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1. Εισαγωγή  

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) εγκρίθηκε από 

τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην Συνεδρίαση 14 / 27-2-2020 (θέμα 4.9). 

Σύντομη Ιστορία και Προσανατολισμός του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984, σε ένα εγχείρημα που συνδύαζε «την ανάπτυξη της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω της αποκατάστασης νέων επιστημονικών κλάδων και της προώθησης 

καινοτόμων γνωστικών αντικειμένων, παράλληλα με την ανάπτυξη των Διοικητικών Περιφερειών της 

ακριτικής νησιωτικής Ελλάδας».1 

 
 

Ίδρυση, στόχοι και προτεραιότητες του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη σημερινή 

μορφή του ιδρύθηκε το 1984 μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΔ 83/1984, ΦΕΚ 31/20-03-1984) και 

αποτελεί συνέχεια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Ρόδου που βρισκόταν σε λειτουργία από το 1947. 

Ξεκίνησε τη λειτουργία του δύο έτη αργότερα, και συγκεκριμένα το 1986. Το Σεπτέμβριο του 1986 

εισήχθησαν για πρώτη φορά φοιτητές στο Τμήμα, ενώ τον Ιούλιο 1990 είχαμε τους πρώτους αποφοίτους.  

Αποστολή του ΠΤΔΕ, όπως και όλων των Παιδαγωγικών Τμημάτων της Χώρας, σύμφωνα με το 

Π.Δ. 320 (Φ.Ε.Κ. 116/7.9.83, άρθρο 2) και το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.1268/82 είναι: α. Να 

καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την 

εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα. β. Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα 

εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική 

τους σταδιοδρομία. γ. Να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των 

αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης, σε ό,τι αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής. δ. Να 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει". 

Οι στόχοι του Τμήματος συνοψίζονται στα παρακάτω: 

• Να προσφέρει σύγχρονες, καινοτόμες και ευέλικτες σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής, 

προσαρμοσμένες στις ευρύτερες επιστημονικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες.  

• Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και μελλοντικούς δασκάλους πνεύμα ελεύθερης 

αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.  

• Να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της ανθρωπιστικής παιδείας, στο σεβασμό των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως επίσης στην κοινωνική και οικολογική ευαισθητοποίηση 

των αυριανών δασκάλων και πολιτών.  

• Να καταστήσει τους φοιτητές φορείς βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και της 

εξισορροπημένης ανάπτυξης του τόπου τους.  

• Να καλλιεργήσει στους φοιτητές του το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης 

απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες.  

 
1Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Προγραμματισμός 2018-2024, σελ. 5.   

http://www.aegean.gr/
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• Να συμβάλει στην καλλιέργεια πνεύματος φιλίας και συνεργασίας και στην προώθηση της 

αλληλοκατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των πολιτισμών.  

• Να τους παρέχει τα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης 

και της κριτικής ικανότητας των μαθητών τους.  

Παράλληλα, το Τμήμα έχει θέσει τις πιο κάτω προτεραιότητες:   

• Την εκπαίδευση και εμβάθυνση στις βασικές έννοιες όλων των συνιστωσών της 

Εκπαίδευσης.  

• Τη θεμελίωση της θεωρίας μέσα από την πειραματική εμπέδωση που παρέχουν τα 

εργαστήρια και την πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες σχολείου.  

• Την ενημέρωση στα σύγχρονα θέματα και προβλήματα της Παιδείας.  

• Την καλή προετοιμασία των φοιτητών/τριών για ενδεχόμενη συνέχιση των σπουδών τους σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο.  

• Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, την υποστήριξη ερευνών διεθνούς κύρους, σε συνεργασία με 

άλλα ιδρύματα και Πανεπιστήμια.  

• Την κατάρτιση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και άλλων σύγχρονων εργαλείων 

εκπαίδευσης. 

 

2. Στρατηγικός Σχεδιασμός Τμήματος  
 

Φυσιογνωμία του Τμήματος 
 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Τμήματος εντάσσεται πλήρως στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η παρουσία του Τμήματος σε μια σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και της 

πληροφορίας γίνεται κατανοητή από την ακαδημαϊκή κοινότητα ως διαδικασία προσέγγισης και 

εξέτασης ζητημάτων που αφορούν την έννοια και τις αρχές της Παιδαγωγικής Επιστήμης, τόσο σε 

θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό – εφαρμοσμένο επίπεδο. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και εφαρμογή 

σύγχρονων θεωριών μάθησης και η δημιουργία εκπαιδευτικών με υψηλό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων, είναι ο κυρίαρχος στόχος προκειμένου οι απόφοιτοι του Τμήματος να είναι 

αποτελεσματικοί στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει, επίσης, δοµηθεί µε στόχο την οµαλή µετάβαση των φοιτητών/τριών από 

