. ζηδ δζμίηδζδ ηαζ δζαζθαθίγμκηαξ ηδ δζαθάκεζα ζηδκ άζηδζή ηδξ.  

Ζ θεζημονβία εεζιμεεηδιέκςκ ενεοκδηζηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ Δνβαζηδνίςκ ζημ Σιήια ηαζ ημ 

ιέπνζ ζήιενα ένβμ ημοξ, ηαεχξ ηαζ δ πνμζπάεεζα βζα ηδκ ακέβενζδ ηαζ θεζημονβία ημο 

Πεζναιαηζημφ Νδπζαβςβείμο απμδεζηκφμοκ ηδκ έκημκδ ενεοκδηζηή θοζζμβκςιία ημο Σιήιαημξ, 

ζδζαίηενα ζε ζπέζδ ιε εέιαηα ακάπηολδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ ηςκ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. 

Ζ έθθεζρδ ηςκ ακαβηαίςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π., Δ.Δ.ΓΗ.Π. ηαζ Δ.Σ.Δ.Π. δδιζμονβεί ζδιακηζηά 

πνμαθήιαηα ζημ εηπαζδεοηζηυ ηαζ ενεοκδηζηυ ένβμ ημο Σιήιαημξ. Ζ άιεζδ ζηεθέπςζή ημο εα 

δζαζθαθίζεζ ηδκ μιαθή θεζημονβία ημο Σιήιαημξ ηαζ εα μδδβήζεζ ζηδ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ ηαζ ενεοκδηζηήξ ημο δναζηδνζυηδηαξ ηαζ πνμζθμνάξ. 

 

ΗII)  Πξνγξάκκαηα  πνπδώλ 

Ζ ιεθέηδ ημο πνμβνάιιαημξ πνμπηοπζαηχκ ζπμοδχκ ημο Π.Σ.Π.Δ. μδδβεί ζημ ζοιπέναζια υηζ 

ημ Σιήια έπεζ ζηδνίλεζ ηδ δμιή ημο πνμβνάιιαηυξ ημο ζε πέκηε ιεβάθμοξ ποθχκεξ: α) 

Μαεήιαηα Δπζζηδιχκ ηδξ Αβςβήξ ιε έιθαζδ ζηδ Γζδαηηζηή Μεεμδμθμβία, α) Μαεήιαηα 

Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ Φοπμθμβία, β) Άθθεξ επζζηήιεξ ιε έιθαζδ 

ζηζξ Ακενςπζζηζηέξ, δ) φκδεζδ ηςκ παναπάκς εεςνδηζηχκ βκχζεςκ ιε ηδκ ένεοκα 

(ειζκάνζα) ηαζ ηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ (Γζδαηηζηέξ Αζηήζεζξ). Φαίκεηαζ υηζ ημ Π.Σ.Π.Δ. ιέζα 

απυ ηδκ πμθοεπζζηδιμκζηή πνμζθμνά ιαεδιάηςκ πνμζπαεεί κα ηάκεζ ημοξ θμζηδηέξ ζηακμφξ 

ηυζμ κα εκημπίγμοκ, ακαθφμοκ ηαζ ενιδκεφμοκ ηα πμθφπθμηα παζδαβςβζηά θαζκυιεκα, 

ηαηακμχκηαξ ημοξ ροπμθμβζημφξ, ημζκςκζημφξ, παζδαβςβζημφξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ημοξ 

ζοιιεηέπμκηεξ ζε αοηά, υζμ ηαζ κα ιπμνμφκ κα ειπθαημφκ ζηδκ παζδαβςβζηή δζαδζηαζία 

ζπεδζάγμκηαξ, μνβακχκμκηαξ, εθανιυγμκηαξ ηαζ αλζμθμβχκηαξ ημ εηπαζδεοηζηυ ένβμ ςξ 

επζζηήιμκεξ - επαββεθιαηίεξ κδπζαβςβμί. Χξ ανςβμί ζε αοηυ ημ ένβμ ηςκ πηοπζμφπςκ 

ζοιαάθθμοκ μζ βκχζεζξ απυ δζάθμνεξ άθθεξ επζζηήιεξ ηαζ δ βκχζδ ηαθθζηεπκζηχκ εθανιμβχκ. 

Ζ ηαοηυηδηα πμο επζεοιεί ημ Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ βζα ημκ πηοπζμφπμ ημο, υπςξ 

ακζπκεφεηαζ απυ ηδκ πνμζέββζζδ αοηή, είκαζ εηείκδ ημο επζζηήιμκα πμο έπεζ ζηένεα παζδαβςβζηή 

ζοβηνυηδζδ ηαζ ιπμνεί κα ζηαδζμδνμιήζεζ επζηοπχξ επαββεθιαηζηά ςξ εηπαζδεοηζηυξ-

κδπζαβςβυξ, δζαεέημκηαξ ηυζμ ηδκ απαναίηδηδ δζδαηηζηή ηαηάνηζζδ υζμ ηαζ βεκζηυηενεξ 

βκχζεζξ ζπεηζηέξ ιε ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια 

ημο Δθθδκζημφ Νδπζαβςβείμο. Σέθμξ, ημ Σιήια, ηαεχξ δεκ είκαζ επαββεθιαηζηή πμθή, 

πνμζθένεζ ζημοξ θμζηδηέξ ημο ηδ δοκαηυηδηα κα δζαιμνθχκμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ημ δζηυ ημοξ 

πνυβναιια ζπμοδχκ επζθέβμκηαξ, πένα απυ ηα οπμπνεςηζηά, εηείκα ηα ιαεήιαηα πμο 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηα πνμζςπζηά ημοξ εκδζαθένμκηα. 
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Σμ Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ ημο Σιήιαημξ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ζε υζμοξ έπμοκ 

ηα ακαβηαία πνμζυκηα κα ελεζδζηεοημφκ ζε δφμ εζδζηυηδηεξ ηδξ Παζδαβςβζηήξ ηαζ ζε δφμ ηδξ 

Φοπμθμβίαξ. Ο ιεηαπηοπζαηυξ θμζηδηήξ είκαζ πνμζακαημθζζιέκμξ απυ ηδκ ανπή ηςκ 

ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ ημο ζημ επζιένμοξ ακηζηείιεκμ ιε ημ μπμίμ εα αζπμθδεεί, ηαζ αοηυ ημκ 

αμδεάεζ κα απμθαζίζεζ ανπζηά ακ ημκ εκδζαθένεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ 

πμοδχκ ηαζ αημθμφεςξ ηζκείηαζ ζε έκακ ζαθχξ μνζζιέκμ επζζηδιμκζηυ πχνμ. ηα δφμ 

αηαδδιασηά έηδ πμο έπεζ θεζημονβήζεζ ημ Πνυβναιια οπήνλακ έκημκμ εκδζαθένμκ βζα 

ζοιιεημπή ζε αοηυ ηαζ ανηεημί οπμρήθζμζ ιεηαπηοπζαημί θμζηδηέξ. Δίκαζ εεηζηυ ζημζπείμ υηζ ημ 

Πνυβναιια θεζημονβεί ηάεε έημξ ηαζ ιε άθθδ εζδζηυηδηα ηαζ υηζ επίηεζηαζ δ αλζμθυβδζή ημο. 

Θεηζηυ εεςνμφιε ημ βεβμκυξ υηζ ημ Πνυβναιια δεκ απαζηεί ηδκ ηαηααμθή δζδάηηνςκ απυ ημοξ 

θμζηδηέξ, ηάηζ πμο δείπκεζ ηδκ εθανιμβή απυ ηδκ πθεονά ημο Σιήιαημξ ηδξ ανπήξ ηδξ ζζυηδηαξ 

ηςκ εοηαζνζχκ. Ανκδηζηυ είκαζ ημ βεβμκυξ ηδξ πεκζπνήξ ηναηζηήξ επζπμνήβδζήξ ημο. Αοηυ έπεζ 

ςξ απμηέθεζια ιεηαλφ άθθςκ κα ιδκ είκαζ δοκαηυκ κα ηθδεμφκ δζδάζημκηεξ απυ ημ ελςηενζηυ ή 

απυ άθθα Πακεπζζηδιζαηά Σιήιαηα ημο εζςηενζημφ. Ζ αζςζζιυηδηα ημο Π.Μ.. ελαζθαθίγεηαζ 

πάνδ ζημ βεβμκυξ υηζ δζδάζημοκ ηα ίδζα ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ.  Δπίζδξ, υθα ηα 

ιαεήιαηα δζελάβμκηαζ ζε εθθδκζηή βθχζζα ηαζ δεκ είκαζ εφημθδ δ πνυζααζδ ή ζοιιεημπή 

αθθμδαπχκ ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ. 

ημ εέια ηδξ θεζημονβίαξ ημο Πνμβνάιιαημξ Γζδαηημνζηχκ πμοδχκ ημο Σιήιαημξ δεκ έπεζ 

δμεεί ζδζαίηενδ έιθαζδ. φκημια υιςξ ημ Σιήια, θυβς ημο ήδδ αολδιέκμο ανζειμφ ηςκ ιεθχκ 

Γ.Δ.Π., εα ιπμνεί κα ζηακμπμζήζεζ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ ημο, μζ μπμίμζ 

εα επζεοιμφκ κα ζοκεπίζμοκ ηζξ ζπμοδέξ ημοξ ιε ζηυπμ ημ Γζδαηημνζηυ Γίπθςια. 

Σμ Πνυβναιια πμοδχκ Μεηεηπαίδεοζδξ ζημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ δεκ έπεζ ιία ζηαεενή 

δμιή, ηαεχξ δεκ είκαζ πάκημηε ηαεμνζζιέκμ εη ηςκ πνμηένςκ ημ πνμζςπζηυ πμο εα δζδάλεζ ηαζ 

πμζα ιαεήιαηα εα δζδάλεζ. Ζ ηαηάζηαζδ αοηή ιπμνεί κα δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημ Πνυβναιια 

πμοδχκ κα ακακεχκεηαζ ηάεε έημξ ηαζ κα ειπθμοηίγεηαζ ιε κέα ιαεήιαηα-βκςζηζηά 

ακηζηείιεκα, δεκ επζηνέπεζ, υιςξ, ζημ Γζδαζηαθείμ κα δζαιμνθχζεζ ημ «πνμθίθ» ηαζ ηδκ 

ηαοηυηδηα ημο ιεηεηπαζδεοιέκμο κδπζαβςβμφ πμο απμθμζηά απυ ημ Γζδαζηαθείμ. Ζ αφλδζδ ημο 

ςνζαίμο ακηζιίζεζμο δζδαζηαθίαξ απυ ημ ΤΠ.Δ.Π.Θ. εεςνμφιε υηζ εα ςεήζεζ πενζζζυηενα ιέθδ 

Γ.Δ.Π. ημο Π.Σ.Π.Δ. ή άθθςκ Σιδιάηςκ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ κα δζδάλμοκ ζημ 

Γζδαζηαθείμ, πνμζθένμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ζφκηαλδξ εκυξ ααζζημφ ημνιμφ Πνμβνάιιαημξ 

πμοδχκ ηαζ ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ πμζμηζηή άκμδμ ηςκ ζπμοδχκ.      

 

ΗV) Γηδαθηηθό έξγν 

πςξ θάκδηε ζημ μζηείμ ηεθάθαζμ, μζ δζδάζημκηεξ ημο Σιήιαημξ δίκμοκ ιεβάθδ ζδιαζία ζημ 

δζδαηηζηυ ένβμ πμο επζηεθμφκ, πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα πθδεχνα δζδαηηζηχκ ιεευδςκ, ηδνχκηαξ ιε 

ζοκέπεζα ημ ςνάνζυ ημοξ, πανέπμκηαξ ζημοξ θμζηδηέξ ηα ηαηαθθδθυηενα ηαηά ηδκ άπμρή ημοξ 

δζδαηηζηά αμδεήιαηα. Σμ ιεβάθμ πμζμζηυ επζηοπίαξ ηςκ θμζηδηχκ ζηζξ ελεηάζεζξ ηςκ 

ιαεδιάηςκ ημο Σιήιαημξ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ απμηέθεζια ηςκ παναπάκς εεηζηχκ 

παναβυκηςκ. ιςξ, αοηέξ είκαζ μζ απυρεζξ ηςκ δζδαζηυκηςκ βζα ημ δζηυ ημοξ ένβμ. Θεςνμφιε 

υηζ πμθφ πζμ δζαθςηζζηζηέξ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια εα ήηακ μζ απυρεζξ ηςκ θμζηδηχκ, ηζξ 

μπμίεξ δεκ δζαεέημοιε. Δίκαζ, θμζπυκ, αδήνζηδ δ ακάβηδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ θμζηδηχκ ζηδ 

δζαδζηαζία ηδξ εζςηενζηήξ αλζμθυβδζδξ, αθμφ είκαζ ζε εέζδ κα αλζμθμβήζμοκ ημ ένβμ πμο μζ 

ίδζμζ «εζζπνάηημοκ» ηαζ ιέζς ηδξ αλζμθυβδζδξ αοηήξ κα ζοιαάθμοκ ζηδκ αεθηίςζή ημο.   

 

V) Δξεπλεηηθό έξγν ηνπ Σκήκαηνο 



 57 

Απυ ηα ζημζπεία πμο ζοβηεκηνχεδηακ θαίκεηαζ υηζ ημ Σιήια έπεζ δχζεζ, ζδζαίηενα ηαηά ηα 

ηεθεοηαία έηδ, ιία έκημκδ έιθαζδ ζηδκ ένεοκα. Ζ πθδεχνα ηςκ ζοκεδνίςκ, διενίδςκ (αθ. 

Πανάνηδια Κ΄) ηαζ άθθςκ ζοκαθχκ εηδδθχζεςκ, ημ ένβμ ηςκ Δνβαζηδνίςκ, μ αολδιέκμξ 

ανζειυξ δδιμζζεφζεςκ ηαζ ηςκ εηενμακαθμνχκ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ηαηά ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία 

πζζημπμζεί ηδκ έκημκδ ενεοκδηζηή δναζηδνζυηδηα ημο Σιήιαημξ. ημζπεία ζηα μπμία πνέπεζ κα 

ζηνέρεζ ηδκ πνμζμπή ημο ημ Σιήια είκαζ δ ακάθδρδ επζδμημφιεκςκ ενεοκδηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ, δ ζοκενβαζία ιε άθθμοξ επζζηδιμκζημφξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ θμνείξ 

(εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ) βζα ενεοκδηζημφξ ζημπμφξ ηαζ δ εκημκυηενδ ειπθμηή ηςκ 

(ιεηαπηοπζαηχκ, ηονίςξ) θμζηδηχκ ζηδκ ένεοκα. Ζ ζηεθέπςζδ ηςκ Δνβαζηδνίςκ ιε ημ 

ακαβηαίμ πνμζςπζηυ (ιέθδ Δ.Σ.Δ.Π.) εα  ελαθείρεζ ιία ανκδηζηή ζοκζζηχζα ηδξ ενεοκδηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ, ηδκ έθθεζρδ πνμζςπζημφ πμο ακαθαιαάκεζ ηα δζαδζηαζηζηά εέιαηα, εα δχζεζ 

ιεβαθφηενμ πνυκμ ζημοξ ενεοκδηέξ ηαζ εα επζηαπφκεζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ 

δζαδζηαζζχκ.  

 

VΗ) πλεξγαζίεο κε θνηλσληθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη άιινπο θνξείο 

Έβζκε θακενυ υηζ ημ Σιήια δεκ έπεζ ακαπηφλεζ αηυια ζοκενβαζία ιε ημζκςκζημφξ, πμθζηζζηζημφξ 

ηαζ παναβςβζημφξ θμνείξ αημθμοεχκηαξ ζε ιεβάθμ ααειυ υθμ ημ Πακεπζζηήιζμ. Μεβαθφηενδ 

επαθή έπεζ ιε ημκ πχνμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηονίςξ ηςκ κδπζαβςβχκ. Σμ Σιήια πνέπεζ κα 

ακμζπηεί ζε ζοκενβαζίεξ ιε ημοξ ημπζημφξ θμνείξ, ηαεχξ έηζζ εα ιπμνεί κα επζδνάζεζ ηαθφηενα 

ζηδκ ημπζηή ημζκςκία, κα ακαδείλεζ ημ ένβμ ημο ηαζ κα ζοιαάθεζ ζηδκ ακαβηαία ζφκδεζδ ημο 

Πακεπζζηδιίμο ιε ηδκ ημπζηή ημζκςκία.  

 

VΗI) ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο 

Ζ ζηναηδβζηή ηδξ ακάπηολδξ ημο Σιήιαημξ δίκεζ έιθαζδ ηυζμ ζημ δζδαηηζηυ υζμ ηαζ ζημ 

ενεοκδηζηυ ένβμ, ηαεχξ ιέζα απυ αοηά επζηοβπάκμκηαζ μζ εειεθζχδεζξ ζηυπμζ ημο Σιήιαημξ. Ακ 

ηαζ δεκ έπεζ έςξ ηχνα ηαεζενςεεί ηάπμζα δζαδζηαζία δζαιυνθςζδξ εκυξ αναποπνυεεζιμο ή 

ιαηνμπνυεεζιμο ζπεδίμο ακάπηολδξ ημο Σιήιαημξ, εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ αηαδδιασηή ημο 

ακάπηολδ ζογδημφκηαζ πενζζζυηενμ εκδεθεπχξ ηαζ ζοπκά ζε επίπεδμ επζηνμπχκ. Σμ γήηδια ημο 

πςνζζιμφ ημο Σιήιαημξ ζε Σμιείξ θαίκεηαζ υηζ εα είκαζ έκα απυ ηα ζπεηζηά εέιαηα πμο εα 

απαζπμθήζμοκ ημ Σιήια ζημ επυιεκμ πνμκζηυ δζάζηδια. 

 

VΗII) Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο 

Ζ ζηακμπμίδζδ ηςκ δζδαζηυκηςκ απυ ημ ηαθυ επίπεδμ πνμζθμνάξ οπδνεζζχκ ηυζμ απυ ηζξ 

οπδνεζίεξ ηαζ οπμδμιέξ ημο Σιήιαημξ υζμ ηαζ ημο Πακεπζζηδιίμο βεκζηυηενα, είκαζ έκα πμθφ 

εεηζηυ ζημζπείμ, ημ μπμίμ, ςζηυζμ, δεκ επζηνέπεζ εθδζοπαζιυ. Ζ δζαηήνδζδ ημο ηαθμφ επζπέδμο 

ζοκενβαζίαξ ιε πνυζςπα ηαζ δ αλζμπμίδζδ ηεπκμθμβζημφ οθζημφ απαζημφκ ηδ ζηεθέπςζδ ηςκ 

οπδνεζζχκ ιε ακενχπμοξ πμο δζαεέημοκ ηα ηαηάθθδθα πνμζυκηα, ηαεχξ ηαζ ηδ ζοκεπή 

ζοκηήνδζδ ηαζ ημκ εηζοβπνμκζζιυ ημο οθζημφ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10
ν
 

ρέδηα βειηίσζεο 

 
Σα ζπέδζα αεθηίςζδξ ηδξ μνβάκςζδξ, ηςκ οπμδμιχκ, ηδξ επάνηεζαξ δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ 

ηαηανηίγμκηαζ ιε ζηυπμ ηδκ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή επαφλδζδ ηδξ πανμπήξ εηπαζδεοηζημφ ηαζ 

ενεοκδηζημφ ένβμο απυ ημ Σιήια ηαζ ηδξ ακηαπυηνζζήξ ημο ζηζξ ακάβηεξ ηδξ εθθδκζηήξ 

ημζκςκίαξ. Γζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηςκ ζπεδίςκ αοηχκ, πμο εα ηαεμνίζμοκ ηδ ιεθθμκηζηή πμνεία ημο 

Σιήιαημξ, εθήθεδζακ οπυρδ: α) μζ ζφβπνμκεξ ηάζεζξ πμο επζηναημφκ δζεεκχξ ηαζ ζηδ πχνα ιαξ 

ζημ πχνμ ηδξ Πνμζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ, α) μζ κέεξ επζζηδιμκζηέξ ηάζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ 

ακάπηολδ ηαζ αβςβή ημο ιζηνμφ παζδζμφ, β) δ ακάβηδ βζα εηπαίδεοζδ κδπζαβςβχκ ιε ζφβπνμκδ 

ηαζ ζηένεα παζδαβςβζηή ζοβηνυηδζδ ηαζ δζδαηηζηή ηαηάνηζζδ, δ)  δ πνυμδμξ ηδξ ένεοκαξ ζηα 

βκςζηζηά ακηζηείιεκα ημο Σιήιαημξ ηαζ δ δζαιυνθςζδ κέςκ ενεοκδηχκ, ε) δ οπμζηήνζλδ ηδξ 

δζα αίμο εηπαίδεοζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ζη) δ εονςπασηή δζάζηαζδ ηςκ ζπμοδχκ, ηαζ γ) μζ 

εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ, μζ επζζηδιμκζηέξ ακαγδηήζεζξ ηαζ  μζ επαββεθιαηζημί πνμαθδιαηζζιμί 

ηςκ θμζηδηχκ ιαξ. Με αάζδ υθα ηα παναπάκς ηαηαεέημοιε ηζξ ελήξ πνμηάζεζξ ιε ηδκ ακαβηαία 

αζηζμθυβδζδ ηαζ ηεηιδνίςζή ημοξ: 

Α) ε υθα ηα ακεπηοβιέκα ηνάηδ ζδιεζχκεηαζ ιζα ζηνμθή ημο ενεοκδηζημφ-επζζηδιμκζημφ ηαζ 

ημο ηναηζημφ εκδζαθένμκημξ πνμξ ηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ. Ο πχνμξ αοηυξ ανίζηεηαζ ζημ 

επίηεκηνμ κέςκ δζδαηηζηχκ πνμζεββίζεςκ (π.π. δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ, ιάεδζδ δζα 

ηδξ ακαηάθορδξ, ημζκςκζμβκςζηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ ιάεδζδξ), ηδξ 

ακαιυνθςζδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ, ηςκ δμιχκ ηαζ ηςκ πθαζζίςκ εηπαίδεοζδξ (π.π. μθμήιενμ 
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κδπζαβςβείμ, ηιήιαηα έκηαλδξ παζδζχκ ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ζημ βεκζηυ κδπζαβςβείμ). Ζ 

επζζηδιμκζηή ένεοκα ηςκ παναπάκς γδηδιάηςκ ηαζ δ εηπαίδεοζδ ηςκ θμζηδηχκ ζηζξ κέεξ 

ακάβηεξ επζαάθθμοκ ηδ δζάεεζδ ζημ Σιήια κέςκ εέζεςκ Γ.Δ.Π. ιε βκςζηζηά ακηζηείιεκα απυ 

ημκ επζζηδιμκζηυ πχνμ ηδξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ. 

Β) Ζ ακαιυνθςζδ ηςκ Γζδαηηζηχκ Αζηήζεςκ (Πναηηζηή Άζηδζδ) ηςκ θμζηδηχκ ημο Σιήιαημξ 

ζηα κδπζαβςβεία ημο Ρεεφικμο ζε ιζα πενζζζυηενμ ζφβπνμκδ ιμνθή, ζφιθςκδ ιε ηζξ κέεξ 

παζδαβςβζηέξ ηαζ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ, απαζηεί ιεβαθφηενμ ανζειυ ελεζδζηεοιέκςκ ιεθχκ 

Γ.Δ.Π. βζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ επμπηεία ηδξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

επζηείιεκδ ζοκηαλζμδυηδζδ ηαηά ημ ηνέπμκ ηαζ ημ αιέζςξ επυιεκμ αηαδδιασηυ έημξ δφμ ιεθχκ 

Γ.Δ.Π. πμο εκηάζζμκηακ ζημ παναπάκς ένβμ, επζηάζζεζ υπζ ιυκμ ηδκ πςνίξ ηαεοζηένδζδ 

επακαπνμηήνολδ ηςκ εέζεςκ αοηχκ, αθθά ηαζ ηδ δζάεεζδ ζημ Σιήια κέςκ εέζεςκ Γ.Δ.Π. ιε 

βκςζηζηά ακηζηείιεκα απυ ημκ επζζηδιμκζηυ πχνμ ηδξ Γζδαηηζηήξ Μεεμδμθμβίαξ ηδξ 

Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ. 

Γ) Ζ ακάβηδ ιεθέηδξ ηαζ δζδαζηαθίαξ κέςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ πμο δζαιμνθχκμκηαζ απυ 

ηζξ ημζκςκζηέξ ακάβηεξ ηαζ ηδ ζφβπνμκδ γςή ηαζ μδδβμφκ ζηδ δζαιυνθςζδ εοαζζεδημπμζδιέκςκ 

ηαζ εκενβχκ πμθζηχκ, υπςξ δ Πενζααθθμκηζηή Δηπαίδεοζδ, δ Μμοζεζαηή Αβςβή ηαζ δ 

Κμζκςκζηή Παζδαβςβζηή, απαζημφκ κέα ιέθδ Γ.Δ.Π. βζα κα ηα δζδάλμοκ ζημοξ θμζηδηέξ ηαζ κα 

ενεοκήζμοκ πεναζηένς ηζξ εθανιμβέξ ημοξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. 

Γ) Καηά ηδκ ηεθεοηαία δζεηία έβζκε ακαιυνθςζδ ημο Πνμβνάιιαημξ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ 

ημο Σιήιαηυξ ιαξ ιε ηονζυηενα ζδιεία ακαιυνθςζδξ ηδκ μνβάκςζδ δφμ ηαηεοεφκζεςκ ηαζ 

ηεζζάνςκ εζδζημηήηςκ (έκακηζ δφμ ιυκμ ηαηεοεφκζεςκ πμο οπήνπακ παθαζυηενα) ηαζ ηδκ ηαη‟ 

έημξ εζζαβςβή δέηα πενίπμο ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ (έκακηζ ηδξ ακά δζεηία εζζαβςβήξ 

ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ, πμο ίζποε παθαζυηενα). Δίκαζ, θμζπυκ, πνμθακέξ υηζ ιε ημ κέμ 

ακαιμνθςιέκμ Π.Μ.. ημο Σιήιαημξ οπάνπμοκ πενζζζυηενμζ ιεηαπηοπζαημί θμζηδηέξ, μζ μπμίμζ 

πνεζάγεηαζ κα δζδάζημκηαζ ηαζ κα ηαηεοεφκμκηαζ ζηζξ ενεοκδηζηέξ ημοξ ενβαζίεξ απυ ιέθδ 

Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ πμο ηαοηυπνμκα δζδάζημοκ ηαζ ζημ Πνυβναιια Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ. 

Δίκαζ, θμζπυκ, πνμθακήξ δ ακάβηδ εκίζποζδξ ημο Σιήιαημξ ιε κέα ιέθδ Γ.Δ.Π., ιε ζηυπμ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηαζ ηςκ δφμ αοηχκ Πνμβναιιάηςκ. 

Δ) ημ πθαίζζμ ακάπηολδξ ημο Σιήιαημξ εκηάζζεηαζ ηαζ δ ακμζημδυιδζδ ηαζ θεζημονβία ημο 

Πεζναιαηζημφ Νδπζαβςβείμο ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. θεξ μζ ζπεηζηέξ ιε ημ ένβμ ιεθέηεξ 

έπμοκ μθμηθδνςεεί ηαζ δ ιέπνζ ηχνα πμθφ ηαθή πμνεία ηςκ πναβιάηςκ ιάξ ειπκέεζ ηδ αάζζιδ 

αζζζμδμλία υηζ ημ ένβμ εα ανπίζεζ κα πναβιαημπμζείηαζ απυ ημ 2008. Ζ ζοκέπζζδ ηαζ δ εκίζποζδ 

ηδξ ζηήνζλδξ ημο Πακεπζζηδιίμο ζηδκ πανμφζα θάζδ εεςνμφιε υηζ είκαζ ακαβηαία, χζηε κα 

θεζημονβήζεζ ζφκημια ημ Πεζναιαηζηυ Νδπζαβςβείμ, πνμζθένμκηαξ ηυζμ ζηδκ πακεπζζηδιζαηή 

ένεοκα ηαζ εηπαίδεοζδ υζμ ηαζ ζηδκ πακεπζζηδιζαηή ημζκυηδηα ηαζ ηδ ζφκδεζδ ιε ηδκ ημπζηή 

ημζκςκία. Ζ μνβάκςζδ ηαζ δ θεζημονβία ημο ζδνφιαημξ αοημφ, ημο μπμίμο δ θεζημονβία 

εοεθπζζημφιε υηζ εα έπεζ μθμηθδνςεεί ηαηά ηδκ πνμζεπή ηεηναεηία, πζέγεζ αηυια πενζζζυηενμ 

βζα ηδ δζάεεζδ ζημ Σιήια κέςκ εέζεςκ Γ.Δ.Π., πμο εα επζθμνηζζεμφκ ιε ημ παναπάκς ένβμ. 

Σ) Ζ θεζημονβία ημο Γζδαζηαθείμο Νδπζαβςβχκ, ημο θμνέα πμο ζοκδέεζ ηδκ Σνζημαάειζα 

Δηπαίδεοζδ ιε ηδ Γζά αίμο Μάεδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, εκζζπφεζ ηδκ ακάβηδ ζηεθέπςζδξ ημο 

Σιήιαημξ ιε κέα ιέθδ Γ.Δ.Π., ηαεχξ ηα Γζδαζηαθεία οπμζηδνίγμκηαζ, υζμκ αθμνά ζηα 

πνμβνάιιαηα ηαζ ημοξ δζδάζημκηεξ, απυ ηα Παζδαβςβζηά Σιήιαηα, ζηα μπμία πνμζανηχκηαζ. Ζ 

θεζημονβία Καηεφεοκζδξ Δζδζηήξ Αβςβήξ ζημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ ημο Πακεπζζηδιίμο ιαξ 

απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2008-2009 (ςξ απυδεζλδ ηδξ ακμδζηήξ πμνείαξ ημο Γζδαζηαθείμο) 

ακαδεζηκφεζ αηυια πενζζζυηενμ ηδκ ακάβηδ αοηή. 

Απυ ηα παναπάκς είκαζ θακενυ υηζ δ πνυζθδρδ κέςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ δζδαηηζηχκ ηαζ ενεοκδηζηχκ ακαβηχκ ημο Σιήιαημξ. Σα κέα ιέθδ Γ.Δ.Π. 
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πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ ηζξ Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ, χζηε κα εκζζποεεί δ παζδαβςβζηή 

ηαοηυηδηα ημο Σιήιαημξ, κα οπμζηδνζπεμφκ δναζηζηά ημ ενεοκδηζηυ ηαζ δζδαηηζηυ βκςζηζηυ 

ακηζηείιεκμ ημο Σιήιαημξ, μζ ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ ηαζ δ ιεηεηπαίδεοζδ ζημ Γζδαζηαθείμ 

Νδπζαβςβχκ. Ζ φπανλδ ζηακμπμζδηζημφ ανζειμφ ιεθχκ Γ.Δ.Π. απυ ηζξ Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ 

εα επζηνέρεζ ηδκ ηάθορδ πενζζζυηενςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ απυ ηζξ Δπζζηήιεξ αοηέξ ηαζ 

ηδκ ζοκαηυθμοεδ πνμζθμνά πενζζζυηενςκ ιαεδιάηςκ ηαζ ζειζκανίςκ ιε ζοκέπεζεξ: α) ηδκ 

ηαθφηενδ ακηαπυηνζζδ ζηα εκδζαθένμκηα ηςκ θμζηδηχκ ηαζ α) ημκ ιζηνυ ανζειυ θμζηδηχκ ηαηά 

ιάεδια, μ μπμίμξ επζηνέπεζ εκαθθαηηζηέξ ηαζ πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζηέξ ιμνθέξ δζδαζηαθίαξ 

ηαζ ηαηάηηδζδξ ηδξ βκχζδξ απυ ηδκ παναδμζζαηά εθανιμγυιεκδ δζάθελδ. 

Ε) Σμ Παζδαβςβζηυ Σιήια Π. Δ. έπεζ ηδκ ζδζμιμνθία υηζ πνεζάγεηαζ έκα εονφ θάζια 

δζδαζηυκηςκ ζε εζδζηυηδηεξ πμο δεκ απαζημφκ δζδαηημνζηυ δίπθςια, αθθά έκα απθυ πηοπίμ 

ακχηενδξ ή ακχηαηδξ πμθήξ. Αοηυ ζζπφεζ βζα ημοξ δζδάζημκηεξ οπμπνεςηζηχκ ιαεδιάηςκ, 

υπςξ: α) «Μμοζζηή ηαζ νοειζηή αβςβή κδπίςκ», α) «Δζηαζηζηά», β) «Φοζζηή αβςβή κδπίςκ», δ) 

Αββθζηή - Γαθθζηή - Γενιακζηή βθχζζα. Καεέκα απυ αοηά ηα ιαεήιαηα δζδάζηεηαζ ηαη‟ 

ακάβηδκ ζε ιζηνέξ μιάδεξ θμζηδηχκ, ηαζ ιάθζζηα ζε πμθθά επίπεδα, π.π. Δζηαζηζηά Η, Δζηαζηζηά 

ΗΗ, Δζηαζηζηά ΗΗΗ η.θπ. Δπεζδή ηα ιέθδ Δ.Δ.ΓΗ.Π. ημο Σιήιαημξ δεκ επανημφκ βζα κα δζδάλμοκ 

υθδ ηδ βηάια ηςκ οπμπνεςηζηχκ αοηχκ ιαεδιάηςκ, ακαβηαγυιαζηε κα ηαθφπημοιε ηα ηεκά ιε 

ζοιααζζμφπμοξ αάζεζ ημο Π.Γ. 407/80. Αθθά αοηή είκαζ ιζα θφζδ ακάβηδξ πμο δεκ ζοκάδεζ ιε 

ηα πμζμηζηά πνυηοπα ημο Πακεπζζηδιίμο ιαξ, δεκ ελαζθαθίγεζ ηα επέββοα βζα πακεπζζηδιζαημφ 

επζπέδμο δζδαζηαθία, δδιζμονβεί αζοκέπεζα ζηδ δζδαζηαθία ημο ίδζμο ιαεήιαημξ, θυβς ηδξ 

αθθαβήξ ηςκ πνμζχπςκ πμο ημ δζδάζημοκ, ηαζ είκαζ επζζθαθήξ ςξ πνμξ ηδκ οθμπμίδζή ηδξ, 

ηαεχξ δεκ είκαζ ζίβμονμ υηζ απμζπάζεζξ εα βίκμκηαζ ηάεε έημξ, αθμφ αοηέξ ελανηχκηαζ αθεκυξ 

απυ ηδκ οπμαμθή ζπεηζηχκ αζηήζεςκ ηαζ αθεηένμο απυ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ Γεοηενμαάειζαξ 

Δηπαίδεοζδξ κα ηζξ ζηακμπμζήζεζ. 

Ζ) Ζ ακαδζμνβάκςζδ ημο Οδδβμφ πμοδχκ, ιε ζημπυ ηδκ ηαθφηενδ μνβάκςζή ημοξ ζε 

εονφηενεξ βκςζηζηέξ πενζμπέξ, πνέπεζ κα είκαζ ιία απυ ηζξ επυιεκεξ εζςηενζηέξ εκένβεζεξ ημο 

Σιήιαημξ. Έηζζ, εα απμθεοπεμφκ μζ επζηαθφρεζξ ηαζ εα δζαηδνδεμφκ μζ ακαβηαίεξ ζοκδέζεζξ 

ιεηαλφ ηςκ ιαεδιάηςκ. Ακαβηαία εεςνείηαζ ηαζ δ ακακέςζδ ηδξ έιθαζδξ ζηδ ιάεδζδ ιέζς 

ηδξ ένεοκαξ ζημ πθαίζζμ ηςκ ειζκανίςκ ηαζ ηδκ εκενβυηενδ ειπθμηή ηςκ θμζηδηχκ ζηζξ 

ενεοκδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ημο Σιήιαημξ. 

Θ) Μζα ααζζηή ακάβηδ είκαζ δ πθήνςζδ ηάεε εεζιμεεηδιέκμο Δνβαζηδνίμο ημο Σιήιαημξ ιε 

ημοθάπζζημκ δφμ ιέθδ Δ.Σ.Δ.Π., ηα μπμία εα ακαθάαμοκ ηδ δζμνβάκςζδ ααζζηχκ θεζημονβζχκ, 

ηδκ ακαγήηδζδ ηαζ πνμχεδζδ επζδμημφιεκςκ ενεοκδηζηχκ πνμβναιιάηςκ, ηδ δζμνβάκςζδ 

επζζηδιμκζηχκ ζοκεδνίςκ η.θπ. Δκχ, θμζπυκ, ημ Σιήια έπεζ ακάβηδ απυ ημοθάπζζημκ μηηχ ιέθδ 

Δ.Σ.Δ.Π., αοηή ηδ ζηζβιή οπδνεημφκ ιυκμ δφμ ηέημζα ιέθδ (δ η. Δ. Υθαπάκα ζημ Δνβαζηήνζμ 

Παζδαβςβζηχκ Δνεοκχκ ηαζ Δθανιμβχκ ηαζ μ η. Κ. Νφηηανδξ ζημ Δνβαζηήνζμ Θεαηνζηήξ ηαζ 

Δζηαζηζηήξ Παζδείαξ), ηα μπμία ακαβηαζηζηά ελοπδνεημφκ πμθθαπθέξ ακάβηεξ ζπεδυκ υθςκ ηςκ 

δζδαζηυκηςκ ημο Σιήιαημξ ηαζ βζ‟ αοηυ δεκ είκαζ ηακ δοκαηυ κα επζηεκηνςεμφκ ζηδ θεζημονβία 

ημο Δνβαζηδνίμο ημοξ. 

Η) Δηηυξ απυ ηα ηέζζενα εεζιμεεηδιέκα Δνβαζηήνζα ημο Σιήιαημξ, έπεζ θδθεεί απυθαζδ βζα 

ηδκ ίδνοζδ ηαζ πέιπημο, ημο Δξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ. Σμ 

Δνβαζηήνζμ αοηυ ιπμνεί κα ακαθάαεζ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ δζαπείνζζδ υπζ ιυκμ ενεοκδηζηχκ, αθθά 

ηαζ επζιμνθςηζηχκ πνμβναιιάηςκ (π.π. επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηζξ Νέεξ Σεπκμθμβίεξ, 

ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ιαεδηχκ ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ η.ά.), πνμζθένμκηαξ βκχζεζξ ζηδκ ημπζηή 

ημζκςκία ηαζ έζμδα ζημ Πακεπζζηήιζμ. Αθθά, δ έθθεζρδ ιεθχκ Δ.Σ.Δ.Π., πμο εα αζπμθδεμφκ ιε 

ηδ δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ ηςκ Δνβαζηδνίςκ ηαζ ηςκ υπμζςκ δναζηδνζμηήηςκ ημοξ, είκαζ ημ 

ηφνζμ ειπυδζμ ακάπηολδξ ηέημζςκ δνάζεςκ. Δίκαζ, θμζπυκ, ακαβηαία δ ζηεθέπςζδ ηςκ 

Δνβαζηδνίςκ ημο Σιήιαημξ ιε ιέθδ Δ.Σ.Δ.Π. Δζδζηυηενα ημ οπυ εεζιμεέηδζδ Δξγαζηήξην 
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Πιεξνθνξηθήο θαη Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ημ μπμίμ ζήιενα, ςξ Αίζνπζα Νέσλ Σερλνινγηψλ, 

θεζημονβεί πάνδ ζηδκ απαζπυθδζδ απμζπαζιέκςκ απυ ηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ 

εηπαζδεοηζηχκ Πθδνμθμνζηήξ, είκαζ ακαβηαίμ κα ζηεθεπςεεί ιε δφμ ιέθδ Δ.Σ.Δ.Π. , θυβς ηαζ 

ηδξ εηηεηαιέκδξ πνήζδξ ημο απυ ημοξ θμζηδηέξ ηαζ ηδξ ακάβηδξ δζαπείνζζδξ ημο server ημο 

Σιήιαημξ. 

ΗΑ) Έκημκμξ είκαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ημο Σιήιαημξ πνμξ ηδκ ένεοκα, μ μπμίμξ πνυηεζηαζ κα 

εκζζποεεί ζημ άιεζμ ιέθθμκ. Κονζυηενμ επζδμημφιεκμ ενεοκδηζηυ πνυβναιια πμο ελεθίζζεηαζ 

ζημ Σιήια ιαξ είκαζ ημ Κμζκμηζηυ Πνυβναιια Interreg III: «Ο ςεθηαθφο θφζκνο ηεο 

Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο», ζημ μπμίμ ζοιιεηέπμοκ ημ Πακεπζζηήιζμ Κφπνμο, ημ Πακεπζζηήιζμ 

Αζβαίμο ηαζ ζοκημκίγεηαζ απυ ημ Δξγαζηήξην Παηδαγσγηθψλ Δξεπλψλ θαη Δθαξκνγψλ ημο 

Σιήιαηυξ ιαξ. Σεθζηυ πνμσυκ ημο πνμβνάιιαημξ εα είκαζ δ ηαηαζηεοή ιζαξ δθεηηνμκζηήξ πφθδξ 

(portal) βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ιε ζοκεπχξ ακακεςκυιεκμ 

οθζηυ ζηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ηδξ Γθχζζαξ, ηςκ Μαεδιαηζηχκ ηαζ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ.  

ΗΒ) Σμ Σιήια έπεζ ζηναθεί ιε εκδζαθένμκ ζηζξ ημζκμηζηέξ δνάζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ δζαηίκδζδ 

θμζηδηχκ ηαζ δζδαζηυκηςκ ζε πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Ήδδ ζοβηεκηνχκεζ ζημζπεία βζα 

θμνείξ πμο ιπμνμφκ κα ζοκενβαζημφκ ιαγί ημο ζημ πνυβναιια “Leonardo Da Vinci” ηαζ 

ζπεδζάγεζ ηδκ εκενβδηζηυηενδ ζοιιεημπή ημο ζημ πνυβναιια “Erasmus” ηαζ ζημ πνυβναιια 

«Erasmus – Πναηηζηή Άζηδζδ». 

ΗΓ) ζμκ αθμνά ημοξ θμζηδηέξ πμο ημ Σιήια γδηά ακά έημξ, απμθαζίγεηαζ απυ ηδ Γ. οκέθεοζδ 

ηαζ βκςζημπμζείηαζ ηεηιδνζςιέκα υηζ δεκ είιαζηε ζε εέζδ κα εηπαζδεφζμοιε πενζζζυηενμοξ 

απυ 80 θμζηδηέξ ακά έημξ ζπμοδχκ, ηονίςξ βζα ημοξ ελήξ θυβμοξ: α) Σμ Σιήια δεκ δζαεέηεζ έκα 

ιεβάθμ Αιθζεέαηνμ, βζα κα εηπαζδεφζεζ ιεβάθεξ ιάγεξ θμζηδηχκ. Γζα ηα οπμπνεςηζηά ιαεήιαηα 

ημνιμφ, ζηα μπμία εββνάθμκηαζ ηονίςξ μζ πνςημεηείξ θμζηδηέξ (αθθά ηαζ θμζηδηέξ παθαζυηενςκ 

εηχκ ηαζ άθθςκ Σιδιάηςκ), εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ «είιαζηε εοβκχιμκεξ πνμξ ημοξ 

θμζηδηέξ πμο δεκ παναημθμοεμφκ ημ ιάεδια, δζυηζ αθθζχξ εα δδιζμονβείημ ημ αδζαπχνδημ». 

Δίκαζ επζπθέμκ βκςζηυ υηζ, ζφιθςκα ιε ααζζηέξ παζδαβςβζηέξ ανπέξ, ζε έκα ιάεδια πμο 

παναημθμοεείηαζ απυ ιεβάθμ ανζειυ θμζηδηχκ βίκεηαζ δοζπενέζηαηδ ηυζμ δ εκενβυξ ζοιιεημπή 

(ζογήηδζδ, έηθναζδ απμνζχκ ηαζ δζαηφπςζδ ζηέρεςκ, ακάθδρδ αμδεδηζηχκ ενβαζζχκ, ηαη‟ 

ζδίακ επζημζκςκία ιε ημκ δζδάζημκηα η.θπ.) υζμ ηαζ δ εφηαηηδ παναημθμφεδζδ. α) Οζ Γζδαηηζηέξ 

Αζηήζεζξ πμο δζελάβμκηαζ ζηα κδπζαβςβεία ημο Ρεεφικμο ηαζ ηςκ βφνς πενζμπχκ βίκμκηαζ ζε 

ιζηνέξ μιάδεξ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα πςνέζμοκ ζε ιζα ημζκή αίεμοζα κδπζαβςβείμο ιαγί ιε ηα 

εηεί θμζηχκηα παζδζά. Μεβάθμξ ανζειυξ παναημθμοεμφκηςκ θμζηδηχκ ηαεζζηά ιζα πνμζπμθζηή 

ηάλδ ακεκενβυ ηαζ μδδβεί ηδκ οπμιμκή ηδξ κδπζαβςβμφ ζε αηναία υνζα. Δζδζηυηενα, επεζδή υθμζ 

μζ θμζηδηέξ ημο 3μο ηαζ 4μο έημοξ θμίηδζδξ ηαθμφκηαζ κα δζδάλμοκ επί ηάπμζεξ χνεξ 

πεζναιαηζηά ζε κδπζαβςβείμ, αοηυ δεκ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί απυ ιεβάθμ ανζειυ θμζηδηχκ, 

δζυηζ ηάηζ ηέημζμ απαζηεί ηαζ πμθθά κδπζαβςβεία, οπενδζπθάζζμ ανζειυ απμζπαζιέκςκ 

κδπζαβςβχκ, αφλδζδ ηςκ ανιυδζςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. η.θπ. 

Δίκαζ, θμζπυκ, πνμθακέξ υηζ ημ Σιήια δεκ ιπμνεί κα εηπαζδεφζεζ ιεβάθμ ανζειυ θμζηδηχκ. 

Μμθμκυηζ ηαη‟ έημξ πνμηείκμοιε ζημ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ηδκ εββναθή 80 θμζηδηχκ απυ Γεκζηέξ 

Δλεηάζεζξ, ημ Τπμονβείμ ιάξ οπμπνεχκεζ κα εββνάρμοιε 120 θμζηδηέξ, μζ μπμίμζ αολάκμκηαζ 

δναιαηζηά ιε ηζξ ιεηεββναθέξ απυ άθθα Σιήιαηα, ιε ηζξ ηαηαηάλεζξ πηοπζμφπςκ ηαζ ιε ηδκ 

εββναθή αηυιςκ θυβς ζμαανχκ παεήζεςκ. Δίκαζ θακενυ υηζ ηάεε ηαθμπνμαίνεημξ 

«ζηναηδβζηυξ ζπεδζαζιυξ» ζημκηάθηεζ επάκς ζηδ δοζπενή δζελαβςβή ιαεδιάηςκ, δζδαηηζηχκ 

αζηήζεςκ, ζειζκανίςκ η.θπ. 

ζμκ αθμνά ημ επίπεδμ ηςκ πνμπηοπζαηχκ θμζηδηχκ πμο εββνάθμκηαζ ζημ Σιήια, πνέπεζ κα 

ακαβκςνζζεεί υηζ ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ αοηυ ημ επίπεδμ είκαζ αλζμζδιείςηα ορδθυηενμ. Αοηυ 

μθείθεηαζ ηονίςξ ζημ αολδιέκμ εκδζαθένμκ πμο παναηδνείηαζ βζα θμίηδζδ ζηα Παζδαβςβζηά 
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Σιήιαηα εκ βέκεζ, ηονίςξ θυβς ηςκ κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ πμο πνμέηορακ ιε ηδ εεζιμεέηδζδ 

ημο μθμήιενμο ζπμθείμο ηαζ ιε ηδκ αηυια πζμ πνυζθαηδ εεζιμεέηδζδ ηδξ οπμπνεςηζηήξ 

θμίηδζδξ υθςκ ηςκ παζδζχκ δθζηίαξ 5-6 εηχκ ζηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ.  

