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ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΕΠΗ 300/20.1.2020 
 

Πενταετής Προγραµµατισµός (2020-2025) του Τµήµατος Επιστηµών 
της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 

 
Ο πενταετής προγραµµατισµός του ΤΕΕΠΗ προτείνεται να περιλαµβάνει τους 

εξής κατά τοµείς στόχους, χωρίς ωστόσο αυτοί να είναι δεσµευτικοί για τις 
µελλοντικές αποφάσεις του Τµήµατος σε επιµέρους ζητήµατα, οι οποίες µπορεί να 
διαµορφωθούν αναλόγως των εκάστοτε αναγκών του. 
 
 
1. Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Στον ιστότοπο του Τµήµατος είναι διαθέσιµες πληροφορίες που αφορούν το 
ανθρώπινο δυναµικό. Πληροφορίες είναι διαθέσιµες σχετικά και µε τα µέλη 
προσωπικού που αφυπηρέτησαν από το 2010 µέχρι και σήµερα. 
 
Α. Καθηγητές 

Σήµερα υπηρετούν στο Τµήµα 14 µέλη ∆ΕΠ. Επιπλέον: (α) αναµένεται ο 
διορισµός ενός ακόµη µέλους ∆ΕΠ από τις θέσεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια, 
(β) είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την εκλογή ενός ακόµη µέλους ∆ΕΠ από τις 
θέσεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια και (γ) έχει δοθεί στο Τµήµα µία ακόµη 
θέση από την κατανοµή των θέσεων του 2019. 

Από την άλλη πλευρά, µέχρι το 2022 αναµένεται να έχουµε συνταξιοδοτήσεις 
δύο µελών ∆ΕΠ λόγω συµπλήρωσης του ηλικιακού ορίου των 67 ετών. Στη διάρκεια 
της επόµενης πενταετίας, το Τµήµα χρειάζεται την προκήρυξη τουλάχιστον τριών 
νέων θέσεων µελών ∆ΕΠ, για να µπορεί να εξυπηρετήσει µε επάρκεια τόσο το 
προπτυχιακό, όσο και το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών του. 

Να σηµειωθεί ότι κατά το χρονικό διάστηµα από το 2011 µέχρι και το 2019 
συνταξιοδοτήθηκαν πέντε µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος ενώ τέσσερα µέλη ∆ΕΠ 
εκλέχθηκαν και διορίστηκαν σε νέες θέσεις που προκηρύχθηκαν σε άλλα Ιδρύµατα. 
Στο ίδιο χρονικό διάστηµα διορίστηκαν στο Τµήµα τρία νέα µέλη ∆ΕΠ. 

Μέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος διδάσκουν µαθήµατα (υποχρεωτικά και κατ’ 
επιλογήν υποχρεωτικά) µε ανάθεση και στο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών του 
ΠΤ∆Ε. Συνεπώς χρειάζεται να καλύπτονται ανάγκες και του ΠΤ∆Ε λόγω έλλειψης 
διδασκόντων στα σχετικά γνωστικά αντικείµενα. 

Θα ήταν χρήσιµο να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε Τµήµα να προκηρύσσει τις 
θέσεις των µελών ∆ΕΠ που µένουν κενές λόγω συνταξιοδοτήσεων ή λόγω εκλογής 
σε νέες θέσεις που προκηρύσσουν άλλα Τµήµατα. Αυτό θα βοηθούσε στην κάλυψη 
κενών σε θέσεις µελών ∆ΕΠ. 