το γενικό στάδιο σπουδών στο ειδικό, μέσω της παρακολούθησης αρχικά μαθημάτων γενικών γνώσεων, 

τα οποία βαθμιαία διευρύνονται και εμβαθύνουν με στόχο την εξειδίκευση των φοιτητών/τριών στους 

τομείς των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα.  Πιο συγκεκριμένα, στα δύο πρώτα χρόνια 

οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν εισαγωγικά μαθήματα γενικών γνώσεων της παιδαγωγικής και των 

συναφών με αυτή γνωστικών αντικειμένων,  τα οποία καλύπτουν τους  εξής τέσσερις τομείς: 

Παιδαγωγικών Επιστημών και Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Θετικών 

Επιστημών - Νέων Τεχνολογιών, Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Λαογραφίας, πολλά από τα οποία είναι 

προαπαιτούμενα για τα μαθήματα ειδίκευσης/εφαρμοσμένων γνώσεων στους παραπάνω τομείς 

(Πρακτικές Ασκήσεις). Στο τρίτο και στο τέταρτο έτος σπουδών διδάσκονται µαθήµατα εµβάθυνσης, 

καθώς και µαθήµατα που σχετίζονται µε τις εφαρµοσµένες γνώσεις διδακτικής  των γνωστικών 

αντικειμένων που διδάσκονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, στο τέταρτο έτος σπουδών 
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παρέχεται στους φοιτητές/τριες η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας. 

 

 

Υποδομές 
 

H Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Ρόδο, στεγάζεται στο κτιριακό συγκρότημα της πρώην Σχολής 

Χωροφυλακής (Ιταλική Αρχιτεκτονική Μεσοπολέμου), το οποίο βρίσκεται έξω από τα τείχη της 

Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. Τα κύρια κτίρια του συγκροτήματος, είναι τα κτίρια "7ης Μαρτίου", 

"Κλεόβουλος", "Υπατία". Το κτίριο "Κλεόβουλος" κατασκευάσθηκε κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας 

1927-1930 και αποτελεί ενιαίο κτιριακό σύνολο με αίθριο και άξονα συμμετρίας κάθετο στους 

κτιριακούς όγκους, διερχόμενο από τα κύρια σημεία εισόδων στο κτίριο. Παραδόθηκε σε λειτουργία, το 

2001, πλήρες ανακαινισμένο, για την στέγαση σύγχρονων χώρων διδασκαλίας, αιθουσών πολλαπλών 

χρήσεων, γραφείων και βοηθητικών χώρων. Δίπλα στο κτίριο "Κλεόβουλος" βρίσκεται το Κτίριο 

"Υπατία", το οποίο φιλοξενεί εργαστήρια χειροτεχνικών μαθημάτων και φυσικών επιστημών. Το κτίριο 

"7ης Μαρτίου" κατασκευάσθηκε τα τελευταία χρόνια της Ιταλοκρατίας 1935-1939 με εμφανή την 

έλλειψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής της περιόδου. Μόλις πρόσφατα υπέστει  

συνολκή ανακαίνιση. Τέλος, το κτίριο "Δ" κατασκευάσθηκε την περίοδο 1970-1973 και χρησιμοποιείται 

ως κυλικείο της Σχολής. 

 

Το κτίριο μαζί με τον εργαστηριακό του εξοπλισμό αποτελούν άρτιο σύνολο υλικοτεχνικής υποδομής, 

δημιουργούν ευχάριστη εργασιακή ατμόσφαιρα αλλά θέτουν και τις βάσεις/προϋποθέσεις για την 

περαιτέρω απόκτηση εξοπλισμού, τη διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων και τη δυνατότητα 

οργάνωσης Εθνικών και Διεθνών Επιστημονικών Συναντήσεων Εργασίας (Workshops) και Συνεδρίων 

(Conferences) υψηλού επιπέδου.  

 

 

Το προσωπικό 
    

Το διδακτικό προσωπικό του ΠΤΔΕ προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της 

Ελλάδας και της αλλοδαπής. Το ίδιο συμβαίνει και με την εργασιακή τους εμπειρία, η οποία προέρχονται 

από διάφορα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, Ερευνητικά Ιδρύματα, ενώ ορισμένα από 

τα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν και πολύτιμη εμπειρία από τον Ιδιωτικό και το Δημόσιο Τομέα. Σημαντικό είναι, 

επίσης, το γεγονός της διεπιστημονικότητας που οφείλεται στο εύρος των γνωστικών αντικειμένων.  