ΗΓ) Ζ ένεοκα βζα ηζξ ζπμοδέξ ζημ Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακ/ιίμο Κνήηδξ ςθέθζιμ εα είκαζ κα 

πνμπςνήζεζ ηαζ ζηδ ζφβηνζζδ ηςκ ζημζπείςκ πμο ζογδηήεδηακ ιε ηα ακηίζημζπα άθθςκ 

Π.Σ.Π.Δ. ηδξ πχναξ αθθά ηαζ ακηίζημζπςκ ζδνοιάηςκ άθθςκ πςνχκ, ζδζαίηενα πςνχκ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Οζ ζοβηνίζεζξ αοηέξ, ιε δεδμιέκεξ ηζξ δζαθμνέξ πμο μθείθμκηαζ ζηδκ 

αηαδδιασηή εθεοεενία ηςκ Σιδιάηςκ ηαζ ηζξ ζδζαίηενεξ ημζκςκζηέξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ 

ζδζαζηενυηδηεξ ηάεε πχναξ, εα μδδβήζμοκ ζε εκδζαθένμκηα ζοιπενάζιαηα. 

ΗΔ) Σμ Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακ/ιίμο Κνήηδξ είκαζ δζαηεεεζιέκμ κα ζοκεπίζεζ ηδκ εζςηενζηή 

αλζμθυβδζδ ημο δζδαηηζημφ ηαζ ενεοκδηζημφ ένβμο ημο ακαπηφζζμκηαξ ηαζ δζεονφκμκηαξ 

πεναζηένς ηδ ζπεηζηή δζαδζηαζία υζμκ αθμνά υνβακα ηαζ πθδεοζιμφξ ένεοκαξ, ακ θάαεζ ηδ 

ζπεηζηή αμήεεζα ζε ακενχπζκμ δοκαιζηυ ηαζ μζημκμιζημφξ πυνμοξ. ε αοηή ηδκ αλζμθυβδζδ εα 

θδθεμφκ δεδμιέκα απυ πμζηζθία πδβχκ υπςξ: βναπηά ηεηιήνζα, ενςηδιαημθυβζα ηαζ 

ζοκεκηεφλεζξ ιε θμζηδηέξ, δζδάζημκηεξ, παθαζμφξ απμθμίημοξ, εηπαζδεοηζημφξ πμο ειπθέημκηαζ 

ζηζξ Γζδαηηζηέξ Αζηήζεζξ ημο Σιήιαημξ. Δίκαζ πνήζζιμ κα ελεηαζημφκ δ ημζκςκζημμζημκμιζηή 

πνμέθεοζδ ηςκ θμζηδηχκ, δ επζεοιία ημοξ βζα ζπμοδέξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ 

ηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ Σιήια, μζ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηαηά ηζξ ζπμοδέξ ημοξ, δ 

ζηακμπμίδζή ημοξ απυ αοηέξ, ηα ζπεηζηά εκδζαθένμκηά ημοξ, μζ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημοξ 

δζδάζημκηεξ. Σα ζπεηζηά απμηεθέζιαηα εα αμδεήζμοκ ημ Σιήια κα βκςνίζεζ ηαθφηενα ημκ 

εαοηυ ημο, κα πνμβναιιαηίζεζ επζηοπέζηενα ηδ ζηεθέπςζή ημο, ημ δζδαηηζηυ ηαζ ενεοκδηζηυ ημο 

ένβμ. 

ΗΣ) Σέθμξ, πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ηαζ μ πνυζθαηα εεζιμεεηδιέκμξ «ηεηναεηήξ αηαδδιασηυξ-

ακαπηολζαηυξ πνμβναιιαηζζιυξ» ηςκ πακεπζζηδιζαηχκ Σιδιάηςκ (άνενμ 5 ημο Νυιμο 

3549/2007) δεκ είκαζ δοκαηυ κα εκενβμπμζδεεί ηαζ κα θεζημονβήζεζ εφθμβα, υζμ ηαθή δζάεεζδ 

ηαζ ακ επζδείλμοκ ηα εθθδκζηά Α.Δ.Η., εάκ ελαημθμοεήζεζ κα οπάνπεζ ημ ηενάζηζμ πάζια 

ακάιεζα ζηζξ αδήνζηεξ ακάβηεξ ηαζ ζηδκ ηάθορή ημοξ, αθθά ηαζ ακάιεζα ζημκ πνμβναιιαηζζιυ 

ηαζ ζηδ βναθεζμηναηζηή ηαεοζηένδζδ οθμπμίδζήξ ημο. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

 
ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ην Παξάξηεκα απηό παξαηίζεληαη νη Πίλαθεο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζπγθεληξώζεθαλ  από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

 
Πίλαθαο Α1. πεηζηέξ ζοπκυηδηεξ  (%) ηςκ απυρεςκ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζημ Π.Σ.Π.Δ. Πακ/ιίμο 

Κνήηδξ ακαθμνζηά ιε ημ Πνυβναιια Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ ημο Σιήιαημξ 

Δξσηήζεηο Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Πάξα 
πνιχ 

Γελ  
απάληεζαλ 

Πόζν ηθαλνπνηεηηθό είλαη ην 

Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ 
0 0 31 37,9 27,6 3,4 
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πνπδώλ ζε ζρέζε πξνο ηελ 

επαγγεικαηηθή πξνεηνηκαζία θαη 

ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο 

ησλ απνθνίησλ καο; 

Δθαξκόδεηε ζηα καζήκαηά 

ζαο πνιιαπινύο (ζε είδνο θαη 

ρξόλν) ηξόπνπο αμηνιόγεζεο 

ησλ θνηηεηώλ; Αλ λαη, 

θαηαγξάςηε ηνπο. 

10,3 10,3 13,8 34,5 10,3 20,7 

Πόζν δηαθαλήο είλαη ε 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ 

θνηηεηώλ; 

0 0 13,8 27,6 51,7 6,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο Α2. πεηζηέξ ζοπκυηδηεξ  (%) ηςκ απυρεςκ ηςκ δζδαζηυκηςκ – οπεοεφκςκ βζα ηδ 

Γζδαηηζηή Άζηδζδ ζημ Π.Σ.Π.Δ. Πακ/ιίμο Κνήηδξ ακαθμνζηά ιε αοηήκ 

Δξσηήζεηο Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Πάξα 
πνιχ 

Äåí  
áðÜíôçóáí 

Πόζν ηθαλνπνηεηηθά 

θξίλεηε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ δηδαθηηθώλ 

αζθήζεσλ; 

0 3,4 6,9 13,8 3,4 72,4 

Πόζν επηηπρήο είλαη ε 

εμνηθείσζε ησλ 

αζθνπκέλσλ κε ην 

πεξηβάιινλ ησλ 

λεπηαγσγείσλ; 

0 3,4 3,4 6,9 13,8 72,4 

Πόζν ηθαλνπνηεηηθό είλαη ην 

δίθηπν δηαζύλδεζεο ηνπ 

Σκήκαηνο κε θνηλσληθνύο, 

πνιηηηζηηθνύο ή 

παξαγσγηθνύο θνξείο κε 

ζθνπό ηε δηδαθηηθή άζθεζε 

ησλ θνηηεηώλ; 

0 6,9 3,4 10,3 0 79,3 
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Πόζν ζηελή είλαη ε 

ζπλεξγαζία θαη ε επαθή 

κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ / 

επνπηώλ ηνπ Σκήκαηνο θαη 

ησλ λεπηαγσγώλ ή άιισλ 

θνξέσλ εθηέιεζεο ηεο 

δηδαθηηθήο άζθεζεο; 

0 3,4 3,4 6,9 13,8 72,4 

 
 

Πίλαθαο Α3. πεηζηέξ ζοπκυηδηεξ  (%) ηςκ απυρεςκ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζημ Π.Σ.Π.Δ. Πακ/ιίμο 

Κνήηδξ ακαθμνζηά ιε ημ Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ ημο Σιήιαημξ 

Δξσηήζεηο Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Πάξα πνιχ Γελ 
απάληεζαλ 

Πόζν αληαπνθξίλεηαη ην 

ΠΜ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ 

Σκήκαηνο; 

0 0 3,4 34,5 20,7 41,7 

Πόζν αληαπνθξίλεηαη ην 

ΠΜ ζηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο; 

0 0 6,9 44,8 6,9 41,3 

Πόζν επαξθείο είλαη νη 

δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο 

θαη αλαζεώξεζεο ηνπ 

ΠΜ; 

0 0 20,7 6,9 20,7 51,7 

Δάλ δηδάμαηε ή 

δηδάζθεηε ηώξα ζην 

ΠΜ, πόζν 

ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ 

δηδαζθόλησλ; 

0 3,4 0 10,3 17,2 69 

Πόζν δηαθαλήο είλαη ε 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 

ησλ κεηαπηπρηαθώλ 

θνηηεηώλ; 

0 3,4 0 6,9 24,1 65,5 

Πόζν δηαθαλήο είλαη ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη 

εμέηαζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο 

κεηαπηπρηαθήο 

εξγαζίαο; 

0 0 0 3,4 20,7 75,9 

Πόζν ηθαλνπνηεηηθή 

είλαη ε δηαδηθαζία 

επηινγήο ησλ 

κεηαπηπρηαθώλ 

θνηηεηώλ; 

0 0 13,8 6,9 31 48,2 

 

 

Πίλαθαο Α4. πεηζηέξ ζοπκυηδηεξ  (%) ηςκ απυρεςκ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζημ Π.Σ.Π.Δ. Πακ/ιίμο 

Κνήηδξ ακαθμνζηά ιε ημ Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ ημο Σιήιαημξ 

   

Δξσηήζεηο Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Πάξα πνιχ Γελ 
απάληεζαλ 

Πόζν αληαπνθξίλεηαη ην 0 0 3,4 34,5 20,7 41,7 
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ΠΜ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ 

Σκήκαηνο; 

Πόζν αληαπνθξίλεηαη ην 

ΠΜ ζηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο; 

0 0 6,9 44,8 6,9 41,3 

Πόζν επαξθείο είλαη νη 

δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο 

θαη αλαζεώξεζεο ηνπ 

ΠΜ; 

0 0 20,7 6,9 20,7 51,7 

Δάλ δηδάμαηε ή 

δηδάζθεηε ηώξα ζην 

ΠΜ, πόζν 

ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ 

δηδαζθόλησλ; 

0 3,4 0 10,3 17,2 69 

Πόζν δηαθαλήο είλαη ε 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 

ησλ κεηαπηπρηαθώλ 

θνηηεηώλ; 

0 3,4 0 6,9 24,1 65,5 

Πόζν δηαθαλήο είλαη ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη 

εμέηαζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο 

κεηαπηπρηαθήο 

εξγαζίαο; 

0 0 0 3,4 20,7 75,9 

Πόζν ηθαλνπνηεηηθή 

είλαη ε δηαδηθαζία 

επηινγήο ησλ 

κεηαπηπρηαθώλ 

θνηηεηώλ; 

0 0 13,8 6,9 31 48,2 

 

 
Πίλαθαο Α5. πεηζηέξ ζοπκυηδηεξ  (%) ηςκ δζδαηηζηχκ ιεευδςκ πμο εθανιυγμοκ μζ  

δζδάζημκηεξ ζημ Π.Σ.Π.Δ. Πακ/ιίμο Κνήηδξ 

Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηηθέο κεζόδνπο 

ρξεζηκνπνηείηε; (Μπνξείηε 

λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξεο 

από κία απαληήζεηο). 

Α) 
Γηά-
ιεμε 

Β) 
Δξγαζηεξηαθή  

δηδαζθαιία 

Γ) 
Γηεξεπλεηηθή 
κε νκάδεο 

Γ) 
Σπλδπα- 

ζηηθή 

Δ) 
Άιιε: 

Γελ 
απάληε-

ζαλ 

Óå ðïóïóôÜ %: 65,5 48,3 27,6 51,7 27,6 0 

 

Πίλαθαο Α6. πεηζηέξ ζοπκυηδηεξ  (%) ηςκ απυρεςκ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζημ Π.Σ.Π.Δ. Πακ/ιίμο 

Κνήηδξ ακαθμνζηά ιε γδηήιαηα ελεηάζεςκ 

Δξσηήζεηο Α) 0%-25% Β) 26%-50% Γ) 51%-75% Γ) 76%-100% Γελ 
απάληεζαλ 

Πνην είλαη ην πνζνζηό ησλ 

θνηηεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζαο εμεηάζεηο ησλ 

καζεκάησλ ζαο; 

0 10,3 27,6 55,2 6,9 

Πνηα είλαη ηα πνζνζηά 

επηηπρίαο ησλ θνηηεηώλ 

ζηηο εμεηάζεηο ησλ 

0 0 48,3 41,4 10,3 
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καζεκάησλ ζαο; 

 

Πίλαθαο Α7. πεηζηέξ ζοπκυηδηεξ  (%) ηςκ απυρεςκ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζημ Π.Σ.Π.Δ. Πακ/ιίμο 

Κνήηδξ ακαθμνζηά ιε ηδκ μνβάκςζδ ηαζ εθανιμβή ημο δζδαηηζημφ ένβμο 

Δξσηήζεηο Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Πάξα πνιχ Γελ 
απάληεζαλ 

ε πνην βαζκό ηεξείηε 

ην σξνιόγην 

πξόγξακκα ησλ 

καζεκάησλ; 

0 0 0 20,7 79,3 0 

Δίλαη νξζνινγηθή ε 

νξγάλσζε θαη ε δνκή 

ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο 

καζεκάησλ; 

0 0 13,8 27,6 51,7 6,9 

 

 

Πίλαθαο Α8. πεηζηέξ ζοπκυηδηεξ  (%) ηςκ απυρεςκ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζημ Π.Σ.Π.Δ. Πακ/ιίμο 

Κνήηδξ ακαθμνζηά ιε ηα  ιέζα ηαζ ηζξ οπμδμιέξ ημο δζδαηηζημφ ένβμο 

Δξσηήζεηο Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Πάξα  
πνιχ 

Γελ 
απάληεζαλ 

Πόζν αληαπνθξίλεηαη ην 

ΠΓ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ 

Σκήκαηνο; 

0 0 6,9 20,7 17,2 55,2 

Πόζν αληαπνθξίλεηαη ην 

ΠΓ ζηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο; 

0 0 17,2 13,8 13,8 55,2 

Δίλαη επαξθείο νη 

δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο 

θαη αλαζεώξεζεο ηνπ ΠΓ; 

0 0 10,3 20,7 10,3 58,6 

Πόζν δηαθαλήο είλαη ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη 

εμέηαζεο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο; 

0 0 3,4 6,9 13,8 75,9 

 
Πίλαθαο Α9. πεηζηέξ ζοπκυηδηεξ  (%) ηςκ απυρεςκ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζημ Π.Σ.Π.Δ. Πακ/ιίμο 

Κνήηδξ ακαθμνζηά ιε ηα  ιέζα ηαζ ηζξ οπμδμιέξ ημο ενεοκδηζημφ ένβμο 

Δξσηήζεηο Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Πάξα πνιχ Γελ 
απάληεζαλ 

Πόζν επαξθείο θαη 

θαηάιιεινη είλαη νη 

ρώξνη ησλ εξεπλεηηθώλ 

εξγαζηεξίσλ ηνπ 

Σκήκαηόο καο; 

0 3,4 20,7 37,9 6,9 31 

Πόζν επαξθήο θαη 

θαηάιιεινο είλαη ν 

εξγαζηεξηαθόο 

εμνπιηζκόο; 

0 3,4 24,1 34,5 3,4 34,5 

Θεσξείηε όηη νη 

δηαζέζηκεο ππνδνκέο 

θαιύπηνπλ ηεο αλάγθεο 

0 3,4 34,5 34,5 0 27,6 
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ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο; 

Πόζν εληαηηθή ρξήζε 

γίλεηαη ησλ εξεπλεηηθώλ 

ππνδνκώλ; 

3,4 3,4 24,1 31 6,9 31 

 
 

Πίλαθαο Α10. πεηζηέξ ζοπκυηδηεξ  (%) ηςκ απυρεςκ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζημ Π.Σ.Π.Δ. Πακ/ιίμο 

Κνήηδξ ακαθμνζηά ιε ηζξ δζμζηδηζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ οπμδμιέξ.  

Δξσηήζεηο Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Πάξα 
πνιχ 

Γελ 
απάληεζαλ 

Πόζν απνηειεζκαηηθέο ζεσξείηε 

πσο είλαη νη παξερόκελεο 

ππεξεζίεο θαη ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηηο Γξακκαηείαο ηνπ 

Σκήκαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ αλαγθώλ ηνπ δηδαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ θαη ησλ θνηηεηώλ; 

0 0 0 38 62 0 

Πόζν ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο 

αλάγθεο ζαο είλαη ε νξγάλσζε 

θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο 

Βηβιηνζήθεο; 

0 0 6,9 27,6 62 3,4 

Πόζν απνηειεζκαηηθέο είλαη νη 

ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεπηθνηλσληώλ ηνπ Σκήκαηνο; 

0 0 24,1 58,6 17,2 0 

Πόζν επαξθήο είλαη ε 

Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

καο ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθό 

ζαο αληηθείκελν; 

3,4 17,2 27,6 44,8 3,4 3,4 

Πόζν επαξθήο είλαη ν 

θνηλόρξεζηνο ηερληθόο 

εμνπιηζκόο; 

3,4 6,9 37,9 44,8 6,9 0 

Πόζν επαξθείο είλαη νη ρώξνη θαη 

ν εμνπιηζκόο ησλ εξγαζηεξίσλ; 

3,4 3,4 34,5 37,9 6,9 13,8 

Πόζν ηθαλνπνηεηηθή ζεσξείηε ηε 

ζηειέρσζε ησλ εξγαζηεξίσλ; 

17,2 31 24,1 13,8 3,4 10,3 

Πόζν θαηάιιειν είλαη ην 

γξαθείν ηεο; 

0 6,9 24,1 20,7 48,3 0 

Πόζν επαξθήο είλαη ν ρώξνο ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο; 

3,4 6,9 6,9 51,7 31 0 

Πόζν επαξθήο θαη θαηάιιεινο 

είλαη ν ρώξνο ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ; 

0 10,3 10,3 41,4 17,2 20,7 

Πόζν επαξθείο είλαη νη 

ππνδνκέο ΑΜΔΑ; 

27,6 27,6 10,3 13,8 0 20,7 

Πόζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε 

πξόζβαζή ζαο ζηηο ππνδνκέο 

θαη ζηνλ εμνπιηζκό ηνπ 

Ιδξύκαηνο; 

0 10,3 27,6 37,9 17,2 6,9 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 
 
ην Παξάξηεκα απηό παξαηίζεηαη ην Δξσηεκαηνιόγην πνπ δηαλεκήζεθε ζηνπο 

δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο (κέιε Γ.Δ.Π., Δ.Δ.ΓΗ.Π. θαη ζπκβαζηνύρνπο κε ην Π.Γ. 407/80) 

ζηηο 30-11-2007, θαζώο θαη ην Απνγξαθηθό Γειηίν πνπ ζπκπιήξσζαλ νη δηδάζθνληεο ηόζν 

γηα ηα δύν καζήκαηα ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ 2007-2008 όζν θαη γηα ηα δύν καζήκαηα ηνπ 

εαξηλνύ εμακήλνπ 2008. 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

ΓΙΑ ΣΑ ΜΔΛΗ Γ.Δ.Π., Δ.Δ.ΓΙ.Π., ΤΜΒΑΙΟΤΥΟΤ Π.Γ. 407/80 

 

Παλεπηζηήκην:  

Σρνιή:  

Τκήκα:  

Όλνκα θαη ηίηινο δηδάζθνληνο: 
 

 

Δπηζηεκνληθή εηδίθεπζε:  

Τίηινη θαη θσδηθνί 
δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ 
(Αθαδ. έηνο 2007-2008): 

 

Οδεγίεο: 
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Τν παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην ΓΔΝ απνηειεί απνηίκεζε αηνκηθψλ επηδφζεσλ. Σην 
πηλαθάθη: 

 φπνπ 1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=κέηξηα, 4=αξθεηά, 5= πάξα πνιχ. 
 

Δξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ ζα απαληεζνχλ ζε μερσξηζηφ ραξηί. 
Παξαθαιψ λα αληαπνθξηζείηε ζε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο! 
 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ 

 

Ι. Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ 

 
Ανηαπόκπιζη ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών  
ζηοςρ ζηόσοςρ ηος Τμήμαηορ και ηιρ ανάγκερ ηηρ κοινυνίαρ. 

1. Πφζν ηθαλνπνηεηηθφ είλαη ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζε ζρέζε πξνο ηελ 
επαγγεικαηηθή πξνεηνηκαζία θαη ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ 
απνθνίησλ καο;   

Το εξεηαζηικό ζύζηημα. 
2. Δθαξκφδεηε ζηα καζήκαηά ζαο πνιιαπινχο (ζε είδνο θαη ρξφλν) 

ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Αλ λαη, θαηαγξάςηε ηνπο.  
3. Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 
 
4. Πξέπεη λα βαζκνινγνχληαη απζηεξφηεξα νη θνηηεηέο καο;  
 
 

Διεθνήρ διάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών. 
5. Έρεηε ζπλάςεη θάπνηα ζπκθσλία δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ 

εμσηεξηθνχ; Αλ λαη, γξάςηε πνηεο.      
 

Διδακηική άζκηζη ηυν θοιηηηών. 
Αλ αζρνιείζηε κε ηε δηδαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ: 
6. Πφζν ηθαλνπνηεηηθά θξίλεηε ηα απνηειέζκαηα ησλ δηδαθηηθψλ 

αζθήζεσλ;  
7. Πφζν επηηπρήο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ αζθνπκέλσλ κε ην 

πεξηβάιινλ ησλ λεπηαγσγείσλ;  
8. Πφζν ηθαλνπνηεηηθφ είλαη ην δίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ Τκήκαηνο κε 

θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο ή παξαγσγηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε δηδαθηηθή 
άζθεζε ησλ θνηηεηψλ;  

9. Πφζν ζηελή είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε επαθή κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ / επνπηψλ ηνπ 
Τκήκαηνο θαη ησλ λεπηαγσγψλ ή άιισλ θνξέσλ εθηέιεζεο ηεο δηδαθηηθήο 
άζθεζεο;  

 

ΙΙ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (ΠΜ) 
10. Πφζν αληαπνθξίλεηαη ην ΠΜΣ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Τκήκαηνο;  

 
11. Πφζν αληαπνθξίλεηαη ην ΠΜΣ ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο;  
12. Πφζν επαξθείο είλαη νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο 

ηνπ ΠΜΣ;      
13. Δάλ δηδάμαηε ή δηδάζθεηε ηψξα ζην ΠΜΣ, πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ;  
Το εξεηαζηικό ζύζηημα. 

Δάλ δηδάμαηε ή δηδάζθεηε ηψξα ζην ΠΜΣ: 
14. Δθαξκφδεηε πνιιαπινχο (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνπο αμηνιφγεζεο 

ησλ θνηηεηψλ;  

15. Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ;  
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Ναη Όρη 

1 2 3 4 5 
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16. Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο 
δηπισκαηηθήο-κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο;     

 
Επιλογή ηυν μεηαπηςσιακών θοιηηηών. 

17. Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηα-
πηπρηαθψλ θνηηεηψλ;    
  

ΙΙΙ. Πξόγξακκα Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ (ΠΓ) 
18. Πφζν αληαπνθξίλεηαη ην ΠΓΣ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Τκήκαηνο;   
19. Πφζν αληαπνθξίλεηαη ην ΠΓΣ ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο;  
 
20. Δίλαη επαξθείο νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο  
    ηνπ ΠΓΣ;     

Εξεηαζηικό ζύζηημα. 
Δάλ επνπηεχζαηε ή επνπηεχεηε ηψξα θάπνηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα: 
21. Δθαξκφδεηε θνηλέο (κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ) δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 
22. Παξέρεηε θάπνηα θίλεηξα ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλή «Θεξηλά Πξνγξάκκαηα» (summer schools), δηεζλή 
εξεπλεηηθά ζπλέδξηα, ππνβνιή άξζξσλ ζε έγθξηηα πεξηνδηθά, θιπ.;  

23. Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο  
ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο;    
 

2. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

 
Αποηελεζμαηικόηηηα ηος διδακηικού πποζυπικού. 

24. Πφζν ηθαλνπνηεηηθή ζεσξείηε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο  
ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο;      
  

Ποιόηηηα και αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ. 
25. Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ρξεζηκνπνηείηε; (Μπνξείηε λα επηιέμεηε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο). 

Α) Γηάιεμε Β) 
Δξγαζηεξηαθή   
     δηδαζθαιία 

Γ) Γηεξεπλεηηθή 
κε  
     νκάδεο 

Γ) Σπλδπαζηηθή Δ) Άιιε: 

26. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ 
ζαο;  

 
27. Πνηα είλαη ηα 

πνζνζηά επηηπρίαο ησλ 
θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ 
καζεκάησλ ζαο;  
 

Οπγάνυζη και εθαπμογή ηος διδακηικού έπγος. 
28. Σε πνην βαζκφ ηεξείηε ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ;  
 
29. Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη ε δνκή ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ;  
 
30. Γηδάζθεηε θάπνηα καζήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή 

επξχηεξν γλσζηηθφ ζαο πεδίν;  
 

Εκπαιδεςηικά βοηθήμαηα. 
31. Πνηα είδε βνεζεκάησλ πξνζθέξεηε ή αλαθέξεηε ζηνπο θνηηεηέο; (Μπνξείηε λα 

επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο). 

Α) Βηβιία Β) Σεκεηψζεηο Γ) Υιηθφ ζε Γ) Σπλδπαζκφο ησλ 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Α) 0%-25% Β) 26%-50% Γ) 51%-75% Γ) 76-100% 

Α) 0%-25% Β) 26%-50% Γ) 51%-75% Γ) 76-100% 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Ναη Όρη 
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ηζηνζειίδεο παξαπάλσ 

 
32. Πνην κέξνο ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα;  
 
 
33. Παξέρεηε 

βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ;  
 

 
Μέζα και ςποδομέρ. 

34. Πφζν επαξθείο θαη θαηάιιειεο είλαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο;  
 
35. Πφζν επαξθήο θαη θαηάιιεινο είλαη ν ππνζηεξηθηηθφο  

εμνπιηζκφο ηνπο;       
36. Πφζν επαξθή θαη θαηάιιεια είλαη ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα;  
 
37. Πφζν επαξθήο θαη θαηάιιεινο είλαη ν εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο;  
 
 38. Πφζν επαξθνχλ ηα κέιε Δ.Τ.Δ.Π. ηνπ Τκήκαηφο καο; 

  
 
39. Φξεζηκνπνηείηε Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) ζηα καζήκαηά 

ζαο;  
 
40. Φξεζηκνπνηείηε ΤΠΔ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ;   
 
41. Φξεζηκνπνηείηε ΤΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο θνηηεηέο; 

 
Αναλογία διδαζκόνηυν/διδαζκομένυν και η μεηαξύ ηοςρ ζςνεπγαζία. 

42. Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε αλαινγία δηδαζθφλησλ / δηδαζθνκέλσλ 
ζηα καζήκαηά ζαο;  

43. Έρεηε αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο 
θνηηεηέο;  

44. Τεξείηε ηηο αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ;  
 
45. Αμηνπνηνχλ νη θνηηεηέο ηηο ψξεο γξαθείνπ ζαο; 
 

 
Σύνδεζη ηηρ διδαζκαλίαρ με ηην έπεςνα. 

46. Μεζνδεχεηε ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζαο ζηελ εξεπλεηηθή 
δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο);  

 
47. Παξέρεηε ζηνπο θνηηεηέο ζαο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά 

έξγα; 
 

Σςνεπγαζίερ με εκπαιδεςηικά κένηπα ηος εζυηεπικού και ηος εξυηεπικού  
και με ηο κοινυνικό ζύνολο. 

48. Σπλεξγάδεζηε κε θάπνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ;  
 
49. Σπλεξγάδεζηε κε θάπνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ;  
 
50. Έρεηε αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο κε 

ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο θνηλσληθνχο θνξείο;  
 

 
Κινηηικόηηηα ηος διδακηικού πποζυπικού και ηυν θοιηηηών. 

Α) 0%-25% Β) 26%-50% Γ) 51%-75% Γ) 76-100% 

Ναη Όρη 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

1 2 3 4 5 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 
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51. Έρεηε ζπλάςεη θάπνηεο ζπκθσλίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
θηλεηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ή/θαη ησλ θνηηεηψλ;  

 
52. Έρεηε κεηαθηλεζεί πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην πιαίζην αθαδεκανθψλ / 

εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;  
 
53. Πφζν ηθαλνπνηεηηθή ζεσξείηε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ 

Γηεζλψλ / Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο;  
54. Έρεηε θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο;  
 
55. Έρεηε ππνζηεξίμεη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν θάπνηνπο 

εηζεξρφκελνπο απφ άιια Ηδξχκαηα θνηηεηέο;  
 
56. Θεσξείηε φηη πξνσζείηαη επαξθψο ζην Τκήκα καο ε ηδέα ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ 

θαη κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο 
γεληθφηεξα;  
 
 
 
 

3. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

 
Επεςνηηικά ππογπάμμαηα και έπγα πος εκηελούνηαι ζηο Τμήμα. 

Καηαγξάςηε ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο 
ζπκκεηείραηε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 

57. Σπκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη κεηαδηδαθηνξηθνί 
εξεπλεηέο ζηα αλσηέξσ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα;  
 

Επεςνηηικέρ ςποδομέρ. 
58. Πφζν επαξθείο θαη θαηάιιεινη είλαη νη ρψξνη ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ ηνπ Τκήκαηφο καο;      
 
59. Πφζν επαξθήο θαη θαηάιιεινο είλαη ν εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο; 
60. Θεσξείηε φηη νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο;    
61. Πφζν εληαηηθή ρξήζε γίλεηαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ;   

 
 
 

Επιζηημονικέρ δημοζιεύζειρ ηυν μελών ΔΕΠ ηος Τμήμαηορ  

 [Να απαληεζεί κόλν από ηα κέιε Γ.Δ.Π.] 
 

62. Α) Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ: 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

1 2 3 4 5 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

1 2 3 4 5 

Ναη Όρη 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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 Βηβ
ιία/
κνλ
νγξ
αθί
εο 

Δπη
ζηε
κνλ
ηθά 
πεξ
ηνδη
θά 
κε 

θξηη
έο 

Δπη
ζηε
κνλ
ηθά 
πεξ
ηνδη
θά 
ρσ
ξίο 
θξηη
έο 

Πξ
αθηη
θά 
ζπλ
εδξί
σλ 
κε 

θξηη
έο 

Πξ
αθηη
θά 
ζπλ
εδξί
σλ 
ρσ
ξίο 
θξηη
έο 

Κεθ
άια
ηα 
ζε 

ζπι
ινγη
θνχ
ο 

ηφκ
νπο 

Ά
ι
ι
ε
ο
 
ε
ξ
γ
α
ζ
ί
ε
ο 

Αλαθνηλψ
ζεηο ζε 
επηζη. 

ζπλέδξηα 
(κε 

θξηηέο) 
ρσξίο 

πξαθηηθά 

Αλαθνηλ
ψζεηο ζε 

επηζη. 
ζπλέδξηα 
(ρσξίο 
θξηηέο) 
ρσξίο 

πξαθηηθά 

Ά
ι
ι
α
  

2007           

2006           

2005           

2004           

2003           

Πξηλ ην 
2003 

          

Σχλνιν           

 
Επεξηγήζειρ: Άιια                
     

 
Β) Αλαθέξεηε ζε μερσξηζηφ ραξηί ηηο δεκνζηεχζεηο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ζχκθσλα κε ηελ 
παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε (Α). 
Γ) Αλαθέξεηε ζε μερσξηζηφ ραξηί ηηο δεκνζηεχζεηο πξηλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζχκθσλα κε ηελ 
παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε (Α). 
 
 

Αναγνώπιζη ηηρ έπεςναρ πος γίνεηαι ζηο Τμήμα από ηπίηοςρ. 

[Να απαληεζεί κόλν από ηα κέιε Γ.Δ.Π.] 
63. Πφζεο εηεξναλαθνξέο (citations) ππάξρνπλ ζε δεκνζηεχζεηο ζαο θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία;   
64. Πφζεο εηεξναλαθνξέο (citations) ππάξρνπλ ζε δεκνζηεχζεηο ζαο πξηλ ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία; 
65. Πφζεο βηβιηνθξηζίεο γηα βηβιία ζαο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;  
66. Πφζεο βηβιηνθξηζίεο γηα βηβιία ζαο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά πξηλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;  
67. Πφζεο ήηαλ νη ζπκκεηνρέο ζαο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία; Να γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ.  
 
 

68. Πφζεο ήηαλ νη ζπκκεηνρέο ζαο ζε επηηξνπέο 
επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ πξηλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Να γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη 
δηεζλψλ ζπλεδξίσλ.  

 
 

69. Πφζεο είλαη νη ζπκκεηνρέο ζαο ζε ζπληαθηηθέο 
επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Να γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ 

 

 

 

 

 

Σε ειιεληθά ζπλέδξηα: Σε δηεζλή ζπλέδξηα: 

Σε ειιεληθά ζπλέδξηα: Σε δηεζλή ζπλέδξηα: 

Σε ειιεληθά πεξηνδηθά: Σε δηεζλή πεξηνδηθά: 
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ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ πεξηνδηθψλ.  
 
 
70. Πφζεο είλαη νη ζπκκεηνρέο ζαο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ 

πξηλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Να γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ πεξηνδηθψλ.  

 
71. Πφζεο θνξέο πξνζθιεζήθαηε απφ άιινπο αθαδεκατθνχο / εξεπλεηηθνχο θνξείο γηα 

δηαιέμεηο/παξνπζηάζεηο θιπ. θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;   
72. Πφζεο θνξέο πξνζθιεζήθαηε απφ άιινπο αθαδεκατθνχο / εξεπλεηηθνχο 

θνξείο γηα δηαιέμεηο/παξνπζηάζεηο θιπ. πξηλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 
73. Έρεηε δηαηειέζεη θξηηήο ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ; Αλ λαη, πφζεο θνξέο; 

 
Επεςνηηικέρ ζςνεπγαζίερ ηος Τμήμαηορ. 

 Έρεηε θάπνηεο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο  
 74. κε άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο;  

 75. κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ;  
  
 76. κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ;  

 
 77. θακία  

 
 

Μιζθολογική ικανοποίηζη. 
78. Πφζν ηθαλνπνηεηηθφ ζεσξείηε ην κηζζφ ζαο ζε ζρέζε πξνο ην έξγν 

πνπ πξνζθέξεηε;  
79. Πφζν ηθαλνπνηεηηθφ ζεσξείηε ην κηζζφ ζαο ζε ζρέζε πξνο ηα 

πξνζφληα ζαο;  
 
 

Διακπίζειρ και βπαβεία επεςνηηικού έπγος πος έσοςν απονεμηθεί ζε μέλη ηος Τμήμαηορ. 

[Να απαληεζεί κόλν από ηα κέιε Γ.Δ.Π.] 
80. Σε ηη επίπεδν ζαο έρνπλ απνλεκεζεί βξαβεία ή/θαη δηαθξίζεηο;  
 (α) ζε επίπεδν αθαδεκατθήο κνλάδαο  
 
 (β) ζε επίπεδν Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο  
 
 (γ) ζε εζληθφ επίπεδν 
 
 (δ) ζε δηεζλέο επίπεδν 
 

 (ε) ζε θαλέλα  
 
– Σαο έρνπλ απνλεκεζεί θάπνηνη ηηκεηηθνί ηίηινη (επίηηκνη δηδάθηνξεο, επηζθέπηεο 

θαζεγεηέο, αθαδεκατθνί, αληεπηζηέιινληα κέιε αθαδεκηψλ θιπ.) απφ άιια ηδξχκαηα; Αλ λαη, 
πνηνη είλαη απηνί; 

 
Σςμμεηοσή ηυν θοιηηηών ζηην έπεςνα. 

81. Σπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ζαο  
α) πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο;  

 
β) κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο;  

 
γ) ππνςήθηνη δηδάθηνξεο;  

Σε ειιεληθά πεξηνδηθά: Σε δηεζλή πεξηνδηθά: 

 

 

 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 
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4. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΔ 

 
Αποηελεζμαηικόηηηα ηυν διοικηηικών και ηεσνικών ςπηπεζιών. 

82. Πφζν απνηειεζκαηηθέο ζεσξείηε πσο είλαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην σξάξην 
ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Τκήκαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ 
ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ; 

83. Πφζν ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο αλάγθεο ζαο είλαη ε νξγάλσζε θαη ην 
σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο;      

84. Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο 
πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Τκήκαηνο;    

    
Υποδομέρ πάζηρ θύζευρ πος σπηζιμοποιεί ηο Τμήμα. 

85. Πφζν επαξθήο είλαη ε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο ζε 
ζρέζε κε ην γλσζηηθφ ζαο αληηθείκελν;  

86. Πφζν επαξθήο είλαη ν θνηλφρξεζηνο ηερληθφο εμνπιηζκφο;  
 

87. Πφζν επαξθείο είλαη νη ρψξνη θαη ν εμνπιηζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ;  
 
88. Πφζν ηθαλνπνηεηηθή ζεσξείηε ηε ζηειέρσζε ησλ εξγαζηεξίσλ; 
 
89. Πφζν θαηάιιειν είλαη ην γξαθείν ζαο;   
  
90. Πφζν επαξθήο είλαη ν ρψξνο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Τκήκαηνο; 

  
 

91. Πφζν επαξθήο θαη θαηάιιεινο είλαη ν ρψξνο ησλ ζπλεδξηάζεσλ;  
 
92. Πφζν επαξθείο είλαη νη ππνδνκέο ΑΜΔΑ;  
   
93. Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε πξφζβαζή ζαο ζηηο ππνδνκέο θαη ζηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο;   
      

Διαθάνεια και αποηελεζμαηικόηηηα ζηη σπήζη ςποδομών και εξοπλιζμού. 
94. Πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ ζρεηηθά 

κε ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπ Τκήκαηνο; 

95. Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 
ηνπ Τκήκαηνο;      

 
 
 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  
Σςμπληπώνεηαι με εςθύνη ηος κάθε διδάζκονηορ, συπιζηά για καθένα από ηα εξαμηνιαία ππο- ή και 
μεηά-πηςσιακά μαθήμαηα. Το Απογπαθικό αςηό Δεληίο θα σπηζιμεύζει για ηη ζύνηαξη ηηρ Εηήζιαρ 
Εζυηεπικήρ Έκθεζηρ καθώρ και ηηρ Έκθεζηρ Εζυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ και ΔΕΝ θα σπηζιμοποιηθεί 
για ηην αξιολόγηζη ηυν μελών ηος Εκπαιδεςηικού Πποζυπικού. 
 

Ι.  ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Παλεπηζηήκην:  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Ναη Όρη 

1 2 3 4 5 



 76 

Σρνιή:  

Τκήκα:  

Τνκέαο:  

Όλνκα δηδάζθνληνο / Βαζκίδα:  

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε:  

 

Κσδ. Αξηζκφο Μαζήκαηνο: 
 Σίηινο Μαζήκαηνο 

Ναη 
Όρη 
 
Πξνπηπρηαθφ:  

 
Μεηαπηπρηαθφ:  
Ναη 
Όρη 
 
 

 

I. ύληνκε Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

                                                                                                                                                        

* 

I. Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 
                                                                                                                                                        
*                          

* Αλ δελ θηάλεη ν ρώξνο, ζπλερίζηε ζε άιιε ζειίδα. (Απηό ηζρύεη γηα όινπο ηνπο πίλαθεο). 

 

Ι. 3 Δίδνο Μαζήκαηνο 

Σε πνην 
εμάκελν 

ζπνπδψλ 
πξνζθέξεηαη 

(1
ν
 – 8

ν
) 

Υπνρξεσηηθφ (Υ),  
Υπνρξεσηηθήο Δπηινγήο 
(ΥΔ): 

Υπνβάζξνπ (ΥΠ),  
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 
(ΔΠ),  
Γεληθψλ Γλψζεσλ (ΓΓ), 
Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 
(ΑΓ) 

Μάζεκα Κνξκνχ (ΚΟ),  
Δηδίθεπζεο (ΔΗΓ),  
Καηεχζπλζεο (ΚΑ): 

    

Ι.4 Γηδαζθαιία 

Πξνβιεπφκελεο Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο αλά εμάκελν 

Σχλνιν 
εβδνκαδηαί
σλ σξψλ 
δηδαζθαιίαο 

Γηδαθηηθ
έο 
Μνλάδε
ο 

Φξήζε 
Πνιιαπιήο 
Βηβιηνγξαθ
ίαο 
(Ναη/Όρη) 

Δξγαζία ή 
Πξφνδνο (Ναη / 
Όρη) 
Υπνρξεσηηθή / 
Πξναηξεηηθή 

Γηαιέ-
μεηο 

Δξγαζηήξη
α 

Μηθ
ξέο 
νκά
δεο 

Άιι
ε 
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Ι.5 Δλεκέξσζε – Αμηνιόγεζε 

Τν κάζεκα πεξηιακβάλεηαη 
ζηνλ  Οδεγφ Σπνπδψλ; 

(Ναη/Όρη) 
Σειίδα αλαθνξάο καζήκαηνο 

Υπάξρεη ηζηνζειίδα 
καζήκαηνο; (Ναη/Όρη) 

Γηεχζπλζε URL 

Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν 
αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο 

απφ ηνπο θνηηεηέο; (Ναη/Όρη) 

   

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

I. Γηδαθηέα Ύιε 
ΗΗ.1.1  Πφηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή / επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ηνπ 
καζήκαηνο; 

 

ΗΗ.1.2  Υπάξρεη επηθάιπςε χιεο κε άιια καζήκαηα θαη πψο ην αληηκεησπίδεηε;  

 

I. Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα 
ΗΗ.2.1  Βνεζήκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

 

ΗΗ.2.2  Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;  

 

ΗΗ.2.3  Πνην πνζνζηφ  ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα; 
 

ΗΗ.2.4  Παξέρεηε πξφζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ 
ζπγγξακκάησλ; 

 
ΗΗ.2.5  Πψο γλσζηνπνηείηε ζηνπο θνηηεηέο ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο, ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο 
θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζήο ηνπο; 

 

I. Δπηθνηλσλία & Καζνδήγεζε Φνηηεηώλ / πλεξγαζίεο  
ΗΗ.3.1  Έρεηε αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο;    
 
ΗΗ.3.2  Πψο κεζνδεχεηε ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. 
αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); 

 
 

ΗΗ.3.3  Οξγαλψλεηε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θνηηεηψλ / δηαιέμεηο 
επηζηεκφλσλ ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο, 
πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο;  

ΙΙ.4  πκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα 
Καηά ηελ εθηίκεζή ζαο, ηη πνζνζηφ θνηηεηψλ θαηά κέζν φξν παξαθνινπζεί ην ζεσξεηηθφ κέξνο 
ηνπ καζήκαηνο; 

0-20%   20-40%   40-60%   60-80%   80-100%   Γελ γλσξίδσ  

 

ΙΙ.5  Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα 
ΗΗ.5.1  Τξφπνη Αμηνιφγεζεο; 

Σεκεηψζηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
απφδνζεο ησλ θνηηεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

Δμέηαζε γξαπηή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ   

Δμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

Πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε):  

 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 

Ναη Όρη 
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Καη’ νίθνλ εξγαζία:  

Πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο:  

Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:  

Άιια * :  

* Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρφλ άιινπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο. 

 * Λακβάλνπλ νη θνηηεηέο ζπζηεκαηηθά ζρφιηα (πξνθνξηθά ή γξαπηά) ζην κέζνλ 
ηνπ εμακήλνπ; 

 
* Πψο δηαζθαιίδεηε ηε δηαθάλεηα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ; 

 

 

ΙΙΙ. ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΙΙΙ.1 Γηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή ηνπ καζήκαηνο 
ΗΗΗ.1.1  Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα: 
Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν αιθοςζών και ηος ςποζηηπικηικού 
εξοπλιζμού και ηη διαθεζιμόηηηά ηοςρ. 

 

ΗΗΗ.1.2  Δξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα: 
Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν επγαζηηπιακών σώπυν, ηος 
επγαζηηπιακού εξοπλιζμού και ηηρ διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ. 

 

ΗΗΗ.1.3  Φξεζηκνπνηείηε Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ θαη πνην; (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά) 

 

ΗΗΗ.1.4  Υπάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο απφ ηε βηβιηνζήθε 
(βηβιηνγξαθία θαη άιινη καζεζηαθνί πφξνη); 
ΗΗΗ.1.5  Πψο θξίλεηε ζπλνιηθά ηε δηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή;  
Αν η απάνηηζη είναι απνηηική, ζσολιάζηε ζςνοπηικά ηςσόν ελλείτειρ και καηαγπάτηε ηιρ 
αναγκαίερ βεληιώζειρ ζύμθυνα με ηιρ παπαπάνυ καηηγοπίερ. 

 

ΙΙΙ.2  Αμηνπνίεζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) 
* Φξεζηκνπνηείηε Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 
καζήκαηνο θαη πψο; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Íáé ¼÷é 

Ναη Όρη 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

 

Δπηηξνπέο ηνπ Σκήκαηνο  
Αθαδεκατθό Έηνο 2007-2008 

 
ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΣΜΖΜΑΣΟ 

1. Δπηηξνπή πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ: 

Ζ επζηνμπή αοηή εκενβμπμζείηαζ ηονίςξ ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ Απνίθζμ ηάεε έημοξ, 

ζοβηνμηχκηαξ ημ Πνυβναιια πνμπηοπζαηχκ ζπμοδχκ ημο επμιέκμο αηαδδιασημφ έημοξ ηαζ 

ιεθεηχκηαξ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. βζα αθθαβέξ ζημκ Κακμκζζιυ πνμπηοπζαηχκ 

ζπμοδχκ. Σμ Πνυβναιια ηαζ μ Κακμκζζιυξ αοηυξ ζογδηζμφκηαζ ηαζ απμθαζίγμκηαζ ζηδ Γ. 

οκέθεοζδ ημο Απνζθίμο ηάεε έημοξ. 

2. Δπηηξνπή κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ: 

Ζ επζηνμπή αοηή εκενβμπμζείηαζ ηονίςξ ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ Απνίθζμ ηάεε έημοξ, μπυηε 

πνμβναιιαηίγεηαζ δ οπυ πνμηήνολδ εζδζηυηδηα ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ ηαζ μζ ζπεηζηέξ 

θεπημιένεζεξ, ηαζ ηαηά ημκ επηέιανζμ ηάεε έημοξ, μπυηε δζμνβακχκμκηαζ μζ εζζαβςβζηέξ 

ελεηάζεζξ ηςκ κεμεζζενπυιεκςκ ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο θμζπμφ 

αηαδδιασημφ έημοξ δ επζηνμπή εζζδβείηαζ ζηδ Γ. οκέθεοζδ Δζδζηήξ φκεεζδξ ηδκ απμκμιή 

ιεηαπηοπζαηχκ ηίηθςκ, εκδεπυιεκεξ ιεηααμθέξ ή πνμζεήηεξ ζημκ Δζςηενζηυ Κακμκζζιυ 

ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ η.θπ. 

3. Δπηηξνπή δηδαθηηθώλ αζθήζεσλ θαη πεηξακαηηθνύ λεπηαγσγείνπ: 

Ζ επζηνμπή αοηή επμπηεφεζ ηζξ δζδαηηζηέξ αζηήζεζξ ηςκ θμζηδηχκ δεοηένμο, ηνίημο ηαζ ηεηάνημο 

έημοξ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ανιυδζμοξ δζδάζημκηεξ ηαζ ηζξ απμζπαζιέκεξ κδπζαβςβμφξ. 

Πνυζεεηδ θνμκηίδα αοηήξ ηδξ επζηνμπήξ είκαζ δ επζδίςλδ δδιζμονβίαξ ημο πεζναιαηζημφ 

κδπζαβςβείμο, ημο μπμίμο δ Νμιανπία Ρεεφικδξ έπεζ εηπμκήζεζ ανπζηεηημκζηυ ζπέδζμ ηαζ 

απμιέκεζ δ ακμζημδυιδζή ημο ζε εζδζηά παναπςνδιέκδ έηηαζδ ηδξ Πακεπζζηδιζμφπμθδξ 

Ρεεφικμο. 