 
Β. Μέλη Ε∆ΙΠ 

Στο Τµήµα χρειάζονται µέλη Ε∆ΙΠ για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 
πρακτικής άσκησης. Αυτή τη στιγµή στο Τµήµα υπηρετεί ένα µέλος Ε∆ΙΠ που 
εξυπηρετεί ανάγκες της πρακτικής άσκησης. Επιπλέον, στη διάρκεια του 2019 έχουν 
σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας όλα τα σχετικά έγγραφα για τη µετάταξη µιας 
εκπαιδευτικού της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε θέση Ε∆ΙΠ του Τµήµατος βάσει 
του ισχύοντος νοµικού πλαισίου (παρ. 4, άρθ. 20 του Ν. 4452/15.2.17). Για την 
κάλυψη των αναγκών της πρακτικής άσκησης, το Τµήµα χρειάζεται να διαθέτει πέντε 
µέλη Ε∆ΙΠ. Εφόσον παραµείνει το τωρινό νοµικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα 
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σε κατόχους διδακτορικού διπλώµατος της πρωτοβάθµιας/δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης να µεταταγούν σε θέσεις Ε∆ΙΠ, το Τµήµα θα αξιολογήσει τις σχετικές 
αιτήσεις που τυχόν θα υποβληθούν. Ταυτόχρονα θα επιδιώξει την προκήρυξη και 
νέων θέσεων Ε∆ΙΠ εφόσον δοθεί η σχετική δυνατότητα από την Πολιτεία. 
 
Γ. Μέλη ΕΤΕΠ 

Στο Τµήµα υπηρετούν µέλη ΕΤΕΠ που εξυπηρετούν ανάγκες των 
Εργαστηρίων, της πρακτικής άσκησης, της βιβλιοθήκης παιδαγωγικού υλικού, του 
προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών, κλπ. Κανένα από τα µέλη ΕΤΕΠ του 
Τµήµατος δεν αναµένεται να συνταξιοδοτηθεί στη διάρκεια της επόµενης πενταετίας. 
 
∆. Μέλη ΕΕΠ 

Στο Τµήµα υπηρετεί ένα µέλος ΕΕΠ που το γνωστικό του αντικείµενο αφορά 
θεατρική αγωγή και εκπαίδευση. ∆ύο ακόµη µέλη ΕΕΠ που ανήκουν στη Σχολή 
Επιστηµών Αγωγής και τα γνωστικά τους αντικείµενα αφορούν αισθητική αγωγή και 
µουσική παιδεία εξυπηρετούν ανάγκες του προγράµµατος σπουδών. Ζητήµατα που 
αφορούν τη θεατρική αγωγή και τη µουσική παιδεία διδάσκονται και στο πλαίσιο του 
ΠΜΣ του Τµήµατος. 

Ένα µέλος ΕΕΠ του ΤΕΦΑΑ διδάσκει µε ανάθεση, στο πλαίσιο της 
πρακτικής, ζητήµατα που αφορούν κινδύνους και ατυχήµατα στο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον και τη διαχείρισή τους. Επιπλέον, δύο µέλη ΕΕΠ που ανήκουν στο ∆ΠΘ 
εξυπηρετούν ανάγκες των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του ∆ΠΘ που 
εδρεύουν στην Αλεξ/πολη όσον αφορά τις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά). 

Από τα ανωτέρω µέλη ΕΕΠ, αναµένεται να συνταξιοδοτηθεί στο πέρας της 
επόµενης πενταετίας το µέλος ΕΕΠ του ΤΕΦΑΑ. Συνεπώς, το Τµήµα θα χρειαστεί να 
διερευνήσει τις δυνατότητες για συνέχιση της διδασκαλίας της συγκεκριµένης 
ενότητας της πρακτικής από άλλο µέλος προσωπικού του ∆ΠΘ ή από άτοµο που θα 
διδάξει µε σύµβαση. 
 
Ε. ∆ιοικητικό Προσωπικό 

Αυτή τη στιγµή στο Τµήµα ανήκουν δύο µέλη διοικητικού προσωπικού που 
εξυπηρετούν ανάγκες της Γραµµατείας του Τµήµατος. Ένα ακόµη µέλος διοικητικού 
προσωπικού που ανήκει στη Σχολή Επιστηµών Αγωγής εξυπηρετεί ανάγκες της 
Γραµµατείας του Τµήµατος. 
 
 
2. Οργανωτικές ∆οµές 
 
Α. Τοµείς 

Στο Τµήµα δεν έχουν θεσµοθετηθεί τοµείς. Το ζήτηµα της δηµιουργίας 
Τοµέων έχει συζητηθεί και απορριφθεί στο παρελθόν από το Τµήµα, δεδοµένου ότι ο 
περιορισµένος αριθµός των µελών ∆ΕΠ δεν επιτρέπει τη συγκρότηση των τοµέων 
που επιστηµολογικά επιβάλλεται να γίνουν µε τουλάχιστον πέντε µέλη, όπως 
προβλέπει ο νόµος, και αφετέρου δεν υπάρχει διοικητικό προσωπικό που θα 
µπορούσε να υποστηρίξει γραµµατειακά τους τοµείς αυτούς. 
 