Ο συνδυασμός της ποικιλότητας των γνωστικών τους αντικειμένων, ο μεγάλος αριθμός Πανεπιστημιακών 

Ιδρυμάτων προέλευσης και η προϋπηρεσία τους, οδήγησε σε σύνθεση δραστηριοτήτων, 

αλληλοσυμπλήρωση γνώσεων, συνεργασίες και γενικά στην καλύτερη δυνατή ώσμωση μεταξύ των 

μελών ΔΕΠ. Σημαντικό ποιοτικό στοιχείο σε επίπεδο συναδελφικό και λειτουργικό είναι ότι σε όλες τις 

μετέπειτα προσλήψεις, στους νέους συναδέλφους δόθηκε άμεσα ζωτικός χώρος προκειμένου να 

αναπτύξουν και να αναδείξουν το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο. 
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Στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου εφαρμόζονται, χωρίς καμιά παρέκκλιση, όλες εκείνες οι 

διαδικασίες επιλογής προσωπικού και εξέλιξής του, οι οποίες διασφαλίζουν την διαφάνεια και την 

αξιοκρατία. Ειδικότερα, σχετικά με τις παλιές και τις νέες θέσεις μελών ΔΕΠ και τις εξελίξεις των 

υπηρετούντων μελών ΔΕΠ, η επιλογή των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων πραγματοποιήθηκε 

εφαρμόζοντας κατά γράμμα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

Σε ότι αφορά στον μέσο εβδομαδιαίο φόρτο διδασκαλίας του διδακτικού προσωπικού από τα 

συλλεχθέντα στοιχεία φαίνεται ότι αυτός συνήθως υπερβαίνει τις 6 ώρες διδασκαλίας. Πιο 

συγκεκριμένα, για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2018-2019 διαπιστώνεται ότι για τα μέλη ΔΕΠ και 

ειδικότερα για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, ο φόρτος του εβδομαδιαίου διδακτικού έργου 

υπολογίζεται σε 6 έως 9 ώρες εβδομαδιαία, οι οποίες αφορούν σε διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα. 

Επισημαίνεται, ότι στις πιο πάνω αναφορές δεν συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή των 

διδασκόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επίσης, τα μέλη ΕΔΙΠ του Τμήματος 

έχουν εβδομαδιαίο διδακτικό έργο από 8 έως 16 ώρες (με τυπική τιμή τις 8 ώρες). Στο Τμήμα 

εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας του διδακτικού έργου των διδασκόντων/ουσών 

από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.  

 

Η προσέλκυση διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό είναι 

εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στον ελληνικό χώρο, αλλά και 

των χαμηλών αποδοχών του προσωπικού.  

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η διαφάνεια και αξιοκρατία που επικρατούν στις διαδικασίες πρόσληψης 

νέων μελών ΔΕΠ του Τμήματος, στοιχεία τα οποία αναγνωρίζονται όλο και ευρύτερα από συναδέλφους 

άλλων ΑΕΙ, αποτελούν λόγους προσέλκυσης στο Τμήμα μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου.  

   

Η επαγγελματική κατοχύρωση των Αποφοίτων 
 

Στους αποφοίτους του ΠΤΔΕ σύμφωνα με το Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 τ. Α’/29-1-2019), άρθρο 54, παρ. 4  

παρέχεται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ώστε να μπορούν να εργαστούν ως δάσκαλοι στα 

σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4589-

2019-fek-13a-29-1-2019.html). Το Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Α'/Βάθμιας εκπαίδευσης της 

χώρας, γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό πτυχιούχων που επιτυγχάνει με την πρώτη 

προσπάθεια στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π.  

Στο πλαίσιο του θεσμού των ολοήμερων σχολείων, οι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια εντάσσονται στο σύνολο τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό 

της Α'/Βάθμιας εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός, ότι πολλοί πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν επιλεγεί για 

τη στελέχωση άλλων -εκτός Εκπαίδευσης -δημόσιων Υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, η μεγάλη 

«αγορά εργασίας» παραμένει η Α'/Βάθμια Εκπαίδευση. 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4589-2019-fek-13a-29-1-2019.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4589-2019-fek-13a-29-1-2019.html
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Στρατηγικοί στόχοι του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Οι στρατηγικοί στόχοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στα διαφορετικά επίπεδα 

σπουδών είναι: 

 

Σ1. Συνεχής αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και ενίσχυση των επιδόσεων των φοιτητών/τριών με 

επέκταση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στον τομέα παροχής προγράμματος σπουδών με 

εναλλακτικές μορφές μάθησης. 

 

Σ2. Υποστήριξη του ερευνητικού έργου και ερευνητικού δυναμικού και προβολή του ερευνητικού έργου. 

 

Σ3. Υποστήριξη της Διεθνοποιημένης και Διεθνούς διάστασης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου 

του Τμήματος. 

 

Σ4. Ενίσχυση των υποστηρικτικών υπηρεσιών φοιτητών/τριών και πτυχιούχων του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών. 

 

Σ5. Ενίσχυση της συμβολής του Τμήματος στην κοινωνία.  