4. Δπηηξνπή Δξεπλώλ: 

Ζ επζηνμπή αοηή ηαηαβνάθεζ ηα ηνέπμκηα ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα, ελεηάγεζ ηδ δοκαηυηδηα 

ακάθδρδξ κέςκ ενεοκδηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ζοκημκίγεζ ηδ ζπέζδ ηςκ ιεθχκ Γ.Δ.Π. ιε ημκ 

Δζδζηυ Λμβανζαζιυ Κμκδοθίςκ ηαζ Ένεοκαξ (αθ. Οδδβυ Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ αηαδ. έημοξ 

2007-2008, ζεθ. 30). 

5. Δπηηξνπή κεηεγγξαθώλ θνηηεηώλ: 

Ζ επζηνμπή αοηή εκενβμπμζείηαζ ηονίςξ ηαηά ημοξ ιήκεξ Νμέιανζμ ηαζ Γεηέιανζμ ηάεε έημοξ 

δζεηπεναζχκμκηαξ ηζξ αζηήζεζξ θμζηδηχκ βζα ιεηεββναθή ζημ Σιήια. Σα πμνίζιαηα ηδξ 

επζηνμπήξ ζογδηζμφκηαζ ηαζ εβηνίκμκηαζ ζηδ Γ. οκέθεοζδ ημο Νμειανίμο ή Γεηειανίμο ηάεε 

έημοξ. 

6. Δπηηξνπή εμνκνίσζεο θαη αλαγλώξηζεο ζπνπδώλ: 



 80 

Ζ επζηνμπή αοηή εθέβπεζ ηζξ αζηήζεζξ θμζηδηχκ ή απμθμίηςκ άθθςκ Σιδιάηςκ πμο εββνάθμκηαζ 

ζημ Σιήια ηαζ γδημφκ ηδκ ακαβκχνζζδ ιαεδιάηςκ. Σα πμνίζιαηα ηδξ επζηνμπήξ εβηνίκμκηαζ 

απυ ηδ Γ. οκέθεοζδ ημο Σιήιαημξ. 

7. Δπηηξνπή θαηαηάμεσλ: 

Ζ επζηνμπή αοηή εθέβπεζ ηζξ αζηήζεζξ απμθμίηςκ άθθςκ Σιδιάηςκ βζα εββναθή ζημ Π.Σ.Π.Δ. 

Καηά ηα ηεθεοηαία ηνία έηδ δ ηαηάηαλδ απμθμίηςκ δζελάβεηαζ ιε ηνζηήνζμ ηδ ααειμθμβία ημο 

πηοπίμο ημοξ. Σα πμνίζιαηα ηδξ επζηνμπήξ ζογδηζμφκηαζ ηαζ απμθαζίγμκηαζ ζηδ Γ. οκέθεοζδ 

ημο Νμειανίμο ηάεε έημοξ. 

8. Δπηηξνπή νηθνλνκηθώλ: 

Ζ επζηνμπή αοηή ζζπφεζ απυ ημκ επηέιανζμ ημο 2007 ηαζ επζιεθείηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ 

μζημκμιζηχκ πυνςκ ημο Σιήιαημξ. Σα πμνίζιαηα ηδξ επζηνμπήξ ζογδηζμφκηαζ ηαζ εβηνίκμκηαζ 

απυ ηδ Γ. οκέθεοζδ ημο Σιήιαημξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

Δξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο  
Αθαδεκατθό Έηνο 2007-2008 



 81 

 
1. Δξγαζηήξην Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ θαη Δθαξκνγώλ 

(ΦΔΚ 131/29-6-99 η. Α΄) 

ηδθ.: 28310 77696, fax: 28310 77891, e-mail: epee@edc.uoc.gr 

Γζεοεφκηνζα: Δοθδιία Σάθα, ηδθ. 28310-77661 

e-mail: etafa@edc.uoc.gr 

  * Μνλάδα Γηδαθηηθήο θαη Παηδαγσγηθήο Έξεπλαο 

     Τπεφεοκμξ: Βαζίθεζμξ Οζημκμιίδδξ, ηδθ. 28310 77657, 

     e-mail: vasoikon@edc.uoc.gr 

  * Μνλάδα Φπρνπαηδαγσγηθήο Έξεπλαο θαη Αμηνιφγεζεο 

    Τπεφεοκμξ: Γεχνβζμξ Μακςθίηζδξ, ηδθ. 28310 77665,   

     e-mail: gmanolitsis@edc.uoc.gr 

ημ Δνβαζηήνζμ αοηυ ζοιιεηέπμοκ ςξ επζζηδιμκζημί ζοκενβάηεξ ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ: 

Δοακεία οκχδδ, Μανία Αιπανηγάηδ ηαζ Μανίκα Σγαηχζηα. 

Σμ Δνβαζηήνζμ ελοπδνεηεί ενεοκδηζηέξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ζημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ 

παζδαβςβζηήξ (ακάπηολδ πνμβναιιάηςκ δζδαζηαθίαξ, ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιέζα απυηηδζδξ 

ηαζ πνήζδξ βθςζζζημφ, ροπμηζκδηζημφ, θμβζημιαεδιαηζημφ, εζηαζηζημφ, ιμοζζημφ ηαζ 

εεαηνζημφ οθζημφ, ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα πνμζπμθζηήξ αβςβήξ, πνμζεββίζεζξ ηδξ 

αβςβζηήξ/εηπαζδεοηζηήξ δζδαζηαθίαξ ηαζ αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ παναβυκηςκ ηαζ ηςκ 

ζοκηεθεζηχκ ηδξ αβςβήξ). 

 

2. Δξγαζηήξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο  

(ΦΔΚ 131/29-6-99 η. Α΄) 

ηδθ.: 28310 77648, fax: 28310 77894 

e-mail: schoolpsychologylab@edc.uoc.gr          

   * Μνλάδα Οηθνινγηθήο Φπρνινγίαο θαη Βησκαηηθήο,  

      Δπξεηηθήο θαη Δπηθνηλσληαθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο 

      Τπεφεοκμξ: Μάνζμξ Πμονηυξ, ηδθ.: 28310 77657,  

      e-mail: pourkos@psy.soc.uoc.gr 

  *  Μνλάδα ρνιηθήο Φπρνινγίαο 

      Τπεφεοκμξ: Ακαζηάζζμξ Μαηζυπμοθμξ, ηδθ.: 28310 77656,   

      e-mail: amatsopoulos@edc.uoc.gr 

ημ Δνβαζηήνζμ αοηυ ζοιιεηέπμοκ ςξ επζζηδιμκζημί ζοκενβάηεξ ηα ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ: 

Αζηαηενίκδ Κμνκδθάηδ, Μανία Κοπνζςηάηδ ηαζ Μανία Μανημδδιδηνάηδ. 

Σμ Δνβαζηήνζμ ελοπδνεηεί ενεοκδηζηέξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ζηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα 

ηδξ Φοπμθμβίαξ πμο δζδάζημκηαζ ζημ Σιήια, υπςξ: Γεκζηή Φοπμθμβία, Δλεθζηηζηή Φοπμθμβία, 

Φοπμθμβία ηδξ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ, Φοπμπαζδαβςβζηή, Δζδζηή Φοπμπαζδαβςβζηή ηδξ 

πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ, Ακαπηολζαηή Φοπμθμβία ανεθχκ ηαζ κδπίςκ, Κμζκςκζηή Φοπμθμβία, 

Φοπμθμβία ηδξ Μάεδζδξ, Φοπμθμβία ηδξ Πνμζςπζηυηδηαξ η.ά., ιε επίηεκηνμ ηδκ πνμζπμθζηή 

δθζηία. 

3. Δξγαζηήξην Θεαηξηθήο θαη Δηθαζηηθήο Παηδείαο  

(ΦΔΚ 213/13-9-2002 η. Α΄) 

ηδθ.: 28310 77885, fax: 28310 77895 
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Γζεοεοκηήξ: Ακδνέαξ Φμοκημοθάηδξ, ηδθ.: 28310 77672, 

e-mail: afount@edc.uoc.gr 

ημ Δνβαζηήνζμ αοηυ ζοιιεηέπμοκ ςξ επζζηδιμκζημί ζοκενβάηεξ ηα ελήξ ιέθδ ημο Σιήιαημξ: 

Ηςάκκδξ Σγααάναξ, Μανίκα ςηδνμπμφθμο-Εμνιπαθά, Ακηχκζμξ Σζμοπάηδξ ηαζ Κςκζηακηίκμξ 

Υνδζηίδδξ. 

Σμ Δνβαζηήνζμ ελοπδνεηεί ενεοκδηζηέξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ζηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα 

ημο Θεάηνμο, ηδξ Εςβναθζηήξ, ηδξ Πθαζηζηήξ ηαζ ηδξ Υεζνμηεπκίαξ. Ηδζαίηενδ έιθαζδ δίδεηαζ 

ζε ιμνθέξ δναιαηζηήξ έηθναζδξ, υπςξ ημ εεαηνζηυ παζπκίδζ, δ δναιαημπμίδζδ, ημ 

ημοηθμεέαηνμ, ημ εέαηνμ ιανζμκέηαξ ηαζ ημ εέαηνμ ζηζχκ, ηαεχξ ηαζ ζηδ γςβναθζηή, πθαζηζηή 

ηαζ πεζνμηεπκζηή έηθναζδ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. 

4. Δξγαζηήξην Μνπζηθήο θαη Φπρνθηλεηηθήο Αγσγήο  

(ΦΔΚ 213/13-9-2002 η. Α΄) 

ηδθ.: 28310 77698, fax: 28310 77892 

  * Μνλάδα αηζζεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ 

     Τπεφεοκδ: Μανίκα ςηδνμπμφθμο-Εμνιπαθά, 

     ηδθ. 28310 77663, fax: marinazorb@edc.uoc.gr  

ημ Δνβαζηήνζμ αοηυ ζοιιεηέπμοκ ςξ επζζηδιμκζημί ζοκενβάηεξ ηα ελήξ ιέθδ ημο Σιήιαημξ: 

Καθθζυπδ Σνμφθδ ηαζ Γδιήηνζμξ Ακοθακηάηδξ. 

Σμ Δνβαζηήνζμ ελοπδνεηεί ενεοκδηζηέξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ζηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα 

ηδξ Μμοζζηήξ, Ροειζηήξ ηαζ Φοπμηζκδηζηήξ Αβςβήξ. Ηδζαίηενδ έιθαζδ δίδεηαζ ζε ημιείξ, υπςξ 

δ ηαθθζένβεζα ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ νοειζηήξ έηθναζδξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ηζκδηζηήξ δδιζμονβζηυηδηαξ 

παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. 

 

Έπεζ απμθαζζζηεί απυ ηδκ οπ‟ ανζειυ 353/20-6-2007 Γ. οκέθεοζδ ημο Σιήιαημξ δ 

εεζιμεέηδζδ ηαζ εκυξ πέιπημο Δνβαζηδνίμο, ιε ηδκ επςκοιία Δξγαζηήξην Θεηηθώλ 

Δπηζηεκώλ θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ, δ έβηνζζδ ημο μπμίμο γδηήεδηε (ημκ Ημφθζμ ημο 2007) απυ 

ημ ΤΠ.Δ.Π.Θ., αθθά αηυια δεκ έπεζ επζηεοπεεί. 

Σμ ακηζηείιεκμ αοημφ ημο Δνβαζηδνίμο έπεζ ηαεμνζζηεί ςξ ελήξ: 

1) Να ιεθεηά ηδκ ακάπηολδ ηαζ αλζμπμίδζδ κέςκ πενζααθθυκηςκ ιάεδζδξ πμο ααζίγμκηαζ ζηζξ 

εηπαζδεοηζηέξ εθανιμβέξ ηςκ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ ηαζ ηςκ Θεηζηχκ Δπζζηδιχκ, ηαεχξ ηαζ κα 

πνμςεεί ηδ ζπεηζηή ένεοκα ζε εεςνδηζηυ ηαζ εθανιμζιέκμ επίπεδμ. 

2) Να ηαθθζενβεί εεςνδηζηά ηαζ πναηηζηά επίθεηηεξ πενζμπέξ ηςκ Θεηζηχκ Δπζζηδιχκ ζημ πχνμ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ, υπςξ είκαζ δ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ κδπίςκ ηαζ παζδζχκ. 

3) Να πνμάβεζ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ εθανιμβέξ ηςκ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ ζε έκα εονφ θάζια πμο 

πενζθαιαάκεζ: ζοζηήιαηα πνμζμιμζχζεςκ, ιμκηεθμπμζήζεςκ, εζημκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, 

οπενιέζα, πμθοιέζα, νμιπμηζηή, κμήιμκα ζοζηήιαηα, ζοζηήιαηα επζημζκςκίαξ ηαζ 

ζοκενβαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ιέζς ημο Γζαδζηηφμο, πμθφιμνθα-ζοκδοαζιέκα ηεπκμθμβζηά 

πενζαάθθμκηα, πμο απεοεφκμκηαζ ζε έκα εονφ θάζια πθδεοζιμφ, απυ ιαεδηέξ ηδξ πνχηδξ 

ζπμθζηήξ δθζηίαξ έςξ θμζηδηέξ ηαζ εκήθζηεξ. 

4) Να πανάβεζ ηαζ κα δδιμζζεφεζ ενεοκδηζηέξ ενβαζίεξ πμο εζηζάγμκηαζ ηονίςξ ζηδκ 

επελενβαζία ιμκηέθςκ ζπεδζαζιμφ, παναβςβήξ ηαζ αλζμθυβδζδξ δζδαηηζηχκ ηαηαζηάζεςκ ζηζξ 
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πενζμπέξ ηςκ Μαεδιαηζηχκ, ηδξ ηαηζζηζηήξ, ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ ηςκ Νέςκ 

Σεπκμθμβζχκ. 

5) Να πνμςεεί εέιαηα ηςκ ακςηένς επζζηδιχκ ζε ζοκενβαζία ιε ενεοκδηέξ, ιέθδ Γ.Δ.Π., 

θμνείξ ηαζ ζδνφιαηα ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζημ ελςηενζηυ, πμο αζπμθμφκηαζ ιε ακηζηείιεκα ζοκαθή 

πνμξ αοηά ημο ενβαζηδνίμο, ιε ζημπυ ηδκ ακάθδρδ ηαζ δζεηπεναίςζδ ενεοκδηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακηαθθαβή εηπαζδεοηζημφ οθζημφ. 

Έπεζ επζζδιακεεί ζημ ΤΠ.Δ.Π.Θ. υηζ βζα ηδκ ίδνοζδ ημο πνμηεζκυιεκμο Δνβαζηδνίμο δεκ εα 

πνεζαζεεί κα ακεβενεμφκ ή κα επζζηεοαζεμφκ εζδζηέξ ηηζνζαηέξ εβηαηαζηάζεζξ, δζυηζ έπεζ 

ελαζθαθζζεεί μ πχνμξ εβηαηάζηαζδξ ζε κευδιδημ ηηίνζμ ημο Π.Σ.Π.Δ., ιία αίεμοζα ημο μπμίμο 

θεζημονβεί ήδδ απυ ημ έημξ 2005 ιε ηδκ επςκοιία «Αίεμοζα Νέςκ Σεπκμθμβζχκ» ηαζ ιε 

ζηακμπμζδηζηυ ανζειυ εδνάκςκ, ηαεζζιάηςκ, δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ηαζ εηηοπςηχκ. Έπεζ, 

επίζδξ, ακαθενεεί υηζ δεκ πνμαθέπμκηαζ αιμζαέξ πνμζςπζημφ, δεδμιέκμο υηζ δ «Αίεμοζα Νέςκ 

Σεπκμθμβζχκ» θεζημονβεί οπυ ηδκ επμπηεία δφμ απμζπαζιέκςκ απυ ηδ Γεοηενμαάειζα 

Δηπαίδεοζδ Καεδβδηχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ αοηή δ θεζημονβία ηνίκεηαζ ςξ ζηακμπμζδηζηή. 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

Οδεγόο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 
Αθαδεκατθό Έηνο 2007-2008 
 

Καλνληζκόο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ 

Καηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008 ζζπφεζ μ ελήξ Κακμκζζιυξ Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ βζα ημκ 

θμζηδηή πμο εζζήπεδ ςξ πνςημεηήξ ηαηά ηα αηαδδιασηά έηδ 2005-2006, 2006-2007 ηαζ 2007-

2008 (εκχ βζα ημκ θμζηδηή παθαζυηενςκ εηχκ ζζπφεζ ημ Πνυβναιια πμοδχκ πμο ακαθένεηαζ 

ζημκ Οδδβυ πμοδχκ ημκ μπμίμ έθααε ηαηά ηδκ εββναθή ημο ζημ πνχημ έημξ): 

Μαζήκαηα θαη Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 

Οζ Παναδυζεζξ ηαζ ηα ειζκάνζα ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ 

δζδάζημκηαζ επί ηνεζξ (3) χνεξ ηάεε εαδμιάδα, εηηυξ απυ ηζξ Γζδαηηζηέξ Αζηήζεζξ ηαζ ηα 

Δνβαζηδνζαηά Μαεήιαηα, ηα μπμία θυβς ηδξ θφζδξ ημοξ ιπμνμφκ κα ηαθφπημοκ πενζζζυηενεξ 

δζδαηηζηέξ χνεξ, ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο δζδάζημκημξ. 
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O υνμξ «ιάεδια» ακαθένεηαζ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ επζζηδιμκζηυ πενζεπυιεκμ, ζε έκα ιένμξ 

εκυξ εονφηενμο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο. Έηζζ, π.π., απυ ηδκ πενζμπή ηδξ Φζθμθμβίαξ μ θμζηδηήξ 

ιπμνεί κα δζδαπεεί επί έκα ελάιδκμ ημ ιάεδια ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ. 

Έκα ιάεδια ιπμνεί κα δζδαπεεί ζε έκα ή πενζζζυηενα ελάιδκα. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ παίνκεζ 

άθθμ ηςδζηυ ανζειυ (π.π. Δλεθζηηζηή Φοπμθμβία I, II. Μμοζζηή ηαζ νοειζηή αβςβή κδπίςκ  I, II). 

O ηίηθμξ, ημ πενζεπυιεκμ ηαζ μζ χνεξ δζδαζηαθίαξ ηάεε ιαεήιαημξ πενζέπμκηαζ ζημ Πνυβναιια 

Μαεδιάηςκ. Oζ θεπημιένεζεξ ηδξ μνβάκςζήξ ημο είκαζ ένβμ ημο δζδάζημκημξ.  

Σμ πθήνεξ πνυβναιια ηάεε ελαιήκμο (ζημ μπμίμ πενζθαιαάκμκηαζ ηα ιαεήιαηα, ηα ειζκάνζα, 

μζ Γζδαηηζηέξ Αζηήζεζξ, μζ αίεμοζεξ, μζ διένεξ ηαζ μζ χνεξ δζδαζηαθίαξ) ακαημζκχκεηαζ ζηδκ 

ανπή ηάεε ελαιήκμο. 

Καηά ηδκ οπ‟ ανζειυ 371/26-3-2008 Γεκζηή οκέθεοζδ ημο Σιήιαημξ απμθαζίζηδηε δ 

εεζιμεέηδζδ ζοζηήιαημξ πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ (E.C.T.S.) ζηα πνμπηοπζαηά ηαζ ιεηαπηοπζαηά 

ιαεήιαηα ημο Σιήιαημξ. Ζ απυθαζδ αοηή πνμαθέπεζ ηα ελήξ: 

Κάεε πνμζθενυιεκμ ιάεδια πζζηχκεηαζ ιε ιμκάδεξ «θαιαακμιέκμο οπυρδ ημο ζοκμθζημφ 

θυνημο ενβαζίαξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζή» ημο (άνενμ 2, πανάβν. 1, ηδξ 

οπμονβ. απυθ. Φ5/89656/Β3, Φ.Δ.Κ. 1466/13-8-2007). Ο ζοκμθζηυξ θυνημξ ενβαζίαξ ακά 

ελάιδκμ απμηζιάηαζ ζε έκα ακχηαημ υνζμ ηνζάκηα (30) πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ. Ο εθάπζζημξ 

ανζειυξ ελαιήκςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ θήρδ ημο πηοπίμο είκαζ μηηχ (8). 

Σα επζιένμοξ ιαεήιαηα, πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ θήρδ ημο πηοπίμο, απμηζιχκηαζ ςξ ελήξ: 

ΠΑΗ 100 Δζζαβςβή ζηδκ Παζδαβςβζηή 

ΠΑΗ 101 Πνμζπμθζηή Παζδαβςβζηή 

ΠΑΗ 102 Γζδαηηζηή Μεεμδμθμβία Η: Γεκζηέξ ανπέξ 

ΠΑΗ 105 Μεεμδμθμβία ηδξ ροπμπαζδαβςβζηήξ ένεοκαξ Η 

ΠΑΗ 107 Παζδαβςβζηή Φοπμθμβία 

ΠΑΗ 148 Δζδζηή δζδαηηζηή ιεεμδμθμβία 

ΠΑΗ 149 Γζδαηηζηή ιεεμδμθμβία ηςκ ημζκςκζηχκ ζπμοδχκ ζηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ 

ΠΑΗ 150 Πνμθμνζηυξ ηαζ βναπηυξ θυβμξ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ 

ΠΑΗ 151 Γζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ αζζεδηζηήξ αβςβήξ 

ΠΑΗ 152 Γζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ ροπμηζκδηζηήξ αβςβήξ 

ΦΤΥ 100 Δζζαβςβή ζηδκ Φοπμθμβία 

ΦΤΥ 101 Δλεθζηηζηή Φοπμθμβία Η 

ΦΤΥ 128 πμθζηή Φοπμθμβία ιε έιθαζδ ζηδ δζαπείνζζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ζηδκ ηάλδ 

ΚΟΗ 100 Δζζαβςβή ζηδκ Κμζκςκζμθμβία 

ΦΗΛ 100 Νεμεθθδκζηή βθχζζα Η: Ηζημνζηή ελέθζλδ – Γναιιαηεία 

ΦΗ 100 Δζζαβςβή ζηδ Φζθμζμθία 

ΜΑΘ 102  Μαεδιαηζηέξ έκκμζεξ ζηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ 

ΣΑ 100 ηαηζζηζηή ζηδκ εηπαίδεοζδ Η 

ΠΛΖ 100  Πθδνμθμνζηή ζηδκ εηπαίδεοζδ Η 

ΜΟΤ 100-101* Μμοζζηή ηαζ νοειζηή αβςβή κδπίςκ Η-ΗΗ 

ΔΗΚ 100   Δζηαζηζηά Η 

ΦΑΝ 100  Φοζζηή αβςβή κδπίςκ Η 

ΞΓΛ 100-101* Ξέκδ Γθχζζα Η-IΗ 
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Α΄ θαηεγνξία: 1. Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Κνξκνχ (πιελ ηεο θαηεγνξίαο Β΄) 4 ECTS 

             2. Δπζθεβυιεκα (πθδκ ηδξ ηαηδβμνίαξ Β΄)   4 ECTS 

             3. ειζκάνζα       7 ECTS 

             4. Πηοπζαηή Δνβαζία                11 ECTS 

             5. Δλαιδκζαία Γζδαηηζηή Άζηδζδ    8 ECTS  

                 (εηηυξ ηδξ Γζδαηηζηήξ Άζηδζδξ ημο δ΄ ελαιήκμο = 4 ECTS) 

  

Β΄ θαηεγνξία: Καεέκα απυ ηα ιαεήιαηα Ξέκδξ Γθχζζαξ (ΞΓΛ 100-103), Φοζζηήξ αβςβήξ 

κδπίςκ (ΦΑΝ 100-103), Δζηαζηζηχκ (ΔΗΚ 100-104) ηαζ Μμοζζηήξ ηαζ νοειζηήξ 

αβςβήξ κδπίςκ (ΜΟΤ 100-103) πνεχκμκηαζ ιε 3 ECTS. 

 

Γ΄ θαηεγνξία: Ζ εηπυκδζδ Πηοπζαηήξ Δνβαζίαξ ιπμνεί κα δζαζπάηαζ ζημ πεζιενζκυ ηαζ ζημ 

εανζκυ ελάιδκμ ημο δ΄ έημοξ ζπμοδχκ ζε 10+1 ή 9+2 ή 8+3 ή 7+4 ή 6+5 η.θπ. 

ECTS. 

 

οκημκζζηέξ ECTS ημο Σιήιαημξ: Μανίκα Σγαηχζηα (ηαηηζηυ ιέθμξ) 

                                     Καθθζυπδ Σνμφθδ (ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ) 

 

ημκ επυιεκμ πίκαηα ειθακίγεηαζ μ ανζειυξ ηςκ ιαεδιάηςκ ηαζ μζ πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδ θήρδ ημο πηοπίμο: 

 

Πίλαθαο Δ1. Ανζειυξ ιμκάδςκ ηαζ πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ βζα ηδ θήρδ πηοπίμο. 

Οκάδεο Μαζεκάησλ (Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Κνξκνύ,  

α/α Μαζήκαηα Αξηζκόο 

Μαζεκάησλ 

Πηζησηηθέο Μνλάδεο 

(ECTS) 

1. Υπνρξεσηηθά Κνξκνχ 
                           Α΄ 
θαηεγνξίαο 
                           Β΄ 
θαηεγνξίαο 

 
19 
6 

 
19x4=76 
6x3=18 

2. Δπηιεγφκελα ηνπιάρηζην 17 έσο 78 

3. Σεκηλάξηα 3 3x7=21 

4. Πηπρηαθή εξγαζία 1 11 

5. Γηδαθηηθέο αζθήζεηο 
                            δ΄ εμακήλνπ 
                            ε΄-ε΄ 
εμακήλνπ 

 
1 
4 

 
1x4=4 
4x8=32 

  ύ λ ν ι ν 51 240 

 

Καη’ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά) 

α. Τπμπνεςηζηά Μαεήιαηα Κμνιμφ 

Σα Τπμπνεςηζηά Μαεήιαηα Κμνιμφ ημο Πνμβνάιιαημξ ηνίκμκηαζ απαναίηδηα βζα ηδκ 

επζζηδιμκζηή ηαηάνηζζδ ημο κδπζαβςβμφ.  
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Πνέπεζ κα ηα δζδαπεεί μπςζδήπμηε μ θμζηδηήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ μηηχ (8) ελαιήκςκ ηδξ 

θμίηδζήξ ημο ζημ  Σιήια.   

Ο ανζειυξ ημοξ ηαζ δ εέζδ ημοξ ιέζα ζηα ελαιδκζαία πνμβνάιιαηα δε ιεηααάθθμκηαζ, εηηυξ ακ 

απμθαζίζεζ δζαθμνεηζηά ημ Σιήια, φζηενα απυ εηηίιδζδ ηςκ δζδαηηζηχκ ακαβηχκ. 

Σα Τπμπνεςηζηά Μαεήιαηα Κμνιμφ, ηα μπμία μθείθεζ κα πάνεζ ηάεε θμζηδηήξ ηαηά ηα ηέζζενα 

(4) έηδ ηςκ ζπμοδχκ ημο, είκαζ ηα ελήξ: 
 

* ε ηαεέκα απυ ηα ιαεήιαηα αοηά δίδεηαζ έκαξ ααειυξ βζα ημ πηοπίμ, μ μπμίμξ πνμηφπηεζ απυ ημ ιέζμ 

υνμ ηςκ επζιένμοξ ααειχκ ζε ηάεε ελαιδκζαίμ ιάεδια. 

 

β. Καη‟ Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά (Τπνρξεσηηθά Δπηιεγφκελα Μαζήκαηα) 

Δίκαζ ιαεήιαηα, ηα μπμία πνέπεζ κα επζθέλεζ μ θμζηδηήξ απυ ιζα μιάδα πνμηεζκυιεκςκ 

ιαεδιάηςκ. Απυ αοηά, ηνία (3) ιπμνμφκ κα είκαζ ειεύζεξεο επηινγήο, δδθαδή μ θμζηδηήξ 

ιπμνεί κα ηα επζθέλεζ, πςνίξ πενζμνζζιυ, απυ ηα ιαεήιαηα μπμζμοδήπμηε Σιήιαημξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. Δάκ μ θμζηδηήξ πνμηίεεηαζ κα παναημθμοεήζεζ έκα ιάεδια απυ άθθμ 

Σιήια ημο Πακεπζζηδιίμο, μθείθεζ κα βκςνίζεζ ηδκ επζεοιία ημο ζημκ οπεφεοκμ αηαδδιασηυ 

ζφιαμοθμ (μζ ζφιαμοθμζ μνίγμκηαζ βζα ηάεε αηαδδιασηυ έημξ απυ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ) ηαζ κα 

ηφπεζ ηδξ έβηνζζήξ ημο. Σα ιαεήιαηα αοηά πνεχκμκηαζ ιε ηα ζημζπεία ημο Σιήιαημξ ζημ μπμίμ 

πνμζθένμκηαζ. 

 

Καηεγνξίεο Μαζεκάησλ 

Σα δζδαζηυιεκα ιαεήιαηα ζημ Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ακήημοκ ζε δφμ 

ηαηδβμνίεξ: Παναδυζεζξ ηαζ ειζκάνζα. ηζξ Παναδυζεζξ ηαζ ζηα ειζκάνζα ιπμνεί κα εββναθεί 

ηαζ θμζηδηήξ άθθμο Σιήιαημξ. Πνμηεναζυηδηα, υιςξ, έπεζ μ θμζηδηήξ ημο Παζδαβςβζημφ 

Σιήιαημξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ. 

α. Παναδυζεζξ (Π): 

Πνυηεζηαζ βζα ηα ιαεήιαηα ζηα μπμία πανμοζζάγεηαζ εεςνδηζηά ή πναηηζηά ιζα εονεία πενζμπή 

εκυξ βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο ζε ιεβάθμ ανζειυ θμζηδηχκ. 

Ξέλε Γιώζζα: Γζα ηδκ Ξέκδ Γθχζζα, δ μπμία δζδάζηεηαζ ςξ οπμπνεςηζηυ ιάεδια ζε δφμ 

ελάιδκα (ΞΓΛ 100-101), ηεθζηυξ ααειυξ είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ δφμ (2) ελαιδκζαίςκ ααειχκ. 

Π.π. Α΄ ελάιδκμ: 7, Β΄ ελάιδκμ: 9. Οζ δφμ (2) ααειμί αενμίγμκηαζ (7+9 = 16) ηαζ αβαίκεζ μ 

ιέζμξ υνμξ (16 : 2 = 8). Δοκυδημ είκαζ υηζ ακ έκαξ θμζηδηήξ επζθέλεζ ημ ηνίημ ή ηαζ ημ ηέηανημ 

επίπεδμ ηδξ Ξέκδξ Γθχζζαξ (ΞΓΛ 102 ή ηαζ ΞΓΛ 103), μ ααειυξ πμο εα πάνεζ οπμθμβίγεηαζ ζημ 

πηοπίμ αοημηεθχξ. 

Καηά ημκ ίδζμ ηνυπμ βίκεηαζ δ αλζμθυβδζδ ζηα ιαεήιαηα ΜΟΤ 100-101. Γδθαδή, μζ δφμ ααειμί 

εα δχζμοκ ημ ιέζμ υνμ, μ μπμίμξ εα είκαζ ηαζ μ ηεθζηυξ ααειυξ. Έηζζ, εα έπμοιε ζημ πηοπίμ έκα 

ιυκμ ααειυ ζηδ Μμοζζηή ηαζ νοειζηή αβςβή κδπίςκ. 

α. ειζκάνζα (): 

Πνυηεζηαζ βζα ιαεήιαηα ζηα μπμία μ θμζηδηήξ ιε ηζξ μδδβίεξ ημο δζδάζημκημξ ενεοκά έκα εζδζηυ 

εέια ηαζ πανμοζζάγεζ αημιζηή ή μιαδζηή ενβαζία.  

Γζηαίςια εββναθήξ ζε ειζκάνζμ έπεζ μ θμζηδηήξ πμο έπεζ ήδδ παναημθμοεήζεζ ηαζ  ελεηαζεεί 

επζηοπχξ ζε έκα ιάεδια ηδξ εζδζηυηδηαξ (Παζδαβςβζηχκ – Φοπμθμβίαξ – Άθθςκ Δπζζηδιχκ). 

Πνμηζιάηαζ υιςξ, μ θμζηδηήξ, πμο έπεζ ελεηαζηεί επζηοπχξ ηαζ ζε δεφηενμ ή ηνίημ ιάεδια ηδξ 
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εζδζηυηδηαξ. H πνμηεναζυηδηα εββναθήξ ηαεμνίγεηαζ, επίζδξ, απυ ημ ελάιδκμ θμίηδζδξ (π.π. Ζ΄, 

Ε΄, η΄, η.μ.η.). Φμζηδηήξ ημο πνχημο (Α΄) ηαζ δεοηένμο (Β΄) ελαιήκμο δεκ έπεζ δζηαίςια 

εββναθήξ ζε ειζκάνζμ. 

O ανζειυξ ηςκ θμζηδηχκ ζηα ειζκάνζα δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημοξ δεηαπέκηε (15) ηαζ κα 

είκαζ ιζηνυηενμξ ηςκ πέκηε (5). Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ελαζνεηζηχκ ακαβηχκ ημο Σιήιαημξ μ 

ανζειυξ ηςκ θμζηδηχκ ιπμνεί κα αολδεεί έςξ ημοξ είημζζ (20). Ακ οπάνπεζ ακάβηδ, ημ ίδζμ 

ειζκάνζμ επακαθαιαάκεηαζ ζημ επυιεκμ ελάιδκμ. 

Σα ηέζζενα (4) ειζκάνζα, ηα μπμία μθείθεζ κα ηαημπονχζεζ ηάεε θμζηδηήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

θμίηδζήξ ημο ζημ Σιήια, είκαζ ηα ελήξ: 

ΠA 100-120    ειζκάνζμ Παζδαβςβζηχκ 

ΦY 100-120     ειζκάνζμ Φοπμθμβίαξ 

ΑΔ 100-120    ειζκάνζμ Άθθςκ Δπζζηδιχκ: Κμζκςκζμθμβίαξ, Φζθμθμβίαξ, Θεμθμβίαξ,  

    Ηζημνίαξ, Αζζεδηζηήξ Αβςβήξ η.η.θ. 

ΠE 100-120      ειζκάνζμ Πηοπζαηήξ Eνβαζίαξ 

Απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008 ηα Δνβαζηδνζαηά Μαεήιαηα πνμζθένμκηαζ ιυκμ ςξ 

Δνβαζηδνζαηά ειζκάνζα (ΠΑ ή ΦΤ ή ΑΔ). Ζ δζαθμνά ημοξ απυ ηα οπυθμζπα ειζκάνζα 

ζοκίζηαηαζ ζημ υηζ έπμοκ πενζζζυηενμ πναηηζηυ παναηηήνα ηαζ αζπμθμφκηαζ ηονίςξ ιε 

δζδαηηζηή ιεεμδμθμβία. 

 

Γηδαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ 

Γζδαηηζηέξ Αζηήζεζξ μκμιάγμκηαζ μζ παναημθμοεήζεζξ ενβαγυιεκςκ ηιδιάηςκ κδπίςκ ηαζ δ 

δζδαζηαθία ζε αοηέξ εκυξ ή πενζζζυηενςκ ιαεδιάηςκ (δναζηδνζμηήηςκ). Δίκαζ οπμπνεςηζηέξ 

βζα ηάεε θμζηδηή. 

Οζ Γζδαηηζηέξ Αζηήζεζξ, μζ μπμίεξ δζελάβμκηαζ ζηα πεζναιαηζηά ηαζ άθθα κδπζαβςβεία ηδξ 

πυθεςξ ή ηδξ οπαίενμο, μνβακχκμκηαζ ζε ηνία επίπεδα, ανπήξ βεκμιέκδξ απυ ημ εανζκυ ελάιδκμ 

ημο δεοηένμο (Β΄) έημοξ ζπμοδχκ. Γδθαδή, ημ επίπεδμ Η έπεζ ιυκμ έκα (1) ελάιδκμ, εκχ ηα άθθα 

επίπεδα έπμοκ δφμ (2) ελάιδκα. Έπμοιε, έηζζ, ηδκ ελήξ ηαηακμιή: 

Δπίπεδν Η:    Β΄ έημξ, 3 χνεξ ηδκ εαδμιάδα ηαηά ημ εανζκυ ελάιδκμ 

Eπίπεδν IΗ:   Γ΄ έημξ, 3 χνεξ ηδκ εαδμιάδα ηάεε ελάιδκμ (πεζιενζκυ ηαζ εανζκυ) 

Eπίπεδν IIΗ:  Γ΄ έημξ, 3 χνεξ ηδκ εαδμιάδα ηάεε ελάιδκμ (πεζιενζκυ ηαζ εανζκυ) 

 

Σα επίπεδα ΗΗ ηαζ ΗΗΗ έπμοκ πνμαπαζημφιεκα ηα πνμδβμφιεκά ημοξ επίπεδα ηαζ πενζθαιαάκμοκ 

δφμ (2) ελαιδκζαία ιαεήιαηα. Ο θμζηδηήξ αλζμθμβείηαζ πςνζζηά ζε ηάεε ελάιδκμ. Ο ιέζμξ υνμξ 

ηςκ ααειχκ ζηα δφμ ελαιδκζαία ιαεήιαηα ηςκ δφμ ηεθεοηαίςκ επζπέδςκ απμηεθεί ημ ααειυ 

ηςκ Γζδαηηζηχκ Αζηήζεςκ ημο Δπζπέδμο (π.π. εάκ μ ααειυξ ΓΑ ημο πεζιενζκμφ ελαιήκμο 

Δπζπέδμο ΗΗ είκαζ 8 ηαζ μ ααειυξ ΓΑ ημο εανζκμφ ελαιήκμο ημο ίδζμο Δπζπέδμο είκαζ 10, μζ δφμ 

ααειμί αενμίγμκηαζ [8 + 10 = 18] ηαζ αβαίκεζ μ ιέζμξ υνμξ [18:2 = 9]. Γδθαδή, ζημ πηοπίμ μ 

θμζηδηήξ εα έπεζ ηνεζξ ααειμφξ απυ ηα πέκηε (5) ελαιδκζαία ιαεήιαηα Γζδαηηζηχκ Αζηήζεςκ. 

Οζ Γζδαηηζηέξ Αζηήζεζξ μνβακχκμκηαζ απυ ημοξ οπεφεοκμοξ ηαεδβδηέξ ηςκ παζδαβςβζηχκ 

ιαεδιάηςκ, μζ μπμίμζ ζοβηνμημφκ εζδζηή Δπζηνμπή βζα ημκ ζημπυ αοηυ. Οζ εκένβεζεξ ηδξ 

Δπζηνμπήξ ακαημζκχκμκηαζ ζημ Σιήια, ημ μπμίμ έπεζ ηαζ ηδκ ανιμδζυηδηα επζημζκςκίαξ ηαζ 

ζοκενβαζίαξ ιε άθθεξ ανπέξ βζα ηδ δζελαβςβή ηςκ Γζδαηηζηχκ Αζηήζεςκ. Ο Πνυεδνμξ ηδξ 

Δπζηνμπήξ Γζδαηηζηχκ Αζηήζεςκ έπεζ ανιμδζυηδηεξ ζοκημκζζηή.  
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Πηπρηαθή Δξγαζία 

Κάεε θμζηδηήξ εημζιάγεζ ηαζ οπμζηδνίγεζ ιζα Πηοπζαηή Δνβαζία ιέζα ζε πνμκζηυ υνζμ υπζ 

ιεβαθφηενμ ηςκ ηνζχκ (3) αηαδδιασηχκ εηχκ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ παναημθμοεεί εζδζηυ 

ειζκάνζμ (θνμκηζζηήνζμ) επί ηνεζξ (3) χνεξ ηάεε εαδμιάδα ηαηά ημ έαδμιμ (Ε΄) ελάιδκμ ηςκ 

ζπμοδχκ ημο, ζημ μπμίμ ιεηέπμοκ ηαη‟ ακχηαημ υνζμ δχδεηα (12) θμζηδηέξ. Ζ παναημθμφεδζδ 

ημο ζπεηζημφ ειζκανίμο είκαζ οπμπνεςηζηή βζα ημ θμζηδηή. Δοκυδημ, θμζπυκ, είκαζ υηζ αοηυξ 

πμο επζαθέπεζ ηδκ Πηοπζαηή Δνβαζία ακήηεζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ ημο Γζδαηηζημφ Πνμζςπζημφ πμο 

ακαθαιαάκμοκ ηδ δζελαβςβή ειζκανίςκ.  

Απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2005-2006 ηαεζενχεδηε ιζα εζδζηή δζαδζηαζία βζα ηδκ ηαηακμιή ηςκ 

ηεηανημεηχκ θμζηδηχκ ζηα ειζκάνζα Πηοπζαηήξ Δνβαζίαξ (ΠΔ): Α) ζμζ πνυηεζηαζ κα 

δζδάλμοκ έκα ηέημζμ ειζκάνζμ εηπμκμφκ έκα δζάβναιια ημο ιαεήιαημξ, ημ μπμίμ ακανηάηαζ 

έβηαζνα έλς απυ ηδ Γναιιαηεία ημο Σιήιαημξ. Β) Οζ ηεηανημεηείξ θμζηδηέξ ηαθμφκηαζ ηαηά ηδκ 

πνχηδ εαδμιάδα ημο Υεζιενζκμφ Δλαιήκμο ζημ Αιθζεέαηνμ ημο Σιήιαημξ, υπμο βίκεηαζ 

πνμθμνζηή εκδιένςζή ημοξ ζπεηζηά ιε ηα πνμζθενυιεκα ΠΔ. ηδ ζοκέπεζα, μζ θμζηδηέξ 

δδθχκμοκ βναπηχξ ζε πμζμ ΠΔ επζεοιμφκ κα βναθημφκ ηαζ αημθμοεεί ιζα ηαηακμιή ημοξ 

ζφιθςκα ιε ηζξ επζεοιίεξ ημοξ. Αοηή δ δζαδζηαζία δζελάβεηαζ ιε εοεφκδ ημο εηάζημηε 

Πνμέδνμο ημο Σιήιαημξ. 

Με ηδ θνμκηίδα ημο δζδάζημκηα ηαηαηίεεηαζ έκα ακηίηοπμ ηδξ ενβαζίαξ ημο θμζηδηή ζηδ 

Γναιιαηεία ημο Tιήιαημξ, ιαγί ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ααειμθμβίαξ. Σμ ζφκμθμ ηςκ ενβαζζχκ 

αοηχκ εα απμηεθέζεζ έκακ πονήκα πνήζζιμ βζα ηζξ επζζηδιμκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ημο Tιήιαημξ 

(δζδαζηυκηςκ ηαζ θμζηδηχκ). 

Δίκαζ υιςξ δοκαηή δ εηπυκδζδ Πηοπζαηήξ Δνβαζίαξ ηαζ πςνίξ παναημθμφεδζδ εζδζημφ 

ειζκανίμο. Φμζηδηήξ πμο έπεζ μθμηθδνχζεζ έκα ειζκάνζμ, ιπμνεί φζηενα απυ έβηνζζδ ημο 

οπεφεοκμο ηαεδβδηή κα ζοκεπίζεζ ημ ίδζμ ή παναπθήζζμ εέια ζε επίπεδμ Πηοπζαηήξ Δνβαζίαξ 

ιε ημκ ίδζμ πάκηα οπεφεοκμ δζδάζημκηα. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ηαηαεέηεζ ζπεηζηή δήθςζδ ζηδ 

Γναιιαηεία ημο Σιήιαημξ ιαγί ιε βναπηή έβηνζζδ ημο δζδάζημκημξ. Γζα ηδκ ηαη‟ αοηυ ημκ 

ηνυπμ ακάθδρδ Πηοπζαηήξ Δνβαζίαξ απαζηείηαζ κα είκαζ μ θμζηδηήξ ημοθάπζζημ ζημ έαδμιμ (Ε΄) 

ελάιδκμ ηςκ ζπμοδχκ ημο. 

ημ Σιήια θεζημονβεί απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2006-2007 δακεζζηζηή αζαθζμεήηδ πηοπζαηχκ ηαζ 

ιεηαπηοπζαηχκ ενβαζζχκ ιε ηδκ επςκοιία «Βζαθζμεήηδ Γεχνβζμξ Κναζακάηδξ». Τπεφεοκδ βζα 

ημ δακεζζιυ είκαζ δ η. Δθζζζάαεη Υθαπάκα, ιέθμξ Δ.Σ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ (ηδθ. 28310 77696). 

Σξίηε (Γ΄) εμεηαζηηθή πεξίνδνο 

 φιθςκα ιε ηδκ οπ‟ ανζει. Β1/54/24-1-1995 Δβηφηθζμ ημο ΤΠ.Δ.Π.Θ. ζηδκ ελεηαζηζηή 

πενίμδμ Ηακμοανίμο-Φεανμοανίμο μ ηεθεζυθμζημξ δζηαζμφηαζ κα ελεηάγεηαζ, εηηυξ ηςκ 

ιαεδιάηςκ ημο πεζιενζκμφ ελαιήκμο, ηαζ ζηα ιαεήιαηα ημο ηεθεοηαίμο (Ζ΄) εανζκμφ ελαιήκμο 

ζπμοδχκ, ακ θοζζηά ηα έπεζ ζοιπενζθάαεζ ζηδ δήθςζδ ιαεδιάηςκ ημο πνμξ ηδ Γναιιαηεία.  

Οζ ελεηάζεζξ αοηέξ δζεκενβμφκηαζ ιέζα ζηα πνμκζηά πθαίζζα ηςκ ηακμκζηχκ ελεηάζεςκ ηαζ υπζ 

πένακ ηςκ διενμιδκζχκ πμο μνίγεζ ημ Σιήια. 

Πξόγξακκα– Γηα Βίνπ Μάζεζε/ Erasmus 
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Ο θμζηδηήξ πμο επζεοιεί κα επζζηεθεεί λέκεξ πχνεξ ζημ πθαίζζμ ιμνθςηζηχκ ακηαθθαβχκ ηαζ 

πνμβναιιάηςκ εηπαίδεοζδξ (Erasmus, Socrates η.η.θ.) ιπμνεί κα ηάκεζ πνήζδ ημο δζηαζχιαηυξ 

ημο αοημφ ζε μπμζμδήπμηε ελάιδκμ.  

ημ Σιήια οπμδμπήξ ιπμνεί κα παναημθμοεήζεζ ιαεήιαηα ηαζ Γζδαηηζηέξ Αζηήζεζξ ζε 

κδπζαβςβεία. Δάκ ζημοξ δφμ αοημφξ ημιείξ αλζμθμβδεεί, ιπμνεί κα πνμζημιίζεζ ζπεηζηή 

αεααίςζδ ζημ Π.Σ.Π.Δ. ηαζ κα γδηήζεζ κα απαθθαβεί απυ ακηίζημζπα πνμζθενυιεκα ιαεήιαηα. 