Β. Εργαστήρια 

Στο Τµήµα έχουν συσταθεί µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα και είναι ενεργά 
τέσσερα θεσµοθετηµένα Εργαστήρια που είναι τα εξής: (α) Εργαστήριο Έρευνας και 
Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, (β) 
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Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών, (γ) Εργαστήριο 
Πληροφορικής και (δ) Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού. Τα συγκεκριµένα 
Εργαστήρια καλύπτουν διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τµήµατος. Για την 
επόµενη πενταετία δεν αναµένεται η ίδρυση άλλων Εργαστηρίων. 

Ακόµη, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, λειτουργούν και µη 
θεσµοθετηµένα εργαστήρια όπως το Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού – Ειδική 
Βιβλιοθήκη, το Εργαστήριο Εικαστικών και Κατασκευής Παιδαγωγικού Υλικού και 
το Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών. Τα δύο τελευταία χρησιµοποιούνται από κοινού µε 
το ΠΤ∆Ε. 
 
Γ. Υποδοµές και εξοπλισµός 

Το Τµήµα στεγάζεται από κοινού µε το ΠΤ∆Ε σε τέσσερα κτίρια της Σχολής 
Επιστηµών Αγωγής στη Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολης. Λόγω της παλαιότητας των 
κτιρίων υπάρχουν διάφορα ζητήµατα (π.χ. δεν υπάρχει σύγχρονος τύπος µόνωσης σε 
τοίχους, κουφώµατα, παράθυρα και στέγες). Επιπλέον, ορισµένοι χώροι δεν είναι 
επαρκείς για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών. 

Ο εξοπλισµός που διαθέτει το Τµήµα είναι σε γενικές γραµµές ικανοποιητικός 
και υπάρχει πρόνοια ώστε περιοδικά να ανανεώνεται. Στη διάρκεια του ακαδηµαϊκού 
έτους 2018-19 υποβλήθηκε και πρόταση για απόκτηση εξοπλισµού µέσω 
συνεργασίας του ∆ΠΘ µε την ΠΑΜΘ. 
 
 
3. Προγράµµατα σπουδών 
 
Α. Προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών 

Το Τµήµα διαθέτει προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών µε βάση τις 
προδιαγραφές του ECTS. Για την καλύτερη οργάνωση των ζητηµάτων του 
προγράµµατος σπουδών υπάρχουν: 

• το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών στο οποίο τα µαθήµατα έχουν οργανωθεί 
σε οµάδες µαθηµάτων µε βάση το επιστηµονικό τους αντικείµενο, 

• το Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών που περιλαµβάνει την κατανοµή των 
µαθηµάτων στα οκτώ εξάµηνα κανονικής φοίτησης, καθώς και τις ώρες 
διδασκαλίας των µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες διδακτικές και πιστωτικές 
µονάδες. Υποδεικνύει την επιστηµονικά λογική πορεία των σπουδών. 

• το Πρόγραµµα ∆ιδασκοµένων Μαθηµάτων που περιλαµβάνει την κατανοµή 
των διδασκόµενων µαθηµάτων στα οκτώ εξάµηνα κανονικής φοίτησης, 
καθώς και τις ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες διδακτικές 
και πιστωτικές µονάδες. 
 
Το προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών είναι αντιπροσωπευτικό της 

επιστηµονικής φυσιογνωµίας του Τµήµατος. Ορισµένα µαθήµατα διδάσκονται µε 
ανάθεση από διδάσκοντες/ουσες άλλων Τµηµάτων του ∆ΠΘ (ΠΤ∆Ε, ΤΕΦΑΑ, 
Τµήµα Ιατρικής). Επίσης διδάσκουν και µέλη ΕΕΠ που ανήκουν στη Σχολή 
Επιστηµών Αγωγής (µουσική παιδεία, αισθητική αγωγή) και το ∆ΠΘ (ξένες 
γλώσσες). 