 

Σ6. Βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών οργάνωσης και λειτουργίας του ανθρώπινου 

δυναμικού του Τμήματος. 

 

 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΤΔΕ έχει στόχο να παρέχει τις βάσεις και τη μέθοδο που χρειάζεται ο 

σύγχρονος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κύρια γνωστικά αντικείμενα των 

ανθρωπιστικών, κοινωνικών και θετικών επιστημών. Καλύπτει όλο το φάσμα των επιστημών της αγωγής, 

από την παιδαγωγική θεωρία και τις θεωρίες μάθησης, έως την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και την 

κλινική και γνωστική ψυχολογία. Καλύπτει, επίσης, τις ανθρωπιστικές, τις κοινωνικές και τις θετικές 

επιστήμες, δίνοντας, όμως, έμφαση σε εκείνα τα γνωστικά πεδία που επικεντρώνονται στο λεγόμενο 

"διδακτικό μετασχηματισμό" των επιστημονικών γνώσεων, δηλαδή στη μετατροπή τους σε αντικείμενα 

του σχολικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. (Διδακτική της Γλώσσας, Διδακτική των 

Μαθηματικών, Διδακτική της Φυσικής, Διδακτική της Ιστορίας). 

Η παραγωγή υψηλού επιπέδου αποφοίτων ήταν ο ύψιστος στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών από τον αρχικό του σχεδιασμό (κατά τον οποίο ελήφθη υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών
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αντίστοιχων Τμημάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού). Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται επί σειρά 

ετών με συνεχόμενα αυξανόμενη δυσκολία, λόγω της στατιστικά μειούμενης ποιότητας των εισερχόμενων 

φοιτητών και φοιτητριών. Οι συχνές αναθεωρήσεις του ΠΠΣ, έχουν σαν στόχο αφενός την αναστροφή της 

τάσης αυτής με την προσέλκυση φοιτητών υψηλότερου επιπέδου, αφετέρου την κάλυψη κενών στις 

απαιτούμενες βασικές γνώσεις/ικανότητες των φοιτητών κατά το πρώτο έτος σπουδών. Το Τμήμα έχει 

έναν ιδιαίτερα εργαστηριακό χαρακτήρα, πράγμα που διατηρεί συνεχή και καθημερινή την επαφή και 

παρουσία των φοιτητών και φοιτητριών στους χώρους του Τμήματος. 

 

Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η συνέχιση της παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που βασίζεται 

σε διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις στα περισσότερα μαθήματα, μεγάλο αριθμό μαθημάτων στις νέες 

τεχνολογίες και τις εφαρμογές της πληροφορικής στην εκπαίδευση, ασκήσεις πεδίου, Πρακτική Άσκηση, 

συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus (φοίτηση για ένα εξάμηνο σε Πανεπιστήμιο Ευρωπαϊκής χώρας) και 

εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. 

 

Ανταποκρινόμενο στις προτάσεις των αξιολογητών της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος και με 

βασικό στόχο τη βέλτιστη ανταπόκριση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα νέα επιστημονικά και κοινωνικά 

δεδομένα, το Τμήμα προχώρησε σε αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών το ακαδημαϊκό 

έτος 2013-14 και η έναρξη της εφαρμογής του νέου ΠΠΣ έγινε το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Ένας από τους 

βασικούς στόχους αυτής της αναμόρφωσης ήταν και ο περιορισμός του αριθμού των μαθημάτων για τη λήψη 

πτυχίου, μετά και από σχετική επισήμανση των εξωτερικών αξιολογητών. Ένα άλλο αποτέλεσμα των 

αναθεωρήσεων του ΠΠΣ είναι ότι από το 2014-2015 το Τμήμα προσφέρει μαθήματα στην Αγγλική 

γλώσσα (10 μαθήματα το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019) με σκοπό την εξυπηρέτηση των εισερχόμενων 

φοιτητών Erasmus. Επιπλέον, κατά περίπτωση προβλέπεται η ιδιαίτερη διδασκαλία φοιτητών Erasmus 

στην Αγγλική στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του διδακτικού 

προσωπικού.  

 

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
     
Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργούν τα πιο κάτω 5 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

1. Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών 

2. Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Διιδρυματικό) 

3. Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης & Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Διατμηματικό) 

4. Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή 

5. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης (Διιδρυματικό) 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση Νέων 

τεχνολογιών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

οργανώθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Από το 2018-2019, το πρόγραμμα έχει 

αναμορφωθεί, και η λειτουργία του διέπεται από την υπ’ αρίθμ. 5732/02.07.2018 και ΦΕΚ Β΄ 