Ο θμζηδηήξ πμο επζεοιεί κα ηάκεζ πνήζδ αοημφ ημο δζηαζχιαημξ μθείθεζ, πνζκ απυ ημ ηαλίδζ ημο, 

κα έθεεζ ζε ζοκεκκυδζδ ιε ημκ οπεφεοκμ δζδάζημκηα ηςκ Γζδαηηζηχκ Αζηήζεςκ, χζηε κα 

εκδιενςεεί βζα ημκ ηνυπμ αλζμθυβδζήξ ημο ηαηά ημ ελάιδκμ ηδξ απμοζίαξ ημο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

 

Μαζήκαηα Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
Αθαδεκατθό Έηνο 2007-2008 
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Α΄ ΔΣΟ 
1ν Δμάκελν – Υεηκεξηλό 

 
Τπνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνύ: 

ΠΑΗ  100   Δζζαβςβή ζηδκ Παζδαβςβζηή    Ζ. Μεημπζακάηδξ 

ΠΑΗ 102   Γζδαηηζηή Μεεμδμθμβία Η: Γεκζηέξ ανπέξ  Β. Οζημκμιίδδξ 

ΚΟΗ 100   Δζζαβςβή ζηδκ Κμζκςκζμθμβία    Θ. Δθεοεενάηδξ 

ΦΗΛ 100   Νεμεθθδκζηή Γθχζζα Η: Ηζημνζηή ελέθζλδ - Γναιιαηεία Α. Φμοκημοθάηδξ  

ΦΗ 100   Δζζαβςβή ζηδ Φζθμζμθία    Η. Σγααάναξ 

ΞΓΛ 100   Ξέκδ βθχζζα Η (Αββθζηά-Γαθθζηά-Γενιακζηά)  Α. Οζημκμιάηδ – Π. Μακζά 

        Γ. ηαβάηδ 

Καη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα: 

ΠΑΗ 118   Δζδζηή αβςβή κδπίςκ ηαζ παζδζχκ - 

                     Πνχζιδ Τπμζηδνζηηζηή πανέιααζδ   Μ. Κοπνζςηάηδ 

ΗΣ 101   Δθθδκζηή Ηζημνία ΗΗ     Α. ηναηανζδάηδ 

ΘΡΖ 100   Θνδζηεζμθμβία     Κ. ηαονζακυξ 

ΦΤΥ  119   Φοπμθμβία ηδξ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ   Αζη. Κμνκδθάηδ 

ΠΑΗ 159   ηαειμί ζηδ δζαιυνθςζδ παζδαβςβζηχκ ζδεχκ ηαζ  

         εηπαζδεοηζηχκ εεζιχκ                . Υαηγδζηεθακίδμο 

 

2ν Δμάκελν - Δαξηλό 
Τπνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνύ: 

ΠΑΗ 101   Πνμζπμθζηή Παζδαβςβζηή    Γ. Κζηζανάξ 

ΜΑΘ 102   Μαεδιαηζηέξ έκκμζεξ ζηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ Αζ. Κμνκδθάηδ 

ΣΑ 100   ηαηζζηζηή ζηδκ εηπαίδεοζδ Η    M. Λζκανδάηδξ 

ΠΛΖ 100   Πθδνμθμνζηή ζηδκ εηπαίδεοζδ (δφμ ηιήιαηα)  Ν. Εανάκδξ 

ΦΤΥ 100   Δζζαβςβή ζηδκ Φοπμθμβία    Α. Καθασηγάηδ 

ΞΓΛ  101   Ξέκδ βθχζζα ΗΗ (Αββθζηά-Γαθθζηά-Γενιακζηά)   Π. Μακζά- 

                     (Πνμ. ΞΓΛ 100)     Α. Οζημκμιάηδ –  

        Γ. ηαβάηδ 

              

Καη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα: 

ΠΑΗ 113   Αζζεδηζηή αβςβή Η: Γεκζηέξ ανπέξ   Η. Σγααάναξ 

ΠΑΗ 120   Κμζκςκζμθμβία ηδξ Δηπαίδεοζδξ   Θ. Δθεοεενάηδξ 

ΠΑΗ 154   Δζδζηή Φοπμπαζδαβςβζηή παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ιε 

          αζζεδηδνζαηά πνμαθήιαηα    Μ. Κοπνζςηάηδ 

ΠΑΗ 160   Ηζημνία ηςκ επζζηδιχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ  . Υαηγδζηεθακίδμο 

ΦΤΥ 107   Φοπμβθςζζμθμβία     Μ. Σγαηχζηα 

ΦΤΥ 120   οιαμοθεοηζηή     Α. Μαηζυπμοθμξ 

ΦΤΥ 127   Κμζκςκζημ-ζζημνζημ-πμθζηζζιζηή Φοπμθμβία  Μ. Πμονηυξ 

ΗΣ 102   Δθθδκζηή Ηζημνία ΗΗΗ     Α. ηναηανζδάηδ 

ΦΗΛ 105   Δθθδκζηή Φζθμθμβία ηαζ Θεαηνζηή Παζδεία  Α. Φμοκημοθάηδξ 

 

 

 

Β΄ ΔΣΟ 
3ν Δμάκελν – Υεηκεξηλό 

 
Τπνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνύ: 

ΠΑΗ 105   Μεεμδμθμβία ηδξ ροπμπαζδαβςβζηήξ ένεοκαξ Η  Γ. Μακςθίηζδξ 

ΠΑΗ 107   Παζδαβςβζηή Φοπμθμβία    Μ. Πμονηυξ 

ΠΑΗ  148   Δζδζηή δζδαηηζηή ιεεμδμθμβία    Γ. Κζηζανάξ 

ΦΤΥ 128   πμθζηή Φοπμθμβία     Α. Μαηζυπμοθμξ 

ΔΗΚ 100   Δζηαζηζηά Η (ηνία ηιήιαηα)   Α. Σζμοπάηδξ – Κ. Υνδζηίδδξ 

ΦΑΝ 100   Φοζζηή αβςβή κδπίςκ Η  (ηνία ηιήιαηα)             Γ. Ακοθακηάηδξ 

ΜΟΤ 100   Μμοζζηή ηαζ νοειζηή αβςβή κδπίςκ Η   η. Εεναμοδάηδξ –  

Γ. Ακηςκαηάηδξ  
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2. Καη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα: 

ΠΑΗ 118   Δζδζηή αβςβή κδπίςκ ηαζ παζδζχκ-Πνχζιδ Τπμζηδνζηηζηή 

                     πανέιααζδ      Μ. Κοπνζςηάηδ 

ΠΑΗ 119   Φζθμζμθία ηδξ παζδείαξ    Η. Σγααάναξ 

ΠΑΗ 121   Ονβάκςζδ ηαζ δζμίηδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ  Δ. Ανβονμπμφθμο 

ΠΑΗ 156   Οζ Φοζζηέξ επζζηήιεξ ζηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ Ο. Γηζυηα 

ΠΑΗ 159   ηαειμί ζηδ δζαιυνθςζδ παζδαβςβζηχκ ζδεχκ ηαζ  

         εηπαζδεοηζηχκ εεζιχκ    . Υαηγδζηεθακίδμο 

ΠΑΗ 161   Γζβθςζζία ηαζ εηιάεδζδ ηδξ δεφηενδξ/λέκδξ βθχζζαξ Μ. Σγαηχζηα 

ΦΤΥ 119   Φοπμθμβία ηδξ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ   Αζ. Κμνκδθάηδ 

ΗΣ 101   Δθθδκζηή Ηζημνία ΗΗ     Α. ηναηανζδάηδ 

ΘΡΖ 100   Θνδζηεζμθμβία     Κ. ηαονζακυξ 

ΠΛΖ 101   Πθδνμθμνζηή ζηδκ εηπαίδεοζδ ΗΗ   Ν. Εανάκδξ 

ΠΛΖ 103   Δθανιμβέξ πμθοιέζςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ  Ν. Εανάκδξ 

ΔΗΚ 102   Δζηαζηζηά ΗΗΗ (δφμ ηιήιαηα)   Α. Σζμοπάηδξ – Κ. Υνδζηίδδξ 

ΞΓΛ 102   Ξέκδ βθχζζα ΗΗΗ (Αββθζηά-Γαθθζηά) (Πνμ. ΞΓΛ 101) Α. Οζημκμιάηδ – Π.Μακζά 

        Γ. ηαβάηδ 

 

3.  Σα ιαεήιαηα ημο πνχημο έημοξ ζπμοδχκ πμο δεκ έπεζ πάνεζ μ θμζηδηήξ. 

 

Σα πνμζθενυιεκα ζειζκάνζα βζα ημοξ θμζηδηέξ ημο ηνίημο έημοξ, ακ οπάνλμοκ ηεκέξ εέζεζξ.             

 

4ν Δμάκελν - Δαξηλό 
Τπνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνύ: 

ΠΑΗ 149  Γζδαηηζηή ιεεμδμθμβία ηςκ ημζκςκζηχκ ζπμοδχκ ζηδκ  

       πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ               Β. Οζημκμιίδδξ 

ΠΑΗ 151   Γζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ αζζεδηζηήξ αβςβήξ (δφμ ηιήιαηα)         Μ. ςηδνμπμφθμο 

ΠΑΗ 150   Πνμθμνζηυξ ηαζ βναπηυξ θυβμξ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ     Δ. Σάθα 

ΜΟΤ  101  Μμοζζηή ηαζ νοειζηή αβςβή κδπίςκ ΗΗ (Πνμ. ΜΟΤ 100)            η. Εεναμοδάηδξ –  

           Γ. Ακηςκαηάηδ 

     

Καη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα: 

ΠΑΗ 124   Οζημκμιία ηαζ πνμβναιιαηζζιυξ ζηδκ εηπαίδεοζδ Δ. Ανβονμπμφθμο 

ΠΑΗ 131   Πνμβνάιιαηα Πνμζπμθζηήξ Παζδαβςβζηήξ  Γ. Κζηζανάξ 

ΠΑΗ 157   Γζδαηηζηή ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ   Π.Πακηίδμξ 

ΠΑΗ 162   Φοπμπαζδαβςβζηή ημο ακαδουιεκμο βναπημφ θυβμο Γ. Μακςθίηζδξ 

ΦΤΥ  104    Κθζκζηή Φοπμθμβία κδπίμο ηαζ παζδζμφ  Α. Καθασηγάηδ 

ΔΗΚ 103   Δζηαζηζηά IV (δφμ ηιήιαηα)             Α. Σζμοπάηδξ – Κ. Υνδζηίδδξ 

ΦΑΝ 101   Φοζζηή αβςβή κδπίςκ ΗΗ (Πνμ. ΦΦΑ 100 ή ΦΑΝ 100)  

                 (ηνία ηιήιαηα)     Γ. Ακοθακηάηδξ 

ΔΗΚ 101  Δζηαζηζηά ΗΗ (Πνμ. ΚΑΛ 100) (ηνία ηιήιαηα)         Α. Σζμοπάηδξ – Κ. Υνδζηίδδξ 

ΞΓΛ 103   Ξέκδ βθχζζα ΗV (Αββθζηά-Γαθθζηά-Γενιακζηά)   Γ. ηαβάηδ- 

       (Πνμ. ΞΓΛ 102)     Α. Οζημκμιάηδ – Π. Μακζά 

         

                                   

Γηδαθηηθέο αζθήζεηο Η:   Ζ. Μεημπζακάηδξ 

Παναημθμφεδζδ ηςκ ενβαζζχκ εκυξ κδπζαβςβείμο επί 3 χνεξ ηάεε εαδμιάδα ηαζ ζφκηαλδ εζδζηήξ έηεεζδξ, δ μπμία 

εα αλζμθμβδεεί ηαζ εα ααειμθμβδεεί απυ ημκ ανιυδζμ ηαεδβδηή ηςκ Παζδαβςβζηχκ. Ζ παναημθμφεδζδ αοηή ιπμνεί 

κα βίκεηαζ ηαζ απυ ιαβκδημηαζκίεξ. 

 

4.  Σα ιαεήιαηα ημο πνχημο έημοξ ζπμοδχκ, πμο δεκ έπεζ πάνεζ μ θμζηδηήξ. 

 

5.  Σα πνμζθενυιεκα ζειζκάνζα βζα ημοξ θμζηδηέξ ημο ηνίημο έημοξ, ακ οπάνλμοκ ηεκέξ εέζεζξ. 

 

 

Γ΄ ΔΣΟ 

5ν Δμάκελν – Υεηκεξηλό 

 
1. Σα ιαεήιαηα ηςκ πνμδβμοιέκςκ εηχκ, ακ δεκ ηα έπεζ πάνεζ μ θμζηδηήξ. 
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Καη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα: 

ΜΟΤ  102   Μμοζζηή ηαζ νοειζηή αβςβή κδπίςκ ΗΗΗ (Πνμ. ΜΟΤ 101) η. Εεναμοδάηδξ –  

Γ. Ακηςκαηάηδξ 

3.  εκηλάξηα: 

ΠΑ 100   ειζκάνζμ Παζδαβςβζηχκ    Γ. Κζηζανάξ 

ΠΑ 101   ειζκάνζμ Παζδαβςβζηχκ    Ζ. Μεημπζακάηδξ 

ΠΑ 102   ειζκάνζμ Παζδαβςβζηχκ    . Υαηγδζηεθακίδμο 

ΦΤ 100   ειζκάνζμ Φοπμθμβίαξ    Αζ. Κμνκδθάηδ 

ΦΤ 101   ειζκάνζμ Φοπμθμβίαξ     Μ. Κοπνζςηάηδ 

ΦΤ 102   ειζκάνζμ Φοπμθμβίαξ    Α. Μαηζυπμοθμξ 

ΑΔ 100   ειζκάνζμ Δθθδκζηήξ Ηζημνίαξ ιε παζδαβςβζηέξ δζαζηάζεζξ Α. ηναηανζδάηδ 

ΑΔ 101   ειζκάνζμ Ονευδμλδξ Παηενζηήξ Θεμθμβίαξ  Κ. ηαονζακυξ 

ΑΔ 102   ειζκάνζμ δναζηδνζμηήηςκ αζζεδηζηήξ αβςβήξ  Μ. ςηδνμπμφθμο 

 

5.  Γηδαθηηθέο αζθήζεηο ΗΗα: Β. Οζημκμιίδδξ – Μ. Αιπανηγάηδ 

Παναημθμφεδζδ οπμδεζβιαηζηχκ δζδαζηαθζχκ ζε πεζναιαηζηά ή άθθα κδπζαβςβεία ηδξ πυθεςξ ηαζ ηδξ οπαίενμο επί 

3 χνεξ ηάεε εαδμιάδα. Γζδαζηαθίεξ θμζηδηχκ, «Μζηνμδζδαζηαθίεξ». Αλζμθυβδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ απυ ημκ ανιυδζμ 

ηαεδβδηή ηςκ Παζδαβςβζηχκ. 

 

6ν Δμάκελν – Δαξηλό 

 
1. Σα ιαεήιαηα ηςκ πνμδβμοιέκςκ εηχκ, ακ δεκ ηα έπεζ πάνεζ μ θμζηδηήξ. 

 

Καη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα: 

ΠΑΗ 155   οβηνζηζηή Πνμζπμθζηή Παζδαβςβζηή   Δ. οκχδδ 

ΜΟΤ 103  Μμοζζηή ηαζ νοειζηή αβςβή κδπίςκ IV (Πνμ. ΜΟΤ 102) η. Εεναμοδάηδξ – 

        Γ. Ακηςκαηάηδξ 

 

εκηλάξηα: 

ΠΑ 100   ειζκάνζμ Παζδαβςβζηχκ    Ζ. Μεημπζακάηδξ 

ΠΑ 101   ειζκάνζμ Παζδαβςβζηχκ    . Υαηγδζηεθακίδμο 

ΠΑ 102   ειζκάνζμ Παζδαβςβζηχκ    Μ. Αιπανηγάηδ 

ΠΑ 103   ειζκάνζμ Ονβάκςζδξ ηαζ δζμίηδζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ Δ. Ανβονμπμφθμο 

ΠΑ 104   Δνβαζηδνζαηυ ειζκάνζμ ροπμθμβζηήξ ηαζ παζδαβςβζηήξ 

           ένεοκαξ ηαζ αλζμθυβδζδξ    Γ. Μακςθίηζδξ 

ΠΑ 105    ειζκάνζμ Παζδαβςβζηχκ    Δ. Γμονβζχημο 

ΠΑ 106    ειζκάνζμ Παζδαβςβζηχκ    Π. Πακηίδμξ 

ΦΤ 100   ειζκάνζμ Φοπμθμβίαξ    Μ. Κοπνζςηάηδ 

ΦΤ 101   ειζκάνζμ Φοπμθμβίαξ    Α. Μαηζυπμοθμξ 

ΦΤ 102   ειζκάνζμ Φοπμθμβίαξ    Αζη. Κμνκδθάηδ 

ΑΔ 100   ειζκάνζμ Αζζεδηζηήξ Αβςβήξ    Η. Σγααάναξ 

ΑΔ 101   ειζκάνζμ Δθθδκζηήξ Ηζημνίαξ ιε παζδαβςβζηέξ δζαζηάζεζξ Α. ηναηανζδάηδ 

ΑΔ 102   ειζκάνζμ Κμζκςκζμθμβίαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ  Θ. Δθεοεενάηδξ 

ΑΔ 103   ειζκάνζμ Φζθμθμβίαξ    Α. Φμοκημοθάηδξ 

 

4.  Γηδαθηηθέο αζθήζεηο ΗΗβ: Β. Οζημκμιίδδξ – Μ. Αιπανηγάηδ 

Παναημθμφεδζδ οπμδεζβιαηζηχκ δζδαζηαθζχκ ζε πεζναιαηζηά ή άθθα κδπζαβςβεία ηδξ πυθεςξ ηαζ ηδξ οπαίενμο επί 

3 χνεξ ηάεε εαδμιάδα. Γζδαζηαθίεξ θμζηδηχκ, «Μζηνμδζδαζηαθίεξ». Αλζμθυβδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ απυ ημκ ανιυδζμ 

ηαεδβδηή ηςκ Παζδαβςβζηχκ. 

 

 

Γ΄ ΔΣΟ 
7ν Δμάκελν – Υεηκεξηλό 

 
1. Σα ιαεήιαηα ηςκ πνμδβμοιέκςκ εηχκ, ακ δεκ ηα έπεζ πάνεζ μ θμζηδηήξ. 

 

 2. Καη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα: 

       ΠΛΖ 105 (Δ03ΠΟ5 Πθδνμθμνζηή ζηδκ Δηπαίδεοζδ ΗV  Δ. Παπαααζζθείμο 
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Γηδαθηηθέο αζθήζεηο ΗΗΗα: Δ. οκχδδ-Δ. Γμονβζχημο 

Ζιενήζζα δζδαζηαθία ζε κδπζαβςβεία ηδξ πυθεςξ ή ηδξ οπαίενμο. Ο θμζηδηήξ ηαθφπηεζ μθυηθδνμ ημ πνυβναιια ηδξ 

διέναξ, αημθμοεχκηαξ εζδζηυ ζπέδζμ ενβαζίαξ πμο ζοκηάζζεζ μ ίδζμξ. Αλζμθυβδζδ απυ ημκ ανιυδζμ ηαεδβδηή. 

 

εκηλάξηα πηπρηαθήο εξγαζίαο: 

ΠΔ 100   ειζκάνζμ Παζδαβςβζηχκ    Μ. Αιπανηγάηδ 

ΠΔ 101   ειζκάνζμ Θεαηνζηήξ Παζδείαξ   Α. Φμοκημοθάηδξ 

ΠΔ 102   ειζκάνζμ Κμζκςκζμθμβίαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ  Θ. Δθεοεενάηδξ 

ΠΔ 103   ειζκάνζμ Παζδαβςβζηχκ    Δ. Ανβονμπμφθμο 

ΠΔ 104   Οζ θοζζηέξ επζζηήιεξ ζηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ Ο. Γηζυηα 

ΠΔ 105   ειζκάνζμ Παζδαβςβζηχκ    Δ. Γμονβζχημο  

ΠΔ 106   Γζβθςζζία ηαζ εηιάεδζδ ηδξ δεφηενδξ/λέκδξ βθχζζαξ Μ. Σγαηχζηα 

ΠΔ 107   ειζκάνζμ Αζζεδηζηήξ αβςβήξ    Μ. ςηδνμπμφθμο 

ΠΔ 108   ειζκάνζμ Φοπμθμβίαξ    Μ. Πμονηυξ 

 

8ν Δμάκελν – Δαξηλό 
 

1. Σα ιαεήιαηα ηςκ πνμδβμοιέκςκ εηχκ, ακ δεκ ηα έπεζ πάνεζ μ θμζηδηήξ. 

 

Γηδαθηηθέο αζθήζεηο ΗΗΗβ:    Δ. οκχδδ-Δ. Γμονβζχημο 

Ζιενήζζα δζδαζηαθία ζε κδπζαβςβεία ηδξ πυθεςξ ή ηδξ οπαίενμο. Ο θμζηδηήξ ηαθφπηεζ μθυηθδνμ ημ πνυβναιια ηδξ 

διέναξ, αημθμοεχκηαξ εζδζηυ ζπέδζμ ενβαζίαξ πμο ζοκηάζζεζ μ ίδζμξ. Αλζμθυβδζδ απυ ημκ ανιυδζμ ηαεδβδηή 

 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 

 

Πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ:  

Βαζηθέο δηαηάμεηο θαη εζσηεξηθόο θαλνληζκόο 
 

1. Βαζηθέο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ππ’ αξηζκό 

69856/Β7/24-10-2006 (Φ.Δ.Κ. 1663/14-11-2006, η. Β΄) 

 
Γεληθέο Γηαηάμεηο 

 

Σμ Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ (Π.Σ.Π.Δ.) μνβακχκεζ Πνυβναιια 

Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ (Π.Μ..) ιε ηίηθμ «Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ», ημ μπμίμ θεζημονβεί απυ 

ημ αηαδδιασηυ έημξ 2006-2007 ςξ ηνμπμπμζδιέκδ ζοκέπεζα πνμδβμφιεκμο Π.Μ.., ημ μπμίμ 

θεζημφνβδζε ηαηά ηα αηαδδιασηά έηδ 1994-2000 ιε ηδκ Τπμονβζηή Απυθαζδ Β7/36/17-12-1993 

(Φ.Δ.Κ. 942/30-12-1993 η. Β΄) ηαζ ηαηά ηα αηαδδιασηά έηδ 2001-2006 ιε ηδκ Τπμονβζηή 

Απυθαζδ Β7/255/19-7-2000 (Φ.Δ.Κ. 999/9-8-2000 η. Β΄).  

Σμ ηνμπμπμζδιέκμ Π.Μ.. θεζημονβεί ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ Τπμονβζηήξ αοηήξ 

Απυθαζδξ ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ άνενςκ 10 έςξ 12 ημο Ν. 2083/1992. 

 

θνπόο - Αληηθείκελν 
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ημπυξ ημο Π.Μ.. είκαζ δ πνμαβςβή ηςκ Δπζζηδιχκ ηδξ Αβςβήξ ιέζς ηδξ ααεφηενδξ ένεοκαξ 

ζε ελεζδζηεοιέκα ηαζ πνμςεδιέκα βκςζηζηά πεδία ηαζ δ ακάδεζλδ κέςκ ενεοκδηχκ ηαζ 

επζζηδιυκςκ ζε εζδζηυηδηεξ αοηχκ ηςκ Δπζζηδιχκ. 

Ακηζηείιεκμ ημο Π.Μ.. είκαζ ηα επζιένμοξ ενεοκδηζηά πεδία πμο ακήημοκ ζημ πχνμ ηςκ 

Δπζζηδιχκ ηδξ Αβςβήξ, ιε ειαάεοκζδ ζηζξ ελήξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ εζδζηυηδηεξ: 

Α) Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. 

1) Δζδζηυηδηα: Θεςνία ηαζ Πνάλδ ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ, 

2) Δζδζηυηδηα: Γθχζζα ηαζ Γναιιαηζζιυξ ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ. 

Β) Δθαξκνγέο ηεο Φπρνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε. 

1) Δζδζηυηδηα: Δκαθθαηηζηέξ Φοπμπαζδαβςβζηέξ Πνμζεββίζεζξ, 

2) Δζδζηυηδηα: Φοπμπαζδαβςβζηέξ Πανειαάζεζξ βζα παζδζά πνμζπμθζηήξ ηαζ ζπμθζηήξ δθζηίαξ. 

 

Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη 

 

Σμ Π.Μ.. απμκέιεζ ημοξ ελήξ Μεηαπηοπζαημφξ Σίηθμοξ: 

Η) Μεηαπηοπζαηυ Γίπθςια Δζδίηεοζδξ ζηζξ Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ ιε ηζξ ελήξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ 

εζδζηυηδηεξ:  

Α) Παζδαβςβζηή ηαζ Γζδαηηζηή ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ.   

  α) Θεςνία ηαζ Πνάλδ ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ,  

  α) Γθχζζα ηαζ Γναιιαηζζιυξ ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ 

Β) Δθανιμβέξ ηδξ Φοπμθμβίαξ ζηδκ Δηπαίδεοζδ. 

  α) Δκαθθαηηζηέξ Φοπμπαζδαβςβζηέξ Πνμζεββίζεζξ, 

  α) Φοπμπαζδαβςβζηέξ Πανειαάζεζξ βζα παζδζά πνμζπμθζηήξ ηαζ ζπμθζηήξ δθζηίαξ. 

 

ΗΗ) Γζδαηημνζηυ Γίπθςια ζηζξ Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ. 

 

Καηεγνξίεο Πηπρηνύρσλ πνπ γίλνληαη δεθηνί 

 

ημ Π.Μ.. βίκμκηαζ δεηημί πηοπζμφπμζ α) ηςκ Παζδαβςβζηχκ Σιδιάηςκ, ησλ Σιδιάηςκ 

Φζθμζμθίαξ, Παζδαβςβζηήξ ηαζ Φοπμθμβίαξ ηαζ Σιδιάηςκ Φοπμθμβίαξ ηςκ Α.Δ.Η. ηδξ διεδαπήξ 

ή ακηίζημζπςκ Πακεπζζηδιζαηχκ Σιδιάηςκ ηδξ αθθμδαπήξ, α) άθθςκ Σιδιάηςκ Α.Δ.Η., εθυζμκ 

έπμοκ παναημθμοεήζεζ ηαζ ελεηαζεεί επζηοπχξ ζε δφμ ημοθάπζζημκ ιαεήιαηα ηςκ Δπζζηδιχκ 

ηδξ Αβςβήξ, β) Σιδιάηςκ Βνεθμκδπζμημιίαξ, Σιδιάηςκ Κμζκςκζηήξ Δνβαζίαξ ηαζ Σιδιάηςκ 

Λμβμεεναπείαξ ηςκ Α.Σ.Δ.Η. ηδξ διεδαπήξ ή ακηίζημζπςκ Σιδιάηςκ Α.Σ.Δ.Η. ηδξ αθθμδαπήξ, 

ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ παναβνάθμο 12β ημο άνενμο 5 ημο Νυιμο 2916/01 (Φ.Δ.Κ. 

114/11-6-01). 

Υξνληθή Γηάξθεηα 

 

Ζ πνμκζηή δζάνηεζα βζα ηδκ απμκμιή ηςκ ηαηά ημ άνενμ 3 ηίηθςκ μνίγεηαζ βζα ημ Μεηαπηοπζαηυ 

Γίπθςια Δζδίηεοζδξ ζε ηέζζενα (4) δζδαηηζηά ελάιδκα ιε δοκαηυηδηα πανάηαζδξ έςξ ηαζ ηνία 

(3) αηυια ελάιδκα. Γζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ Γζδαηημνζηήξ Γζαηνζαήξ δ πνμκζηή δζάνηεζα δεκ 
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ιπμνεί κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηνία (3) έηδ απυ ηδκ διενμιδκία ηαεμνζζιμφ ημο εέιαημξ (Ν. 

2083/1992, άνενμ 13δ).  

 

Πξόγξακκα Μαζεκάησλ 

 

Σα ιαεήιαηα ηαζ δ ενεοκδηζηή απαζπυθδζδ βζα ηδκ απμκμιή ηςκ ακςηένς ακαθενυιεκςκ 

ηίηθςκ μνίγμκηαζ ςξ ελήξ: 

 

Η) Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ.: 

  α) Σα ιαεήιαηα δζδάζημκηαζ ηνεζξ (3) χνεξ εαδμιαδζαίςξ ηαζ ακηζζημζπμφκ ζε ηνεζξ (3) 

δζδαηηζηέξ ιμκάδεξ (δ.ι.) ημ ηαεέκα. Σα ιαεήιαηα εζδζηυηδηαξ έπμοκ ηδ ιμνθή ζειζκανίμο. Γζα 

ηδκ απυηηδζδ Μεηαπηοπζαημφ Γζπθχιαημξ Δζδίηεοζδξ απαζηείηαζ δ ζοιπθήνςζδ ηνζάκηα (30) 

δζδαηηζηχκ ιμκάδςκ.  

  α) Οζ θμζηδηέξ οπμπνεμφκηαζ κα παναημθμοεήζμοκ ηαζ κα ελεηαζεμφκ επζηοπχξ ζε 

ημοθάπζζημκ επηά (7) ιεηαπηοπζαηά ιαεήιαηα, ηα μπμία ακηζζημζπμφκ ζε 21 δζδαηηζηέξ ιμκάδεξ 

(7 Υ 3 δ.ι. = 21 δ.ι.), ηαζ κα εηπμκήζμοκ επζηοπχξ ιεηαπηοπζαηή δζαηνζαή, δ μπμία ακηζζημζπεί 

ζε εκκέα (9) δζδαηηζηέξ ιμκάδεξ.  

  β) Σα ιεηαπηοπζαηά ιαεήιαηα δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ, ηα ιαεήιαηα ημνιμφ ηαζ ηα 

ηαη‟ επζθμβήκ οπμπνεςηζηά ιαεήιαηα. Με απυθαζδ ηδξ Γ..Δ.. ηα πνμζθενυιεκα ιαεήιαηα 

ιπμνεί κα ιεηαηζκμφκηαζ απυ ελάιδκμ ζε ελάιδκμ, ακάθμβα ιε ηζξ δζδαηηζηέξ δοκαηυηδηεξ ημο 

Σιήιαημξ. 

  δ) Οζ θμζηδηέξ ηαζ ηςκ δφμ ηαηεοεφκζεςκ οπμπνεμφκηαζ κα παναημθμοεήζμοκ επζηοπχξ δφμ 

(2) ιαεήιαηα ημνιμφ ηαζ πέκηε (5) ηαη‟ επζθμβήκ οπμπνεςηζηά ιαεήιαηα. Σμοθάπζζημκ ηα ηνία 

(3) απυ ηα πέκηε (5) ηαη‟ επζθμβήκ οπμπνεςηζηά ιαεήιαηα, πμο εα επζθέλμοκ μζ θμζηδηέξ, πνέπεζ 

κα ακήημοκ ζηα πνμζθενυιεκα ιαεήιαηα ηδξ εζδζηυηδηαξ πμο παναημθμοεμφκ. 

  ε) Μεηά ημ ηέθμξ ημο Β΄ ελαιήκμο μζ θμζηδηέξ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα ακαθάαμοκ ηδκ εηπυκδζδ 

ηαζ ζοββναθή ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ οπυ ηδκ επμπηεία εκυξ ιέθμοξ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ. Ζ 

ιεηαπηοπζαηή δζαηνζαή πνέπεζ κα έπεζ ζοκάθεζα ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ηαηεφεοκζδξ ηαζ ηδξ 

εζδζηυηδηαξ ημο θμζηδηή. 

 

ΗΗ. Γηα ηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο: 

Γζα ημ Γζδαηημνζηυ Γίπθςια πνμαπαζηείηαζ Μεηαπηοπζαηυ Γίπθςια Δζδίηεοζδξ ή 

ακαβκςνζζιέκμξ απυ ημ ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζζυηζιμξ ιεηαπηοπζαηυξ ηίηθμξ ηδξ 

αθθμδαπήξ. Οζ οπμρήθζμζ δζδάηημνεξ πνέπεζ κα ηαηέπμοκ άνζζηα ιζα λέκδ βθχζζα. 

Αημθμοεείηαζ δ πνμαθεπυιεκδ απυ ηδκ πανάβν. 5 ημο άνενμο 12 ημο Ν. 2083/92 δζαδζηαζία. Ζ 

εηπυκδζδ ηδξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ δεκ απαζηεί ηδκ παναημθμφεδζδ ιαεδιάηςκ. Καη‟ 

ελαίνεζδ, αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ ιε απυθαζδ ηδξ Γ..Δ.. ηαζ βζα μνζζιέκα, ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ, 

ιαεήιαηα. Ζ ηεθζηή αλζμθυβδζδ ηαζ ηνίζδ ηδξ δζαηνζαήξ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημ πνυβναιια ηαζ 

ημκ ηακμκζζιυ ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ απυ ελεηαζηζηή επζηνμπή ηαηά ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ παναβν. 

5α ημο άνενμο 12 ημο Ν. 2083/92. 

Αξηζκόο Δηζαθηέσλ 

Ο ανζειυξ εζζαηηέςκ ζημ Π.Μ.. μνίγεηαζ ηαη‟ ακχηαημ υνζμ ζοκμθζηά ηαζ βζα ηζξ δφμ 

ηαηεοεφκζεζξ ζε είημζζ (20) ηαη‟ έημξ.  

Πξνζσπηθό 

ημ Π.Μ.. απαζπμθείηαζ ηονίςξ ημ οπάνπμκ πνμζςπζηυ ημο Π.Σ.Π.Δ. 
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Τιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απυ ηδκ οπάνπμοζα οθζημηεπκζηή οπμδμιή εα πνδζζιμπμζδεμφκ: α) Ζ αίεμοζα ιεηαπηοπζαηχκ 

ημο Π.Σ.Π.Δ.. α) Οζ αίεμοζεξ Καθθζηεπκζηήξ Αβςβήξ, Μμοζζηήξ ηαζ Ροειζηήξ Αβςβήξ. β) Ζ 

Βζαθζμεήηδ ημο Πακεπζζηδιίμο. δ) Σα εεζιμεεηδιέκα Δνβαζηήνζα ημο Σιήιαημξ ηαζ δ Αίεμοζα 

Νέςκ Σεπκμθμβζχκ ημο Π.Σ.Π.Δ.. ε) Ζ Γναιιαηεία ημο Σιήιαημξ. 

Γηάξθεηα Λεηηνπξγίαο 

Σμ Π.Μ.. εα θεζημονβήζεζ επί έλζ (6) αηαδδιασηά έηδ, δδθαδή απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2006-

2007 έςξ ημ αηαδδιασηυ έημξ 2011-2012. Μεηά ηδ θήλδ ηδξ πενζυδμο αοηήξ εα επακελεηαζεεί δ 

ακάβηδ ηαζ δ ζημπζιυηδηα ηδξ ζοκέπζζδξ ημο Πνμβνάιιαημξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 
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1. Δληόο ηνπ Απξηιίνπ θάζε έηνπο θαζνξίδεηαη ε ππό πξνθήξπμε εηδηθόηεηα (ή νη ππό πξνθήξπμε 

εηδηθόηεηεο) θαη ν αλώηαηνο αξηζκόο ππό θαηάιεςε ζέζεσλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ. Ζ πξνθήξπμε 

δεκνζηεύεηαη ζηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (Άξζξν 32 ηνπ Δζσηεξηθνύ 

Καλνληζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο). Ζ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο § 2α ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2083/92. 

2. Οζ οπμρήθζμζ ηαθμφκηαζ κα οπμαάθμοκ ζηδ Γναιιαηεία ημο Π.Σ.Π.Δ. αίηδζδ, αζμβναθζηυ ζδιείςια, 

ακηίβναθα ηίηθςκ ζπμοδχκ, ακαθοηζηυ πζζημπμζδηζηυ πνμπηοπζαηχκ ζπμοδχκ (υπμο ακαθένμκηαζ υθα ηα 

ιαεήιαηα πμο έπμοκ παναημθμοεήζεζ επζηοπχξ ηαζ δ επίδμζή ημοξ ζ‟ αοηά), ηαεχξ ηαζ εκδεπυιεκα πηοπία 

λέκδξ βθχζζαξ. Οζ ηίηθμζ ζπμοδχκ πμο έπμοκ απμηηδεεί ζε Α.Δ.Η. ελςηενζημφ πνέπεζ κα έπμοκ 

ακαβκςνζζεεί απυ ημ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ή ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ςξ ηίηθμζ ζζυηζιμζ ιε εηείκμοξ πμο πμνδβμφκ ηα 

εθθδκζηά Α.Δ.Η. 

3. Οζ Έθθδκεξ πηοπζμφπμζ πνέπεζ κα βκςνίγμοκ επανηχξ ιζα λέκδ βθχζζα: Αββθζηά, Γαθθζηά ή Γενιακζηά. 

Γζα κα εθεβπεεί αοηή δ βκχζδ, μζ οπμρήθζμζ ηαθμφκηαζ ζε βναπηή δμηζιαζία. Απυ ηδ δμηζιαζία 

απαθθάζζμκηαζ  μζ ηαηέπμκηεξ α) Proficiency βζα ηα Αββθζηά ηαζ μζ ηάημπμζ ακηίζημζπςκ δζπθςιάηςκ ζηα 

Γαθθζηά ηαζ ζηα Γενιακζηά ή α) Κναηζηυ Πηοπίμ Γθςζζμιάεεζαξ ακηίζημζπμο επζπέδμο ή β) κυιζια 

ακαβκςνζζιέκμ απυ ημ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ή ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. πακεπζζηδιζαηυ ηίηθμ απυ λέκδ πχνα ζε ιία απυ ηζξ 

παναπάκς βθχζζεξ. 

4. Οζ οπήημμζ λέκςκ πςνχκ πνέπεζ κα έπμοκ επανηή βκχζδ ηδξ Δθθδκζηήξ βθχζζαξ, δ δζαπίζηςζδ ηδξ 

μπμίαξ βίκεηαζ ιε βναπηή δμηζιαζία. 

5. Γζα ηδκ επζθμβή ηςκ εζζαηηέςκ δζελάβεηαζ α) βναπηή δμηζιαζία ζε εέια ζπεηζηυ ιε ηδκ εηάζημηε 

πνμηδνοβιέκδ εζδζηυηδηα, α) βναπηή δμηζιαζία ζηδ εειαηζηή πενζμπή «Μεεμδμθμβία Ένεοκαξ – ημζπεία 

ηαηζζηζηήξ», β) ζοκέκηεολδ εκχπζμκ επζηνμπήξ.  

Απαναίηδημξ υνμξ επζηοπίαξ είκαζ δ επίηεολδ ηδξ αάζδξ (ααειυξ 5) ζηα δφμ ελεηαγυιεκα ιαεήιαηα. 

Ο ααειυξ επζηοπίαξ ηάεε οπμρδθίμο πνμηφπηεζ απυ ζοκεηηίιδζδ ηςκ ελήξ ηονίςξ ηνζηδνίςκ: α) ημ βεκζηυ 

ααειυ ημο πηοπίμο, α) ημ ααειυ ζε δφμ πνμπηοπζαηά ιαεήιαηα, ζοββεκζηά ιε ηδκ πνμηδνοβιέκδ 

εζδζηυηδηα, β) ημ ααειυ ηδξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ, υπμο πνμαθέπεηαζ ζημ πνμπηοπζαηυ επίπεδμ, δ) ηδκ ηοπυκ 

ενεοκδηζηή δναζηδνζυηδηα ημο οπμρδθίμο, ε) ημ ααειυ ηςκ βναπηχκ δμηζιαζζχκ, ζη) ημ ααειυ επίδμζδξ 

ζηδ ζοκέκηεολδ, γ) ζπεηζηή επαββεθιαηζηή ειπεζνία. 

6. Χξ Γζεοεοκηήξ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ (αθ. §§ 1-3 ημο άνενμο 6 ημο Ν. 2454/97) μνίγεηαζ μ εηάζημηε 

Πνυεδνμξ ημο Σιήιαημξ, εηηυξ εάκ απμθαζζζηεί ηάηζ δζαθμνεηζηυ απυ ηδ Γ..Δ.. Χξ Τπεφεοκμξ βζα ηάεε 

οπυ πνμηήνολδ εζδζηυηδηα μνίγεηαζ ηάεε Απνίθζμ απυ ηδ Γ..Δ.. έκα ιέθμξ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ. 

7. α) Γζα ηάεε ιεηαπηοπζαηυ θμζηδηή πμο εζζάβεηαζ βζα κα απμηηήζεζ Μεηαπηοπζαηυ Γίπθςια Δζδίηεοζδξ 

μνίγεηαζ απυ ηδ Γ..Δ.. έκα ιέθμξ Γ.Δ.Π. ςξ αηαδδιασηυξ ζφιαμοθμξ (§ 4α ημο άνενμο 12 ημο Ν. 

2083/92). 

   α) Ζ παναημθμφεδζδ ηςκ ιαεδιάηςκ είκαζ οπμπνεςηζηή. Ζ Γ..Δ.. ιπμνεί κα πνμαεί ζηδ δζαβναθή ημο 

ιεηαπηοπζαημφ θμζηδηή απυ ηα ιδηνχα ημο Σιήιαημξ ζε πενίπηςζδ αδζηαζμθυβδηςκ απμοζζχκ. 
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   β) Οζ θμζηδηέξ μζ μπμίμζ απμηοβπάκμοκ ζε έκα ιάεδια ζε δφμ ελεηαζηζηέξ πενζυδμοξ παναπέιπμκηαζ 

ζηδκ Γ..Δ.. ιε ημ ενχηδια ηδξ δζαβναθήξ απυ ηα ιδηνχα ημο Σιήιαημξ.  

   δ) Ζ Γ..Δ.. ιπμνεί κα επζαάθεζ ζημ ιεηαπηοπζαηυ θμζηδηή ηδκ παναημθμφεδζδ ιαεδιάηςκ 

πνμπηοπζαημφ επζπέδμο, ζηδκ πενίπηςζδ πμο εα ηνίκεζ υηζ δ ηαηάνηζζή ημο δεκ είκαζ επανηήξ ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ. 

   ε) Σα πνμζθενυιεκα ιαεήιαηα ιπμνμφκ κα ιεηαηζκμφκηαζ απυ ελάιδκμ ζε ελάιδκμ ακάθμβα ιε ηζξ 

δζδαηηζηέξ δοκαηυηδηεξ ημο Σιήιαημξ. Ζ ιεηαπηοπζαηή δζαηνζαή οπμζηδνίγεηαζ εκχπζμκ ηνζιεθμφξ 

επζηνμπήξ απμηεθμφιεκδξ απυ ιέθδ Γ.Δ.Π., ηα μπμία μνίγεζ δ Γ..Δ.. 

8. α) Συζμ μζ οπμρήθζμζ βζα Μεηαπηοπζαηυ Γίπθςια Δζδίηεοζδξ υζμ ηαζ μζ οπμρήθζμζ βζα Γζδαηημνζηυ 

Γίπθςια πνμζθένμοκ ενεοκδηζηέξ ηαζ αμδεδηζηέξ οπδνεζίεξ ζηα Δνβαζηήνζα ημο Σιήιαημξ, ζε ζοκέδνζα 

η.θπ. Αοηέξ μζ οπδνεζίεξ ζοβηεηνζιεκμπμζμφκηαζ απυ ηδ Γ..Δ.. ηαζ αιείαμκηαζ απυ ημκ ηαηηζηυ 

πνμτπμθμβζζιυ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. 

   α) Συζμ μζ οπμρήθζμζ βζα Μεηαπηοπζαηυ Γίπθςια Δζδίηεοζδξ υζμ ηαζ μζ οπμρήθζμζ βζα Γζδαηημνζηυ 

Γίπθςια ιπμνμφκ κα ζοιιεηέπμοκ ζε εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα εθθδκζηχκ ή λέκςκ Πακεπζζηδιίςκ, κα 

ζοκενβάγμκηαζ ιε Πακεπζζηήιζα, ενεοκδηζηά ηέκηνα η.ά. ζδνφιαηα ηδξ Δθθάδαξ ή ημο ελςηενζημφ. Πνμξ 

ημφημ μζ οπμρήθζμζ ιπμνμφκ κα οπμζηδνζπεμφκ μζημκμιζηά απυ ημ Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ – ιεηά απυ 

έβηνζζδ ηδξ Γ..Δ.. – ή απυ άθθμ θμνέα, βζα ηδ ιεηαηίκδζδ ηαζ δζαιμκή ημοξ ζε πυθεζξ ηδξ Δθθάδαξ ή 

ημο ελςηενζημφ. 

9. Ο οπμρήθζμξ δζδάηημναξ μθείθεζ κα ανίζηεηαζ ζε ηαηηζηή επαθή ιε ημκ επζαθέπμκηα ηαζ κα ζοκηάζζεζ 

ηαη‟ έημξ βναπηή έηεεζδ πνμυδμο ηδξ ενεοκδηζηήξ ημο ενβαζίαξ ηαηά ημ έημξ πμο πέναζε. Ζ 

ζοιαμοθεοηζηή επζηνμπή ιεθεηά ηδκ έηεεζδ ημο οπμρδθίμο, ηδκ αλζμθμβεί ηαζ ηαηαεέηεζ ζπεηζηυ πυνζζια 

ζηδ Γναιιαηεία ημο Σιήιαημξ. Μεηά απυ δφμ ζοκεπυιεκεξ αλζμθμβήζεζξ ηδξ απυδμζδξ ημο οπμρήθζμο 

δζδάηημνα ςξ ιδ ζηακμπμζδηζηήξ ή εάκ πανέθεμοκ ηνία (3) έηδ ιεηά ηδκ ακάεεζδ ημο εέιαημξ πςνίξ μ 

επζαθέπςκ κα έπεζ ζημζπεία βζα ηδκ πμνεία ηδξ δζαηνζαήξ, μ οπμρήθζμξ παναπέιπεηαζ ζηδ Γ..Δ.. ιε ημ 

ενχηδια ηδξ δζαβναθήξ απυ ημ πνυβναιια. 

10. Μεηά ηδκ επζηοπή οπμζηήνζλδ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ή δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ μ οπμρήθζμξ οπμπνεμφηαζ κα 

ηαηαεέζεζ ηνία ακηίηοπα ηδξ ενβαζίαξ ημο ζε έκηοπδ ηαζ δθεηηνμκζηή ιμνθή (δζζηέηα ή CD) ζηδ 

Γναιιαηεία ημο Σιήιαημξ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄ 

 
Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ  
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Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ  
Αθαδεκατθό Έηνο 2007-2008 

 
1

ε
 Καηεύζπλζε: Δθανιμβέξ ηδξ Φοπμθμβίαξ ζηδκ Δηπαίδεοζδ, Δηδηθόηεηα: Δκαθθαηηζηέξ 

Φοπμπαζδαβςβζηέξ Πνμζεββίζεζξ (Τπεφεοκμξ: Μ. Πμονηυξ). 

3
μ
 Δλάιδκμ – Υεζιενζκυ: α) «Σμ παζπκίδζ ςξ εκαθθαηηζηυ ροπμπαζδαβςβζηυ ενβαθείμ» (Καη‟ 

επζθμβήκ οπμπνεςηζηυ, δζδάζηςκ: Μ. Πμονηυξ), α) «Δηπαζδεοηζηή πμθζηζηή» (Καη‟ επζθμβήκ 

οπμπνεςηζηυ, δζδάζημοζα: Δ. οκχδδ). 

4
μ
 Δλάιδκμ – Δανζκυ: α) «Βζςιαηζηή, Δονεηζηή ηαζ Δπζημζκςκζαηή Φοπμπαζδαβςβζηή» (Καη‟ 

επζθμβήκ οπμπνεςηζηυ, δζδάζηςκ: Μ. Πμονηυξ). 

 

2
ε
 Καηεύζπλζε: Παζδαβςβζηή ηαζ Γζδαηηζηή ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ», Δηδηθόηεηα: 

Γθχζζα ηαζ Γναιιαηζζιυξ ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ (Τπεφεοκδ: Δ. Σάθα). 

1
μ
 Δλάιδκμ – Υεζιενζκυ: α) «Μεεμδμθμβία πμζμηζηήξ ένεοκαξ πνμπςνδιέκμο επζπέδμο» 

(Μάεδια ημνιμφ, δζδάζηςκ: Γ. Μακςθίηζδξ, α) «Ακαδουιεκμξ Γναιιαηζζιυξ: Ένεοκα ηαζ 

δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ» (Καη‟ επζθμβήκ οπμπνεςηζηυ, δζδάζημοζα: Δ. Σάθα). 

2
μ
 Δλάιδκμ – Δανζκυ: α) «ηαηζζηζηή ζηδκ εηπαίδεοζδ» (Μάεδια ημνιμφ, δζδάζηςκ: Μ. 

Λζκανδάηδξ, α) «Φοπμβθςζζμθμβία» (Καη‟ επζθμβήκ οπμπνεςηζηυ, δζδάζημοζα: Μ. Σγαηχζηα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ΄ 

 

Βαζηθά ζεκεία ηνπ Καλνληζκνύ πνπδώλ θαη ηνπ 

Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

Νεπηαγσγώλ Κξήηεο 
 
Αθαδεκατθό Έηνο 2007-2008 

 
Ίδξπζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ 
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Σμ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ ζδνφεδηε ηαζ θεζημονβεί απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 1998-99 

ιε ημ Π.Γ. 128/6.5.1998 (Φ.Δ.Κ. 104/15.5.1998).  