Εκτενείς αλλαγές στο πρόγραµµα σπουδών έγιναν τον Ιούνιο του 2017. Το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για τους εισακτέους από το ακαδηµαϊκό 
έτος 2017-18. Επιµέρους αλλαγές (π.χ. προσθήκη/κατάργηση µαθηµάτων επιλογής) 
έγιναν τα επόµενα έτη. Στη διάρκεια των επόµενων ετών θα ληφθούν υπόψη και οι 
επισηµάνσεις της Α∆ΙΠ στο πλαίσιο της πιστοποίησης του προπτυχιακού 
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προγράµµατος σπουδών. Σχετική αίτηση για πιστοποίηση θα υποβάλει το Τµήµα στη 
διάρκεια του 2020. 

Πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών είναι διαθέσιµες στον 
ιστότοπο του Τµήµατος και τον Οδηγό Σπουδών. 
 
Β. Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2019-20, λειτουργεί στο 
Τµήµα το ΠΜΣ «Επιστήµες της Αγωγής: Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε 
Πολυπολιτισµικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα». Το συγκεκριµένο ΠΜΣ δέχεται 
εισακτέους ανά διετία. Πέραν των µελών προσωπικού του Τµήµατος, διδάσκουν σε 
αυτό και µέλη προσωπικού που ανήκουν σε άλλα Τµήµατα του ∆ΠΘ καθώς και σε 
Τµήµατα άλλων Ιδρυµάτων. 

Στο Τµήµα λειτουργούν και δύο ακόµη ΠΜΣ που δε δέχονται πλέον νέους 
εισακτέους: (α) ΠΜΣ «Καινοτόµες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισµικά 
Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» και (β) ΠΜΣ «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία». Τα συγκεκριµένα ΠΜΣ δέχτηκαν για τελευταία φορά εισακτέους το 
χειµερινό εξάµηνο του 2017-18. Η λειτουργία τους αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί 
µέχρι και το 2022. 

Βάσει του τωρινού νοµικού πλαισίου, σε µονοτµηµατικά ΠΜΣ πρέπει το 60% 
των διδασκόντων/ουσών να είναι µέλη προσωπικού του οικείου Τµήµατος. Αυτό 
δηµιουργεί δυσκολίες καθώς τα τελευταία χρόνια έχει ελαττωθεί σε όλα τα Τµήµατα 
ο αριθµός των µελών προσωπικού. Μία πρόταση είναι να τροποποιηθεί το νοµικό 
πλαίσιο για τα µονοτµηµατικά ΠΜΣ και να προβλέπει ότι το 60% των 
διδασκόντων/ουσών να είναι µέλη προσωπικού του οικείου Ιδρύµατος και όχι µόνο 
του οικείου Τµήµατος. Σχετική πρόταση υπέβαλε το Τµήµα το Σεπτέµβριο του 2019 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης για επισηµάνσεις που απεύθυνε η Υπουργός Παιδείας 
στα Ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 
Γ. Πρόγραµµα Erasmus 

Σχετικές πληροφορίες για το πρόγραµµα Erasmus είναι διαθέσιµες στον 
ιστότοπο του Τµήµατος και του ∆ΠΘ. Το Τµήµα έχει υπογράψει συµφωνίες µε 
Ιδρύµατα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, 
Νορβηγία). Οι συµφωνίες αυτές ισχύουν µέχρι και το 2021 και θα εκτιµηθεί από το 
Τµήµα η επέκτασή τους και πέραν του 2021. Οι δυνατότητες που προσφέρει το 
πρόγραµµα έχουν αξιοποιηθεί από φοιτητές/τριες του Τµήµατος για παρακολούθηση 
µαθηµάτων σε άλλες χώρες. Τα µέλη της επιτροπής Erasmus του Τµήµατος 
ενηµερώνουν τους/τις φοιτητές/τριες σχετικά µε τις δυνατότητες που προσφέρει το 
πρόγραµµα. Η πρακτική αυτή θα συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια. 