3245/08.08.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.pre.aegean.gr). Το 

http://www.pre.aegean.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%87%CF%81/
http://www.pre.aegean.gr/%CF%80%CE%BC%CF%83-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%B5/
http://www.pre.aegean.gr/%ce%b4-%cf%80-%ce%bc-%cf%83-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4/
http://www.pre.aegean.gr/%cf%80-%ce%bc-%cf%83-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%b3/
http://www.pre.aegean.gr/%ce%b4-%cf%80-%ce%bc-%cf%83-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9/
http://www.pre.aegean.gr/
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συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της 

Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών και πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

Επάρκειας (παρ. 1β, άρθρ. 111 του Ν.4547/2018 - ΦΕΚ A΄ 102/02.06.2018). Το Πρόγραμμα απευθύνεται 

σε όλους τους επαγγελματίες, που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση ή την επαγγελματική 

κατάρτιση και επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών 

(http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu). Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, να σημειωθεί ότι επί 

τέσσερα συναπτά έτη πραγματοποιούνται: α)  θεματικές επιστημονικές ημερίδες, β) εκδίδονται 

ηλεκτρονικά πρακτικά (http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/meetings-conferences/1st-meeting-2016/) και 

γ) έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί εννέα σεμινάρια συγγραφής  διπλωματικών διατριβών. 

Το Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Πολιτική 

Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη”, το οποίο  ιδρύθηκε το 2015 (ΦΕΚ 1338/τ. Β´/02-07-

2015, όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 1028/τ.Β’/13-04-2016 και επανιδρύθηκε ΦΕΚ 2969/τ. 

Β’/24-07-2018). Υλοποιείται με τη συνεργασία τριών τμημάτων: 

• Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών 

• Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου 

• Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Ο απονεμόμενος τίτλος είναι: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πολιτική Ανώτατης 

Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη». Απευθύνεται, αφενός σε πτυχιούχους διαφόρων ειδικοτήτων 

που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο προκειμένου είτε να 

ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία συνεχίζοντας για διδακτορικές σπουδές με 

ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές είτε να αποκτήσουν συναφείς προοπτικές απασχόλησης ως 

επαγγελματίες του χώρου. Αφετέρου σε επαγγελματίες του χώρου (διοικητικά ή και επιστημονικά 

στελέχη που δραστηριοποιούνται σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή σε φορείς σχετικούς με την 

ανώτατη εκπαίδευση, όπως π.χ. ΑΔΙΠ, ΕΣΥΠ, αλλά και Υπουργείο Παιδείας) που ενδιαφέρονται 

να αποκτήσουν και θεωρητικές βάσεις σε θέματα πολιτικής ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και εν 

γένει να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και τις γνώσεις τους σε ό,τι αφορά τις σύγχρονες τάσεις, 

εξελίξεις και προοπτικές στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και 

διεθνώς (https://mahep-upatras.gr/).  

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

οργανώνουν και λειτουργούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) (ΦΕΚ ίδρυσης 2885/19.07.2018 τ. Β΄), το οποίο απονέμει 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στην «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης 

γλώσσας». Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάλυση και η διδασκαλία της γλώσσας ως πρώτης, 

δεύτερης/ ξένης. Σκοπός του είναι η εμβάθυνση σε ποικιλία ζητημάτων που αφορούν τη γλωσσική 

ανάλυση και η παροχή τεχνογνωσίας για τη διδασκαλία της πρώτης, δεύτερης/ ξένης ή γλώσσας 

κληρονομιάς. Αξιοποιεί τη γνώση γύρω από την ανάλυση, την αντιπαραβολή των γλωσσών, τη 

διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, τη γλωσσική πολυμορφία, τη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας 

και στοχεύει στην παροχή θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

με επίκεντρο τη γλωσσική διδασκαλία (http://www.pre.aegean.gr/). 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και 

λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 

τίτλο «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 

(ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α΄), όπως ισχύει σήμερα ( http://www.pre.aegean.gr/pms-misedu). 

http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu
http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/meetings-conferences/1st-meeting-2016/
https://mahep-upatras.gr/
http://www.pre.aegean.gr/pms-misedu
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Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση 

επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και η έρευνα στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση με εμβάθυνση 

σε μοντέλα και πρακτικές παρέμβασης. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. επιδιώκει να προσφέρει τη 

δυνατότητα σε επιστήμονες να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να 

ανταποκριθούν επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις της σύγχρονης συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει τις πλέον καινοτόμες θεωρητικές, ερευνητικές και διδακτικές 

προσεγγίσεις για έναν σύγχρονο κλάδο της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής. Εστιάζει στην ανάλυση 

εκπαιδευτικών ζητημάτων, που προάγουν την Ειδική Αγωγή, και έχει ερευνητικό και 

επαγγελματικό χαρακτήρα. Συνάμα, πιστοποιεί ερευνητικές και επαγγελματικές ικανότητες 

εκπαιδευτών/τριών παιδιών και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

(ε.ε.α./α.).  