Σμ Γζδαζηαθείμ αοηυ εκηάπεδηε ζημ Π.Σ.Π.Δ., πμο έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ 

θεζημονβία ημο. 

 

θνπόο – ηόρνη 

 

θνπόο ημο Γζδαζηαθείμο Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ είκαζ δ ιεηεηπαίδεοζδ ηαζ ελεζδίηεοζδ ημο 

εηπαζδεοηζημφ πνμζςπζημφ ηδξ πνμζπμθζηήξ αβςβήξ. 

ημ πθαίζζμ αοηυ ημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ έπεζ ημοξ ελήξ ζηόρνπο: 

α) Να παναημθμοεεί ηζξ ελεθίλεζξ ζημκ ημιέα ηςκ επζζηδιχκ ηαζ εζδζηυηενα ηςκ επζζηδιχκ ηδξ 

αβςβήξ ηαζ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ηεπκμθμβίαξ. 

α)  Να πνμάβεζ ηδκ ένεοκα, ηδκ παναβςβή ηαζ ηδ ιεηάδμζδ βκχζεςκ ηαζ ειπεζνζχκ πμο 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ακάπηολδ ηδξ πχναξ. 

β)  Να πανέπεζ ηζξ απαναίηδηεξ πνυζεεηεξ βεκζηέξ ηαζ εζδζηέξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ, πμο 

ελαζθαθίγμοκ ηδκ εθεφεενδ ηαζ ζζυηζιδ επζζηδιμκζηή ηαζ επαββεθιαηζηή ζηαδζμδνμιία ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ηδξ πνμζπμθζηήξ αβςβήξ. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο – Σίηινη ζπνπδώλ 

φιθςκα ιε ημ κυιμ 2327/95 δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηδ δζαδζηαζία επζθμβήξ βζα ιεηεηπαίδεοζδ 

ζημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ έπμοκ μζ εηπαζδεοηζημί πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, 

δδιυζζαξ ηαζ ζδζςηζηήξ, πμο έπμοκ ζοιπθδνχζεζ πέκηε (5) πνυκζα εηπαζδεοηζηήξ οπδνεζίαξ ηαζ 

δεκ έπμοκ πενζζζυηενα απυ είημζζ πέκηε (25) έηδ εηπαζδεοηζηήξ οπδνεζίαξ. ηδκ παναπάκς 

οπδνεζία ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ εηείκδ πμο έπεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ςξ ακαπθδνςηήξ ζηδ δδιυζζα 

εηπαίδεοζδ. 

Ζ επζθμβή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα θμίηδζδ ζημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ βίκεηαζ απυ ημ 

ΤΠ.Δ.Π.Θ. ιε βναπηέξ ελεηάζεζξ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ Τπμονβζηήξ απυθαζδξ, πμο 

πνμαθέπεηαζ απυ ημ άνενμ 9 ημο κυιμο 2327/95. Ζ θμίηδζδ ζημ Γζδαζηαθείμ είκαζ οπμπνεςηζηή 

ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θμίηδζδξ μζ ιεηεηπαζδεουιεκμζ απαθθάζζμκηαζ απυ ηα δζδαηηζηά ημοξ 

ηαεήημκηα. 

ε υζμοξ πεναηχκμοκ ιε επζηοπία ημ δζεηή ηφηθμ ηδξ ιεηεηπαίδεοζδξ ζημ Γζδαζηαθείμ, 

πμνδβείηαζ δίπθςια δζεημφξ ιεηεηπαίδεοζδξ ζηζξ Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ. Οζ ηάημπμζ ημο ηίηθμο 

αοημφ έπμοκ υθα ηα δζηαζχιαηα ηςκ πηοπζμφπςκ ηςκ Παζδαβςβζηχκ Σιδιάηςκ ηςκ Α.Δ.Η. 

Γνκή θαη ιεηηνπξγία 

Ζ δμιή ηαζ δ θεζημονβία ημο Γζδαζηαθείμο Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ 

ημο κυιμο 2327/95 (Φ.Δ.Κ. 156/31-7-1995, η. Α΄). Μεηά απυ απυθαζδ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ 

Δζδζηήξ φκεεζδξ ηαζ έβηνζζδ ηδξ οβηθήημο, εζηάθδ ζημ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ηαζ δδιμζζεφηδηε μ 

Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο ημο Γζδαζηαθείμο Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ (Τπμονβ. Απυθαζδ οπ‟ 

ανζει. 67797/Β1/27-6-2007, Φ.Δ.Κ. 1264/24-7-2007, η. Β΄). 

Ζ ιεηεηπαίδεοζδ δζανηεί ηέζζενα (4) ελάιδκα. 

Σμ Γζδαζηαθείμ ζηεβάγεηαζ ζε πχνμοξ πμο ημο έπμοκ παναπςνδεεί απυ ημ Π.Σ.Π.Δ., ζε 

κευδιδημ ηηίνζμ. Σα ιαεήιαηα δζελάβμκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζε εζδζηή αίεμοζα, ηαηάθθδθα 
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ελμπθζζιέκδ ηαζ δζαννοειζζιέκδ, δίπθα ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ ηαζ δ Γναιιαηεία ημο 

Γζδαζηαθείμο. 

Όξγαλα δηνίθεζεο 

Σα υνβακα δζμίηδζδξ ημο Γζδαζηαθείμο είκαζ: 

1. Ζ Γεκζηή οκέθεοζδ Δζδζηήξ φκεεζδξ ημο Π.Σ.Π.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ βζα εέιαηα  

ημο Γζδαζηαθείμο.  

2. Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ  

3. Ο Πνυεδνμξ ηαζ μζ δφμ Ακηζπνυεδνμζ. 

Πνμαθέπεηαζ, επίζδξ, έκαξ εηπνυζςπμξ ημο θμζπμφ δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ, μ μπμίμξ εηθέβεηαζ 

απυ αοηυ ιε ιοζηζηή ρδθμθμνία. 

ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ζοιιεηέπεζ, επίζδξ, έκαξ εηπνυζςπμξ ηςκ ιεηεηπαζδεουιεκςκ 

κδπζαβςβχκ, ημκ μπμίμ μνίγεζ μ ζφθθμβυξ ημοξ. 

 

Γηάξζξσζε ησλ ζπνπδώλ – Οξγάλσζε ησλ καζεκάησλ 

Οζ ζπμοδέξ ζημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ δζελάβμκηαζ ιε αάζδ ημ ζφζηδια ηςκ ελαιδκζαίςκ 

ιαεδιάηςκ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ πνυβναιια πμο ηαηανηίγεζ δ Γ..Δ.. ημο Γζδαζηαθείμο. Σμ 

εηπαζδεοηζηυ ένβμ ηάεε αηαδδιασημφ έημοξ δζανενχκεηαζ πνμκζηά ζε δφμ αηαδδιασηά ελάιδκα, 

πεζιενζκυ ηαζ εανζκυ, ηςκ μπμίςκ μζ αηνζαείξ διενμιδκίεξ έκανλδξ ηαζ θήλδξ ζοιπίπημοκ ιε ηζξ 

ακηίζημζπεξ διενμιδκίεξ ημο Π.Σ.Π.Δ. Σμ εαδμιαδζαίμ πνυβναιια δεκ οπενααίκεζ ηζξ 21 

δζδαηηζηέξ χνεξ. 

Ζ δζδαζηαθία βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια πμο ηαηανηίγεηαζ ιε εοεφκδ ημο 

Πνμέδνμο ημο Γζδαζηαθείμο. Σμ ςνμθυβζμ πνυβναιια απμθαζίγεηαζ απυ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ 

Δζδζηήξ φκεεζδξ ιε αάζδ ημ οπάνπμκ πνυβναιια ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ ιεηεηπαζδεομιέκςκ ηαζ 

ακαημζκχκεηαζ απυ ηδ Γναιιαηεία. Ζ ηαηακμιή ημο δζδαηηζημφ ένβμο ζηα ελάιδκα βίκεηαζ έηζζ, 

χζηε κα είκαζ βκςζηά εη ηςκ πνμηένςκ ηα πνμκζηά πθαίζζα βζα ηδ δζδαζηαθία ιαεδιάηςκ 

(δζαθέλεζξ, παναδυζεζξ, ζειζκάνζα). Ζ πνυζθδρδ ηςκ δζδαζηυκηςκ βίκεηαζ ιε απυθαζδ ηδξ 

Γεκζηήξ οκέθεοζδξ Δζδζηήξ φκεεζδξ.  Σα ιαεήιαηα δζαηνίκμκηαζ ζε οπμπνεςηζηά ηαζ 

επζθεβυιεκα. Έκα επζθεβυιεκμ ιάεδια πναβιαημπμζείηαζ ιυκμκ εθυζμκ επζθεβεί απυ 

ημοθάπζζημκ επηά (7) ιεηεηπαζδεουιεκμοξ.  

Κάεε πεζιενζκυ ελάιδκμ πνμζθένεηαζ απυ ιέθδ Γ.Δ.Π. ημο Σιήιαημξ Π.Σ.Π.Δ. έκα ειζκάνζμ 

Γζπθςιαηζηήξ Δνβαζίαξ βζα ημοξ ιεηεηπαζδεουιεκμοξ ημο δεοηένμο έημοξ. Αοηυ ημ ειζκάνζμ 

είκαζ πνμαζνεηζηυ ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ιυκμκ εθυζμκ επζθεβεί απυ ημοθάπζζημκ επηά (7) 

ιεηεηπαζδεουιεκμοξ.  

Ζ Γ..Δ.. ημο Γζδαζηαθείμο, φζηενα απυ εζζήβδζδ ημο Γ.., νοειίγεζ ηάεε άθθδ θεπημιένεζα 

ζπεηζηή ιε ηδ δζάνενςζδ ηαζ μνβάκςζδ ηςκ ζπμοδχκ, ηαεχξ ηαζ γδηήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ 

ακάεεζδ δζδαηηζημφ ένβμο ζε ιέθδ Γ.Δ.Π. ή ςνμιίζεζμ δζδαηηζηυ πνμζςπζηυ. 

Πεξίνδνη δηδαζθαιίαο θαη εμεηάζεσλ – Καλνληζκόο βαζκνινγίαο 

Σμ αηαδδιασηυ έημξ ανπίγεζ ηδκ 1
δ
 επηειανίμο ηαζ θήβεζ ηδκ 31

δ
 Αοβμφζημο ημο επυιεκμο 

έημοξ. Σμ εηπαζδεοηζηυ ένβμ ηάεε αηαδδιασημφ έημοξ δζανενχκεηαζ πνμκζηά ζε δφμ (2) ελάιδκα 

ζπμοδχκ (πεζιενζκυ ηαζ εανζκυ). Κάεε ελάιδκμ πενζθαιαάκεζ  δεηαηνείξ (13), ημοθάπζζημκ, 

πθήνεζξ εαδμιάδεξ βζα δζδαζηαθία ιαεδιάηςκ ηαζ δφμ (2) ηαζ πθέμκ εαδμιάδεξ βζα ελεηάζεζξ. 

ε πενζπηχζεζξ πμο αοηυ είκαζ ακαβηαίμ, μνίγεηαζ ελεηαζηζηή πενίμδμξ ηαζ ημ επηέιανζμ. Ζ 
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έκανλδ ηαζ δ θήλδ ηςκ ελαιήκςκ, ηαεχξ ηαζ μζ πενίμδμζ ηςκ ελεηάζεςκ, ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδ 

Γεκζηή οκέθεοζδ Δζδζηήξ φκεεζδξ ηαζ αημθμοεμφκ ημ πνυβναιια ημο Π.Σ.Π.Δ. 

ημ ηέθμξ ηάεε ελαιήκμο υθμζ μζ δζδάζημκηεξ ηαηαεέημοκ ααειμθμβία βζα υζμοξ 

ιεηεηπαζδεουιεκμοξ έπμοκ θάαεζ ιένμξ ζηζξ ελεηάζεζξ. Ζ εηηίιδζδ επίδμζδξ ηςκ 

ιεηεηπαζδεομιέκςκ ζε ηάεε ιάεδια βίκεηαζ ιε βναπηή ή πνμθμνζηή ελέηαζδ ή ιε ζοκδοαζιυ 

ηαζ ηςκ δφμ, ακάθμβα ιε ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηάεε ιαεήιαημξ. Πνυζεεημ ηνζηήνζμ ζηζξ 

παναδυζεζξ ιπμνεί κα είκαζ εζδζηή ενβαζία, ιε εέια πμο μνίγεηαζ απυ ημκ δζδάζημκηα. Ζ 

εηπυκδζδ βναπηήξ ενβαζίαξ είκαζ πνμαζνεηζηή ηαζ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδκ ηεθζηή εηηίιδζδ ηδξ 

επίδμζδξ ηςκ ιεηεηπαζδεομιέκςκ.  

Ζ ααειμθμβζηή ηθίιαηα βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ ηςκ ιεηεηπαζδεομιέκςκ μνίγεηαζ απυ 

ημ ιδδέκ (0) έςξ ημ δέηα (10). Βάζδ επζηοπίαξ είκαζ μ ααειυξ πέκηε (5). Ζ ααειμθμβία ημο 

Γζπθχιαημξ ζοκάβεηαζ απυ ημ ιέζμ υνμ ηςκ ααειχκ ζε υθα ηα ιαεήιαηα πμο απαζημφκηαζ βζα 

ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ιεηεηπαίδεοζδξ. Βαειυξ πηοπίμο πάκς απυ 8,50 έςξ ηαζ 10 

παναηηδνίγεηαζ ςξ «Άνζζηα», πάκς απυ 6,50 έςξ ηαζ 8,50 παναηηδνίγεηαζ ςξ «Λίακ Καθχξ» ηαζ 

απυ 5 έςξ 6,50 παναηηδνίγεηαζ ςξ «Καθχξ». Μεηεηπαζδεουιεκμξ πμο απμηοβπάκεζ ζε έκα 

ιάεδια έπεζ ημ δζηαίςια κα επακελεηαζηεί ζημ ιάεδια αοηυ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηςκ ελεηάζεςκ 

ημο επυιεκμο επηειανίμο. Ζ ααειμθμβία ηάεε ιαεήιαημξ ηαηαηίεεηαζ ζηδ Γναιιαηεία ημο 

Γζδαζηαθείμο ιέζα ζε δεηαπέκηε διένεξ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ ελεηαζηζηήξ πενζυδμο. 

Γηαιέμεηο – Δθδειώζεηο – Ζκεξίδεο 

Δηηυξ απυ ημ πνυβναιια ηςκ ιαεδιάηςκ, ημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ δζμνβακχκεζ 

ηάεε έημξ ηαζ ιζα ζεζνά δναζηδνζμηήηςκ πμο οπμαμδεμφκ ηδ ιεηεηπαίδεοζδ αθθά ακμίβμοκ ηαζ 

ημκ μνίγμκηα ηςκ ιεηεηπαζδεομιέκςκ πνμξ επζζηδιμκζηά πεδία πμο ηαθθζενβμφκηαζ απυ 

επζζηήιμκεξ άθθςκ Σιδιάηςκ. Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηέημζςκ δναζηδνζμηήηςκ έπεζ 

εεζιμεεηδεεί ιία διένα ηδξ εαδμιάδαξ (ηαηά ημ πεζιενζκυ ελάιδκμ ημο αηαδδιασημφ έημοξ 

2007-2008 ηάεε Γεοηένα ηαζ ηαηά ημ εανζκυ ελάιδκμ δ Παναζηεοή) κα ιδκ βίκμκηαζ ιαεήιαηα. 

Ζ παναημθμφεδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ είκαζ οπμπνεςηζηή ηαζ εθέβπεηαζ. Ζ δζμνβάκςζδ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ πναβιαημπμζείηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ημ Πνμεδνείμ ημο Γζδαζηαθείμο ηαζ 

ζογδηείηαζ ζημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η΄ 

 

Μαζήκαηα Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ 
Αθαδεκατθό Έηνο 2007-2008 

 
Παναηίεεκηαζ ηα ιαεήιαηα πμο δζδάπηδηακ ζημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ ηαηά ημ αηαδδιασηυ 

έημξ 2007-2008 ιαγί ιε ημκ εηάζημηε δζδάζημκηα. φιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ ημο 

Γζδαζηαθείμο, ηα ιαεήιαηα δζαηνίκμκηαζ ζε Τπμπνεςηζηά (ζοκημιμβναθζηά ΤΠ) ηαζ 

Δπζθεβυιεκα (ζοκημιμβναθζηά ΔΠ). 

 

Υεηκεξηλφ εμάκελν 2007-2008: 

«Γζαεειαηζηυηδηα Η» (Μανία Αιπανηγάηδ, ΔΠ) 

«Μεεμδμθμβία Φοπμπαζδαβςβζηήξ Ένεοκαξ» (Γεχνβζμξ Μακςθίηζδξ, ΤΠ Β΄ έημοξ) 
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«Ακαπηολζαηή Φοπμθμβία» (Αζη. Κμνκδθάηδ, ΤΠ Α΄ έημοξ) 

«οκεηπαίδεοζδ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ» (Δζνήκδ βμονάηδ, ΔΠ) 

«Πμζδηζηή εζημκμβναθδιέκςκ ζζημνζχκ» (Υνζζηίκα ζδδνμπμφθμο, ΔΠ) 

«Δνβαζηήνζ Μμοζζημπαζδαβςβζηήξ Η» (Γδι. Ακηςκαηάηδξ, ΔΠ) 

«Δθθδκζηή Λαμβναθία» (Διιακμοήθ Ακδνμοθζδάηδξ, ΔΠ) 

«Δηπαίδεοζδ ηαζ Κμζκςκζηέξ Ακζζυηδηεξ» (Θευδςνμξ Θάκμξ, ΔΠ) 

«Πθδνμθμνζηή Η» (Νζηυθαμξ Εανάκδξ, ΤΠ Α΄ έημοξ) 

«Γθςζζζηή Ακάπηολδ» (Μανίκα Σγαηχζηα, ΤΠ Β΄ έημοξ) 

«Γζδαηηζηή Μεεμδμθμβία ηςκ Κμζκςκζηχκ πμοδχκ» (Βαζίθεζμξ Οζημκμιίδδξ, ΤΠ Α΄ έημοξ) 

«Ονβάκςζδ ηαζ δζμίηδζδ ηδξ πνμζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ» (Δθεοεενία Ανβονμπμφθμο, ΤΠ Β΄ 

έημοξ) 

«πεδζαζιυξ ηαζ Τθμπμίδζδ Πνμβναιιάηςκ» (Δθέκδ Κανοδά, ΔΠ) 

«Αββθζηά» (Ανβονχ Οζημκμιάηδ, ΔΠ) 

«Γθςζζζηέξ δζαηαναπέξ» (Υ. Υνζζηζακμφ, ΔΠ) 

 

Δαξηλφ εμάκελν 2008: 

«Αββθζηά» (Ανβονχ Οζημκμιάηδ, ΔΠ) 

«Υμνυξ – ηδκζηυξ πχνμξ» (Ο. Ζθζμπμφθμο, ΔΠ) 

«Φοπμπαζδαβςβζηή ημο ακαδουιεκμο βναπημφ θυβμο» (Γεχνβζμξ Μακςθίηζδξ, ΤΠ Β΄ έημοξ) 

«Κμζκςκζμθμβία ηδξ παναααηζηυηδηαξ ηςκ ακδθίηςκ, ιε έιθαζδ ζηδ ζπμθζηή παναααηζηυηδηα» 

(Θευδςνμξ Θάκμξ, ΔΠ) 

«οιαμοθεοηζηή» (Ακαζηάζζμξ Μαηζυπμοθμξ, ΤΠ Β΄ έημοξ) 

«Μμοζζημεεαηνζηά Γνχιεκα Η» (Διιακμοήθ Φζθζππάηδξ, ΔΠ Α΄ έημοξ) 

«Παζδζηή θμβμηεπκία ιε ακάπηολδ ηδξ θζθακαβκςζίαξ ζηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ» (Δ. 

Ανααακή, ΤΠ Α΄ έημοξ) 

«Μμοζζημεεαηνζηά Γνχιεκα ΗΗ» (Διιακμοήθ Φζθζππάηδξ, ΔΠ Β΄ έημοξ) 

«Γζαεειαηζηυηδηα ΗΗ» (Μανία Αιπανηγάηδ, ΔΠ) 

«Φζθμζμθζηή Ακενςπμθμβία» (Κςκζηακηίκμξ Κκζεάηδξ, ΔΠ) 

«Δνβαζηήνζ Μμοζζημπαζδαβςβζηήξ ΗΗ» (Γδιήηνζμξ Ακηςκαηάηδξ, ΤΠ Α΄ έημοξ) 

«Δθθδκζηή Λαμβναθία» (Διιακμοήθ Ακδνμοθζδάηδξ, ΔΠ) 

«Ακαπαναζηάζεζξ ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ ζημκ ηζκδιαημβνάθμ» (Υνζζηίκα ζδδνμπμφθμο - 

Μεθπμιέκδ Σζίβηνα, ΔΠ) 

«Πθδνμθμνζηή ΗΗ» (Νζηυθαμξ Εανάκδξ, ΔΠ) 

«Γθςζζζηή Ακάπηολδ ΗΗ» (Μανίκα Σγαηχζηα, ΤΠ Β΄ έημοξ) 

«πεδζαζιυξ ηαζ Τθμπμίδζδ Πνμβναιιάηςκ» (Δθέκδ Κανοδά, ΔΠ) 

«Γθςζζζηέξ δζαηαναπέξ ΗΗ» (Υ. Υνζζηζακμφ, ΔΠ) 

«Αλζμθυβδζδ ζημ Νδπζαβςβείμ» (Δοεοιία Γμονβζχημο, ΤΠ Α΄ έημοξ) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Κ΄ 

 

Καηάινγνο δηνξγαλσκέλσλ επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ  

 
πλέδξηα, πκπόζηα, Ζκεξίδεο 

1. «Φπρνινγηθή αλάπηπμε θαη αγσγή ηνπ κηθξνχ παηδηνχ». Ρέεοικμ, 13-14/5/1994. 

‟ αοηυ ημ οκέδνζμ ζοιιεηείπακ ιε εζζήβδζδ ηονίςξ ιέθδ ημο Σιήιαημξ. Σα πναηηζηά 

δδιμζζεφηδηακ ζε αοημηεθή ηυιμ ηαζ απμηεθμφκ έηδμζδ ημο Π.Σ.Π.Δ. Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, 

Ρέεοικμ 1996. 

2. «Ζ έξεπλα ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε». Σνζήιενμ πακεθθήκζμ ζοκέδνζμ, Ρέεοικμ, 21-

23/10/1999. 

Σα πναηηζηά δδιμζζεφηδηακ ζε ηνεζξ μβηχδεζξ ηυιμοξ ςξ ελήξ: Δοαββεθία Κμφνηδ (Δπζιέθεζα): 

Ζ έξεπλα ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Συιμξ Α΄: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία. Συιμξ Β΄: Φπρνινγηθέο 

θαη θνηλσληθέο πξνζεγγίζεηο. Συιμξ Γ΄: Πνηφηεηα, πξνβιήκαηα θαη νξγάλσζε ηεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο. Αεήκα, Δηδυζεζξ «Σοπςεήης - Γζχνβμξ Γανδακυξ», 2001-2002. Ζ η. Δοαββεθία 

Κμφνηδ οπδνεημφζε ηυηε ζημ Σιήια ςξ Δπίημονδ Καεδβήηνζα Κμζκςκζηήξ Φοπμθμβίαξ. 

3. «Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο». Γζεεκέξ Δπζζηδιμκζηυ οκέδνζμ, Ρέεοικμ, 18-

20/10/2001. Πνυεδνμξ ηδξ Ονβακςηζηήξ Δπζηνμπήξ ήηακ δ η. Δοθδιία Σάθα, δ μπμία 

οπδνεημφζε ηυηε ζημ Σιήια ςξ Δπίημονδ Καεδβήηνζα. ημ οκέδνζμ ζοιιεηείπακ μιζθδηέξ απυ 

ηδκ Δθθάδα, ηδκ Κφπνμ, ηδκ Αββθία, ημκ Κακαδά, ηδκ Αοζηναθία ηαζ ηδ Γαθθία. 

Σα πναηηζηά αοημφ ημο οκεδνίμο δδιμζζεφηδηακ ζε δφμ ηυιμοξ ηαζ απμηεθμφκ έηδμζδ ημο 

Π.Σ.Π.Δ. Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, Ρέεοικμ 2002. 

4. «Γιψζζα θαη Μαζεκαηηθά ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία». Πακεθθήκζμ Δπζζηδιμκζηυ οκέδνζμ, 

Ρέεοικμ, 22-23/11/2002. Πνυεδνμξ ηδξ Ονβακςηζηήξ Δπζηνμπήξ ήηακ μ η. Κονζάημξ 

ηαονζακυξ, μ μπμίμξ οπδνεημφζε ηυηε ζημ Σιήια ςξ Λέηημναξ. 

Σα πναηηζηά αοημφ ημο οκεδνίμο δδιμζζεφηδηακ ζε αοημηεθή ηυιμ ηαζ απμηεθμφκ έηδμζδ ημο 

Π.Σ.Π.Δ. Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, Ρέεοικμ 2003. 
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5. «Ζζηθή θαη ζξεζθεπηηθή αλάπηπμε θαη αγσγή ηνπ παηδηνχ». Γζεεκέξ Δπζζηδιμκζηυ οκέδνζμ, 

Ρέεοικμ, 14-15/11/2003. Πνυεδνμξ ηδξ Ονβακςηζηήξ Δπζηνμπήξ ήηακ μ η. Κονζάημξ 

ηαονζακυξ, μ μπμίμξ οπδνεημφζε ηυηε ζημ Σιήια ςξ Λέηημναξ. ημ οκέδνζμ έθααακ ιένμξ 

επζζηήιμκεξ απυ ηδκ Δθθάδα, ηδ Γαθθία, ηδ Φζκθακδία ηαζ ηδκ Πμθςκία. 

Σα πναηηζηά αοημφ ημο οκεδνίμο δδιμζζεφηδηακ ζε αοημηεθή ηυιμ, απμηεθμφκ έηδμζδ ημο 

Π.Σ.Π.Δ. Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, Ρέεοικμ 2004, ηαζ είκαζ αθζενςιέκα ζημκ εηθζπυκηα ιυκζιμ 

Δπίημονμ Καεδβδηή ημο Σιήιαημξ Πακαβζχηδ Γζαιακηυπμοθμ (1943-2004). 

6. «Γηδαθηηζκφο θαη Γηαπνιηηηζκηθφηεηα ζηελ Πνίεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Π. Καβάθε». 

Δπζζηδιμκζηή Ζιενίδα, Ρέεοικμ 13/12/2003. Ζ διενίδα δζμνβακχεδηε απυ ημκ η. Ακδνέα 

Φμοκημοθάηδ, μ μπμίμξ οπδνεημφζε ηυηε ζημ Σιήια ςξ Λέηημναξ, ζε ζοκενβαζία ιε ημκ η. 

Νζηυθαμ Παπαδμβζακκάηδ, Καεδβδηή ημο Π.Σ.Γ.Δ. ημο Πακ/ιίμο Κνήηδξ. ηδ δζμνβάκςζδ ηδξ 

Ζιενίδαξ ζοκέααθακ δ Ηζημνζηή ηαζ Λαμβναθζηή Δηαζνεία Ρεεφικδξ, δ Γδιυζζα Βζαθζμεήηδ 

Ρεεφικδξ ηαζ ηα Γεκζηά Ανπεία ημο Κνάημοξ. 

Σα πναηηζηά αοηήξ ηδξ διενίδαξ δδιμζζεφεδηακ ζε αοημηεθή ηυιμ, ιε επζιέθεζα ηςκ Ν. 

Παπαδμβζακκάηδ ηαζ Α. Φμοκημοθάηδ, ημ 2007. 

7. «ψκα, εθπαίδεπζε θαη βησκαηηθή γλψζε. Κνηλσληθν-Πνιηηηζκηθέο Πξαθηηθέο & Γηαζηάζεηο 

ηεο Με Λεθηηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Αθήγεζεο». Γζεεκέξ Γζεπζζηδιμκζηυ οιπυζζμ, πμο 

δζμνβάκςζε δ Μμκάδα Οζημθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ ηαζ Βζςιαηζηήξ, Δονεηζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζαηήξ 

Φοπμπαζδαβςβζηήξ ημο Δνβαζηδνίμο Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ ημο Π.Σ.Π.Δ., Ρέεοικμ, 5-

6/11/2004. ημ οιπυζζμ αοηυ έθααακ ιένμξ επζζηήιμκεξ απυ ηδκ Δθθάδα, ημ Ηζναήθ, ηδ 

Γενιακία ηαζ ηδκ Πμθςκία. Σμ οιπυζζμ δζμνβακχεδηε απυ ημκ η. Μάνζμ Πμονηυ, μ μπμίμξ 

οπδνεημφζε ηυηε ζημ Σιήια ςξ Ακαπθδνςηήξ Καεδβδηήξ. 

8. «Γηαζεκαηηθέο εξγαζίεο πεδίνπ». Δπζζηδιμκζηή διενίδα, πμο δζμνβακχεδηε απυ ηδκ η. Ηςάκκα 

Ηςακκίδμο, ιέθμξ Δ.Δ.ΓΗ.Π. ημο Σιήιαημξ, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ 

Κνήηδξ, Ρέεοικμ, 27-10-2005. 

9. «Γπζθνιίεο κάζεζεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο».  Ζιενίδα, πμο δζμνβάκςζε μ η. Ζθίαξ 

Μεημπζακάηδξ, Καεδβδηήξ, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ ημο Σιήιαημξ, 

Ρέεοικμ, 23-5-2005. 

10. «Κνηλσληθν-ηζηνξηθν-πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο θαη αλάπηπμεο». 

Γζεπζζηδιμκζηή διενίδα, πμο δζμνβάκςζε δ Μμκάδα Οζημθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ ηαζ Βζςιαηζηήξ, 

Δονεηζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζαηήξ Φοπμπαζδαβςβζηήξ ημο Δνβαζηδνίμο Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ ημο 

Π.Σ.Π.Δ., Ρέεοικμ, 12/5/2006. Ζ διενίδα δζμνβακχεδηε απυ ημκ η. Μάνζμ Πμονηυ, μ μπμίμξ 

οπδνεημφζε ηυηε ζημ Σιήια ςξ Ακαπθδνςηήξ Καεδβδηήξ. 

11. «Αθήγεζε-Παξακχζη-Φπρνινγία: Απφ ην Λατθφ Αθεγεηή ζηελ Παηδαγσγηθή Πξάμε». Γζεεκήξ 

διενίδα πμο δζμνβάκςζε δ Δνβαζηδνζαηή Μμκάδα Οζημθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ ηαζ Βζςιαηζηήξ, 

Δονεηζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζαηήξ Φοπμπαζδαβςβζηήξ ημο Δνβαζηδνίμο Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ ημο 

Π.Σ.Π.Δ., Ρέεοικμ, 18/5/2006. Ζ διενίδα δζμνβακχεδηε απυ ημκ η. Μάνζμ Πμονηυ, μ μπμίμξ 

οπδνεημφζε ηυηε ζημ Σιήια ςξ Ακαπθδνςηήξ Καεδβδηήξ. 

12. «Ζ Ηζηνξία ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε: Θεσξία θαη πξάμε». Γζεεκήξ επζζηδιμκζηή διενίδα, 

Ρέεοικμ, 13/5/2006. ηδκ διενίδα ζοιιεηείπακ επζζηήιμκεξ απυ ηδκ Δθθάδα, ηδκ Οθθακδία ηαζ 

ηδκ Αοζηναθία. Πνυεδνμξ ηδξ Ονβακςηζηήξ Δπζηνμπήξ ήηακ δ η. Άκκα ηναηανζδάηδ, δ μπμία 

οπδνεημφζε ηυηε ζημ Σιήια ςξ Δπίημονδ Καεδβήηνζα. 
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13. «Αλαδεηψληαο ην λφεκα θαη ην ξφιν ηεο αθήγεζεο θαη ηνπ παξακπζηνχ: Κξηηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη πξφζιεςεο, ςπρνπαηδαγσγηθέο θαη ςπρνζεξαπεπηηθέο δηαζηάζεηο». 

Γζεπζζηδιμκζηυ ζοιπυζζμ, πμο δζμνβάκςζε δ Μμκάδα Οζημθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ ηαζ Βζςιαηζηήξ, 

Δονεηζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζαηήξ Φοπμπαζδαβςβζηήξ ημο Δνβαζηδνίμο Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ ημο 

Π.Σ.Π.Δ., Ρέεοικμ, 24/11/2006. Σμ οιπυζζμ δζμνβακχεδηε απυ ημκ η. Μάνζμ Πμονηυ, μ 

μπμίμξ οπδνεημφζε ηυηε ζημ Σιήια ςξ Ακαπθδνςηήξ Καεδβδηήξ. 

14. «Θεσξίεο θαη πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο: Πξννπηηθέο θαη φξηα». Πακεθθήκζμ δζεπζζηδιμκζηυ 

ζοιπυζζμ, πμο δζμνβάκςζε δ Μμκάδα Οζημθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ ηαζ Βζςιαηζηήξ, Δονεηζηήξ ηαζ 

Δπζημζκςκζαηήξ Φοπμπαζδαβςβζηήξ ημο Δνβαζηδνίμο Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ ημο Π.Σ.Π.Δ., 

Ρέεοικμ, 16-17/3/2007. Σμ οιπυζζμ δζμνβακχεδηε απυ ημκ η. Μάνζμ Πμονηυ, μ μπμίμξ 

οπδνεημφζε ηυηε ζημ Σιήια ςξ Ακαπθδνςηήξ Καεδβδηήξ. 

15. «Πξννπηηθέο θαη φξηα ηεο δηαινγηθφηεηαο ζηνλ Michail Bakhtin: Δθαξκνγέο ζηελ Φπρνινγία, 

ηελ Σέρλε, ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηνλ Πνιηηηζκφ». Γζεεκέξ δζεπζζηδιμκζηυ οκέδνζμ, πμο 

δζμνβάκςζε δ Μμκάδα Οζημθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ ηαζ Βζςιαηζηήξ, Δονεηζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζαηήξ 

Φοπμπαζδαβςβζηήξ ημο Δνβαζηδνίμο Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ ημο Π.Σ.Π.Δ., Ρέεοικμ. Σμ 

οκέδνζμ δζμνβακχεδηε απυ ημκ η. Μάνζμ Πμονηυ, Ακαπθδνςηή Καεδβδηή. 

16. «Δθπαίδεπζε, δεκνθξαηία θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα». Δπζζηδιμκζηή διενίδα, πμο 

δζμνβάκςζε δ Μμκάδα Γζδαηηζηήξ & Παζδαβςβζηήξ Ένεοκαξ ημο Δνβαζηδνίμο Παζδαβςβζηχκ 

Δνεοκχκ & Δθανιμβχκ ημο Σιήιαημξ ζε ζοκενβαζία ιε ημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ, 

Ρέεοικμ, 5/5/2007. Πνυεδνμξ ηδξ Ονβακςηζηήξ Δπζηνμπήξ ηδξ διενίδαξ ήηακ μ η. Βαζίθεζμξ 

Οζημκμιίδδξ, μ μπμίμξ οπδνεηεί ζημ Σιήια ςξ Λέηημναξ. 

17. «Αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο: Έξεπλα θαη εθαξκνγέο». Γζεεκέξ επζζηδιμκζηυ ζοκέδνζμ, πμο 

δζμνβάκςζε ημ Δνβαζηήνζμ Παζδαβςβζηχκ Δνεοκχκ & Δθανιμβχκ ημο Σιήιαημξ ζε 

ζοκενβαζία ιε ηδκ Δθθδκζηή Δηαζνεία Γθχζζαξ & Γναιιαηζζιμφ, Ρέεοικμ, 19-20/10/2007. ημ 

ζοκέδνζμ αοηυ ιίθδζακ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ επζζηήιμκεξ απυ ηζξ Ζ.Π.Α. ηαζ ηδ Μεβάθδ Βνεηακία, 

ηδ μοδδία, ηδ Φζκθακδία ηαζ ηδκ Κφπνμ. Πνυεδνμξ ηδξ Ονβακςηζηήξ Δπζηνμπήξ ήηακ δ η. 

Δοθδιία Σάθα, δ μπμία  οπδνεηεί ζημ Σιήια ςξ Ακαπθδνχηνζα Καεδβήηνζα. 

18. «Γζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ Γθχζζαξ, ηςκ Μαεδιαηζηχκ ηαζ ηδξ Φοζζηήξ ιε ηδ πνήζδ 

Ζθεηηνμκζημφ Τπμθμβζζηή ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ». Δπζζηδιμκζηή διενίδα πμο 

δζμνβακχεδηε απυ ημοξ οπεοεφκμοξ βζα ημ Δνεοκδηζηυ Πνυβναιια ηδξ Κμζκμηζηήξ 

Πνςημαμοθίαξ Interreg IIIA / Δθθάδα – Κφπνμξ, Μέηνμ 2.3, ιε ηδ ζοκενβαζία ημο 

Γζδαζηαθείμο Νδπζαβςβχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. Ρέεοικμ, 29/2/2008. Πνυεδνμξ ηδξ 

Ονβακςηζηήξ Δπζηνμπήξ ηδξ διενίδαξ ήηακ μ η. Γεχνβζμξ Κζηζανάξ, μ μπμίμξ οπδνεηεί ζημ 

Σιήια ςξ Καεδβδηήξ. 

19. «Αλαγθαηφηεηα θαη πξννπηηθέο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ζηελ πξψηκε παξέκβαζε». 

Δπζζηδιμκζηή διενίδα, πμο δζμνβακχεδηε απυ ημ Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, Ρέεοικμ 29/3/2008. Πνυεδνμξ ηδξ μνβακςηζηήξ 

επζηνμπήξ ήηακ μ η. Γεχνβζμξ Μακςθίηζδξ, Δπίημονμξ Καεδβδηήξ ημο Σιήιαημξ. 

20. «Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ Κφζκν». Δπζζηδιμκζηή 

διενίδα, πμο δζμνβακχεδηε απυ ημ Δνβαζηήνζμ Παζδαβςβζηχκ Δνεοκχκ ηαζ Δθανιμβχκ ημο 

Σιήιαημξ ζε ζοκενβαζία ιε ημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ, Ρέεοικμ, 5/4/2008. Τπεφεοκεξ 

δζμνβάκςζδξ:  Δφα οκχδδ ηαζ Μανία Αιπανηγάηδ, Λέηημνεξ ημο Σιήιαημξ. 
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21. «Δηθαζηηθή Αγσγή θαη  Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε: Σάζεηο θαη  Πξννπηηθέο». Δπζζηδιμκζηή 

διενίδα, πμο δζμνβακχεδηε απυ ημ Δνβαζηήνζμ Θεαηνζηήξ ηαζ Δζηαζηζηήξ Παζδείαξ ημο 

Π.Σ.Π.Δ. ηαζ ημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ, Ρέεοικμ 12/4/2008. Τπεφεοκμζ 

δζμνβάκςζδξ: Ακδνέαξ Φμοκημοθάηδξ, Δπίημονμξ Καεδβδηήξ, ηαζ Κςκζηακηίκμξ Υνδζηίδδξ, 

Καεδβδηήξ Δζηαζηζηχκ, Απμζπαζιέκμξ ζημ Π.Σ.Π.Δ. 

22. «ρνιηθή Φπρνινγία: Αλαγθαία γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο». Γζεεκέξ 

οκέδνζμ, μνβακςιέκμ απυ ηδ Μμκάδα πμθζηήξ Φοπμθμβίαξ ημο Δνβαζηδνίμο Φοπμθμβζηήξ 

Ένεοκαξ ημο Σιήιαημξ, Ρέεοικμ, 23-25/5/2008. ημ ζοκέδνζμ αοηυ ιίθδζακ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ 

επζζηήιμκεξ απυ ηζξ Ζ.Π.Α., ηδ Γενιακία, ηδ Βνεηακία, ηδκ Οθθακδία ηαζ ηδκ Κφπνμ. Πνυεδνμξ 

ηδξ Ονβακςηζηήξ Δπζηνμπήξ ήηακ μ η. Ακαζηάζζμξ Μαηζυπμοθμξ, πμο οπδνεηεί ζημ Σιήια ςξ 

Μυκζιμξ Δπίημονμξ Καεδβδηήξ.  

23.«Παζδζηή δθζηία ηαζ ηζκδιαημβνάθμξ». Ζιενίδα πμο μνβακχεδηε απυ ημ Γζδαζηαθείμ 

Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ, Ρέεοικμ, 30/5/2008. Τπεφεοκεξ δζμνβάκςζδξ: Υνζζηίκα ζδδνμπμφθμο 

ηαζ Μέκδ Σζίβηνα, δζδάζημοζεξ ζημ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ Κνήηδξ,  

Γηαιέμεηο 

Σμ Σιήια έπεζ ηαεζενχζεζ ηδκ ηαη‟ έημξ πνυζηθδζδ εκυξ μνζζιέκμο ανζειμφ επζζηδιυκςκ απυ 

άθθα Πακεπζζηήιζα ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ αθθμδαπήξ, βζα κα πνμζθένμοκ ιία ή πενζζζυηενεξ 

δζαθέλεζξ. Ο εηήζζμξ ανζειυξ ηςκ πνμζηαθμφιεκςκ επζζηδιυκςκ ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ηζξ 

μζημκμιζηέξ δοκαηυηδηεξ ημο Σιήιαημξ. Πναβιαημπμζμφκηαζ επίζδξ ηζκδιαημβναθζηέξ, 

εεαηνζηέξ, ιμοζζηέξ η.ά. εηδδθχζεζξ. 

Καηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2007-2008 έβζκακ μζ ελήξ δζαθέλεζξ ηαζ εηδδθχζεζξ: 

1) ηζξ 17/10/2007 ιίθδζε δ η. Meeli Pandis, θέηημναξ ημο Πακεπζζηδιίμο Σαθθίκ ηδξ Δζεμκίαξ, 

ιε εέια: «Pre-primary Education in Estonia». 

2) ηζξ 30/11/2007 ιίθδζε μ η. Βαζίθεζμξ Κφνημξ, μιυηζιμξ ηαεδβδηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο 

Αεδκχκ, ιε εέια: «Ζ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ ζηδκ ανπαία Δθθάδα». 

3) ηζξ 3/12/2007 πνμαθήεδηε δ ανααεοιέκδ ηαζκία-κημηζιακηέν «Αηγαίνπ Κχκαηα» ημο 

ζηδκμεέηδ Ακηχκδ Ρέθθα ηαζ αημθμφεδζε ακμζπηή ζογήηδζδ ιε ημ ημζκυ ζημ πθαίζζμ ημο 

εμνηαζιμφ ηδξ Γζεεκμφξ Ζιέναξ βζα Άημια ιε Ακαπδνίεξ. 

4) ηζξ 10/12/2007 ιίθδζε δ η. Βζηηςνία Πνεηαηέ, ζδνοηζηυ ιέθμξ ημο ςιαηείμο «Ο 

Μέκημναξ», ιε εέια: «Παζδζηυξ εηθμαζζιυξ (Bullying) & παζδζηή ηαημπμίδζδ». 

(οκδζμνβάκςζδ ιε ημ Δνβαζηήνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ ημο Π.Σ.Π.Δ.). 
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αβςβή ηαζ εηπαίδεοζδ.  Μ. αηεθθανίμο (επζι.), Ζ θνηλσληθή κάζεζε ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. Αεήκα: Σοπςεήης-Γ. Γανδακυξ. 
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Αλαθνηλώζεηο ζε πλέδξηα ρσξίο Κξηηέο ρσξίο πξαθηηθά  

Πξηλ ην 2003 

[1]  Κζηζανάξ, Γεχνβζμξ (1992). Ο επζζηδιμκζηυξ ηαζ επαββεθιαηζηυξ παναηηήναξ ηςκ Π.Σ. 

Νδπζαβςβχκ. Κνζηζηή εεχνδζδ ηςκ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ ηαζ ηδξ Πναηηζηήξ 

ελαζηήζεςξ ηςκ θμζηδηχκ. Αλαθνίλσζε ζην 2
νπ

 πκπφζην γηα ηελ Παηδεία. Ζ Πξνζρνιηθή 

Αγσγή ζηελ Διιάδα. Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, 25-27 

επηεκβξίνπ 1992. 

Άιιεο εξγαζίεο  

Πξηλ ην 2003 

[1] Κζηζανάξ, Γεχνβζμξ. Λήιιαηα ζηδκ Παηδαγσγηθή - Φπρνινγηθή Δγθπθινπαίδεηα – Λεμηθφ, 9 

Συιμζ, Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 1989-1993 (Γζμνηέξ ζημ Νδπζαβςβείμ, Δζηυκεξ: Υνήζδ 

ημοξ ζημ Νδπζαβςβείμ, Δζημκμβναθδιέκα αζαθία, Κυιζηξ, Κμοηθμεέαηνμ, Νδπζαβςβείμο 

ελμπθζζιυξ, Νδπζαβςβυξ, Νδπίςκ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ενβαζίεξ, Παζπκίδζ ηαζ κήπζμ, 

Παζπκίδζα ιζιδηζηά). 

πκκεηνρή ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 

Μεηά ην 2003 

[1]  Δπζζηδιμκζηυξ Τπεφεοκμξ Πνμβνάιιαημξ ζημ Πνυβναιια ΔΠΔΑΔΚ «Ακαιυνθςζδ 

Πνμβνάιιαημξ Πνμπηοπζαηχκ πμοδχκ» ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ  Πνμζπμθζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ηαηά ηα αηαδδιασηά έηδ  2003-2004 ηαζ 2004-

2005.  

[2]  Δπζζηδιμκζηυξ οπεφεοκμξ ημο Πνμβνάιιαημξ ηδξ Κμζκμηζηήξ Πνςημαμοθίαξ INTERREG III 

ΔΛΛΑΓΑ-ΚΤΠΡΟ (2006-2008), ιε ηίηθμ Ο ςεθηαθφο θφζκνο ηεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

 

 

Μεηνρηαλάθεο Ζιίαο, Καεδβδηήξ 

Βηβιία 

[1] Schulen f?r Wirtschaft in Griechenland (Γζδαηη. δζαηνζαή) Mainz 1982, ζεθ. 280. 

[2] Παηδαγσγηθέο ζεσξίεο  – θηινζνθηθή πξνζέγγηζε, Ζνάηθεζμ 1994, ζεθ. 166. 

[3] Βαζηθά πξνβιήκαηα πξνζρνιηθήο αγσγήο, Ρέεοικμ 1994 (ζοκενβαζία –ένεοκα), ζεθ. 220. 

[4] Ζ επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην Νεπηαγσγείν, Ρέεοικμ 1997 

(ζοκενβαζία – ένεοκα), ζεθ. 272. 

[5] Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή, ηυι. Α΄, 2δ έηδ.,Ζνάηθεζμ 2000, ηαζ 3δ έηδ. 2008, ζεθ. 496. 

[6] Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή, ηυι. Β΄, Ζνάηθεζμ 2006, ζεθ. 504. 
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Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κε Κξηηέο 

Μεηά  ην 2003 

[1] Die vorschulische Erziehung in griechischen Altertum, in: Paedagogische Rundscahu 1, 

Januar/Februar 2005, Peter Lang Verlag, Frangfurt/M, S. 79-90. 

[2] Globlaisierung, Globalisums und griechische Erziehung. Τπυ δδιμζίεοζδ ζημ παζδαβςβζηυ 

πενζμδζηυ «Unser Weg» ηδξ Αοζηνίαξ ημο Δηδμηζημφ Οίημο «Leykam 

Buchverlangsgesellschaft m.b.H. Nfg. & Co. KG. 

Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά ρσξίο Κξηηέο 

[1] Οηθνλνκηθή θαη επαγγεικαηηθή αγσγή.  «οκάκηδζδ», ηεφπ. Ημ, Αεήκα 1983, ζεθ. 85-105. 

[2] Ζ έληαμε αιινδαπψλ θνηηεηψλ ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο. 

