
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 
Το Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η) σε 
συνεργασία µε τη Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.∆Ι.Π.) του ∆.Π.Θ. και τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του Ιδρύµατος έχει εναρµονίσει την Πολιτική Ποιότητας του 
Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (Π.Π.Σ.) µε την Πολιτική Ποιότητας του 
∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
 
Όπως αποτυπώνεται στο Π.∆. 320/83, η αποστολή των Παιδαγωγικών Τµηµάτων 
είναι: 

• Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Επιστήµες της Εκπαίδευσης µε την 
ακαδηµαϊκή και την εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα, 

• Να παρέχουν στους/στις πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα 
εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστηµονική και 
επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, 

• Να συµβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των 
αυξανόµενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά ζητήµατα 
Παιδαγωγικής, 

• Να συµβάλλουν στην κατανόηση και ερµηνεία ζητηµάτων που άπτονται της 
εκπαίδευσης. 

ΟΡΑΜΑ 
 
Το όραµα του Τ.Ε.Ε.Π.Η περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  
 
Α. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τµήµατος µέσω της διοργάνωσης διεθνών αλλά 
και εθνικών συνεδρίων, συµποσίων, ηµερίδων και διηµερίδων που έχουν ως 
αποτέλεσµα τόσο την ενίσχυση των δεσµών µεταξύ του Τµήµατος και άλλων 
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Τµηµάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, όσο και τη διάχυση των 
αποτελεσµάτων των ερευνών που διεξάγονται στο Τµήµα στην ευρύτερη 
εκπαιδευτική κοινότητα. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα πρόσκλησης 
ερευνητών/τριών και καθηγητών/τριών διεθνούς κύρους για την ανταλλαγή 
επιστηµονικών γνώσεων και απόψεων. Μέσα από τις δράσεις αυτές, οι 
προπτυχιακοί/ές και µεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες µπορούν να έρθουν σε επαφή µε 
νέες καινοτόµες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και στις επιστήµες που θεραπεύει το 
Τµήµα, αλλά και να παρουσιάσουν τη δική τους ερευνητική δουλειά και συνεισφορά 
στην επιστήµη. 
 
Β. Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του µέσα από τη δηµοσίευση της έρευνας που 
διεξάγουν τα µέλη του και οι φοιτητές/τριες σε διεθνή και εθνικά πλαίσια (περιοδικά, 
συλλογικοί τόµοι, πρακτικά συνεδρίων κ.λπ.). 
 
Γ. Ανάπτυξη των δεσµών του Τµήµατος µε την τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική 
κοινότητα. 
 
∆. ∆υνατότητα σε µέλη προσωπικού και φοιτητές/τριες να έρθουν σε επαφή µε νέα 
ερευνητικά δεδοµένα, αλλά και µε σύγχρονες µεθόδους µάθησης και διδασκαλίας που 
να είναι σύµφωνες µε τις νέες απαιτήσεις και επιστηµονικές γνώσεις, ώστε οι 
απόφοιτοι/ες να µπορούν να εφαρµόζουν τη γνώση τους στα εκπαιδευτικά πλαίσια 
που θα εργαστούν και να µπορούν να αναστοχάζονται κριτικά πάνω στην 
εκπαιδευτική πράξη. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ Π.Π.Σ. 
 
Το προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών του Τ.Ε.Ε.Π.Η διαρθρώνεται ως προς τη δοµή 
του σε υποχρεωτικά µαθήµατα, µαθήµατα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, προαιρετικά 
µαθήµατα, υποχρεωτικές ενότητες πρακτικής άσκησης, ενώ δίνεται στους/στις 
φοιτητές/τριες η δυνατότητα εκπόνησης προαιρετικής πτυχιακής εργασίας. Για τη 
λήψη πτυχίου, ο/η φοιτητής/τρια χρειάζεται να παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα 
υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα και τις ενότητες της 
Πρακτικής Άσκησης που προβλέπονται στο σχετικό Ενδεικτικό Πρόγραµµα 
Σπουδών. 
 
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 διδασκοµένων µαθηµάτων στα οκτώ εξάµηνα κανονικής φοίτησης, καθώς 
και τις ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες διδακτικές και 
πιστωτικές µονάδες. 