Τέλος, τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Αιγαίου αντίστοιχα,  οργανώνουν και λειτουργούν το 

ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) (ΦΕΚ 

Ίδρυσης 4156/21.09.2018 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Σπουδών 5317/27.11.2018), το οποίο 

απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών με τίτλο: «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής 

(online) Εκπαίδευσης» (“Instructional Design for Online Distance Education”). Με την 

ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης. 

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Εκπαιδευτικός 

Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» είναι η εμβάθυνση στις επιστήμες της 

εκπαίδευσης, στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, στις τεχνολογίες μάθησης και η ανάπτυξη 

διαδικτυακών μαθημάτων με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης καθώς επίσης και των 

διαδικτυακών εφαρμογών που υποστηρίζονται από κινητές συσκευές για την τυπική και μη τυπική 

εκπαίδευση. Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: (1) πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών των 

Ελληνικών Πανεπιστημίων (2) πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου 

(3) πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένων ανώτατων τριτοβάθμιων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.primedu.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/koino-

diidrymatiko-pms-ekpaideytikos-sxediasmos-diadiktyakis-online-ekpaideyshs.html ). 

 

Διδακτορικές Σπουδές 
 

Το Τμήμα προσφέρει από την ίδρυσή του διδακτορικές σπουδές (http://www.pre.aegean.gr/wp-

content/uploads). Ας σημειωθεί ότι επί τέσσερα συναπτά έτη πραγματοποιούνται: α)  ημερίδες 

υποψηφίων διδακτόρων και β) εκδίδονται ηλεκτρονικά πρακτικά (https://www.e-nomothesia.gr/kat-

ekpaideuse/nomos-4589-2019-fek-13a-29-1-2019.html). Η διδακτορική έρευνα εντάσσεται πλήρως στην 

ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος, και συχνά αποτελεί μέρος χρηματοδοτούμενων 

ανταγωνιστικών προγραμμάτων, γεγονός που αφενός ενισχύει την καινοτομία της διδακτορικής διατριβής, 

αφετέρου εξασφαλίζει αμοιβές στους υποψηφίους διδάκτορες, που τους επιτρέπουν να αφιερωθούν 

απρόσκοπτοι στην έρευνα. Αρκετοί από τους διδάκτορες του Τμήματος εργάζονται ήδη με μεγάλη 

επιτυχία σε ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς ή διαχειριστικούς φορείς. 

http://www.primedu.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/koino-diidrymatiko-pms-ekpaideytikos-sxediasmos-diadiktyakis-online-ekpaideyshs.html
http://www.primedu.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/koino-diidrymatiko-pms-ekpaideytikos-sxediasmos-diadiktyakis-online-ekpaideyshs.html
http://www.pre.aegean.gr/wp-content/uploads
http://www.pre.aegean.gr/wp-content/uploads
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4589-2019-fek-13a-29-1-2019.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4589-2019-fek-13a-29-1-2019.html
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Στο σχεδιασμό του Τμήματος είναι αρχικά η επιδίωξη συνεπίβλεψης αριθμού διδακτορικών εργασιών με 

Ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού με συναφή αντικείμενα και αργότερα η επιδίωξη της 

διοργάνωσης κοινού διδακτορικού προγράμματος με αντικείμενο σχετικό με την εφαρμογή σύγχρονων 

προσεγγίσεων βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση, λόγω αδυναμίας στην παρούσα φάση 

υποστήριξης μιας τέτοιας εξέλιξης από το ελληνικό νομικό πλαίσιο που διέπει την Ανώτατη Εκπαίδευση 

στη χώρα μας.  

 

Στο μακρόχρονο σχεδιασμό του Τμήματος στόχος είναι η ενίσχυση της διεθνούς απήχησης των 

Διδακτορικών Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα, μέσω της συμμετοχής σε υπερεθνικές εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές συνεργασίες. Ο σχεδιασμός για την περαιτέρω ενίσχυση της απήχησης των 

διδακτορικών μας περιλαμβάνει την πλήρη συμμετοχή σε Κοινά Διακρατικά Διδακτορικά Προγράμματα, 

εξέλιξη που θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστημίων», εφόσον και όταν το επιτρέψει το συνεχώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο νομικό 

πλαίσιο.  

 

Ερευνητικές Δραστηριότητες 
 

Οι ερευνητικές επιδόσεις του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος είναι 

αξιοσημείωτες, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αναφορές που υποβάλλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη 

ΜΟΔΙΠ. Η εικόνα της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών του Τμήματος, και γενικά της παραγωγής 

και αναγνώρισης του επιστημονικού έργου, αποτυπώνεται στα στοιχεία που υποβάλλει το Τμήμα στο 

ΟΠΕΣΠ της ΑΔΙΠ. 