«οκάκηδζδ», ηεφπ. 2μ, 1984, ζεθ. 59-77. 

[3] Παηδαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο θαηά ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο.  «οκάκηδζδ», ηεφπ. 5μ, 1985, ζεθ. 

17-26 ηαζ ηεφπ. 6/1985, ζεθ. 37-54. 

[4] Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο.  «οκάκηδζδ», ηεφπ. 11-

12,1986, ζεθ. 113-127, ηεφπ. 13, ζεθ. 81-93, ηεφπ. 14, ζεθ. 67-88 ηαζ ηεφπ. 15-16, ζεθ. 99-

102. 

[5] Ζ ζεκαζία ηεο ηειεφξαζεο γηα ηελ αγσγή ηνπ παηδηνχ.  «οκάκηδζδ», ηεφπ. 17μ, 1989, ζεθ. 

17-32. 

[6] Σν παξακχζη θαη ε παηδαγσγηθή ηνπ αμία.  «πμθείμ ηαζ Εςή», ηεφπ. 7-8-9, 1989, ζεθ. 241-

253 ηαζ ηεφπ. 10,  ζεθ. 299-313. 

[7] Φπρνπαηδαγσγηθή ζεψξεζε ηεο γιψζζαο ηνπ παηδηνχ. «πμθείμ ηαζ Εςή», ηεφπ. 5-6/1990, 

ζεθ. 193-203, ηεφπ. 7-8-9, ζεθ. 268-274 ηαζ ηεφπ. 10, ζεθ. 312-324. 

[8] Παξάδνζε θαη ειιεληθή παηδεία. «Δθθδκζηυξ Αζηήν», ηεφπ. 50/1993, ζεθ. 289-293 ηαζ ηεφπ. 

51/1994, ζεθ. 3-7. 

[9] Μνξθσηηθά ηδεψδε θαη αμίεο.  «Παζδαβςβζηυ Βήια Αζβαίμο», Μοηζθήκδ 1994, ηεφπ. 14, ζεθ. 

1-15). 

[10] χζηεκα αμηψλ θαη νηθνγελεηαθή αγσγή,  «Κνδηζημί Ονίγμκηεξ», Ζνάηθεζμ, ηεφπ. 3/1995, 

ζεθ. 108-116, ηαζ ηεφπ. 4/1996, ζεθ. 112-120.  «πμθείμ ηαζ Εςή», Αεήκα, ηεφπ. 4/1995, 

ζεθ. 145-155 ηαζ ηεφπ. 5-6/1995, ζεθ. 206-213. 

[11] Παξάγνληεο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην Νεπηαγσγείν. 

Τπυ δδιμζίεοζδ ζημ «Παζδαβςβζηυξ Λυβμξ». 

[12] Sport, Olympia und griechische Erziehung. Τπυ δδιμζίεοζδ ζημ πενζμδζηυ «Παζδαβςβζηυξ 

Λυβμξ». 

[13] Παηδαγσγηθέο ηδέεο ηνπ Μεγ. Βαζηιείνπ θαη εθαξκνγή ηνπο ζηε ζχγρξνλε Παηδαγσγηθή. 

Πενζμδ. «Παζδαβςβζηυ Βήια Αζβαίμο», Μοηζθήκδ, ηεφπ. 26/1997, ζεθ. 79-95. 
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[14] Οη παηδαγσγηθέο ηδέεο ηνπ Αγίνπ Νεθηαξίνπ, Δθθδκμπνζζηζακζηή Αβςβή, ηεφπ. 486, Αεήκα 

2001, ζεθ. 301  

[15] Ζ δηαρξνληθή δηάζηαζε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ειιελνρξηζηηαληθήο παηδείαο. Γδιμ 

ζζεοιέκδ ενβαζία ζηδκ Δπεηδνίδα ηδξ Ακςηέναξ Δηηθδζζαζηζηήξ πμθήξ Κνήηδ, 2007. 

Αλαθνηλώζεηο ζε πλέδξηα κε πξαθηηθά 

Πξηλ ην 2003 

[1] Οη επηδξάζεηο ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο ζηε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή αληίιεςε, Δζζήβδζδ ζημ Ε‟ 

Γζεεκέξ οκέδνζμ ηδξ Παζδαβςβζηήξ Δηαζνείαξ Δθθάδμξ ζημ Ρέεοικμ, 3-5/11/1995. 

Πναηηζηά Π.Δ.Δ., Αεήκα 1997, ζεθ. 133-155. 

[2] Υαξαθηεξηζηηθά πξνβιήκαηα ηνπ Διιεληθνχ Νεπηαγσγείνπ. Δζζήβδζδ ζημ οκέδνζμ ημο 

Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Νδπζαβςβχκ Πακ/ιίμο Κνήηδξ, Ρέεοικμ 1996, ζεθ. 66-79. 

[3] Παξάγνληεο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην Νεπηαγσγείν. 

Δζζήβδζδ ζημ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ ηδξ Παζδαβςβζηήξ Δηαζνείαξ Δθθάδμξ  Ναφπαηημξ 11-

15 Νμειανίμο 1998 (ζοκενβαζία-ένεοκα). 

[4] Ζ πξνζρνιηθή αγσγή θαηά ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα, Δζζήβδζδ ζημ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ ημο 

Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Νδπζαβςβχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, 21-23/10/1999.  

Πναηηζηά οκεδνίμο ιε ηίηθμ « Ζ Ένεοκα ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ (Δπζι. Δ. Κμφνηδ), 

ηυι. Γ‟, Δηδυζεζξ «Σοπςεήης - Γζχνβμξ Γανδάκμξ», Αεήκα 2002, ζεθ. 75-91. 

[5] Ζ δηαρξνληθή δηάζηαζε ηεο ειιελνξζφδνμεο Υξηζηηαληθήο παηδείαο θαη παγθν- 

ζκηνπνίεζε. Δζζήβδζδ ζημ Δπζζηδιμκζηυ οκέδνζμ ηδξ Παζδαβςβζηήξ Δηαζνείαξ 

Δθθάδμξ 10-11-2001. 

[6] Γηδαθηηθέο Αζθήζεηο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

(Δπίπεδν Η), ένεοκα. Πναηηζηά Δπζζηδιμκζημφ οκεδνίμο ημο Παζδαβ. Σιήιαημξ 

Πνμζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ιε ηίηθμ «Φοπμπαζδαβςβζηή ηδξ 

Πνμζπμθζηήξ Ζθζηίαξ», ηυι. Α‟, Ρέεοικμ 202, ζε. 514-522. 

Μεηά  ημ 2003 

[1] Υξηζηηαληθή θαη εζηθή δσή ηνπ παηδηνχ (ειηθίαο 11 θαη 12 εηψλ), ένεοκα. Πναηηζηά 

Δπζζηδιμκζημφ οκεδνίμο (14 ηαζ 15-11-2003) ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Πνμζπμθζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ  ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ιε ηίηθμ «Ζεζηή ηαζ Θνδζηεοηζηή Ακάπηολδ ηαζ 

Αβςβή ημο Παζδζμφ», Ρέεοικμ 2004, ζεθ. 263-285. 

Άιιεο εξγαζίεο 

[1] Βαζηιηθά Αλψγεηα, Λαμβναθζηή ιεθέηδ, 1970, Έπαζκμξ ηδξ Αηαδδιίαξ Αεδκχκ. 

 

 

Σδαβάξαο Ησάλλεο, Καεδβδηήξ 

Βηβιία  
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Πξηλ ην 2003 

[1]  Bewegung bei Kierkegaard. Verlag Peter Lang, Frankfurt a. M. 1978, 122 ζ. (Γζδαηημνζηή 

δζαηνζαή). 

[2] Σν πνίεκα ηνπ Παξκελίδε. Δηδυζεζξ Γυιμξ, Αεήκα 1980, 241 ζ. 

[3] Σν βέβαην ηνπ ζαλάηνπ. Δηδυζεζξ Γςδχκδ, Αεήκα-Γζάκκζκα 1982, 118 ζ. 

[4]  Ζ πνίεζε ηνπ Δκπεδνθιή (Κείιεκμ – Μεηάθναζδ – πυθζα). Δηδυζεζξ Γςδχκδ, Αεήκα-

Γζάκκζκα 1988, 303 ζ. 

[5] Ο Καληηαλφο ρξφλνο θαηά ηνλ Υάηληεγγεξ. Δηδυζεζξ Γςδχκδ, Αεήκα-Γζάκκζκα 1989, 101 ζ. 

[6] Έξσηαο – Πφιεκνο. Γμηίιζμ ημζιμεεςνίαξ. Δηδυζεζξ Γςδχκδ, Αεήκα-Γζάκκζκα 1993, 172 ζ. 

[7]  Δγρεηξίδην θηινζνθίαο. Πξνβιεκαηηζκνί ζηνλ ρψξν ησλ ηδεψλ. Δηδυζεζξ Δηπαζδεοηήνζα 

Κςζηέα-Γείημκα, Αεήκα 1995, 156 ζ. (Β΄έηδμζδ, Ρέεοικμ 2001. Γ΄ έηδμζδ νζγζηά 

ακακεςιέκδ, Δηδυζεζξ Σοπςεήης - Γ. Γανδακυξ, Αεήκα 2006). 

[8]  Ζ θαζνιηθή δηάδνζε ηεο απειπηζίαο (πμοδή ζημκ Kierkegaard). Δηδυζεζξ Γςδχκδ, Αεήκα-

Γζάκκζκα 1997, 202 ζ. 

[9] Πξνβιήκαηα Φηινζνθίαο ηεο παηδείαο. Ρέεοικμ 2000, 172 ζ. 

Μεηά ην 2003 

[1]  Ζ απαμίσζε ησλ αμηψλ: Νίηζε θαη Υάηληεγγεξ. Δηδυζεζξ Ίκδζηημξ, Αεήκα 2005, 237 ζ. 

[2] Θενινγία θαη θηινζνθία θαηά ηνλ πξψηκν Υάηληεγγεξ. Δηδυζεζξ Ίκδζηημξ, Αεήκα 2007, 125 ζ. 

[3] Αλζνιφγην Αηζζεηηθήο. Δηδυζεζξ Gutenberg, Αεήκα 2007, 175 ζ. 

Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κε Κξηηέο 

Πξηλ ην 2003 

[1] «Πνμαθήιαηα ηαζ πνμηάζεζξ βζα ιζα κεμεθθδκζηή ιεηάθναζδ ημο Sein und Zeit ημο Μάνηζκ 

Υάζκηεββεν». Φηινζνθία (Δπεηδνίδα ημο Κέκηνμο Φζθμζμθίαξ ηδξ Αηαδδιίαξ Αεδκχκ) 4 

(1974), 449-458. 

[2]  «Ζ ζπέζδ ηδξ αιθζαμθίαξ πνμξ ημ ζηέπηεζεαζ ηαζ ηδκ πίζηδ ζημκ Κίνηεβηςν». Φηινζνθία 

8-9 (1978-79), 401-418. 

[3]. «Ο Εαναημφζηνα ημο Νίηζε ςξ ηήνοηαξ ημο μθέενμο». Φηινζνθία 15-16 (1985-86), 398-

443. 

[4] Βζαθζμηνζζία ζημ ένβμ ημο Hans Wagner: Φζθμζμθία ηαζ ζηέρδ (Philosophie und 

Reflexion), Δζζαβςβή-Μεηάθναζδ Ν. Αοβεθή, Α΄ ηυιμξ, Θεζζαθμκίηδ 1981. Γδιμζζεφηδηε 

ζηδ Φηινζνθία 10-11 (1980-81), 514-516. 

[5] «Πίκαηαξ θζθμζμθζηχκ πενζμδζηχκ». Διιεληθή Φηινζνθηθή Δπηζεψξεζε 4 (1987), 238-247. 
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[6] Βζαθζμπανμοζίαζδ ημο ένβμο: Charalambos Apostolopoulos, “Phaedo Christianus”, 

Dissertation, Frankfurt a. M. 1986. Γδιμζζεφηδηε ζηδκ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δπηζεψξεζε 4 

(1987), 331-332. 

[7] Βζαθζμπανμοζίαζδ ημο ένβμο: Δθθδκζηή Ακενςπζζηζηή Δηαζνεία, Ανεηήξ ικήιδ. Αθζένςια 

εζξ ικήιδκ ημο Κ. Η. Βμοναένδ, Αεήκα 1983, 384 ζ. Γδιμζζεφηδηε ζηδκ Διιεληθή 

Φηινζνθηθή Δπηζεψξεζε 1 (1984), 206-208. 

[8] “Heideggers Unterscheidung zwischen Zuhandenheit und Vorhandenheit”. Philosophisches 

Jahrbuch 96 (1989), 367-371. 

[9] Μζπάθδξ Ξοθζκάξ - Γζάκκδξ Σγααάναξ: «Ο Διπεδμηθήξ μ Αηναβακηίκμξ ςξ επίηαζνμξ 

ζαηνμθζθυζμθμξ». Διιεληθή Φηινζνθηθή Δπηζεψξεζε 12 (1995), 111-128. 

[10] Βζαθζμπανμοζίαζδ ημο ένβμο: Πάκμο Πμθοπνμκυπμοθμο, Νμείκ ηαζ πμζείκ. οιαμθή ζηδ 

θζθμζμθζηή ηαζ παζδαβςβζηή δζενεφκδζδ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ θυβμο, Δηδυζεζξ Παπαγήζδ, 

Αεήκα 1997, ζεθ. 108. Γδιμζζεφηδηε ζηδκ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δπηζεψξεζε 14 (1997), 

317-319. 

[12] «Έκα ηαζκμφνζμ απυζπαζια απυ ηδκ πμίδζδ ημο Διπεδμηθή». (Δζζήβδζδ ζε δζεεκέξ 

ζοκέδνζμ  ζπεηζηά ιε ηα κέα απμζπάζιαηα ημο Διπεδμηθή, πμο έθααε πχνα ζημ Πανίζζ, 26-

27 Μαΐμο 2000). Διιεληθή Φηινζνθηθή Δπηζεψξεζε 18 (2001), 45-57. 

Μεηά ην 2003 

[13] Γζάκκδξ Σγααάναξ - Πέηνμξ Ακαζηαζζάδδξ (Δπζι.): Αθζένςια ιε εέια: «Φζθμζμθία ηδξ 

παζδείαξ ηαζ εηπαζδεοηζηή πναηηζηή». Πενζμδζηυ Δπηζηήκεο Αγσγήο, Θειαηζηυ Σεφπμξ 4 

(2003). ‟ αοηυ ημ ηεφπμξ: «Δζζαβςβή ηςκ επζιεθδηχκ», ζεθ. 7-9. 

[14]  «Ζ ηνζηζηή θεζημονβία ηδξ θζθμζμθίαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ». Δπηζηήκεο Αγσγήο,Θειαηζηυ 

Σεφπμξ 4 (2003), [δεξ παναπάκς ανζειυ 1], ζεθ. 11-18. 

[15] “Heideggers Hauptwerk in Neugriechisch”. Studia Phaenomenologica 5 (2005), ζεθ. 119-

127. 

Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά ρσξίο Κξηηέο 

Πξηλ ην 2003 

[1] «Ζ νζγζηή ακαβηαζυηδηα ηαηά ημκ Υάζκηεββεν. Μζα πνμζπάεεζα βζα πνυζααζδ ζημ Δίκαζ ηαζ 

πνυκμξ». Δπνπηεία 29 (1978), 955-960. 

[2] «Έκα ηείιεκμ ημο Ανζζημηέθδ βζα ηδκ αθήεεζα. Σςκ Μεηά ηα Φοζζηά Θ 10». Δπνπηεία 34 

(1979), 415-428. 

[3] «πυθζα ζημ πνμμίιζμ ημο Πανιεκίδδ». Δπνπηεία 45 (1980), 311-326. 

[4] «Ζ ηεπκζηή ηδξ πακεπζζηδιζαηήξ ζογήηδζδξ». (Γζαζηεοή απυ ηα βενιακζηά). χγρξνλε 

εθπαίδεπζε 6 (1982), 85-89. 

[5] «Ζ απενακημζφκδ ημο πνυκμο. Ένεοκα ζημκ Ανζζημηέθδ». Αξηάδλε 2 (1984), 126-139. 



 116 

[6] «Ο πνυκμξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ζημκ Ανζζημηέθδ ηαζ ζημκ Heidegger». Εήλσλ 10-12 (1989-

91), 15-19. 

[7] «Φζθμζμθζηή πνμζέββζζδ ζημ Γζμκοζζαηυ ηαζ Απμθθχκζμ πκεφια». Πεξηνδηθφ D & A Spirit 

2 (1993), 142-144. 

[8] «Μζα εκαθθαηηζηή πνυηαζδ βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ θζθμζμθίαξ ζηδ Μέζδ Δηπαίδεοζδ». 

Γζάθελδ εκχπζμκ θζθμθυβςκ ηδξ Ακαημθζηήξ Αηηζηήξ, Παθθήκδ 11/4/1994. Σμ ηείιεκμ 

δδιμζζεφηδηε ζημ πενζμδζηυ: Φηινζνθία θαη Παηδεία 1 (1995), ηεφπμξ 3, 12-14. 

[9] «Δπζθεβυιεκα». [πεηζηά ιε ημ αζαθίμ: Δβπεζνίδζμ θζθμζμθίαξ, δεξ παναπάκς Βζαθία ζημκ 

ανζειυ 7]. Φηινζνθία θαη Παηδεία, ηεφπμξ 6 (1996), ζεθ. 21-22. 

[10] «Ζ εθεοεενία ζε ζπέζδ πνμξ ημκ εάκαημ». Δζζήβδζδ ζηδκ διενίδα ηδξ Φζθμζμθζηήξ 

Δηαζνείαξ Κφπνμο ιε εέια: «Δθεοεενία ηαζ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ», Λεοηςζία 7/5/1996. 

Γδιμζζεφηδηε ζημ πενζμδζηυ Εήλσλ 13-17 (1992-96), 157-160. 

[11] Βζαθζμπανμοζίαζδ ημο ένβμο: Αθέλακδνμξ Κυθθαξ – Άκκα ηναηανζδάηδ, Ο Μέβαξ 

Αθέλακδνμξ ηαζ ημ εηπμθζηζζηζηυ ημο ένβμ. Ηζημνζηή ηαζ παζδαβςβζηή εεχνδζδ, Δηδυζεζξ 

Γνδβυνδ, Αεήκα 1997, ζεθ. 159. Γδιμζζεφηδηε ζημ: Παηδαγσγηθφο Λφγνο 1997, ηεφπμξ 1, 

ζεθ. 108-110. 

[12] «Υάζκηεββεν ηαζ Ακαλίιακδνμξ». Γηαβάδσ 399 (1999), 121-124. 

[13] Βζαθζμηνζζία ζημ αζαθίμ: Κςκζηακηίκμξ Π. Ρςιακυξ, Οζηείςζζξ. Ζ ζδέα εκυξ Αζζεδηζημφ 

Ακενςπζζιμφ ιε αθεηδνία ηδ Φζθμζμθία ηδξ Εςήξ ημο Ακνί Μπενλυκ, ιεηάθναζδ 

Λεοηένδξ Ακαβκχζημο, Δηδυζεζξ Παναθενκάθζα – Σοπςεήης, Αεήκα 2001. Γδιμζζεφηδηε 

ζηδκ εθδιενίδα Σν Βήκα, 29/7/2001, «Σμ Άθθμ Βήια», ζεθ. 37. 

[14] «Ζ κζηζεσηή απυννζρδ ηδξ αθήεεζαξ». Οκπξέια 56 (2002), 24-28. 

Μεηά ην 2003 

[1]  «Μεθεηχκηαξ ηδκ ακάβκςζδ». Δπζχλε 376 (2003), 179-181. 

[2]  «Ζ κζηζεσηή απυννζρδ ηδξ δεζηήξ». ημκ ηυιμ: Φηινζνθίαο αγψληζκα. Μειέηεο πξνο ηηκήλ 

ηνπ θαζεγεηνχ Κσλζηαληίλνπ Βνπδνχξε. Δηδυζεζξ Ηςκία, Αεήκα 2004, ζεθ. 581-591. 

[3]  «Ζ δζδαζηαθία ηδξ θζθμζμθίαξ ιε ηδ ιέεμδμ project». Φηινζνθία θαη Παηδεία 33 (2004), 

13-16. 

[4] «Αζζεδηζηή Αβςβή ιέζς θζθμζμθζηχκ ηεζιέκςκ». Φηινζνθία θαη Παηδεία 41 (2007), ζεθ. 

16-18. 

[5] «Δθθδκυβθςζζδ Φζθμζμθζηή Βζαθζμβναθία ζημ Γζαδίηηομ». Φηινζνθία θαη Παηδεία 42 

(2007), ζεθ. 46-47. 

Πξαθηηθά πλεδξίσλ ρσξίο Κξηηέο 

Πξηλ ην 2003 

[1] «Γζαθεηηζηή ηίκδζδ ζηδ θζθμζμθία ηδξ ηέπκδξ ημο Υάζκηεββεν». (οιιεημπή ζημ 3μ 

Πακεθθήκζμ ζοκέδνζμ ηδξ Δθθδκζηήξ Φζθμζμθζηήξ Δηαζνείαξ ιε εέια: Ζ έκκμζα ηδξ 
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δζαθεηηζηήξ). Γδιμζζεφηδηε ζημκ ηυιμ: Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Ζ δηαιεθηηθή. 

Αεήκα 1988, 383-387. 

[2]  «Ζ εειεθζχδδξ Οκημθμβία ημο Μάνηζκ Υάζκηεββεν». (οιιεημπή ζημ οιπυζζμ ιε εέια 

«Υάζκηεββεν ηαζ Ακηυνκμ – μ δζάθμβμξ πμο δεκ πναβιαημπμζήεδηε», ημ μπμίμ δζμνβάκςζε 

ημ Ηκζηζημφημ Γηαίηε Αεδκχκ ζηζξ 22-24 Νμειανίμο 1989). Λεβηάζαλ 8 (1990), 21-26. 

[3] «Ποεαβυνεζεξ επζδνάζεζξ ζηδ θζθμζμθία ημο Διπεδμηθή». (Ακαημίκςζδ ζημ 3
μ
 Γζεεκέξ 

οκέδνζμ Δθθδκζηήξ Φζθμζμθίαξ, άιμξ 22-26/8/1991). Γδιμζζεφηδηε ζημ: Κςκζηακηίκμξ 

Βμοδμφνδξ (επζι.): Ππζαγφξεηα Φηινζνθία, Αεήκα-άιμξ 1992, 189-194. 

[4] Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, Σμιέαξ Φζθμζμθίαξ: πκπφζην Wittgenstein. Δπζιέθεζα έηδμζδξ: 

Γζάκκδ Σγααάνα. Δηδυζεζξ Γςδχκδ, Αεήκα-Γζάκκζκα 1991, 206 ζ. 

[5] «Ο ελςπναβιαηζηυξ παναηηήναξ ημο ηαθθζηεπκήιαημξ ηαηά ημκ Martin Heidegger». 

(οιιεημπή ζημ 6μ Πακεθθήκζμ ζοκέδνζμ ηδξ Δθθδκζηήξ Φζθμζμθζηήξ Δηαζνείαξ ιε εέια: 

«Αζζεδηζηή ηαζ Φζθμζμθία ηδξ ηέπκδξ», Αεήκα 18-20/5/1994). Γδιμζζεφηδηε ζημ: Παφθμξ 

Υνζζημδμοθίδδξ (επζι.): Αηζζεηηθή θαη ζεσξία ηεο ηέρλεο. Δηδυζεζξ Κανδαιίηζα, Αεήκα 

1994, 179-183. 

[6] «Σμ δζμκοζζαηυ ζημζπείμ ηαηά ημκ πνχζιμ Νίηζε». Ακαημίκςζδ ζηδκ εηδήθςζδ: «Ο Νίηζε 

ηαζ δ Δθθάδα» πμο δζμνβάκςζακ ζηζξ 8-9/12/1994 ημ Ηκζηζημφημ Γηαίηε Αεδκχκ ηαζ ημ 

Γαθθζηυ Ηκζηζημφημ Αεδκχκ. 

[7] «Μζα εκαθθαηηζηή πνυηαζδ βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ θζθμζμθίαξ ζηδ Μέζδ Δηπαίδεοζδ». 

Γζάθελδ εκχπζμκ θζθμθυβςκ ηδξ Ακαημθζηήξ Αηηζηήξ, Παθθήκδ 11/4/1994. Σμ ηείιεκμ 

δδιμζζεφηδηε ζημ πενζμδζηυ: Φηινζνθία θαη Παηδεία 1 (1995), ηεφπμξ 3, 12-14. 

[8] Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, Σμιέαξ Φζθμζμθίαξ: Πανυκ θαη κέιινλ ηεο θηινζνθίαο. Δπζιέθεζα 

έηδμζδξ: Γζάκκδξ Σγααάναξ. Δηδυζεζξ Γςδχκδ, Αεήκα-Γζάκκζκα 1995, 118 ζ. 

[9] «Ο δζάθμβμξ ςξ ιεθθμκηζηή θζθμζμθζηή ιέεμδμξ», ζημκ ηυιμ: Παξφλ θαη κέιινλ ηεο 

θηινζνθίαο, δεξ παναπάκς ζημκ ανζειυ 8, ζεθ. 77-84. 

[10] «Ζ εθεοεενία ζε ζπέζδ πνμξ ημκ εάκαημ». Δζζήβδζδ ζηδκ διενίδα ηδξ Φζθμζμθζηήξ 

Δηαζνείαξ Κφπνμο ιε εέια: «Δθεοεενία ηαζ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ», Λεοηςζία 7/5/1996. 

Γδιμζζεφηδηε ζημ πενζμδζηυ Εήλσλ 13-17 (1992-96), 157-160. 

[11] “Craft and Craftsman According to Plato”. Δζζήβδζδ ζε δζεεκέξ ζειζκάνζμ ιε εέια: 

Σερλνινγία θαη γλψζε. Φηινζνθηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο δηεξεπλήζεηο, Ρέεοικμ 17-18 

Οηηςανίμο 1996. 

[12] «Ζ ζαηνμ-εεμθμβζηή θζθμζμθία ημο φζηενμο Kierkegaard ηαζ μζ ζζημνζηέξ ηαηααμθέξ ηδξ». 

Ακαημίκςζδ ζημ ζοκέδνζμ: «Ηαηνζηή ηαζ θζθμζμθία» (Κςξ- Κάθοικμξ, Αφβμοζημξ 1997). 

Γδιμζζεφηδηε ζημκ ηυιμ: Κςκζηακηίκμξ Βμοδμφνδξ (επζι.): Φηινζνθία θαη ηαηξηθή. Αεήκα 

1998, 297-301. 

[13] «Αθδεζκά ηαζ ρεοδή παναιφεζα ηαηά ημκ Πθάηςκα». Δζζήβδζδ ζε Γζεεκέξ οκέδνζμ ημο 

Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Νδπζαβςβχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, 18-20/10/2001. 

Γδιμζζεφηδηε ζημκ ηυιμ: Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, πμθή Δπζζηδιχκ Αβςβήξ, Παζδαβςβζηυ 

Σιήια Π. Δ.: Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο. Ρέεοικμ 2002, ηυιμξ Β΄, ζεθ. 

706-709. 



 118 

[14] «Αλζχιαηα δζαπαζδαβχβδζδξ ημο ιζηνμφ παζδζμφ ζημκ Αζιίθζμ ημο Ρμοζζχ». Δζζήβδζδ ζε 

ζοκέδνζμ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Νδπζαβςβχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, Ρέεοικμ, 

Οηηχανζμξ 1999. Γδιμζζεφηδηε ζημ: Δοαββεθία Κμφνηδ (Δπζι.): Ζ έξεπλα ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. Συιμξ Γ΄: «Πμζυηδηα, πνμαθήιαηα ηαζ μνβάκςζδ ηδξ πνμζπμθζηήξ 

εηπαίδεοζδξ». Δηδυζεζξ Σοπςεήης – Γζχνβμξ Γανδακυξ, Αεήκα 2002, ζεθ. 217-223. 

Μεηά ην 2003 

[1] «Ζ αβςκία ςξ ιέζμ δεζημ-ενδζηεοηζηήξ δζαπαζδαβχβδζδξ ηαηά ημκ Κίνηεβηςν». Δζζήβδζδ 

ζε δζεεκέξ ζοκέδνζμ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. ημκ ηυιμ: Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, Παζδαβςβζηυ Σιήια 

Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ: Ζζηθή θαη ζξεζθεπηηθή αλάπηπμε θαη αγσγή ηνπ παηδηνχ, 

Ρέεοικμ 2004, ζεθ. 584-588. 

Κεθάιαηα ζε πιινγηθνύο Σόκνπο 

Πξηλ ην 2003 

[1] εζνά άνενςκ ιε αζμβναθίεξ θζθμζυθςκ ζηδκ Δθπαηδεπηηθή Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα. 

Παγθφζκην βηνγξαθηθφ ιεμηθφ, Αεήκα 1983 η.ε. 24.  

[2] «Σμ αέααζμ ημο εακάημο», ζημκ ηυιμ: Σα Γνθίκηα ησλ Διιήλσλ, Δζζαβςβή - Σεθζηή Δπζθμβή 

Κχζηα Δ. Σζζνυπμοθμο, «Μέβαξ Αζηνμθάαμξ - Δοεφκδ», Αεήκα 2002, ζεθ. 557-559. Ο 

ηυιμξ πενζέπεζ επζθμβή δμηζιίςκ Δθθήκςκ ζοββναθέςκ, υπςξ ημο Αδαιάκηζμο Κμναή, ημο 

Γζμκφζζμο μθςιμφ, ημο Γζχνβμο εθένδ, ημο Οδοζζέα Δθφηδ, ημο Δ.Π. Παπακμφηζμο 

ηθπ. Σμ δμηίιζυ ιμο είκαζ ακαδδιμζίεοζδ απυ ημ αζαθίμ ιμο οπ‟ ανζειυκ 3 (δεξ παναπάκς). 

Μεηά ην 2003 

[1] «Ζ κζηζεσηή απυννζρδ ηδξ δεζηήξ». ημκ ηυιμ: Φηινζνθίαο αγψληζκα. Μειέηεο πξνο ηηκήλ 

ηνπ θαζεγεηνχ Κσλζηαληίλνπ Βνπδνχξε. Δηδυζεζξ Ηςκία, Αεήκα 2004, ζεθ. 581-591. 

Αλαθνηλώζεηο ζε πλέδξηα ρσξίο Κξηηέο ρσξίο πξαθηηθά  

Πξηλ ην 2003 

[1] «Φζθμζμθία ηδξ παζδείαξ ζημκ Ζνάηθεζημ». Δζζήβδζδ ζημ Β΄ Γζεεκέξ οκέδνζμ Φζθμζμθίαξ, 

Πακεπζζηήιζμ Κφπνμο, Λεοηςζία, 5-7 Απνζθίμο 2001. 

Άιιεο εξγαζίεο  

Πξηλ ην 2003 

[1] Δπίιεηνμ ζημ αζαθίμ ημο Γζάκκδ Σγενιζά: Πεξί θχζεσο. Μία δσγξαθηθή βαζηζκέλε ζηνλ 

Δκπεδνθιή. Δηδυζεζξ Γαανζδθίδδξ, Αεήκα 1995. (Σμ αζαθίμ πενζέπεζ ιεηαθνάζεζξ απυ ημ 

αζαθίμ ημο Γ. Σγααάνα: Ζ πνίεζε ηνπ Δκπεδνθιή, Αεήκα-Γζάκκζκα 1988). 

[2] Βζαθζμηνζζία ζημ αζαθίμ: Κςκζηακηίκμξ Π. Ρςιακυξ, Οζηείςζζξ. Ζ ζδέα εκυξ Αζζεδηζημφ 

Ακενςπζζιμφ ιε αθεηδνία ηδ Φζθμζμθία ηδξ Εςήξ ημο Ακνί Μπενλυκ, ιεηάθναζδ 

Λεοηένδξ Ακαβκχζημο, Δηδυζεζξ Παναθενκάθζα – Σοπςεήης, Αεήκα 2001. Γδιμζζεφηδηε 

ζηδκ εθδιενίδα Σν Βήκα, Κονζαηή 29/7/2001, «Σμ Άθθμ Βήια», ζεθ. 37. 
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[3] «Δίκαζ ημ ηαθθζηέπκδια έκα πνάβια ή έκα κυδια;» Γζάθελδ πμο δυεδηε ζημ Ρέεοικμ, 

βηαθενί Ανιμκία, 27-11-2002. 

[4]  «Ο Μακχθδξ Μανηάηδξ ςξ θζθυζμθμξ». Γζάθελδ πμο μνβακχεδηε απυ ηδκ Έκςζδ 

Φζθμθυβςκ ημο Νμιμφ Ζναηθείμο Κνήηδξ, Ζνάηθεζμ, 3-3-2003. 

Μεηαθξάζεηο – Δηζαγσγέο – ρόιηα: 

Πξηλ ην 2003 

[1] αίνεκ Κίνηεβηςν: Ζ έλλνηα ηεο αγσλίαο. Δηδυζεζξ Γςδχκδ, Αεήκα 1971, 228 ζ. 

[2] Μάνηζκ Υάζκηεββεν: Δίλαη θαη ρξφλνο. Συιμξ πνχημξ, ιε πνυθμβμ ηαζ ζπυθζα ημο 

ιεηαθναζηή. Δηδυζεζξ Γςδχκδ, Αεήκα 1978, 414 ζ. 

[3] Μάνηζκ Υάζκηεββεν: Φαηλνκελνινγία θαη Θενινγία. Με εζζαβςβή ηαζ ζπυθζα ημο 

ιεηαθναζηή. Δηδυζεζξ Δπμπηεία, Αεήκα 1979, 80 ζ. 

[4] Μάνηζκ Υάζκηεββεν: «Πναβιαηεία πενί εακάημο». Με πνυθμβμ ηαζ ζπυθζα ημο ιεηαθναζηή. 

Πενζμδζηυ Δπνπηεία 53 (1981), 5-26. 

[5] Immanuel Kant: Πξνιεγφκελα ζε θάζε κειινληηθή Μεηαθπζηθή πνπ ζα κπνξεί λα εκθαλίδεηαη 

σο επηζηήκε. Με εζζαβςβή ηαζ ζπυθζα ημο ιεηαθναζηή. Δηδυζεζξ Γςδχκδ, Αεήκα-Γζάκκζκα 

1983, 211 ζ. 

[6] Immanuel Kant: Σα ζεκέιηα ηεο Μεηαθπζηθήο ησλ εζψλ. Με εζζαβςβή ηαζ ζπυθζα ημο 

ιεηαθναζηή. Δηδυζεζξ Γςδχκδ, Αεήκα-Γζάκκζκα 1984, 143 ζ. 

[7] Μάνηζκ Υάζκηεββεν: Δίλαη θαη ρξφλνο. Συιμξ δεφηενμξ, ιε ζπυθζα ημο ιεηαθναζηή. 

Δηδυζεζξ Γςδχκδ, Αεήκα-Γζάκκζκα 1985, 415-772 ζ. 

[8] Μάνηζκ Υάζκηεββεν: Ζ πξνέιεπζε ηνπ έξγνπ ηέρλεο. Με εζζαβςβή ηαζ ζπυθζα ημο 

ιεηαθναζηή. Δηδυζεζξ Γςδχκδ, Αεήκα-Γζάκκζκα 1986, 153 ζ. 

[9] Paul Feyerabend: Γλψζε γηα ειεχζεξνπο αλζξψπνπο. Δηδυζεζξ φβπνμκα Θέιαηα, 

Θεζζαθμκίηδ 1986, 264 ζ. 

[10] Georg W. F. Hegel: Ζ επηζηήκε ηεο Λνγηθήο (απυ ηδκ Δγθπθινπαίδεηα ησλ θηινζνθηθψλ 

επηζηεκψλ ζε επηηνκή, §§ 1-244). Με εζζαβςβή ηαζ ζπυθζα ημο ιεηαθναζηή. Δηδυζεζξ 

Γςδχκδ, Αεήκα-Γζάκκζκα 1991, 511 ζ. 

[11] Georg W. F. Hegel: Ζ θηινζνθία ηνπ πλεχκαηνο. Πνχημ ηιήια: «Σμ οπμηεζιεκζηυ πκεφια» 

(απυ ηδκ Δγθπθινπαίδεηα ησλ θηινζνθηθψλ επηζηεκψλ ζε επηηνκή, §§ 377-482). Με εζζαβςβή 

ηαζ ζπυθζα ημο ιεηαθναζηή. Δηδυζεζξ Γςδχκδ, Αεήκα-Γζάκκζκα 1993, 290 ζ. 
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Δηαζνία, 09-12 επηειανίμο, Szczecin, Πμθςκία. 

[2] Πμονηυξ, Μ. & Γζβμονηάηδ, Φ. (1990). Θεσξία θαη Δθαξκνγέο ηεο Υνξνζεξαπείαο. 

Δπζζηδιμκζηή Ακαημίκςζδ ζημ Β΄ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ, 18-20 

Μαΐμο, Ρέεοικμ. 

[3] Πμονηυξ, Μ. (1991). Ζζηθή Κξίζε θαη Δπηζεηηθή πκπεξηθνξά. Δπζζηδιμκζηή Ακαημίκςζδ 

ζημ Γζήιενμ οιπυζζμ ιε εέια «Ζ Δπζεεηζηυηδηα ζηδκ Οζημβέκεζα, ζημ πμθείμ ηαζ ηδκ 

Κμζκςκία», 24-25 Μαΐμο, Ζνάηθεζμ. 

[4] Πμονηυξ, Μ. (1991). πγθξηηηθέο Έξεπλεο Πάλσ ζηελ Κιίκαθα Τπνβνιήο (Suggestibility) ηνπ 

Barber. Δπζζηδιμκζηή Ακαημίκςζδ ζημ Γ΄ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ, 

ΔΛ.Φ.Δ., 29 Μαΐμο - 02 Ημοκίμο, Αεήκα. 

[5] Παβχκδ, Μ. & Πμονηυξ, Μ. (1991). Ζζηθέο Ηεξαξρήζεηο θαη θέςεηο ησλ Δθήβσλ Ζιηθίαο 

13 έσο 18 Υξνλψλ - Γλσζηηθή Πξνζέγγηζε. Δπζζηδιμκζηή Ακαημίκςζδ ζημ Γ΄ Πακεθθήκζμ 

οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ, ΔΛ.Φ.Δ., 29 Μαΐμο-02 Ημοκίμο, Αεήκα. 

[6] Πμονηυξ, Μ. (1992). Σν Παηδί κε Γπζιεμία θαη ε Αληηκεηψπηζε ησλ Πξνβιεκάησλ ηνπ. 

Δπζζηδιμκζηή Ακαημίκςζδ ζηδκ Γζδιενίδα ιε εέια «Δίιαζ ηζ Δβχ Δδχ», οκδζμνβάκςζδ: 

Πεζναιαηζηυ Δζδζηυ πμθείμ Μ.Γ.Γ.Δ. ηαζ Γήιμξ Καζζανζακήξ, 25-26 Μαΐμο, Αεήκα. 

[7] Kleftaras, G. & Pourkos, M. (1995). Temperament (Reactivity) and Time-Perspective in 

Relation to Depression. Ακαημίκςζδ ζημ IV European Congress of Psychology, 02-07 

Ημοθίμο, Αεήκα. 

[8] Pourkos, M. & Kleftaras, G. (1995). Temperament (Reactivity), Time-Perspective and 

Extraversion-Introversion in Relation to Learning Style. Δπζζηδιμκζηή Ακαημίκςζδ ζημ IV 

European Congress of Psychology, 02-07 Ημοθίμο, Αεήκα. 
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[9] Πμονηυξ, Μ. (1995). Σν Πξφβιεκα ηεο ρέζεο ησλ Γεληθψλ θαη Δπηκέξνπο Υαξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ Ν.. θαη νη Πξνεθηάζεηο ηνπο ζηελ Φπρνινγία ησλ Αηνκηθψλ Γηαθνξψλ. Δπζζηδιμκζηή 

Ακαημίκςζδ ζημ οιπυζζμ ιε εέια «Ζ Βζμροπμθμβία ςξ Κθάδμξ ηςκ Νεονμεπζζηδιχκ: 

οιαμθή ζηδ Μεθέηδ ημο Δβηεθάθμο ηαζ ηςκ Φοπζηχκ Γζαηαναπχκ», Δνβαζηήνζμ 

Νεονμεπζζηδιχκ & οιπενζθμνάξ Σιήιαημξ Φοπμθμβίαξ Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, 24-26 

Νμειανίμο, Ρέεοικμ. 

[10] Πμονηυξ, Μ. (1995). Ζ Φπρνινγία σο Οηθνζπζηεκηθή Δπηζηήκε - Ζ Καηαλφεζε ησλ 

Αλαπηπζζφκελσλ Απηνπνηεηηθψλ Λεηηνπξγηθψλ πδεχμεσλ (Πξάμεσλ Ννήκαηνο) Δγθεθάινπ-

Πεξηβάιινληνο σο Αληηθείκελν Έξεπλαο ηεο Φπρνινγίαο. Δπζζηδιμκζηή Ακαημίκςζδ ζημ 

Δπζζηδιμκζηυ οιπυζζμ ιε εέια «Ζ Βζμροπμθμβία ςξ Κθάδμξ ηςκ Νεονμεπζζηδιχκ: 

οιαμθή ζηδ Μεθέηδ ημο Δβηεθάθμο ηαζ ηςκ Φοπζηχκ Γζαηαναπχκ», Δνβαζηήνζμ 

Νεονμεπζζηδιχκ & οιπενζθμνάξ Σιήιαημξ Φοπμθμβίαξ Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, 24-26 

Νμειανίμο, Ρέεοικμ.  

[11] Πμονηυξ, Μ. (1996). Φπρνινγία Αηφκσλ κε Δηδηθέο Γπλαηφηεηεο θαη Δπξεηηθέο 

Φπρνπαηδαγσγηθέο Πξνζεγγίζεηο κέζα απφ ηελ Σέρλε: Κάηη ζαλ Δηζαγσγή. Δπζζηδιμκζηή 

Ακαημίκςζδ ζηδκ Γζδιενίδα ιε εέια «Φοπμθμβία Αηυιςκ ιε Δζδζηέξ Ακάβηεξ ηαζ 

Δονεηζηέξ Φοπμπαζδαβςβζηέξ Πνμζεββίζεζξ ιέζα απυ ηδκ Σέπκδ», οκδζμνβάκςζδ: 

Δνβαζηήνζμ Παζδαβςβζηήξ Φοπμθμβίαξ Σιήιαημξ Φοπμθμβίαξ Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ηαζ 

1μ Δζδζηυ πμθείμ Ρεεφικδξ, 16-17 Μανηίμο, Ρέεοικμ. 

[12] Πμονηυξ, Μ. (1996). Ζ Οηθν-σκαηηθή-Βησκαηηθή θαη Γη-ππνθεηκεληθή Γηάζηαζε ηεο 

Δκπηζηνζχλεο θαη Πξαγκαηηθφηεηαο ζηε Βάζε ηεο Γλσζηηθήο θαη Γεκηνπξγηθήο Παξψζεζεο. 

Σα Φαηλφκελα ηεο Μαηαίσζεο, Αλίαο, Άγρνπο θαη Καηάζιηςεο. Μηα Δηζαγσγή ζηελ Οηθν-

σκαηηθν-Φπρν-Αγσγηθή ηεο Δπεμίαο θαη Εσηηθφηεηαο. Δπζζηδιμκζηή Ακαημίκςζδ ζημ 5μ 

Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ, ΔΛ.Φ.Δ, 23-26 Μαΐμο, Πάηνα. 

[13] Πμονηυξ, Μ. (1996). Ο Ρφινο ηνπ Πιαηζίνπ ζηελ Δξκελεία θαη Καηαλφεζε ησλ 

Δπηθνηλσληαθψλ Πξάμεσλ. Ακαημίκςζδ ζημ Γζεεκέξ οκέδνζμ ιε εέια «Ζ Γέκεζδ ηδξ 

ηέρδξ», οκδζμνβάκςζδ: Σιήια Φοπμθμβίαξ Πακηείμο Πακεπζζηδιίμο Κμζκςκζηχκ ηαζ 

Πμθζηζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ Γαθθμ-Δθθδκζηυξ φθθμβμξ Φοπζαηνζηήξ, Φοπμθμβίαξ ηαζ 

Φοπακάθοζδξ, 01-03 Νμειανίμο, Αεήκα. 
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Γηαθνξέο θαη πψο Απηέο Αλαδχνληαη: Οηθνζπζηεκηθή θαη Αιιειεπηδξαζηηθή Πξνζέγγηζε. 

Δπζζηδιμκζηή Ακαημίκςζδ ζημ οιπυζζμ ιε Θέια «Αημιζηέξ Γζαθμνέξ Μαεδηχκ ηαζ 

Δκαθθαηηζηέξ Φοπμπαζδαβςβζηέξ Πνμζεββίζεζξ», Δνβαζηήνζμ Παζδαβςβζηήξ Φοπμθμβίαξ 

Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, 27-28 Ηακμοανίμο, Υακζά. 

[15] Pourkos, Μ. (1997). The Dialogical Self as an Alternative to the Ethnic, Empty and 

Saturated Self: To an Experiential, Heuristic and Communicative Approach to Education. 

Δπζζηδιμκζηή ακαημίκςζδ ζημ  οιπυζζμ ιε εέια „„Δtnic Minorities - Psychosocial Support 

and Education‟‟, 12th International World Congress of Education Research ιε εέια 

„‟Δducation of Ethnic Minorities. Unity and Diversity‟‟, 09-12 Μαΐμο, Ρέεοικμ. 

[16] Pourkos, M. (1997). „„The Narrative Approach to the Comprehension of the Self and the 

Social-Moral Behaviour: Outlooks for an Alternative Approach to Education‟‟. Ακαημίκςζδ 

ζημ 12th International World Congress of Education Research ιε εέια „‟Δducation of Ethnic 

Minorities. Unity and Diversity‟‟, 09-12 Μαΐμο, Ρέεοικμ. 
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[17] Πμονηυξ, Μ. (1998).  Πιαίζηα, Φπρνινγία θαη Δθπαίδεπζε: Σν Υάζκα Αλάκεζα ζηελ 

Δπηζηήκε θαη ηελ Καζεκεξηλή Αλζξψπηλε Δκπεηξία. Ακαημίκςζδ ζημ Δπζζηδιμκζηυ 

οκέδνζμ βζα ηα 10 πνυκζα ηδξ πμθήξ Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, 

Ονβάκςζδ: πμθή Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, 15-17 Μασμο, Ρέεοικμ. 

[18] Πμονηυξ, Μ. (1999). Ο Ρφινο ηεο Μεηαθνξάο ζηελ Φπρνινγία. Ακαημίκςζδ ζημ VII 

Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ πμο μνβακχεδηε απυ ημ Σιήια Δπζζηδιχκ ηδξ 

Αβςβήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κφπνμο, 25-28 Μανηίμο, Λεοηςζία. 

[19] Πμονηυξ, Μ.  (1999). Ζ Παξψζεζε σο Κνηλσληθν-Ηζηνξηθή Έλλνηα θαη νη Μεηαθνξέο ηεο. 

Ακαημίκςζδ ζημ Δπζζηδιμκζηυ οκέδνζμ ιε εέια: «Φοπμθμβία ηςκ Κζκήηνςκ: Νέεξ 

Πνμζεββίζεζξ ηαζ Δθανιμβέξ» πμο μνβακχεδηε απυ ημ Σιήια Φοπμθμβίαξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, 19-20 Νμειανίμο, Ρέεοικμ. 

[20] Πμονηυξ, Μ. (1999). Γηαδηθαζίεο Γηακφξθσζεο ηνπ Δαπηνχ θαη Σξφπνη Πξνζέγγηζεο ηεο 

Δηεξφηεηαο.  Ακαημίκςζδ ζημ Γζεεκέξ οιπυζζμ ζηδκ Κμζκςκζηή Κθζκζηή Φοπμθμβία ιε 

εέια: «Κμζκςκζηέξ Ακαπαναζηάζεζξ ηαζ Δηπαίδεοζδ Μεζμκμηήηςκ - Σαοηυηδηα ηαζ Πμθο-

Πμθζηζζιζηά ηενευηοπα» πμο μνβακχεδηε απυ ημκ Σμιέα Κμζκςκζηήξ Φοπμθμβίαξ ημο 

Σιήιαημξ Φοπμθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, 9-10 Γεηειανίμο, Ρέεοικμ. 