  
Το Τµήµα ακολουθεί το σύστηµα των πιστωτικών µονάδων (ECTS), και για κάθε 
µάθηµα, καθώς και για την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση, αντιστοιχούν 
πιστωτικές µονάδες ανάλογα µε το σχετικό φόρτο εργασίας. Για την επιτυχή λήψη 
πτυχίου απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 240 πιστωτικές µονάδες. Για κάθε µάθηµα 
υπάρχει περίγραµµα που προσδιορίζει το περιεχόµενό του, τον τρόπο αξιολόγησης, 
όπως και όλες τις δραστηριότητες που µπορεί να περιλαµβάνει το µάθηµα. Ακόµη 
υπάρχουν πληροφορίες για τις πιστωτικές µονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε µάθηµα. 
Κατά την αποφοίτηση, το Τµήµα εκτός από το πτυχίο χορηγεί και παράρτηµα 
διπλώµατος. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Σε σχέση µε τη λειτουργία του Τµήµατος, το Τ.Ε.Ε.Π.Η. διασφαλίζει την ποιότητα 
του προγράµµατος σπουδών του µε διάφορους τρόπους όπως:  
 
Α. Την λειτουργία διαφόρων επιτροπών που έχουν ως στόχο άµεσα ή έµµεσα τη 
διασφάλιση ποιότητας (ΟΜ.Ε.Α., Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών, Επιτροπή 
Πρακτικής Άσκησης, Επιτροπή Erasmus, Επιτροπή Ηθικής και ∆εοντολογίας στην 
Έρευνα, Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος Σπουδών, κ.λπ.).  
 
Β. Μέσω της µηχανοργάνωσης και της χρήσης Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 
Γ. Μέσα από τη σύνταξη διάφορων κανονισµών που καθορίζουν τον τρόπο 
λειτουργίας του Τµήµατος σε διάφορα επίπεδα τόσο των σπουδών όσο και της 
έρευνας (Εσωτερικός Κανονισµός, Κανονισµοί Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
Κανονισµός ∆ιδακτορικών σπουδών, Πλαίσιο Λειτουργίας της Ηθικής και 
∆εοντολογίας στην Έρευνα, κ.λπ.). 
 
∆. Μέσα από τη συµµετοχή των εργαστηρίων στη διδασκαλία σε προπτυχιακό και 
µεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και στην έρευνα, συνδέοντας µε αυτόν τον τρόπο την 
έρευνα και την παραγωγή γνώσης µε τη διδασκαλία.  
 
Ε. Μέσα από την υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού έργου µε υλικοτεχνική 
υποδοµή. Το Τµήµα φροντίζει να ανανεώσει την υλικοτεχνική υποδοµή του είτε µέσα 
από τον τακτικό προϋπολογισµό, είτε µέσα από τα χρήµατα που εξασφαλίζει µέσω 
µεταπτυχιακών ή ερευνητικών προγραµµάτων. Επίσης οι φοιτητές/τριες µπορούν να 
επωφεληθούν από διάφορες δοµές του ∆.Π.Θ. (∆οµή Συµβουλευτικής και 
Προσβασιµότητας, Γραφείο ∆ιασύνδεσης, κ.λπ.). 
 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
 
Το Τµήµα έχει εγκρίνει µέσω της Γενικής Συνέλευσής του τον στρατηγικό σχεδιασµό 
του. Συγκεκριµένα έχει προβεί και θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες προκειµένου να 
στελεχωθεί µε επαρκές προσωπικό. Επίσης στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργειών 
µεταξύ των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος και µε µέλη ∆ΕΠ άλλων Πανεπιστηµίων µε 
απώτερο στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της 
έρευνας που διεξάγεται στο Τµήµα. Παράλληλα µέσω του τακτικού προϋπολογισµού, 
µέσω ερευνητικών και µεταπτυχιακών προγραµµάτων, αλλά και µέσω συνεργασιών 
µε φορείς όπως η ΠΑΜΘ, γίνεται προσπάθεια ανανέωσης της υλικοτεχνικής 
υποδοµής του Τµήµατος. 
 
Τέλος, οι στρατηγικοί στόχοι του Τµήµατος συνδέονται µε τους αντίστοιχους 
στόχους του Ιδρύµατος που περιλαµβάνουν: 

1. Ενίσχυση-αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου, 
2. Ενίσχυση-αναβάθµιση της έρευνας και της καινοτοµίας, 
3. Βελτίωση του ύψους και της απορρόφησης της χρηµατοδότησης, 
4. Ενίσχυση-αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, 
5. Ενίσχυση-αναβάθµιση και βελτίωση της διαχείρισης των υποδοµών και 

υπηρεσιών του Ιδρύµατος 
 