Το πρόγραµµα Erasmus δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής και σε 
διδάσκοντες/ουσες πέραν των φοιτητών/τριών. Η συγκεκριµένη δυνατότητα 
αξιοποιήθηκε το ακαδηµαϊκό έτος 2018-19 από διδάσκοντες/ουσες του Τµήµατος για 
µετάβαση σε Τµήµατα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. 

 
∆. Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών 

Στο Τµήµα λειτουργεί πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών. Ο σχετικός 
κανονισµός έχει δηµοσιευτεί σε ΦΕΚ. Μικρές τροποποιήσεις έγιναν στον κανονισµό 
στο τέλος του 2018-19. 

Στόχος για τα επόµενα χρόνια είναι η ολοκλήρωση διατριβών που η εκπόνησή 
τους ξεκίνησε τα προηγούµενα χρόνια. 
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4. Έρευνα 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι ετεροαναφορές προς το ερευνητικό 
έργο των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος. Μελλοντικοί στόχοι είναι οι εξής: 

• Περισσότερες έρευνες που θα προκύπτουν από τη συνεργασία µεταξύ µελών 
του προσωπικού του Τµήµατος, 

• Περισσότερες έρευνες που θα προκύπτουν από τη συνεργασία µεταξύ µελών 
του προσωπικού του Τµήµατος µε µέλη προσωπικού άλλων Τµηµάτων του 
ιδίου ή/και άλλων πανεπιστηµίων, 

• Περισσότερες έρευνες που θα προκύπτουν από τη συνεργασία µεταξύ µελών 
∆ΕΠ του Τµήµατος και υποψηφίων διδακτόρων του Τµήµατος. 

 
 
5. Εξωστρέφεια και διατµηµατικές, διεπιστηµονικές και δια-ιδρυµατικές 
συνεργασίες 

Το Τµήµα οργανώνει διάφορες δράσεις µε σκοπό τη σύνδεσή του µε την 
ευρύτερη επιστηµονική και εκπαιδευτική κοινότητα και µε την τοπική κοινωνία. 
Έχουν διοργανωθεί συνέδρια, συµπόσια, ηµερίδες/διηµερίδες, εκπαιδευτικές και 
επιµορφωτικές δράσεις, θεατρικές δράσεις και προσκεκληµένες οµιλίες στο Τµήµα 
αλλά και σε συνεργασία µε άλλα Τµήµατα και τοπικούς φορείς.  Σχετικές 
πληροφορίες είναι διαθέσιµες στον ιστότοπο του Τµήµατος (στην επιλογή 
«∆ράσεις»). 

Η πρακτική αυτή θα συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια. Ένας στόχος στο 
πλαίσιο αυτό είναι η περαιτέρω συµµετοχή υποψήφιων διδακτόρων και 
µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τµήµατος στις συγκεκριµένες δράσεις. 
 
 
6. Συµπεράσµατα 
Οι βασικότερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει το ΤΕΕΠΗ µπορούν να συνοψιστούν 
στις παρακάτω: 

1. Η ανεπαρκής στελέχωση του Τµήµατος σε µέλη ∆ΕΠ. Τα τελευταία χρόνια τα 
µέλη του Τµήµατος µειώθηκαν σταδιακά. Αυτό θέτει σηµαντικούς 
περιορισµούς όσον αφορά τα γνωστικά αντικείµενα που µπορούν να 
διδαχθούν στο Τµήµα, ενώ αυξάνει το διοικητικό έργο που καλούνται να 
επιτελέσουν τα υπάρχοντα µέλη ∆ΕΠ µε κόστος στο διδακτικό και ερευνητικό 
τους έργο. Για το λόγο αυτό προτείνεται η προκήρυξη όλων των θέσεων που 
µένουν κενές. 

2. Αν και το Τµήµα διαθέτει ικανοποιητικό εξοπλισµό σε ποσότητα όσο και σε 
ποιότητα, το βασικό ζήτηµα είναι οι ανεπαρκείς κτιριακές υποδοµές, καθώς τα 
υφιστάµενα κτίρια δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών και των δύο 
Τµηµάτων της Σχολής Επιστηµών Αγωγής. 