[21] Πμονηυξ, Μ. (2000). Γηαδηθαζίεο Γηακφξθσζεο ησλ Ζζηθψλ Πξνζαλαηνιηζκψλ ζηα Γχν 

Φχια ζε Παηδηά Πξνζρνιηθήο θαη ρνιηθήο Ζιηθίαο. Ακαημίκςζδ ζηδκ Ζιενίδα ιε εέια 

«Παζδζά ιε Γφζημθδ οιπενζθμνά ζηδ πμθζηή Σάλδ» πμο μνβακχεδηε απυ ημ 

Γζδαζηαθείμ Γ.Δ. «Μανία Αιανζχημο» ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ ηδξ πμθήξ Δπζζηδιχκ ηδξ Αβςβήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, 01 Απνζθίμο, 

Ρέεοικμ. 

Οιάδεξ Δνβαζίαξ (workshop) 

[1] Πμονηυξ, Μ. & Γζβμονηάηδ, Φ. (1990). Οκαδηθή Υνξνζεξαπεία. Οιάδα Δνβαζίαξ ζημ Β΄ 

Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ, 18-20 Μαΐμο, Ρέεοικμ. 

[2] Πμονηυξ, Μ. (1991). Βαζηθέο Αξρέο ηεο Υνξνζεξαπείαο. Οιάδα Δνβαζίαξ ζημ Γ΄ Πακεθθήκζμ 

οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ, ΔΛ.Φ.Δ., 29-02 Ημοκίμο, Αεήκα. 

[3] Πμονηυξ, Μ. (1992). Μνπζηθν-Κηλεηηθή Έθθξαζε θαη Δπηθνηλσλία ζαλ Μέζν Γηεξεχλεζεο, 

Δθπαίδεπζεο, Θεξαπείαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Πξνζσπηθφηεηαο. Οιάδα Δνβαζίαξ ζημ 4μ 

Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Φοπμθμβίαξ, φθθμβμξ Δθθήκςκ Φοπμθυβςκ, 16-19 Απνζθίμο, Αεήκα. 

[4] Pourkos, M. (1994). The Circle of Life: A Music -Kinetic Approach. Οιάδα Δνβαζίαξ ζημ 

Third European Arts Therapies Conference, οκδζμνβάκςζδ: European Consortium for Art 

Therapies Education ηαζ ημ Art Therapy Italiana, 14-17 επηειανίμο, Italy: Ferrara. 

[5] Pourkos, M. (1995). Exploring the Role of Bodily Schemata in Meaning Acts and Their 

Applications in Psychopedagogy. Οιάδα ενβαζίαξ ζημ IV European Congress of 

Psychology, 02-07 Ημοθίμο, Αεήκα.  

[6] Πμονηυξ, Μ. (1996). Αηνκηθέο Γηαθνξέο ησλ Μαζεηψλ θαη ε Δλαιιαθηηθή Πξνζέγγηζε  ηεο  

Βησκαηηθήο,  Δπξεηηθήο  θαη  Δπηθνηλσληαθήο  Φπρνπαηδαγσγηθήο  κε  ηε Υξήζε Μνπζηθψλ, 

Δηθαζηηθψλ, Αθεγεκαηηθψλ, Φσλεηηθψλ, Κηλεηηθψλ θαη Φπρνδξακαηηθψλ Σερληθψλ. Μηα 

Δηζαγσγή ζηελ Οιηζηηθή Φπρνπαηδαγσγηθή. Οιάδα Δνβαζίαξ ζημ Δπζζηδιμκζηυ οιπυζζμ ιε 
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Θέια «Αημιζηέξ Γζαθμνέξ Μαεδηχκ ηαζ Δκαθθαηηζηέξ Φοπμπαζδαβςβζηέξ Πνμζεββίζεζξ», 

Δνβαζηήνζμ Παζδαβςβζηήξ Φοπμθμβίαξ Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, 27-28 Ηακμοανίμο, Υακζά. 

[7] Πμονηυξ, Μ. (1996). Δπξεηηθέο Φπρνπαηδαγσγηθέο Πξνζεγγίζεηο Αηφκσλ κε Δηδηθέο 

Γπλαηφηεηεο κε ηε Υξήζε Μνπζηθψλ, Δηθαζηηθψλ, Αθεγεκαηηθψλ, Φσλεηηθψλ, Κηλεηηθψλ θαη 

Φπρνδξακαηηθψλ Σερληθψλ. Ζ Έλλνηα ηεο Έθθξαζεο θαη Δπηθνηλσλίαο κέζα απφ Μεηαθνξέο. 

Οιάδα Δνβαζίαξ ζηδκ Δπζζηδιμκζηή Γζδιενίδα ιε Θέια «Φοπμθμβία Αηυιςκ ιε Δζδζηέξ 

Ακάβηεξ ηαζ Δονεηζηέξ Φοπμπαζδαβςβζηέξ Πνμζεββίζεζξ ιέζα απυ ηδκ Σέπκδ», 

οκδζμνβάκςζδ: Δνβαζηήνζμ Παζδαβςβζηήξ Φοπμθμβίαξ Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ηαζ 1μ 

Δζδζηυ πμθείμ Ρεεφικδξ, 16-17 Μανηίμο, Ρέεοικμ. 

[8] Πμονηυξ, Μ. (1996). Αηνκηθέο Γηαθνξέο ησλ Μαζεηψλ θαη ε Δλαιιαθηηθή Πξνζέγγηζε ηεο 

Βησκαηηθήο, Δπξεηηθήο θαη Δπηθνηλσληαθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο ζηελ 

Αλαηξνθή/Γηαπαηδαγψγεζε, ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε. Οιάδα Δνβαζίαξ ζημ 5μ 

Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ, ΔΛ.Φ.Δ., 23-26 Μαΐμο, Πάηνα.   

[9] Πμονηυξ, Μ. (1996). Ζ Υξήζε Με Λεθηηθήο (σκαηηθήο) Γξάζεο θαη Αθήγεζεο Πξνζσπηθψλ 

Κνηλσληθν-Ζζηθψλ Γηιεκκάησλ ζηελ Αλάπηπμε ηεο Δλεξγεηηθήο Ζζηθήο Γεθηηθφηεηαο. Οιάδα 

Δνβαζίαξ ηαζ Βζκηεμπανμοζίαζδ ζημ 5μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ, 

ΔΛ.Φ.Δ., 23-26 Μαΐμο, Πάηνα. 

[10] Πμονηυξ, Μ., Κμονάηδξ, Η., Καθαηγή, Μ., Παπαηςζηυπμοθμξ, Β., Γμσνακθήξ, Ν. (1996). Ζ 

Οηθν-σκαηηθή Βάζε ηεο Γλψζεο θαη ηεο Καηαλφεζεο ησλ Πξάμεσλ Ννήκαηνο θαη ησλ 

Μεηαθνξψλ: Ζ Πεξίπησζε ησλ Μεηαθνξηθψλ Πξνβνιψλ ηνπ Θπκνχ - Γλσζηηθφο Ρεαιηζκφο 

Versus Γη-ππνθεηκεληθφο Βησκαηηζκφο. Οιάδα Δνβαζίαξ ζημ 5μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ 

Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ, ΔΛ.Φ.Δ., 23-26 Μαΐμο, Πάηνα. 

[11] Πμονηυξ, Μ. (1997). Γνπιεχνληαο Γεκηνπξγηθά ην Άγρνο Μέζα απφ ηηο Γηαδηθαζίεο ηεο 

Βησκαηηθήο, Δπξεηηθήο θαη Δπηθνηλσληαθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο. Οιάδα Δνβαζίαξ ζημ 

Δπζζηδιμκζηυ οκέδνζμ ιε εέια «Σμ Άβπμξ ηαζ δ Ακηζιεηχπζζή ημο», Ονβάκςζδ: Σιήια 

Φοπμθμβίαξ Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, 03-05 Οηηςανίμο 1997, Ρέεοικμ. 

[12] Πμονηυξ, Μ. (1999). Πξνζεγγίδνληαο ηηο Γηαθνξέο ησλ Γχν Φχισλ ρεηηθά κε ηνλ 

Κνηλσληθν-Ζζηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ ησλ Νεπίσλ: Μηα Δθαξκνγή ηεο Βησκαηηθήο, Δπξεηηθήο 

θαη Δπηθνηλσληαθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο. Οιάδα Δνβαζίαξ ζημ Σνζήιενμ Πακεθθήκζμ 

οκέδνζμ ιε εέια «Ζ Ένεοκα ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ» πμο μνβακχεδηε απυ ημ 

Παζδαβςβζηυ Σιήια Νδπζαβςβχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, 21-23 Οηηςανίμο, Ρέεοικμ. 
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ησλ Παηδηψλ. Οιάδα Δνβαζίαξ ζημ 11μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ πμο 
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Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ πμο δζμνβακχεδηε απυ ημ Σιήια Φοπμθμβίαξ 
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Γηαινγηθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο. Ακανηδιέκδ Δνβαζία ζημ Γζεεκέξ Γζεπζζηδιμκζηυ οκέδνζμ 

ιε εέια „„Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin: Applications in 

Psychology, Art, Education and Culture‟‟ πμο δζμνβακχεδηε απυ ημ Παζδαβςβζηυ Σιήια 
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[15] ημ 2μ οκέδνζμ ηδξ Δηαζνείαξ πμθζηχκ Φοπμθυβςκ Δθθάδαξ ζηδκ Θεζζαθμκίηδ ημ 2002 

ιε εέια «Γζάβκςζδ Βαζζζιέκδ ζημ Παζπκίδζ: Δθανιμβέξ βζα ημ πμθζηυ Φοπμθυβμ». 

[16] ηδ Γζδιενίδα ηδξ Δθθδκζηήξ Φοπμθμβζηήξ Δηαζνείαξ (Κθάδμξ Κθζκζηήξ Φοπμθμβίαξ) & 

ηςκ Παζδαβςβζηχκ Σιδιάηςκ Δζδζηήξ Αβςβήξ, Πνμζπμθζηήξ ηαζ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ 

ημο Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθίαξ (29-30 Μανηίμο 2002) ιε εέια «πμθείμ ηαζ ηνεζζμβυκμζ 

Πανάβμκηεξ». 

[17] ημ Γζεεκέξ οκέδνζμ ηδξ πμθζηήξ Φοπμθμβίαξ ζημ Nyborg ηδξ Γακίαξ (2002) ιε εέια 

«Childrens‟ Stress and After-School Lives in the USA : Is there a case for the Hurried 

Child». 

[18] ημ Γζεεκέξ οκέδνζμ ηδξ πμθζηήξ Φοπμθμβίαξ ζημ Nyborg ηδξ Γακίαξ (2002) ιε εέια 

«Relationships between children‟s understanding of emotions and their emotional 

intelligence». 

[19] ημ οκέδνζμ Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ «Φοπμπαζδαβςβζηή ηδξ 

Πνμζπμθζηήξ Ζθζηίαξ» (2002) ιε εέια «Γζεπζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ δζάβκςζδξ βζα παζδζά 

πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ααζζζιέκμ ζημ παζπκίδζ: Μζα Νέα ηναηδβζηή». 

[20] ημ οκέδνζμ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ (2002) ιε ηίηθμ 

«Γθχζζα ηαζ Μαεδιαηζηά ζηδκ Πνμζπμθζηή Ζθζηία» ηαζ ιε εέια εζζήβδζδξ: «Ο ζπμθζηυξ 

ροπμθυβμξ ζημ κδπζαβςβείμ: Πνμεζδμπμζδηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ βθχζζαξ εκδεζηηζηά βζα 

ιεηέπεζηα ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ». 

[21] ημ 4μ Φοπμθμβζηυ οκέδνζμ Κφπνμο ζηδ Λεοηςζία (2002) ιε εέια εζζήβδζδξ «Ζ 

ακάπηολδ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ κμδιμζφκδξ ζε παζδζά ζπμθζηήξ δθζηίαξ ςξ πνμθδπηζηυξ 

ιδπακζζιυξ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ». 

[22] ημ οκέδνζμ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ιε εέια «Ζεζηή ηαζ 

Θνδζηεοηζηή Ακάπηολδ ηαζ Αβςβή ημο Παζδζμφ» (2003) ηαζ εέια εζζήβδζδξ: «Οζ 

Οθοιπζαηέξ Αλίεξ ηαζ Ζεζηή Γζαπαζδαβχβδζδ ημο Παζδζμφ». 

[23] ημ 9μ οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ ηδξ Δθθδκζηήξ Φοπμθμβζηήξ Δηαζνείαξ ζηδ Ρυδμ 

(2003) ιε εέια «Κθζκζηή Φοπμθμβία ζηδκ Δηπαίδεοζδ ηαζ δ πέζδ ηδξ ιε ηδ πμθζηή 

Φοπμθμβία» ςξ ενβαζία εκηαβιέκδ ζημ οιπυζζμ ημο Κθάδμο ηδξ Κθζκζηήξ Φοπμθμβίαξ ηδξ 

ΔΛ.Φ.Δ. ιε ηίηθμ «Γοκαηυηδηεξ οκενβαζίαξ ακάιεζα ζηδκ Κθζκζηή Φοπμθμβία ηαζ ζε 

άθθμοξ ημιείξ ηδξ Δθανιμζιέκδξ Φοπμθμβίαξ». 

[24] ημ 9μ οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ ηδξ Δθθδκζηήξ Φοπμθμβζηήξ Δηαζνείαξ ζηδ Ρυδμ,  

Κμναηάηδ, Κ. & Α. Μαηζυπμοθμξ (2003) ιε εέια «Σμ άβπμξ ηςκ βμκέςκ ιε παζδζά ιε 

αοηζζιυ». 

[25] ημ 9μ οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ ηδξ Δθθδκζηήξ Φοπμθμβζηήξ Δηαζνείαξ ζηδ Ρυδμ, 

Ρμιπυημο, Γ & Α. Μαηζυπμοθμξ (2003) ιε εέια «Οζ πζμ απμηεθεζιαηζηέξ ιέεμδμζ 

εκζςιάηςζδξ/ζοκεηπαίδεοζδξ παζδζχκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ» 

[26] ημ 9μ οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ ηδξ Δθθδκζηήξ Φοπμθμβζηήξ Δηαζνείαξ  ζηδ Ρυδμ, 

Καναβνδβμνίμο, Δ. & Α. Μαηζυπμοθμξ (2003) ιε εέια «Οζ ζηάζεζξ, βκχζεζξ ηαζ ακηζθήρεζξ 

ηςκ παζδαβςβχκ πνμζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ Γζάζπαζδ Δθθεζιιαηζηήξ 

Πνμζμπήξ/Τπενηζκδηζηυηδηα». 
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[27] ημ 9μ οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ ηδξ Δθθδκζηήξ Φοπμθμβζηήξ Δηαζνείαξ ζηδ Ρυδμ, 

Α. Μαηζυπμοθμξ & Κμνκδθάηδ, Α. (2003) «Ζ ζοκαζζεδιαηζηή κμδιμζφκδ παζδζχκ ηαζ δ 

ζπέζδ ηδξ ιε ηδκ ζηακυηδηα ακαβκχνζζδξ ζοκαζζεδιάηςκ». 

[28] ημ 9μ οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ ηδξ Δθθδκζηήξ Φοπμθμβζηήξ Δηαζνείαξ  ζηδ Ρυδμ, 

Α. Μαηζυπμοθμξ (2003) ιε εέια « Ακηζιεηχπζζδ ηδξ δοζθελίαξ ζημ ζπμθείμ ηαζ ζημ ζπίηζ» 

ςξ ενβαζία εκηαβιέκδ ζημ οιπυζζμ ημο Κθάδμο ηδξ πμθζηήξ Φοπμθμβίαξ ηδξ ΔΛ.Φ.Δ. ιε 

ηίηθμ «Δζδζηέξ Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ: Πνμηάζεζξ βζα ηδ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ηαζ ημοξ 

ηνυπμοξ πανέιααζδξ». 

[29] ημ 1μ Πακεθθαδζηυ οκέδνζμ ηδξ Φοπμθμβζηήξ Δηαζνείαξ Βμνείμο Δθθάδμξ ζημ 

Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθίαξ, Βυθμξ, Α. Μαηζυπμοθμξ, Α. & Α. Γεςνβακηή (2003) ιε εέια 

«πεηίγεηαζ δ οκαζζεδιαηζηή Νμδιμζφκδ ιε ημ Τπμηεζιεκζηυ Αίζεδια Δοηοπίαξ; Μζα 

Πνχηδ Γζενεφκδζδ».  

Μεηά ην 2003 

[1] ημ Πακεονςπασηυ οκέδνζμ Δηπαζδεοηζηήξ Ένεοκαξ (Annual Meeting of European 

Conference for Educational Research (ECER ζημ Ρέεοικμ (2004) ιε εέια «Fostering 

Resilience in Children and Adolescents: Development of Social-Emotional Life-Skills and 

the Role of the Greek Educational System». 

[2] ημ Πακεονςπασηυ οκέδνζμ Δζδζηήξ Αβςβήξ (2004) ζηδ Θεζζαθμκίηδ  ιε εέια «From Risk 

to Resiliency: Programs for Enhancement of Social-Emotional Skills for All Students in 

Schools». 

[3] ημ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ «Οζημβέκεζα ηαζ πμθείμ» ζηα Ηςάκκζκα, Σιήια Γδιμηζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ (2005) Ονβάκςζδ ζοιπμζίμο ιε εέια «Γμκεζηή Διπθμηή: Φοπμθμβζηέξ ηαζ 

Παζδαβςβζηέξ Γζαζηάζεζξ» ηαζ πανμοζίαζδ ενβαζίαξ ιε ηίηθμ «Γμκεζηή Διπθμηή ηαζ Ο 

Ρυθμξ ημο πμθζημφ Φοπμθυβμο».  

[4] ημ 4μ Γζεεκέξ οκέδνζμ Φοπζηήξ Τβείαξ ζημ „Oζθμ ηδξ Νμναδβίαξ (2006)  ιε Θέια «Social 

Emotional Learning Programs in Greek Schools”. 

[5] ημ 30o Γζεεκέξ οκέδνζμ ηδξ πμθζηήξ Φοπμθμβίαξ ζηδκ Οοηνέπηδ ηδξ Οθθακδίαξ (2008) 

ιε εέια «Resilience Programs in the Greek Educational System”. 

[6] ημ 30o Γζεεκέξ οκέδνζμ ηδξ πμθζηήξ Φοπμθμβίαξ ζηδκ Οοηνέπηδ ηδξ Οθθακδίαξ (2008) 

ιε εέια «Βehavior Modification: What Do Greek Educators Know?» 

πκκεηνρή ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα  

[1] Οηηχανζμξ-Νμέιανζμξ (2003). Δπζιμνθχζεζξ δζαιέζμο ΔΠΑΔΚ ημο Δεκζημφ 

Πακεπζζηδιζαημφ Ηδνφιαημξ Φοπζηήξ Τβείαξ, μιάδςκ Φοπμθυβςκ, Φοπζάηνςκ, Δζδζηχκ 

Παζδαβςβχκ ηαζ Νμζδθεοηχκ ιε εέιαηα ζπεηζηά ιε Παζδζά ιε Δζδζηέξ Ακάβηεξ, ηζξ 

Οζημβεκεζαηέξ Γοκαιζηέξ Οζημβεκεζχκ ιε Άημια ιε Δζδζηέξ Ακάβηεξ, Σεπκζηέξ 

εκδοκάιςζδξ Οζημβεκεζχκ ιε Δζδζηέξ Ακάβηεξ, Καηαπμθέιδζδ Άβπμοξ ηςκ Δπαββεθια-

ηζηχκ ηαζ ηδκ Γζαπείνζζδ ηδξ Δπαββεθιαηζηήξ Δλμοεέκςζδξ ζε ηθζκζηά πενζαάθθμκηα. 
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[2] 2004-2005  οιιεημπή ζημ ΔΠΔΑΚ «Ακαιυνθςζδ Πνμβνάιιαημξ Πνμπηοπζαηχκ 

πμοδχκ» ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο 

Κνήηδξ. 

ηαπξηαλόο Κπξηάθνο, Δπίημονμξ Καεδβδηήξ 

Βηβιία 

Μεηά ην 2003 

[1] ηαονζακυξ Κ., Ο άγηνο Γεξκαλφο Α' ν Οκνινγεηήο, παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο. Βίνο - 

έξγα - δηδαζθαιία. οιαμθή ζηδκ πενίμδμ ηδξ Δζημκμιαπίαξ, εηδυζεζξ Γνδβυνδ, Αεήκα 

2003.  

[2] ηαονζακυξ Κ., Ζ λεπηαθή ειηθία ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο θαη ηνπο 

εθθιεζηαζηηθνχο ζπγγξαθείο. Θεμθμβζηή εεχνδζδ, εηδυζεζξ Γνδβυνδ, Αεήκα 2003. 

[3] ηαονζακυξ Κ. (επζι.), Ζ ζξεζθεπηηθή αγσγή ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Πξνβιεκαηηζκνί θαη πξννπηηθέο, εηδυζεζξ Γνδβυνδ, Αεήκα 2008.  

Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

Πξηλ ην 2003 

[1] ηαονζακυξ Κ., Απφγλσζε θαη απηνθηνλία. Θέζεηο θαη απφςεηο ηνπ Αγίνπ Νεθηαξίνπ, 

Θενδξνκία 5 (2000) 25-33. 

[2] ηαονζακυξ Κ., Πξφηππα ρξηζηηαληθήο δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο, Διιελνρξηζηηαληθή Αγσγή 502 

(2003) 172-178. 

[3] ηαονζακυξ Κ., Θέζεηο θαη απφςεηο ηνπ αγίνπ Νηθνδήκνπ ηνπ Αγηνξείηνπ πεξί ηεο Αεηπαξζέλνπ 

θαη Θενηφθνπ Μαξίαο, Γξεγφξηνο ν Παιακάο ( 2003) 495-506. 

Μεηά ην 2003 

[1] ηαονζακυξ Κ., Σν λφεκα ηεο εηξήλεο θαηά ηνπο Σξεηο Ηεξάξρεο, Κθδνμκμιζά 34 (2004) 301-

316. 

[2] ηαονζακυξ Κ., Ο ζάλαηνο ζηηο επηζηνιέο θαη ζηνπο ιφγνπο ηνπ αγ. Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιφγνπ, 

Γξεγφξηνο ν Παιακάο 809 (2005) 543-553. 

[3]  ηαονζακυξ Κ., Ο Μέγαο Φψηηνο θαη ε Τπεξαγία Θενηφθνο, Θενδξνκία 1 (2006) 22-33. 

Πξαθηηθά πλεδξίσλ κε Κξηηέο 

Πξηλ ην 2003 

[1] ηαονζακυξ Κ., Οη "ζενινγηθέο επηζηνιέο" ηνπ αγίνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιφγνπ πξνο Κιεδφληνλ 

ζηελ αληηαηξεηηθή γξακκαηεία, Πναηηζηά Δπζζηδιμκζημφ ζοιπμζίμο, Θεζζαθμκίηδ 1993, 

ζεθ. 123-127. 

[2] ηαονζακυξ Κ., The religious education in the Kindergarten and in the two first years of the 

Primary School in Greece. (Joensuu Finland 2006). ημ www.orthodoxeducation .info 
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Πξαθηηθά πλεδξίσλ ρσξίο Κξηηέο 

Πξηλ ην 2003 

[1] ηαονζακυξ Κ., Σν λήπην θαη ε λεπηφηεηα θαηά ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο.  Πναηηζηά 

Γζεεκμφξ οκεδνίμο ιε εέια: «Φοπμπαζδαβςβζηή ηδξ Πνμζπμθζηήξ Ζθζηίαξ», ημι. Β', 

Ρέεοικμ 2002, ζ. 684-693. 

Μεηά ην 2003 

[1] ηαονζακυξ Κ., Ζ αγσγή ηνπ ιφγνπ θαη ηεο αθνήο θαηά ηνλ άγην Ησάλλε ηνλ Υξπζφζηνκν.  

Πναηηζηά δζεεκμφξ επζζηδιμκζημφ ζοκεδνίμο ιε εέια: «Γθχζζα ηαζ Μαεδιαηζηά ζηδκ 

Πνμζπμθζηή Ζθζηία», Ρέεοικμ 2003, ζ. 272-280. 

[2] ηαονζακυξ Κ., Εανάκδξ Ν., Νφηηανδξ Κ., Ζ δηδαζθαιία ηεο Παξαβνιήο ηνπ Αζψηνπ Τηνχ κε 

ρξήζε Ζ/Τ. Πναηηζηά ημο Γζεεκμφξ επζζηδιμκζημφ ζοκεδνίμο ιε εέια: «Ζεζηή ηαζ 

Θνδζηεοηζηή Ακάπηολδ ηαζ αβςβή ημο παζδζμφ». Ρέεοικμ 2004, ζ.323-331. 

Αλαθνηλώζεηο ζε πλέδξηα κε Κξηηέο ρσξίο Πξαθηηθά 

Πξηλ ην 2003 

[1] ηαονζακυξ Κ., Ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηνπ αγίνπ Γξεγνξίνπ Νχζζεο πεξί βαπηίζκαηνο. (Αεήκα 

1994). Δζζήβδζδ ζημ ΗΓ' οκέδνζμ Παηενζηήξ Θεμθμβίαξ. 

Μεηά ην 2003 

[1] ηαονζακυξ Κ., Ζ δηδαζθαιία ηνπ αγίνπ Ησάλλε ηνπ Υξπζνζηφκνπ γηα ην αλζξψπηλν ζψκα. 

(Ρέεοικμ 5-6/11/2004) Δζζήβδζδ ζηδκ Γζεπζζηδιμκζηή Γζδιενίδα ιε εέια: χια, 

Δηπαίδεοζδ ηαζ Βζςιαηζηή Γκχζδ. 

[2] ηαονζακυξ Κ., Κμναηάηδ Αζη., Ζ νηθνγέλεηα σο παξάγνληαο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο ηνπ 

λεπίνπ. (Ηςάκκζκα, Μάνηζμξ 2005). Πακεθθήκζμ οκέδνζμ ιε δζεεκή ζοιιεημπή : πμθείμ ηαζ 

Οζημβέκεζα πμο ζοκδζμνβάκςζακ δ Φ.Δ.Β.Δ., ημ Π.Σ.Γ.Δ. Ηςακκίκςκ ηαζ ημ Γζδαζηαθείμ 

Γ.Δ. Ηςακκίκςκ. 

[3] ηαονζακυξ Κ., Le symbolisme de l'eglise et de ses espaces chez Germain 1er de 

Constantinople. (Paris, Juin 2005). Δζζήβδζδ ζηδκ 52e Semaine Liturgique des Conferences 

Saint - Serge. 

[4] ηαονζακυξ Κ., Ζ έλλνηα ηεο ζπγθαηάβαζεο ζηηο εξκελεπηηθέο Οκηιίεο ηνπ ηεξνχ Υξπζνζηφκνπ 

(Θεζζαθμκίηδ 2007). Δζζήβδζδ ζημ Γζεεκέξ οκέδνζμ βζα ημκ Αβ. Ηςάκκδ ημκ Υνοζυζημιμ. 

Αλαθνηλώζεηο ζε πλέδξηα ρσξίο Κξηηέο θαη ρσξίο Πξαθηηθά 

Μεηά ην 2003 

[1] ηαονζακυξ Κ., Ζ έλλνηα ηεο Παξάδνζεο θαηά ηνπο Σξεηο Ηεξάξρεο. (Ναφπθζμ 2007). 

Δζζήβδζδ ζηδκ Ζιενίδα ιε εέια: Οζ Σνεζξ Ηενάνπεξ ςξ Θεμθυβμζ ηαζ Παζδαβςβμί. 

[2] ηαονζακυξ Κ., Πψο αληηιακβάλεηαη έλα παηδί πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο παηδηθήο ειηθίαο ηνλ 

Θεφ (Ναφπθζμ 2008). Ζιενίδα ηςκ Γαζηάθςκ ηαζ Νδπζαβςβχκ ημο Ν.Ανβμθίδαξ. 

Άιιεο εξγαζίεο 
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Μεηά ην 2003 

[1] ηαονζακυξ Κ., Ζ ζηάζε ησλ Οξζνδφμσλ έλαληη ησλ εηεξνζξήζθσλ θαηά ηνλ Δπγέλην 

Βνχιγαξε, ζημ ζοθθμβζηυ ένβμ ιε ηίηθμ: Ζ ενδζηεοηζηή αβςβή ζηδκ Πνςημαάειζα 

Δηπαίδεοζδ. Πνμαθδιαηζζιμί ηαζ πνμμπηζηέξ, εηδ. ΓΡΖΓΟΡΖ, Αεήκα 2008, ζεθ. 53-67. 

πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

[1] οιιεημπή ζημ ενεοκδηζηυ πνυβναιια ημο Κ.Β.Δ. Θεζζαθμκίηδξ: Σα ιμκαζηήνζα ηδξ 

Μαηεδμκίαξ ηαηά ηδ αογακηζκή ηαζ ιεηααογακηζκή πενίμδμ. (1993-94). 

[2] Τπεφεοκμξ ηδξ μιάδαξ αλζμθυβδζδξ ηδξ κέαξ έηδμζδξ ημο δζδαηηζημφ αζαθίμο (βζα ημκ 

ιαεδηή ηαζ ημκ δάζηαθμ) ηςκ Θνδζηεοηζηχκ ηδξ Γ' Γδιμηζημφ. Πνυηεζηαζ βζα ημ ένβμ: 

οββναθή κέςκ αζαθίςκ ηαζ παναβςβή οπμζηδνζηηζημφ εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ιε αάζδ ημ 

ΓΔΠΠ ηαζ ηα ΑΠ βζα ημ Γδιμηζηυ ηαζ ημ Νδπζαβςβείμ (Τπ.Δ.Π.Θ./Π.Η./Γ' Κ.Π../2μ 
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Μαζεκαηηθά ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία. Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ, 22-23 Ννεκβξίνπ 

2002  (ζεθ. 209-228). Ρέεοικμ: Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. 

[3] Οζημκμιίδδξ, Β. Γ. (2004). Ζ πνζζηζακζηή ενδζηεία ζημ Ακεμθυβζμ Λμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ 

βζα ημ Νδπζαβςβείμ ημ Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ. πμθή Δπζζηδιχκ Αβςβήξ. Παζδαβςβζηυ 

Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ. Ζζηθή θαη Θξεζθεπηηθή Αλάπηπμε θαη Αγσγή ηνπ 

Παηδηνχ. Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ, 14-15 Ννεκβξίνπ 2003 (ζεθ. 414-437). 

Ρέεοικμ: Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. 

[4] Οζημκμιίδδξ, Β. Γ. (2005). Σμ δεηηζηυ θελζθυβζμ ηςκ κδπίςκ ηαζ μ ηφπμξ ημο Νδπζαβςβείμο 

(Κθαζζηυ ή Οθμήιενμ) ζημ μπμίμ θμζημφκ ημ Ν. Εμφηδξ & Θ. Μδηάημξ (Δπζι.) Διιεληθή 

Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα. Ζιεθηξνληθή Παξνπζίαζε ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ 3
νπ

 

Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Αζήλα 7-10 Ννεκβξίνπ 2002. 

Γζάεεζδ ζημ: http://www.pee.gr/e27_11_03/sin_ath/th_en_viii/oikonomidis.htm 

[5] Εανάκδξ, Ν. & Οζημκμιίδδξ, Β. (2005α). Οζ απυρεζξ ηςκ κδπζαβςβχκ βζα ηδ πνήζδ ημο   

οπμθμβζζηή ζημ Νδπζαβςβείμ. ημ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 
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Δθπαίδεπζεο ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε.  Πξαθηηθά ηνπ 3
νπ 

 Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο Σ.Π.Δ., χξνο, 13 – 15 Μαΐνπ 2005 Σνκ. Α΄, (ζεθ. 577-583). φνμξ:  

Γ/ζδ Γ.Δ. Ν. Κοηθάδςκ -  Πακεπζζηήιζμ Αζβαίμο. 

[6] Εανάκδξ, Ν. & Οζημκμιίδδξ, Β. (2005α). Οζ απυρεζξ ηςκ κδπζαβςβχκ βζα ηδ πνήζδ ημο 

δζαδζηηφμο ζημ Νδπζαβςβείμ. ημ Κξηηηθή, Γεκηνπξγηθή, Γηαιεθηηθή θέςε ζηελ Δθπαίδεπζε: 

Θεσξία θαη Πξάμε. Πξαθηηθά 3
νπ

 Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.), Αζήλα, 13 – 14 Μαΐνπ 2005 

(ζεθ.455-467). Ζθεηηνμκζηή έηδμζδ, Γζάεεζδ ζημ:                 .                   

http://www.elliepek.gr/Documents.3o-Synedrio-Eisigises/Zaranes-                      

Oikonomides.pdf.  

[7] Εανάκδξ, Ν. & Οζημκμιίδδξ, Β. (οπυ δδιμζίεοζδ). Οζ απυρεζξ ηςκ θμζηδηχκ Παζδαβςβζηχκ 

Σιδιάηςκ βζα ηδκ εζζαβςβή ηδξ Πθδνμθμνζηήξ ζημ Νδπζαβςβείμ ημ Δθπαίδεπζε θαη 

Κνηλσλία ζην χγρξνλν Κφζκν. Παηδαγσγηθά Σκήκαηα: 20 Υξφληα Μεηά. Πξαθηηθά ηνπ 

Παλειιήληνπ πλεδξίνπ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

- Η.ΠΔ.Μ./Γ.Ο.Δ., Ρέζπκλν 15 – 17 Απξηιίνπ 2005. 

[8] Οζημκμιίδδξ, Β. (2007). Σμ Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ηαηά ηδκ πνχηδ εζημζαεηία ηδξ θεζημονβίαξ ημο». ημ Πακεπζζηήιζμ 

Παηνχκ. Παζδαβςβζηυ Σιήια Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ. Δνβαζηήνζμ Ηζημνζημφ Ανπείμο 

Νεμεθθδκζηήξ ηαζ Γζεεκμφξ Δηπαίδεοζδξ. Πξαθηηθά ηνπ 4
νπ

 Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθνχ 

πλεδξίνπ Ηζηνξίαο Δθπαίδεπζεο: Ηζηνξία ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, Πάηξα 6-8 

Οθησβξίνπ.  Γζάεεζδ 

ζημ:http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio4/praktika1/ oikonomidis.htm 

Κεθάιαηα ζε πιινγηθνύο Σόκνπο 

Μεηά ην 2003 

[1] Οζημκμιίδδξ, Β. (2004). Σμ κενυ: δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ. ημ: Γ. Κζηζανάξ: Πξνγξάκκαηα. 

Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (ζεθ.231-248). Αεήκα: Έηδ.  ημο ζοββ. 

Αλαθνηλώζεηο ζε πλέδξηα κε Κξηηέο ρσξίο πξαθηηθά  

Πξηλ ην 2003 

[1] Οζημκμιίδδξ, Β. Γ. (2002, Οηηχανζμξ). Κνηλσληθά – δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ν ειεχζεξνο ρξφλνο ησλ λεπίσλ: ε πεξίπησζε ηεο παξαθνινχζεζεο 

ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ακαημίκςζδ ζημ «Πακεθθήκζμ οκέδνζμ: Ζ Δθθδκζηή 

Οζημβέκεζα». Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ. Σμιέαξ Φοπμθμβίαξ, Αεήκα. 

[2]  Οζημκμιίδδξ, Β. Γ. (2002, Νμέιανζμξ). Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο ζην «Αλζνιφγην Λνγνηερληθψλ 

Κεηκέλσλ γηα ην Νεπηαγσγείν». Ακανηδιέκδ εζζήβδζδ (Poster) ζημ «Γ΄ Πακεθθήκζμ 

οκέδνζμ ιε Γζεεκή οιιεημπή: Ζ Λμβμηεπκία ήιενα: ρεζξ, Ακαεεςνήζεζξ, 

Πνμμπηζηέξ». Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ. Παζδαβςβζηυ Σιήια Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, Αεήκα. 

Μεηά ην 2003 
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[3] Οζημκμιίδδξ, Β. Γ. (2003, Μάζμξ). Ζ παξαθνινχζεζε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε 

επίδξαζή ηεο ζην δεθηηθφ ιεμηιφγην παηδηψλ ειηθίαο 5;5-6;5 εηψλ. Ακαημίκςζδ ζημ «9
μ
 

Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Φοπμθμβζηήξ Ένεοκαξ». Δθθδκζηή Φοπμθμβζηή Δηαζνία - 

Πακεπζζηήιζμ Αζβαίμο, Ρυδμξ. 

[4] Μακςθίηζδξ, Γ. & Οζημκμιίδδξ, Β. (2005, Μάνηζμξ). Ζ γνλετθή εκπινθή ζην Νεπηαγσγείν: 

Οη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ. Ακαημίκςζδ ζημ «Πακεθθήκζμ οκέδνζμ ιε Γζεεκή 

οιιεημπή: πμθείμ ηαζ Οζημβέκεζα». Φοπμθμβζηή Δηαζνεία Βμνείμο Δθθάδμξ - 

Πακεπζζηήιζμ Ηςακκίκςκ. Παζδαβςβζηυ Σιήια Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, Γζδαζηαθείμ 

Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, Ηςάκκζκα.  

[5] Οζημκμιίδδξ, Β. (2005, Απνίθζμξ). Γξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο ηνπ παξακπζηνχ ζην 

Νεπηαγσγείν. Ακαημίκςζδ ζηδκ «Ζιενίδα Παναιοεζμφ ηαζ Αθήβδζδξ». ΟΜΔΡ (Παβηυζιζα 

Ονβάκςζδ Πνμζπμθζηήξ Αβςβήξ), Πανάνηδια Κνήηδξ, Ρέεοικμ.  

[6] Ν. Εανάκδξ & Οζημκμιίδδξ, Β. (2005, Απνίθζμξ). Οη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Νεπηαγσγείν. Ακαημίκςζδ ζημ 

«Πακεθθήκζμ οκέδνζμ: Δηπαίδεοζδ ηαζ Κμζκςκία ζημ φβπνμκμ Κυζιμ. Παζδαβςβζηά 

Σιήιαηα: 20 Υνυκζα Μεηά». Ηκζηζημφημ Παζδαβςβζηχκ Δνεοκχκ Μεθεηχκ ηδξ 

Γζδαζηαθζηήξ Οιμζπμκδίαξ Δθθάδμξ - Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ. Παζδαβςβζηυ Σιήια 

Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, Ρέεοικμ.  

[7] Οζημκμιίδδξ, Β. (2005, Απνίθζμξ). Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζην Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ 

Πξνζσπηθφ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ. Ακαημίκςζδ ζημ «Πακεθθήκζμ οκέδνζμ: 

Δηπαίδεοζδ ηαζ Κμζκςκία ζημ φβπνμκμ Κυζιμ. Παζδαβςβζηά Σιήιαηα: 20 Υνυκζα Μεηά». 

Ηκζηζημφημ Παζδαβςβζηχκ Δνεοκχκ Μεθεηχκ ηδξ Γζδαζηαθζηήξ Οιμζπμκδίαξ Δθθάδμξ - 

Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ. Παζδαβςβζηυ Σιήια Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, Ρέεοικμ.  

[8] Μακςθίηζδξ, Γ. & Οζημκμιίδδξ, Β. (2005, Οηηχανζμξ). Οη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ζην Νεπηαγσγείν. Ακαημίκςζδ ζημ «5
μ
 Πακεθθήκζμ οκέδνζμ ηδξ O.M.E.P.: Ζ 

Αλζμθυβδζδ ζηδκ Δηπαίδεοζδ. Παζδαβςβζηή ηαζ Γζδαηηζηή Γζάζηαζδ». ΟΜΔΡ (Παβηυζιζα 

Ονβάκςζδ Πνμζπμθζηήξ Αβςβήξ), Δθθδκζηή Δπζηνμπή – Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθίαξ. 

Παζδαβςβζηά Σιήιαηα, Βυθμξ.  

Αλαθνηλώζεηο ζε πλέδξηα ρσξίο Κξηηέο ρσξίο πξαθηηθά 

Μεηά ην 2003 

[1] Οζημκμιίδδξ, Β. (2006, Μάνηζμξ). Γξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο ηνπ παξακπζηνχ ζηελ 

πξνζρνιηθή θαη ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία. Ακαημίκςζδ ζηδκ «Δπζιμνθςηζηή Ζιενίδα: 

Γναζηδνζυηδηεξ Πνμζέββζζδξ ημο Λμβμηεπκζημφ Βζαθίμο». Γζεφεοκζδ Α/ειζαξ Δηπαίδεοζδξ 

Ν. Ζναηθείμο. Σιήια Πμθζηζζηζηχκ Θειάηςκ, Ζνάηθεζμ. 

[2] Οζημκμιίδδξ, Β. (2006, Απνίθζμξ). Γξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο ηνπ παξακπζηνχ ζηελ 

πξνζρνιηθή θαη ηε ζρνιηθή ηάμε. Ακαημίκςζδ ζηδκ «Ζιενίδα: Παζδζηή Λμβμηεπκία ηαζ 

πμθείμ». Γζεφεοκζδ Α/ειζαξ Δηπαίδεοζδξ Ν. Λαζζείμο. Σιήια Πμθζηζζηζηχκ Θειάηςκ, 

Άβζμξ Νζηυθαμξ.  
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[3] Οζημκμιίδδξ, Β. (2006, Μάζμξ). Αθήγεζε παξακπζηψλ απφ ηα παηδηά ζην Νεπηαγσγείν: 

πνιπηξνπηθέο θαη κεηακπζνπιαζηηθέο παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ακαημίκςζδ ζηδ 

«Γζεπζζηδιμκζηή Ζιενίδα: Αθήβδζδ – Παναιφεζ – Φοπμθμβία: Απυ ημ Λασηυ Αθδβδηή ζηδ 

πμθζηή Πνάλδ». Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ. πμθή Δπζζηδιχκ Αβςβήξ. Παζδαβςβζηυ Σιήια 

Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ. Μμκάδα Οζημθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ & Βζςιαηζηήξ, Δονεηζηήξ & 

Δπζημζκςκζαηήξ Φοπμπαζδαβςβζηήξ, Ρέεοικμ.  

[4] Οζημκμιίδδξ, Β. (2007, Μάζμξ). Ζ δζαιυνθςζδ ημο δδιμηναηζημφ πμθίηδ ηαζ δ 

«δζδαζηαθία» ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ ζηδκ Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ». Ακαημίκςζδ 

ζηδκ «Ζιενίδα: Δηπαίδεοζδ, Γδιμηναηία ηαζ Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα» Πακεπζζηήιζμ 

Κνήηδξ. πμθή Δπζζηδιχκ Αβςβήξ. Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ. 

Μμκάδα Γζδαηηζηήξ ηαζ Παζδαβςβζηήξ Ένεοκαξ, Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ, Ρέεοικμ.  

πκκεηνρή ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 

Μεηά ην 2003 

[1] ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ «Ακαιυνθςζδ πνμβνάιιαημξ πνμπηοπζαηχκ ζπμοδχκ ημο Π.Σ.Π.Δ. ημο 

Πακεπζζηήιζμο Κνήηδξ», ιε επζζηδιμκζηυ οπεφεοκμ ημκ Καεδβδηή Γ. Κζηζανά. 

[2] INTEREG ΗΗΗ/ Δθθάδα - Κφπνμξ «Ο ρδθζαηυξ ηυζιμξ ηδξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ. 

Γζαζοκμνζαηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ κδπίςκ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ηδκ Κφπνμ», 

ιε επζζηδιμκζηυ οπεφεοκμ ημκ Καεδβδηή Γ. Κζηζανά. 

πλώδε Δπαλζία, Λέηημναξ  

Βηβιία  

Μεηά ην 2003 

[1] οκχδδ, Δ. (2004). Πξνζρνιηθή αγσγή θαη επαγγεικαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Θεζζαθμκίηδ: Αθμζ Κονζαηίδδ.   

Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κε Κξηηέο 

Μεηά ην 2003 

[1]  οκχδδ, Δ. (2003). Ζ ααζζηή εηπαίδεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ Αββθία 1997-2002. 

χγρξνλε Δθπαίδεπζε, 132-133, 103-111. 

[2]  οκχδδ, Δ. (2006). Κχδζηεξ δεμκημθμβίαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ Αββθία ηαζ ηδ Νέα 

Εδθακδία. χγρξνλε Δθπαίδεπζε, 144, 87-104. 

[3] οκχδδ, Δ. (2006). Αλζμθυβδζδ ηδξ πνμυδμο ηςκ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. Δπηζηήκεο 

Αγσγήο, 1, 113-122. 

Πξαθηηθά πλεδξίσλ κε Κξηηέο 

Πξηλ ην 2003 
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[1] Γμοδήναξ, Γ., οκχδδ, Δ. & Αββέθδξ, Λ. (2002). Σν επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ λεπηαγσγψλ. 

Δνβαζηήνζμ Ηζημνζημφ Ανπείμο Δθθδκζηήξ ηαζ Γζεεκμφξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ Παζδαβςβζηυ 

Σιήια Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ. Πάηνα: Πακεπζζηήιζμ Παηνχκ.  

Άιιεο εξγαζίεο  

Μεηά ην 2003 

[1] Makin, L. & Whitehead, M. (2004). Πψο λα αλαπηχμεηε ηελ εγγξακκαηνζχλε ζηελ πξψηε 

παηδηθή ειηθία. Οδδβυξ βζα επαββεθιαηίεξ ανεθμκδπζμηυιμοξ ηαζ κδπζαβςβμφξ (ιεηάθναζδ 

Δ. οκχδδ,). Θεζζαθμκίηδ: Αθμί Κονζαηίδδ.  

 

 

σηεξνπνύινπ Μαξίλα, Λέηημναξ 

Βηβιία  

Μεηά ην 2003 

[1]  ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (2007). Κάζε κέξα πξεκηέξα. Αηζζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο ζην λεπηαγσγείν θαη ην δεκνηηθφ ζρνιείν. Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 279 ζ. 

Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κε Κξηηέο 

Μεηά ην 2003 

[1] ςηδνμπμφθμο – Εμνιπαθά, Μ. (2004). Ζ αζζεδηζηή εοαζζεδημπμίδζδ ζηδκ οπδνεζία ηδξ 

ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ πνμζπμθζηήξ αβςβήξ. Δπηζηεκνληθφ Βήκα ηνπ 

Γαζθάινπ, 3, 68 – 75. 

[2] ςηδνμπμφθμο – Εμνιπαθά, Μ. (2004). “Αζζεδηζηή Δοαζζεδημπμίδζδ”: ηυπμζ, 

πνμτπμεέζεζξ ηαζ παναηηδνζζηζηά ηςκ εθανιμγυιεκςκ δναζηδνζμηήηςκ. χγρξνλε 

Δθπαίδεπζε,141, 55 – 70. 

[3]  ςηδνμπμφθμο – Εμνιπαθά, Μ. (2006). Ζ Αζζεδηζηή Αβςβή ζηα Παζδαβςβζηά 

Πακεπζζηδιζαηά Σιήιαηα: Ακαεεςνήζεζξ – Δπακαπνμζδζμνζζιμί. Δπηζηήκεο Αγσγήο,  2, 

137 – 148.  

Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά ρσξίο Κξηηέο 

Μεηά ην 2003 

[1] Sotiropoulou – Zormpala, M. (2003). Art  as  a  medium  of  animation  in  the  teaching  of  

a  foreign language.  New English Language Teaching Review, Αεήκα: εηδυζεζξ Φθςνά, 34, 

3. 

[2] ςηδνμπμφθμο – Εμνιπαθά, Μ. (2005). Γκχζδ ηαζ Μμοζζηή. Ακαπηολζαηά ηαηάθθδθεξ 

πναηηζηέξ δπδηζηήξ – ιμοζζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ». χγρξνλν Νεπηαγσγείν, 45, 49 – 56. 
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[3] ςηδνμπμφθμο – Εμνιπαθά, Μ. (2005). Γναζηδνζυηδηεξ αζζεδηζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ ςξ 

ιέζμ βκςνζιίαξ ηαζ μιαδμπμίδζδξ ηςκ παζδζχκ ηδξ ζπμθζηήξ μιάδαξ. χγρξνλν 

Νεπηαγσγείν, 47, 74 – 78. 