Στο Τμήμα έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν και Εργαστήρια που εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες 

εσωτερικές ανάγκες του Τμήματος. Αποστολή των Εργαστηρίων αυτών είναι η κάλυψη σε προπτυχιακό 

και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος σε θέματα που σχετίζονται με τα 

αντικείμενα των Εργαστηρίων, η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της 

ημεδαπής και αλλοδαπής και η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριάσεων, διαλέξεων και η 

πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.  

Με τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος, τα οποία έχουν να επιδείξουν ιδιαίτερα εκτεταμένο έργο 

στα θεματικά πεδία τους στον ελλαδικό χώρο, το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί ένα 

αξιοζήλευτο κέντρο έρευνας και εφαρμογών της στη διδακτική πράξη. Το εύρος των επιστημονικών 

πεδίων που θεραπεύει το Τμήμα και η ποιότητα του παραγόμενου έργου έχουν συμβάλλει στην 

ερευνητική καταξίωσή του. Μέλη του διδακτικού προσωπικού δημοσιεύουν τακτικά σε διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης.  

Τα παραπάνω σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος 

σχετίζονται με τη στρατηγική έρευνας που έχει υιοθετήσει το Τμήμα. Η στρατηγική αυτή επιδιώκει την 

παραγωγή έρευνας που προσφέρει νέα γνώση και χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και συνέργειες.  

Οι άξονες της στρατηγικής έρευνας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι οι παρακάτω:  
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(α) Ενίσχυση των συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα στο εσωτερικό και το εξωτερικό και δημιουργία 

ερευνητικών εστιών, που θα έχουν ως βάση τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος.  

(β) Έμφαση στη διοργάνωση διεθνών και πανελληνίων συνεδρίων και εκδηλώσεων διάχυσης 

επιστημονικού πολιτισμού.  

(γ) Ανάπτυξη ενός ευνοϊκού κλίματος για την έρευνα, με παράλληλη βελτίωση των υποδομών και των 

πόρων.  

(δ) Έμφαση στην ενίσχυση της ψηφιακής ερευνητικής δραστηριότητας και περαιτέρω διάχυση των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

(ε) Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ερευνητικού έργου και διεύρυνση των ερευνητικών 

προσπαθειών στο σύνολο των γνωστικών και διεπιστημονικών αντικειμένων που θεραπεύει το διδακτικό 

και ερευνητικό προσωπικό.  

(στ) Προσέλκυση προσωπικού διεθνούς κύρους, σε νέα αντικείμενα  (π.χ. μέσω κινητικότητας).  

(ζ) Εφαρμογή διαδικασιών Mentoring σε νέους διδάσκοντες.  

(η) Στόχευση δημοσιεύσεων σε περιοδικά με υψηλή απήχηση.  

(θ) Θεσμοθέτηση διαδικασίας αξιολόγησης peer review ως προς τη διδασκαλία και την έρευνα. 

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος ήδη είναι σημαντικές, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπ’ όψη ο μικρός 

αριθμός μελών ΔΕΠ και, συνεπώς, η αυξημένη σχετική επιβάρυνση στο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες κινούνται σε δύο βασικούς άξονες: (α) Συμμετοχή σε μεγάλα εθνικά και 

διεθνή ερευνητικά προγράμματα και (β) εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων τοπικής εμβέλειας. Η 

σημασία των δύο αυτών κατηγοριών είναι διακριτή. 

 

Η επιδίωξη της συμμετοχής του ΠΤΔΕ σε μεγάλα διεθνή ερευνητικά προγράμματα είναι αυτονόητος 

στρατηγικός στόχος. Τα μεγάλα ερευνητικά προγράμματα (διεθνή και εθνικά) συμβάλλουν στην 

παραγωγή νέας/καινοτόμου επιστημονικής γνώσης και την παρουσία του Τμήματος στην διεθνή 

βιβλιογραφία και χώρο. Επιπλέον, η επιδίωξη της συνεργασίας με Διεθνείς Οργανισμούς, θα ανοίξει 

νέους ορίζοντες για το Τμήμα, θα αυξήσει το κύρος του και θα δώσει ευκαιρίες για νέες συνεργασίες 

στην έρευνα και την  εκπαίδευση. 

 

Τα τοπικά προγράμματα στηρίζονται στους περιορισμένους πόρους της τοπικής κοινωνίας. Η αναδοχή 

τους όμως από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμβάλλει σημαντικά στην τοπική ανάπτυξη και παραμένει 

στρατηγικός στόχος του Τμήματος, λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και του επιστημονικού, 

αναπτυξιακού χαρακτήρα τους σε τοπικό επίπεδο. Τα έργα συμβάλλουν στην σύσφιξη των σχέσεων 

Πανεπιστημίου – τοπικής κοινωνίας, σημαντικό στοιχείο για τη γενικότερη αποδοχή/κύρος του ΠΑ στην 

τοπική κοινωνία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τοπικά 
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ερευνητικά προγράμματα αποτελούν ιδανικό “σχολείο” για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές /-τριες, με την συμμετοχή και εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών τους.  