Πξαθηηθά πλεδξίσλ κε Κξηηέο 

Μεηά ην 2003 

[1] ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (2007). φβπνμκα δεδμιέκα βζα ηδ δζδαζηαθία ηναβμοδζμφ. 

ημ Μεζνδνινγηθέο θαη βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ηάμεσλ απφ ηελ Α‟ έσο θαη ηελ Σ‟ 

Γεκνηηθνχ, Πξαθηηθά ηνπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Μνπζηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Αεήκα: εηδυζεζξ Gutenberg, ζεθ. 428 – 439. 

[2]  ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (οπυ δδιμζίεοζδ). Ζ ηέπκδ ζηδκ οπδνεζία ηδξ εκίζποζδξ 

ηδξ θςκμθμβζηήξ επίβκςζδξ. Παναβςβή ρδθζμπμζδιέκμο οθζημφ βζα παζδζά πνμζπμθζηήξ 

δθζηίαξ. Πξαθηηθά ηνπ 6
νπ

 Παλειιελίνπ πλεδξίνπ κε Γηεζλή πκκεηνρή: Οη Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε. Κφπνμξ: 25-28 επηειανίμο 2008.   

Πξαθηηθά πλεδξίσλ ρσξίο Κξηηέο 

Πξηλ ην 2003 

[1]  ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (2002). Ζ αλζμπμίδζδ ημο ήπμο ηαζ ηδξ ιμοζζηήξ ζηδ 

δζδαηηζηή δζαδζηαζία ημο Νδπζαβςβείμο ηαζ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο. ημ Φπρνπαηδαγσγηθή 

ηεο Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο. Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ. Ρέεοικμ: Παζδαβςβζηυ 

Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, η. Β΄, ζεθ. 929 – 934. 

Μεηά ην 2003 

[1]  ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (2003). Ο ήπμξ ηαζ δ ιμοζζηή ςξ ιέζα δζδαζηαθίαξ ηδξ 

Γθχζζαξ ηαζ ηςκ Μαεδιαηζηχκ ζηδκ Πνμζπμθζηή Ζθζηία. ημ Γιψζζα θαη Μαζεκαηηθά 

ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ. Ρέεοικμ: Παζδαβςβζηυ Σιήια 

Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, ζεθ. 99 – 108. 

Κεθάιαηα ζε πιινγηθνύο Σόκνπο 

Μεηά ην 2003 

[1] ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (οπυ δδιμζίεοζδ). Αζζεδηζηή Αβςβή ηαζ „Αζζεδηζηή 

Δοαζζεδημπμίδζδ‟ ζηδκ Πνμζπμθζηή ηαζ πμθζηή Σάλδ. ημ Μ. Πμονηυξ (Δπζι.), Φπρνινγία 

θαη Σέρλε: Ζ Σέρλε σο Φπρνπαηδαγσγηθφ Δξγαιείν. Αεήκα: Αηναπυξ.  

[2] ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (οπυ δδιμζίεοζδ). Αζζεδηζηυξ ηαζ βθςζζζηυξ 

βναιιαηζζιυξ, ιία ζοκδοαζιέκδ πνμζέββζζδ. ημ Δ. Σάθα & Γ. Μακςθίζηδξ (Δπζι.), 

Αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο: έξεπλα θαη εθαξκνγέο. 
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Μεηά ην 2003 
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εθπαηδεπηηθφο; Δζζήβδζδ ζημ Γζεεκέξ Μμοζζημπαζδαβςβζηυ οκέδνζμ, πμο μνβακχεδηε απυ 
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ηδκ Association Europζene pour la Musique ΰ l‟ Ecole, ιε εέια «Μμοζζηή ζηδκ Αηνυπμθδ. 
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[1]  ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (5/2001). Ζ «θαηαζθεπή» ζεαηξηθψλ δξψκελσλ κε ζέκαηα 

απφ ην ζρνιηθφ πξφγξακκα: ην παξάδεηγκα ησλ αξηζκψλ απφ ην 1 έσο ην 9. Γζάθελδ – 

Πνυθμβμξ εεαηνζηήξ πανάζηαζδξ, εέαηνμ θεκδυκδ. 

[2]  ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (4/2002). Οη “ρξνλνπεηξαηέο”: κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε γηα 

ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξηθήο γξακκήο. Γζάθελδ – Πνυθμβμξ εεαηνζηήξ πανάζηαζδξ, εέαηνμ 

Υοηήνζμ.  

Μεηά ην 2003 

[1]  ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (6/2003). Παξαγσγή θαη επηκέιεηα ζεαηξηθψλ δξψκελσλ απφ 

ηα ζέκαηα ηεο “Δπέιηθηεο Εψλεο”. Δλδεηθηηθφ ζέκα: νη Οιπκπηαθνί έξρνληαη ζηελ Αζήλα. 

Γζάθελδ, εέαηνμ Υοηήνζμ. 

[2]  ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (3/2004). Παξαγσγή θαη επηκέιεηα ζεαηξηθψλ δξψκελσλ απφ 

ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο: ελδεηθηηθφ ζέκα: ηα κέξε ηνπ ιφγνπ. Γζάθελδ, εέαηνμ Altera Pars.  

[3]  ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (5/2005). Ζ Σέρλε σο κέζν πξνζέγγηζεο ζεκάησλ πνπ 

αγλννχληαη απφ ηε ζρνιηθή πξνγξακκαηηζκέλε χιε: ηα παηδηθά ζπλαηζζήκαηα. Γζάθελδ. 

Ονβάκςζδ: Μμοζείμ Κοηθαδζηήξ Σέπκδξ, Ίδνοια Γμοθακδνή, εέαηνμ Υοηήνζμ. 

[4]  ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (10/2005). Ζ Σέρλε σο εξγαιείν εθαξκνγήο ηνπ Γηαζεκαηηθνχ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δζζήβδζδ ζηδκ 

Δπζζηδιμκζηή Ζιενίδα ιε εέια «Δκαθθαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ Σέπκδξ ηαζ ημο Πμθζηζζιμφ 

ιέζα απυ ημ ζπμθζηυ πνυβναιια». Ονβάκςζδ: ζπμθζημί ζφιαμοθμζ Πενζθένεζαξ Πεζναζά, 

Γναθείμ Παζδείαξ ημο Γήιμο Νζηαίαξ ηαζ Πακεθθήκζα Έκςζδ Μμοζζηχκ Δηπαζδεοηζηχκ Π. 

Δ.  

[5]  Φμοκημοθάηδξ, Α. & ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (3/2007). Ο Μαγηθφο Απιφο ηνπ W.A. 

Mozart. Γξακαηηθέο Γνκέο, Μνπζηθά ρήκαηα θαη Μεραληζκνί Πξφζιεςεο. Πανμοζίαζδ 

ενβαζηδνζαημφ ιαεήιαημξ. Ονβάκςζδ: Δνβαζηήνζμ Θεαηνζηήξ ηαζ Δζηαζηζηήξ Παζδείαξ ημο 

Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. 

[6] ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (6/2007). Μεγαιψλνληαο ζε κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. 

Καιιηηερληθά δξψκελα γηα ηνπο πνιηηηζκνχο ηνπ θφζκνπ. Γζάθελδ – Πανμοζίαζδ, εέαηνμ 

ΑΝΗΜΑ.  

[7]  ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (5/2008). Οη παξαζηαηηθέο ηέρλεο: πεδία δηδαζθαιίαο θαη 

ηξφπνη αληίιεςεο. Δζζήβδζδ ζηδκ Ζιενίδα ιε εέια «ηακ δ ηέπκδ θένκεζ ηδκ ακαηνμπή 

ζηδκ εηπαίδεοζδ». Ονβάκςζδ: Δνβαζηήνζμ Μμοζζηήξ ηαζ Φοπμηζκδηζηήξ Αβςβήξ ημο 

Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ, Γαθθζηυ Ηκζηζημφημ Αεδκχκ.  

[8]  ςηδνμπμφθμο - Εμνιπαθά, Μ. (10/2008). Ο ξφινο ησλ αηζζεηηθψλ ζεσξηψλ ζηελ επηινγή 

θαη δηδαζθαιία ηξαγνπδηνχ. Σν παξάδεηγκα ηεο Ληιηπνχπνιεο. οιιεημπή ιε εζζήβδζδ ζηδκ 
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Δπζζηδιμκζηή Ζιενίδα ιε εέια «Δθθδκζηυ ιμοζζηυ νεπενηυνζμ ηαζ παζδί». Ονβάκςζδ: 

Δνβαζηήνζμ Μμοζζηήξ ηαζ Φοπμηζκδηζηήξ Αβςβήξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ 

Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, Πακεπζζηδιζμφπμθδ Γάθθμο, 

Ρέεοικμ.  

πκκεηνρή ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 

Μεηά ην 2003 

[1]  οιιεημπή ζημ πνυβναιια ιε εέια «Πνμζςπζηή ηαζ ημζκςκζηή οπεοεοκυηδηα ιέζα απυ ηζξ 

ζπέζεζξ ιαξ ιε ημοξ άθθμοξ», οπυ ηδκ αζβίδα ημο Τπμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ 

Θνδζηεοιάηςκ ηαζ ημο Δεκζημφ Ηδνφιαημξ Νευηδηαξ (10/2006 – 5/2007). 

[2]  οιιεημπή ζημ πνυβναιια ιε εέια: «Ο ρδθζαηυξ ηυζιμξ ηδξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ. 

Γζαζοκμνζαηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ κδπίςκ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ηδκ Κφπνμ», ημ 

μπμίμ ζοβπνδιαημδμηείηαζ απυ ημ Δονςπασηυ Σαιείμ Πενζθενεζαηήξ Ακάπηολδξ ηαζ απυ ημ 

ΤΠ.Δ.Π.Θ. (4/2007 – 8/2008). 

 

 

Σδαθώζηα Μαξίλα, Λέηημναξ  

Βηβιία  

Μεηά ην 2003 

[1] Tzakosta, M. 2004. Multiple parallel grammars in the acquisition of stress in Greek L1. 

Ph.D. Dissertation. ULCL/ Leiden University. LOT Dissertation Series 93. 
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[3] Ρεαοεζάδμο, Α. & Μ. Σγαηχζηα. 2007. Ζ Φσλνινγία ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλεο 
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Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κε Κξηηέο 

Μεηά ην 2003 

[1] Tzakosta, M. 2004. Acquiring variable stress in Greek: an OT approach. J. of Greek 

Linguistics 5. 97-125.      

[2] Tzakosta, M. & J. van de Weijer. 2006. On the role of phonological, morphological and 

semantic headedness in acquisition. In Banski, P., B. Lukaszewicz & M. Opalinska (eds.). 

Studies in Constraint Based Phonology. WUW: University of Warsao. 223-244.    
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[3] Kula, N.C. and M. Tzakosta. 2006. Complex structures in the acquisition of Greek: a GP and 

an OT approach. Γισζζνινγία/Glossologia 17. 51-64. 

[4] Tzakosta, M. and A. Revithiadou. 2006. A grammar inclusion hypothesis of child language 

variation.  J. of Greek Linguistics 7. 49-70.  

[5] Tzakosta, M. 2007. Genetic and environmental effects in L1 phonological acquisition: the 
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Πξαθηηθά πλεδξίσλ κε Κξηηέο 

Πξηλ ην 2003 

[1] Tzakosta, M. 2001. The acquisition of manner features in modern Greek. ημ Fζry, C., A. D. 

Green, and R. van de Vijver (eds.) Proceedings of HILP5. Potsdam: Πακ/ιζμ Potsdam. 178-
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[2] Tzakosta, M. 2003. Deletion and insertion: Two pathways towards optimality. ημ Μela-

Athanasopoulou, E. (ed.). Proceedings of the 15th International Symposium on Theoretical 

and Applied Linguistics. Selected Papers. Σιήια Αββθζηήξ Φζθμθμβίαξ. Θεζζαθμκίηδ: 

Πακ/ιζμ Θεζζαθμκίηδξ. 259-271. 

[3] Tzakosta, M. 2003. „Four of a Kind‟: stress patterns in child language. Πξαθηηθά ηεο 23
εο 

Δηήζηαο πλάληεζεο ηνπ ηνκέα Γισζζνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Σφκνο 2. 

Αθμζ Κονζαηίδδ. 467-478. 

[4] Tzakosta, M. 2003. The acquisition of clitics in Greek: A phonological perspective. ημ 

Agbayani, B., P. Koskinen and V. Samiian (eds.). Proceedings of the 31
st
 West Coast 

Conference of Linguistics. Vol. 14. Department of Linguistics, California State University at 

Fresno.  

[5] Tzakosta, M. 2003. Markedness, faithfulness and constraint promotion in OT language 

learning: evidence from Greek child language. ημ Waldie, R., M. Teshigawara, A. 

Marinakis, C. Bodenbender and X. Hua Wu (eds.). Working Papers of the Linguistics Circle 

of the University of Victoria. Proceedings of the 19th North West Linguistics Conference 

(NWLC). UVic, BC, Κακαδάξ. 169-178. 

Μεηά ην 2003 

[1] Tzakosta, M. 2004. The clitic group in the acquisition of Greek. Πξαθηηθά ηεο 24
εο

 Δηήζηαο 

πλάληεζεο ηνπ Σνκέα Γισζζνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Θεζζαθμκίηδ: 

Πακ/ιζμ Θεζζαθμκίηδξ. 693-704.  
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ημ Katsimali, G., A. Kalokairinos, E. Anagnostopoulou and I. Kappa (eds.). Proceedings of 

the 6
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 International Conference of Greek Linguistics. Σφκνο 1. Ρέεοικμ: Πακ/ιζμ Κνήηδξ. 

91-98.   

[3] Revithiadou, A. and M. Tzakosta. 2004. Markedness hierarchies vs. positional faithfulness 

and the role of multiple grammars in the acquisition of Greek. ημ Baauw, S. and J. van 

Kampen (eds.). Proceedings of GALA 2003. Generative Approaches to Language 

Acquisition. Vol. 2: LOT Occasional Papers 3.  Πακ/ιζμ Οοηνέπηδξ. 377-388. 
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606.   

[6] Tzakosta, M. 2006. Cluster phonotactics in Greek L1 and L2. Πξαθηηθά ηεο 26
εο 

Δηήζηαο 

πλάληεζεο ηνπ Σνκέα Γισζζνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Θεζζαθμκίηδ: 

Ανζζημηέθεζμ Πακ/ιζμ Θεζζαθμκίηδξ. 452-463.  
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Πακ/ιζμ Θεζζαθμκίηδξ.    
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 Γηεζλνχο πκπνζίνπ 
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 πλεδξίνπ Διιεληθήο Γηαιεθηνινγίαο θαη 

Γισζζνινγηθήο Θεσξίαο. Λεοηςζία: Πακ/ιζμ Κφπνμο. 

[12] Tzakosta, M. 2007 Τπυ δδιμζίεοζδ. Perceptual ambiguities in the formation of Greek 

compounds by native speakers. Πξαθηηθά ηνπ 8
νπ

 Γηεζλνχο πλεδξίνπ Διιεληθήο 

Γισζζνινγίαο (8ICGL). Σιήια Δθθδκζηήξ Φζθμθμβίαξ: Πακ/ιζμ Ηςακκίκςκ. 

[13] Tzakosta, M. and J. Vis. Τπυ δδιμζίεοζδ. Phonological representations of consonant 

sequences: the case of affricates vs. „true‟ clusters. Πξαθηηθά ηνπ 8
νπ

 Γηεζλνχο πλεδξίνπ 

Διιεληθήο Γισζζνινγίαο (8ICGL). Σιήια Δθθδκζηήξ Φζθμθμβίαξ: Πακ/ιζμ Ηςακκίκςκ. 

[14] Tzakosta, M. & I. Kappa. Τπυ δδιμζίεοζδ. Syllable types in child Greek: a developmental 

account. Πξαθηηθά ηνπ GALA 2007. Cambridge Scholars Press. 

[15] Tzakosta, M. & J. Vis. Τπυ δδιμζίεοζδ. Perception and production asymmetries in Greek: 

evidence from the phonological representation of CC clusters in child and adult speech. 
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Πξαθηηθά ηεο 29
εο

 Δηήζηαο πλάληεζεο ηνπ Σνκέα Γισζζνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

Σνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλ/κίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Πξαθηηθά πλεδξίσλ ρσξίο Κξηηέο 

Πξηλ ην 2003 

[1] Tγαηχζηα, M. 2001. Ζ πναβιάηςζδ ηςκ ζοιθςκζηχκ ζοιπθεβιάηςκ ζηα κέα Δθθδκζηά. 

Πξαθηηθά ηεο 21
εο

 Δηήζηαο πλάληεζεο ηνπ ηνκέα Γισζζνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Α.Π.Θ. Αθμζ Κονζαηίδδ. 736-746 

[2] Σγαηχζηα, M. 2002. Ζ οιθςκζηή ανιμκία ζημκ παζδζηυ θυβμ. Πξαθηηθά ηεο 22
εο

 Δηήζηαο 

πλάληεζεο ηνπ ηνκέα Γισζζνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Αθμζ Κονζαηίδδ. 

635-646.  

Αλαθνηλώζεηο ζε πλέδξηα κε Κξηηέο ρσξίο πξαθηηθά 

Μεηά ην 2003 

[1] Tzakosta, M. 2001. Consonant harmony and Optimality Theory: evidence from modern 

Greek. 9
th
 Postgraduate Conference of Theoretical and Applied Linguistics. Durham: 

Παλ/κην ηνπ Durham (Ημφκζμξ 2001). 

[2] Tzakosta, M. 2002. Stress patterns in Greek child language: two approaches. International 

Linguistics Conference „Reviewing Linguistic Thought: 4
th
 Perspectives Into the 21st 

Century‟. Σιήια Αββθζηήξ Φζθμθμβίαξ, Πακ/ιζμ Αεδκχκ. (Μάζμξ 2002). 

[3] Tzakosta, M. 2003. Trochees and iambs in Greek child language: A conflict resolved within 

Optimality Theory. 10th University of Texas at Arlington Student Conference in Linguistics 

(UTASCIL). Πακ/ιζμ ημο Σέλαξ, Άνθζβηημκ, Ζ.Π.Α. (Φεανμοάνζμξ 2003). 

[4] Tzakosta, M. 2003. Prosodic headedness in acquisition: evidence from Greek Cchild 

language. GDR International Phonology Meeting, Πακ/ιζμ Paul Valery, Montpellier, Γαθθία 

(2-4 Ημοκίμο 2003).  

[5] Tzakosta, M. 2006. Learning mechanisms in the acquisition of consonant clusters in L2: the 

case of Dutch, Romanian and Turkish learners of Greek. EUROSLA 2006. Αηηάθεζα: Πακ/ιζμ 

Bogaziδi (επηέιανζμξ 2006). 

[6] Tzakosta, M. 2006. Genetic and environmental effects in L1 phonological acquisition: the 

case of consonant harmony in Greek child speech. LATSIS Colloquium on Language 

Development and Language Disorders. Γεκεφδ: Πακ/ιζμ Γεκεφδξ (Ηακμοάνζμξ 2006).   

[7] Tzakosta, M. 2008. Place and manner interactions in Greek cluster phonotactics. Ακανηδιέκδ 

ακαημίκςζδ πμο πανμοζζάζηδηε ζημ Consonant Clusters and Structural Complexity 

Workshop, Πακεπζζηήιζμ ημο Μμκάπμο – Ηκζηζημφημ Φςκδηζηήξ ηαζ Δπελενβαζίαξ ημο 

Λυβμο (Ημφθζμξ-Αφβμοζημξ 2008).  

Άιιεο εξγαζίεο  

Πξηλ ην 2003 

1. Κνζηζηέξ ζε επζζηδιμκζηά αζαθία (reviews) 
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[1] Tzakosta, M. 2001. Review of Deuchar, M. and S. Quay. 2001. Bilingual Acquisition. 

Theoretical Implications of a Case Study. LinguistList 12.2989. 

[2] Tzakosta, M. 2002. Review of McCarthy, J. J. 2002. A Thematic Guide to Optimality Theory. 

C.U.P. LinguistList. 13.1190. 

[3] Tzakosta, M. 2002. Review of Booij, G. 2002. The Morphology of Dutch. O.U.P. LinguistList 

13.3007. 

Μεηά ην 2003 

1. Κνζηζηέξ ζε επζζηδιμκζηά αζαθία (reviews) 

[1] Tzakosta, M. 2006. Review of Charitonidis, C. 2005. Verb Derivation in Modern Greek. 

Alternation Classes, Conceptual Structures, Semantic Fields. Frankfurt: Peter Lang. J. of 

Greek Linguistics 7. 193-198. 

πκκεηνρή ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 

Πξηλ ην 2003 

[1] Οηηχανζμξ 1995-Μάνηζμξ 1996 

Μέθμξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ βζα ηδ Γθςζζζηή Καηάηηδζδ 

(Δπζζηδιμκζηυξ οπεφεοκμξ: Prof. W. Dressler, University of Wien. οκημκζζηήξ ηδξ Δθθδκζηήξ 

μιάδαξ ενβαζίαξ: Γν. Ακαζηαζία Υνζζημθίδμο). Τπεφεοκδ βζα ηδκ απμιαβκδημθχκδζδ 

δεδμιέκςκ παζδζημφ θυβμο ηαζ ηδκ ηαηαβναθή ημοξ ζημ Γζεεκέξ Φςκδηζηυ Αθθάαδημ 

(International Phonetic alphabet, I PA). 

[2] Μάζμξ-Ημφκζμξ 1997 

Μέθμξ ηδξ ενεοκδηζηήξ μιάδαξ ημο πνμβνάιιαημξ Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο 

ημο Πακ/ιίμο Κνήηδξ ηαζ ημο ηιήιαημξ Δθθδκζηήξ Φζθμθμβίαξ. Δπζζηδιμκζηυξ Τπεφεοκμξ: Γν. 

Φ. Κααμοηυπμοθμξ. Δνβαζία ζημκ ημιέα ηδξ ζφκηαλδξ οθζημφ αζηήζεςκ βζα ηδκ εηιάεδζδ ηδξ 

Δθθδκζηήξ ςξ δεφηενδξ βθχζζαξ. 

[3] επηέιανζμξ 2003-Ημφκζμξ 2004 

Μέθμξ ηδξ ενεοκδηζηήξ μιάδαξ ημο πνμβνάιιαημξ Δθπαίδεπζε Μνπζνπικαλφπαηδσλ 2002-

2004: Γξακκαηηθή θαη Γηδαζθαιία (Δπζζηδιμκζημί οπεφεοκμζ: Γν. . Μμζπμκάξ ηαζ Γν. Δζν. 

Φζθζππάηδ-Warburton), Πνυβναιια ΔΠΔΑΔΚ ζοβπνδιαημδμημφιεκμ απυ ηδκ Δονςπασηή 

Έκςζδ ηαζ ηδκ Δθθδκζηή Πμθζηεία. οιιεημπή ζηδκ μιάδα ζοββναθήξ οθζημφ βζα ηδ 

δζδαζηαθία ημο Φςκμθμβζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ Δθθδκζηήξ ςξ δεφηενδξ/λέκδξ βθχζζαξ. Σίηθμξ 

Δνβαζίαξ: Γηδαζθαιία θαη Δθκάζεζε ηεο πιιαβηθήο Γνκήο θαη ησλ Φσλνηαθηηθσλ Πεξηνξηζκψλ 

ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο/ Ξέλεο Γιψζζαο: Μηα Αληηπαξαβνιηθή Μειέηε‟.   

[4] Νμέιανζμξ 2005-Απνίθζμξ 2007 



 215 

Τπυηνμθδ ιεηαδζδάηημναξ ημο Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Διιάδαο (Η.Κ. Τ.), βζα ηδκ 

εηπυκδζδ ένεοκαξ πάκς ζηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ηδξ ζφκεεζδξ. Ζ ένεοκα εηπμκήεδηε 

ζημ ηιήια Φζθμθμβίαξ ηαζ ημκ ημιέα Γθςζζμθμβίαξ ημο Πακ/ιίμο ηδξ Πάηναξ οπυ ηδκ επμπηεία 

ηδξ ηαεδβήηνζαξ η. Α. Ράθθδ, εέια ηδξ ενβαζίαξ: Καηάθηεζε ηεο Διιεληθήο σο κεηξηθήο θαη σο 

δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο απφ παηδηά θαη ελήιηθεο: νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηελ θαηάθηεζε ηεο 

κνξθνινγίαο ηεο ζχλζεζεο ππφ ην πξίζκα ηνπ κνληέινπ ησλ πνιιαπιψλ γξακκαηηθψλ. ηυπμξ ηδξ 

ενβαζίαξ ήηακ δ δζενεφκδζδ ηςκ ιδπακζζιχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ θοζζημφξ ηαζ 

αθθυβθςζζμοξ μιζθδηέξ ηδξ Δθθδκζηήξ (Οθθακδμφξ ηαζ Σμφνημοξ), παζδζά ηαζ εκήθζηεξ. 

 

 

Σξνύιε Καιιηόπε, Λέηημναξ  

Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κε Κξηηέο 

Μεηά ην 2003 

[1] Σνμφθδ, Κ. (2006). Ο Ρυθμξ ηδξ Φοπμηζκδηζηυηδηαξ ζηδκ Ακάπηολδ ηδξ Γναθμηζκδηζηήξ 

Γελζυηδηαξ ζηδκ Πνμζπμθζηή Ζθζηία. Δπηζηήκεο Αγσγήο, 2, 39-49. 

[2] Trouli, K. (2008). Psychomotor Education in Preschool Years: An Experimental Research. 

European Psychomotricity Journal, Special Issue May 2008, 1, (1), 23-27. 

Πξαθηηθά πλεδξίσλ ρσξίο Κξηηέο 

Πξηλ ην 2003 

[1] Σνμφθδ, Κ. (2001). Απυ ηδκ Κζκδηζηυηδηα ημο Υενζμφ ζηδ Γναθμηζκδηζη?ηδηα. ημ Μ. 

Βάιαμοηαξ & Α. Υαηγδδάηδ (Δπζι.), Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Μεηξηθήο 

θαη σο Γεχηεξεο Γιψζζαο, Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Ρέζπκλν-Παλεπηζηήκην Κξήηεο,  (ηφκ. Α΄). 

(ζεθ. 281-294). Αεήκα: Αηναπυξ. 

[2] Σνμφθδ, Κ. (2002). Ζ Δπίδναζδ Κμζκςκζηχκ Παναβυκηςκ ζηδκ Φοπμηζκδηζηή Ακάπηολδ ημο 

Νδπίμο: δ Καηάηηδζδ ηδξ Έκκμζαξ ημο Υνυκμο. ημ Δ. Κμφνηδ (Δπζι.), Ζ Έξεπλα ζηελ 

Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, (ηφκ. Β΄). (ζεθ. 303-312). Αεήκα: Σοπςεφης- Γζχνβμξ Γανδακυξ. 

[3] Ηςακκίδμο, Η., & Σνμφθδ, Κ. (2002). Σμ πίηζ ιμο, μ Κυζιμξ ιμο!: Πμθοπμθζηζζιζηυ 

Πείναια. ημ Δ. Κμφνηδ (Δπζι.), Ζ Έξεπλα ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, (ηφκ. Β΄). (ζεθ. 

251-260). Αεήκα: Σοπςεφης-Γζχνβμξ Γανδακυξ. 

[4] Σνμφθδ, Κ., & Βάιαμοηαξ, Μ. (2002). Δπζδνάζεζξ ηδξ Πθεονζηήξ Κονζανπίαξ ζηδ 

Γναθμηζκδηζηή Γναζηδνζυηδηα ημο Νδπίμο. ημ Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ (Δπζι.), Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο, Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ 

πλεδξίνπ, (ηφκ. Β΄). (ζεθ. 993-1005). Ρέεοικμ: Π.Σ.Π.Δ., Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ.  

[5] Σνμφθδ, Κ., Ηςακκίδμο, Η., Βενκάνδμο, Β., & Γδιδηνζάδμο, . (2002). Ο Γοπαεηυξ ηζ Διείξ. 

οκενβαηζηυ Δνβαζηδνζαηυ Μάεδια. ημ Παζδαβςβζηυ Σιήια Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ 



 216 

(Δπζι.), Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο, Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ, 

(ηφκ. Β΄). (ζεθ. 1006-1011 ). Ρέεοικμ: Π.Σ.Π.Δ., Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. 

Μεηά ην 2003 

[1] Σνμφθδ, Κ. & Αιπανηγάηδ, Μ. (2007). Σμ Παζπκίδζ ημο Αοηζζηζημφ Παζδζμφ: Μεθέηδ 

Πενίπηςζδξ. ημ Γ. Καράθδξ ηαζ Α. Καηζίηδξ (Δπζι.), Ζ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη νη 

Πξνθιήζεηο ηεο Δπνρήο καο. Πξαθηηθά πλεδξίνπ. (ζεθ. 295-1301). Ηςάκκζκα: Πακεπζζηήιζμ 

Ηςακκίκςκ - πμθή Δπζζηδιχκ Αβςβήξ. 

[2] Σνμφθδ, Κ. (οπυ δδιμζίεοζδ). Ζ Γναθή ζηδκ Πνμζπμθζηή Ζθζηία: ιζα Φοπμηζκδηζηή 

Πνμζέββζζδ. ημ Παηδί, Τγεία Πνιηηηζκφο. Πξαθηηθά 18
νπ

 Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο 

Διιεληθήο Δηαηξείαο Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο. Ζξάθιεην: Σκήκα 

Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

Κεθάιαηα ζε πιινγηθνύο Σόκνπο 

Μεηά ην 2003 

[1] Σνμφθδ, Κ. (οπυ δδιμζίεοζδ). Ζ διαζία ηαζ μ Ρυθμξ ηδξ Φοπμηζκδηζηήξ Αβςβήξ ζηδκ 

Πνμζπμθζηή Δηπαίδεοζδ. ημ Μ. Πμονηυξ (Δπζι.), ψκα, Δθπαίδεπζε, θαη Βησκαηηθή 

Γλψζε: Κνηλσληθν-Πνιηηηζκηθέο Πξαθηηθέο & Γηαζηάζεηο ηεο Με Λεθηηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη 

Αθήγεζεο. Αζήλα: Gutenberg. 

[2] Σνμφθδ, Κ., & Αιπανηγάηδ, Μ. (οπυ δδιμζίεοζδ). Απυ ημ Κζκδηζηυ Παζπκίδζ ζηδκ 

Ακάβκςζδ. ημ Δ. Σάθα & Γ. Μακςθίηζδξ (Δπζι.) Αλαδπφκελνο Γξακκαηηζκφο: Έξεπλα θαη 

Δθαξκνγέο. Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα. 

Αλαθνηλώζεηο ζε πλέδξηα κε Κξηηέο ρσξίο πξαθηηθά  

Πξηλ ην 2003 

[1] Σνμφθδ, Κ. (2002, Μάζμξ). Οζ Απυρεζξ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ηδξ Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ 

βζα ημ Μάεδια ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ ζημ Γδιμηζηυ πμθείμ ζε πέζδ ιε ημ Φφθθμ ηαζ ηα 

Έηδ Τπδνεζίαξ ημοξ. Ακαημίκςζδ ζημ  10
ν
 Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη 

Αζιεηηζκνχ. Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ, Κμιμηδκή. 

[2] Σνμφθδ, Κ. (2002, Μάζμξ). Οζ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηςκ παζδζχκ πμο θμζημφκ ζηα 

μθμήιενα κδπζαβςβεία. Ακαημίκςζδ ςξ ακανηδιέκδ ενβαζία (poster) ζημ  10
ν
 Γηεζλέο 

πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ, Κμιμηδκή. 

[3] Σνμφθδ, Κ. (2002, Μάζμξ). Ζ επίδναζδ ηδξ εζδζηυηδηαξ ηαζ ημο ηυπμο ενβαζίαξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζηζξ απυρεζξ ημοξ βζα ημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ 

Αβςβήξ. Ακαημίκςζδ ςξ ακανηδιέκδ ενβαζία (poster) ζημ 10
ν
 Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο 

Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ, Κμιμηδκή. 

Μεηά ην 2003 

[4] Trouli, K. (2004, September). Learning through Movement at Preschool Age. Paper presented 

at the European Conference on Educational Research (ECER). University of Crete. 

Rethymnon.  
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[5] Σνμφθδ, Κ. (2004, Νμέιανζμξ). Δηπαίδεοζδ Μέζς ηδξ Κίκδζδξ ζηδκ Πνμζπμθζηή Ζθζηία. 

Ακαημίκςζδ ζημ Γηεζλέο Γηεπηζηεκνληθφ πκπφζην «ψκα, Δθπαίδεπζε θαη Βησκαηηθή 

Γλψζε. Κνηλσληθν-Πνιηηηζκηθέο Πξαθηηθέο & Γηαζηάζεηο ηεο κε Λεθηηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη 

Αθήγεζεο». Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ. Ρέεοικμ. 

[6] Σνμφθδ, Κ. (2006, επηέιανζμξ). Ζ βναθή ζηδκ Πνμζπμθζηή Ζθζηία: Μζα Φοπμηζκδηζηή 

Πνμζέββζζδ. Ακαημίκςζδ ζημ 18
ν
 Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Παηδηαηξηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο «Παηδί, πγεία, πνιηηηζκφο», ζην ηξνγγπιφ Σξαπέδη 

«Κηλεηηθή Δμέιημε-Μάζεζε-Γηαηαξαρέο ηεο αλάπηπμεο». Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, Ζνάηθεζμ.  

[7] Σνμφθδ, Κ., & Αιπανηγάηδ, Μ. (2007, Μάζμξ). Σμ Παζπκίδζ ημο Αοηζζηζημφ Παζδζμφ: 

Μεθέηδ Πενίπηςζδξ. Ακαημίκςζδ ζημ Παλειιήλην πλέδξην «Ζ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

θαη νη Πξνθιήζεηο ηεο Δπνρήο καο». Πακεπζζηήιζμ Ηςακκίκςκ, Ηςάκκζκα. 

[8] Σνμφθδ, Κ., & Αιπανηγάηδ, Μ. (2007, Οηηχανζμξ). Απυ ημ Κζκδηζηυ Παζπκίδζ ζηδκ 

Ακάβκςζδ. Ακαημίκςζδ ζημ πλέδξην «Αλαδπφκελνο Γξακκαηηζκφο: Έξεπλα θαη 

Δθαξκνγέο». Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, Ρέεοικμ.  

[9] Αιπανηγάηδ, Μ., Βαναανμφζδ, Λ., Σνμφθδ, Κ., Υνοζμζηυιμο, ., Μαηνάηγδ, Α. (2008, 

Απνίθζμξ). Ζ Γζαεειαηζηή Πνμζέββζζδ ημο Βζαθίμο ηδξ Λήδαξ Βαναανμφζδ «Έκαξ 

Καθυηανδμξ Κανπανίαξ». Οιάδα Δνβαζίαξ (workshop) ζηδκ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα 

«Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ Κφζκν». Πακεπζζηήιζμ 

Κνήηδξ. Ρέεοικμ. 

[10] Σνμφθδ Καθθζυπδ (2008, Μάζμξ). Ζ Φοπμηζκδηζηή Αβςβή ζηδκ Πνμζπμθζηή Ζθζηία: Μζα 

Πεζναιαηζηή Ένεοκα. Ακαημίκςζδ ζημ 1
ν
 Παλειιήλην πκπφζην Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο 

Φπρνθηλεηηθήο «Φπζηθή Γξαζηεξηφηεηα χγρξνλεο Σάζεηο» πμο πναβιαημπμζήεδηε ζημ 

πθαίζζμ ημο 16
μο

 Γζεεκμφξ οκεδνίμο Φοζζηήξ Αβςβήξ ηαζ Αεθδηζζιμφ. Γδιμηνίηεζμ 

Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ, Κμιμηδκή.   

[11] Trouli, K., & Christianou, Ch. (2008, May). Psychomotor Education to Improve Linguistic 

Skills in Greek Preschool Classes.  Paper presented at the 4
th
 European Congress of 

Psychomotricity “Crossing Borders” (EFP). Amsterdam.    

Αλαθνηλώζεηο ζε πλέδξηα ρσξίο Κξηηέο ρσξίο πξαθηηθά  

Πξηλ ην 2003 

[1]  Βενκάνδμο, Β., Σνμφθδ, Κ., & Γδιδηνζάδμο,  (2002, Γεηέιανζμξ). Ζ Σεπκζηή ημο Μφεμο 

ζηδ Μεθέηδ ημο Φοζζημφ Πενζαάθθμκημξ: οκενβαηζηή-Γζαεειαηζηή Πνμζέββζζδ. Οιάδα 

Δνβαζίαξ (workshop) ζηδκ Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα Δηδηθήο Αγσγήο πμο δζμνβάκςζε μ 

πμθζηυξ φιαμοθμξ Δζδζηήξ Αβςβήξ Πενζθένεζαξ Κνήηδξ. Ζνάηθεζμ.   

Μεηά ην 2003 

[1] Σνμφθδ, Κ. (2005, Απνίθζμξ). Ζ Φοπμηζκδηζηή Αβςβή ζημ Οθμήιενμ Γδιμηζηυ πμθείμ. 

Ακαημίκςζδ ζηδ Γζδιενίδα «Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία» πμο δζμνβάκςζε δ Γζεφεοκζδ 

Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ Ρεεφικδξ, Ρέεοικμ. 

[2] Σνμφθδ, Κ. (2007, Ηακμοάνζμξ). Ζ ηζκδηζηή Αβςβή ημο Παζδζμφ ιε Δζδζηέξ Ακάβηεξ ζημ 

Νδπζαβςβείμ. Ακαημίκςζδ ζηδκ Ζιενίδα «Πξναηξεηηθά Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ζε 



 218 

Πιαίζην Δηδηθήο Αγσγήο» πμο δζμνβάκςζε ημ Κέκηνμ Πενζααθθμκηζηήξ Δηπαίδεοζδξ 

Νεάπμθδξ Κνήηδξ, Νεάπμθδ. 

Άιιεο εξγαζίεο  

Πξηλ ην 2003 

[1] Ακηςκαηάηδξ, Γ., & Σνμφθδ Καθθζυπδ (2002, Μάζμξ). Ήπμζ πςνίξ Πανάζηαζδ. Κζκδηζηή 

Δπζιέθεζα Μμοζζημηζκδηζημφ Γνχιεκμο ζηδκ Ζκεξίδα «Δηδηθή Αγσγή. Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο θαη Τπνζηεξηθηηθή Σερλνινγία. χγρξνλεο Σάζεηο θαη Πξνβιεκαηηζκνί». 

Γζδαζηαθείμ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, Ρέεοικμ.   

[2] Ακηςκαηάηδξ, Γ., & Σνμφθδ Καθθζυπδ (2002, Νμέιανζμξ). Οζ Άηαηημζ Ανζειμί-Σα Πνχηα 

ιμο Γνάιιαηα. Πανμοζίαζδ Μμοζζημηζκδηζημφ Γνχιεκμο ζημ Γζεεκέξ οκέδνζμ «Γιψζζα 

θαη Μαζεκαηηθά ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία». Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, Ρέεοικμ. 

Μεηά ην 2003 

[1] Ακηςκαηάηδξ, Γ., & Σνμφθδ, Κ. (2003, Φεανμοάνζμξ). Οζ Άηαηημζ Ανζειμί-Σα Πνχηα ιμο 

Γνάιιαηα. Πανμοζίαζδ Μμοζζημηζκδηζημφ Γνχιεκμο ζηελ Ζκεξίδα «Πξνβιήκαηα Μάζεζεο 

θαη πκπεξηθνξάο» πμο δζμνβάκςζε μ πμθζηυξ φιαμοθμξ 7
δξ

 Πενζθένεζαξ Ζναηθείμο. 

Ανηαθμπχνζ.  

[2] Ακηςκαηάηδξ, Γ., & Σνμφθδ, Κ. (2003, Νμέιανζμξ). Ζ Γδιζμονβία ηςκ Πνέπεζ ηαζ ηςκ 

Θέθς. Πανμοζίαζδ Μμοζζημηζκδηζημφ Γνχιεκμο ζημ Γηεζλέο πλέδξην «Ζζηθή θαη 

Θξεζθεπηηθή Αγσγή ηνπ Παηδηνχ». Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, Ρέεοικμ. 

[3] Ηςακκίδμο, Η, Σνμφθδ, Κ., Αιπανηγάηδ, Μ., Εεναμοδάηδξ (2005, Οηηχανζμ). Γζεεκείξ 
Δαδμιάδεξ Πεδίμο: Βζςιαηζηή Πνμζέββζζδ. Πανμοζίαζδ Γνχιεκμο ζηδκ Ζιενίδα  
«Γηαζεκαηηθέο Δξγαζίεο Πεδίνπ». Π.Σ.Π.Δ. ηαζ Γζδαζηαθείμ Νδπζαβςβχκ, Ρέεοικμ. 

 

 

Υαηδεζηεθαλίδνπ νθία, Λέηημναξ 

Βηβιία  

Πξηλ ην 2003 

[1] Albert Reble (1990), Ηζηνξία ηεο Παηδαγσγηθήο, Αεήκα: Δηδυζεζξ Γδι. Παπαδήια, Αεήκα, ζ. 
623. (Μεηάθναζδ απυ ηα βενιακζηά απυ ημζκμφ ιε ημ Θεμθάκδ Υαηγδζηεθακίδδ -  Σίηθμξ 
πνςημηφπμο: Geschichte der Paedagogik). 

[2]  Υαηγδζηεθακίδμο, . (2002). Παγθνζκηνπνίεζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο κέζα απφ ηηο Πξάζηλεο θαη ηηο Λεπθέο Βίβινπο. Ζ Γεθαεηία 1991-2001. Αεήκα, 125 
ζ. 

Μεηά ην 2003 
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[3] Υαηγδζηεθακίδμο, . (2008). Ηζηνξία ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. Αλζξσπνινγηθέο θαη 
Παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο – Πξαθηηθέο αλαηξνθήο – Θεζκνί θξνληίδαο θαη εθπαίδεπζεο. Σφκνο 
Α΄. Απφ ηηο απαξρέο ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο κέρξη ην 19

ν
 αηψλα. Θεζζαθμκίηδ, Δηδμηζηυξ 

Οίημξ Αδεθθχκ Κονζαηίδδ, 422 ζ.  

Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά ρσξίο Κξηηέο 

Πξηλ ην 2003  

[1] Υαηγδζηεθακίδμο, μθία (2002). Δηπαίδεοζδ, Ακάπηολδ ηαζ Φνμκηίδα (Edu-d-care) ζημ 
Νδπζαβςβείμ. Πμθοπαναιεηνζηή δζενεφκδζδ παναδμζζαηχκ εκηάζεςκ βφνς απυ ημ 
παναηηήνα ημο Νδπζαβςβείμο, χγρξνλν Νεπηαγσγείν, Μένμξ Α΄: Σεφπμξ 28, Ημφθζμξ-
Αφβμοζημξ, ζεθ. 16-21, Μένμξ Β΄: Σεφπμξ 29, επηέιανζμξ – Οηηχανζμξ, ζεθ. 28-31. 

Πξαθηηθά πλεδξίσλ κε Κξηηέο 

Πξηλ ην 2003  

[1] Υαηγδζηεθακίδμο, ., Πμθογχδξ, Γ. (2001). Δθανιμβή ημο e-learning ζηδκ επζιυνθςζδ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. Μζα μθμηθδνςιέκδ πνυηαζδ βζα ηδκ εζζαβςβή ημο «Γαζηάθμο ζηδκ 

Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ», 1
ν
 Παλειιήλην πλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε, Δθθδκζηυ Ακμζηηυ Πακεπζζηήιζμ, Πάηνα, 25-27 Μαΐμο 2001 (Πναηηζηά οπυ 

ιμνθή CD-ROM).  

[2] Υαηγδζηεθακίδμο, μθία (2002). Φζθμζμθζηή πμθή Αεδκχκ: 1837 – 1911. ημ ήθδξ 

Μπμογάηδξ (επζι.) Δπίθαηξα ζέκαηα ηζηνξίαο εθπαίδεπζεο, Πναηηζηά 1
μο

 επζζηδιμκζημφ 

ζοκεδνίμο ζζημνίαξ εηπαίδεοζδξ, Πάηνα 28-30 επηειανίμο 2000, Αεήκα: Gutenberg, ζεθ. 

651-670.    

Πξαθηηθά πλεδξίσλ ρσξίο Κξηηέο 

Πξηλ ην 2003 

[1] Υαηγδζηεθακίδμο, μθία (2002). Σα ηεθφθδ πνμζηαζίαξ ηδξ παζδζηυηδηαξ ζε ηίκδοκμ; 
Ηζημνζηή ιεθέηδ ηαζ πνμμπηζηέξ ημο νυθμο ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ημο ζπμθείμο ζημκ ηυζιμ ημο 
παζδζμφ. ημ Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο, Πναηηζηά Δπζζηδιμκζημφ 
οκεδνίμο, ηυιμξ Β΄, Έηδμζδ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ 
Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, ζεθ. 710-721.  

Κεθάιαηα ζε πιινγηθνύο Σόκνπο 

Μεηά ην 2003 

[1] Υαηγδζηεθακίδμο, μθία (2006). Ζ παζδζηή δθζηία ηαζ ηα ηεθφθδ πνμζηαζίαξ ηδξ 

(μζημβέκεζα ηαζ ζπμθείμ) ςξ ημζκςκζημ-ζζημνζημ-πμθζηζζιζηέξ δζαδζηαζίεξ. ημ Μάνζμξ 

Πμονηυξ (επζι.) Κνηλσληθν-Ηζηνξηθν-Πνιηηηζκηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγία θαη ηελ 

Δθπαίδεπζε, Αεήκα: Αηναπυξ, ζεθ. 339-357. 

Αλαθνηλώζεηο ζε πλέδξηα κε θξηηέο ρσξίο πξαθηηθά  

Πξηλ ην 2003 
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[1] Υαηγδζηεθακίδμο, ., Πμθογχδξ, Γ. (2000). Δίκαζ δοκαηή δ πανμοζίαζδ επεζζμδίςκ απυ ηδκ 

ζζημνία ηδξ εηπαίδεοζδξ ζημ Internet; Ακαημίκςζδ ζημ Γηεζλέο  Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην κε 

ζέκα «Ηζηνξία Διιεληθήο θαη Γηεζλνχο Δθπαίδεπζεο», Πακεπζζηήιζμ Παηνχκ, Πάηνα, 28-30 

επηειανίμο. 

[2] Υαηγδζηεθακίδμο, μθία (2001). Παβημζιζμπμίδζδ ηαζ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηδξ 

Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ιέζα απυ ηα “πνάζζκα αζαθία” ηαζ ηα  “άζπνα αζαθία” ηδξ δεηαεηίαξ 

1991- 2001, Ακαημίκςζδ  ζημ10
ν
 Γηεζλέο πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, κε 

ζέκα: «Διιεληθή Παηδεία θαη Παγθνζκηνπνίεζε», Ναφπθζμ, 8-10 Νμειανίμο.  

Μεηά ην 2003 

[1] Υαηγδζηεθακίδμο, μθία (2005). Reggio Emilia: Έκαξ ζφβπνμκμξ “ιφεμξ” ζημ πχνμ ηδξ 

πνμζπμθζηήξ αβςβήξ ηαζ εηπαίδεοζδξ; Ακαημίκςζδ ζημ 1ν Παλειιήλην πλέδξην Πνιηηηθήο 

Φπρνινγίαο κε δηεζλή ζπκκεηνρή θαη "24th WORKSHOP-ΚONGRESS POLITISCHER 

PSYCHOLOGIE", Μχζνη, Ηζηνξία, Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ηζηνξηθνί, πνιηηηθνί θαη 

ςπρηθνί ζρεκαηηζκνί), Ρέεοικμ 19-22 Μαΐμο.  

πκκεηνρή ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 

Μεηά ην 2003 

[1] 2007-: οιιεημπή ζημ οπμπνυβναιια «Ακαιυνθςζδ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ ημο 

Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Πνμζπμθζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ» 

(ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ). 