 

 

Στρατηγικές συνεργασίες 
 

Αναφορικά με τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού, το Τμήμα 

συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μόνιμη και συγκεκριμένη βάση για την 

ουσιαστικότερη κατάρτιση των φοιτητών/τριών - υποψηφίων εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτής της 

συνεργασίας προσφέρονται δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα: α. Δια ζώσης σε εκπαιδευτικούς της Ρόδου 

και β. Εξ αποστάσεως, μέσω e-Learning, σε 1600 εκπαιδευτικούς. 

Επίσης, το Τμήμα έχει υπό την επίβλεψή του τα Πειραματικά Σχολεία της Ρόδου. Επιπλέον, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος ΕΣΠΑ έχει αναπτυχθεί στενή συνεργασία και με κοινωνικούς φορείς της τοπικής 

κοινότητας. Συγκεκριμένα, σε τοπικό επίπεδο το Τμήμα  συμμετέχει ενεργά στο Μνημόνιο  Συνεργασίας της 

Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. 

Επιπρόσθετα, σε τοπικό επίπεδο το Τμήμα έχει συνάψει Μνημόνια συνεργασίας 

• με τον Δήμο Ρόδου,  

• με το ιδιωτικό σχολείο της Ρόδου Ροδίων Παιδεία και  

• με τα Πειραματικά σχολεία της Ρόδου.  

 

Το Τμήμα συνεργάζεται, επίσης, με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.  Οι συνεργασίες αυτές είναι 

κυρίως αποτέλεσμα των προσωπικών ενεργειών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Ειδικότερα, έχουν 

αναπτυχθεί συνεργασίες με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια: (α) University of Toronto, Canada, (β) York 

University, Canada, (γ) Queensland University of Technology, Australia, (γ) University of Charles Darwin, 

Australia, (δ) Universität Duisburg-Essen, Germany, (ε) Universität zu Köln, Germany, (στ) Gutenberg  

Universität Mainz, Germany, (ζ) City University New York (CUNY), ΗΠΑ, (η) Yale University, ΗΠΑ, (θ) 

Harvard University, ΗΠΑ, (ι) Ohio State University, ΗΠΑ, (κ) University of Illinois at Urbana-Champaign, 

ΗΠΑ, (λ) Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος, (μ) Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, (ν) University of Naples, 

Italy,  (ξ) University of Strasbourg, France, (ο) Center for European Languages, Austria, (π) Ryerson 

University, Canada.   

 

Επίσης, το Τμήμα έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος. Το Τμήμα 

επιπλέον συμμετέχει ενεργά στο Μνημόνιο  Συνεργασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών με την 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.  

 

Ωστόσο, παρά τις παραπάνω συνεργασίες, η συμμετοχή διδασκόντων συναδέλφων από το εξωτερικό ή άλλα 

Πανεπιστήμια του εσωτερικού, στο ΠΠΣ του Τμήματός μας, είναι ιδιαίτερα περιορισμένη έως ανύπαρκτη 

για οικονομικούς λόγους. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, διαμονής 

και εργασίας τους.  

Η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού, μέσα από δυνατότητες, όπως οι εκπαιδευτικές άδειες και τα 

προγράμματα ανταλλαγών, κρίνεται ικανοποιητική, στο βαθμό που τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν σε διεθνή 
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συνέδρια και αναπτύσσουν ερευνητικές συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού.  
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3. SWOT Ανάλυση ΠΤΔΕ  
 

Ισχυρά Σημεία ΠΤΔΕ (Strengths) 
 

Το ΠΤΔΕ έχει σειρά ισχυρών σημείων, που ενισχύουν τη θέση του στον Ελληνικό Χάρτη των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων  της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία παρουσιάζονται πιο κάτω: 

• Σε σύγκριση µε τα τρία ΠΤΔΕ του εσωτερικού, με τα οποία πραγματοποιήθηκε συγκριτική 

αξιολόγηση, το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του ΠΤΔΕ του Αιγαίου είναι  η οργάνωση και 

προσφορά μαθημάτων ειδίκευσης (Πρακτικές Ασκήσεις) στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του 

δημοτικού σχολείου που θα διδάξουν οι απόφοιτοι/ες του Τμήματός μας. Τα μαθήματα 

ειδίκευσης του ΠΤΔΕ του Αιγαίου είναι οργανωμένα σε τέσσερις φάσεις (Γενική Φάση, Α’, Β’ 

και Γ’ φάση). Ξεκινούν με την έναρξη των σπουδών στο Τμήμα (Γενική Φάση) και 

ολοκληρώνονται στο όγδοο εξάμηνο σπουδών με τις Πρακτικές Ασκήσεις Γ’ φάσης των 

επιμέρους γνωστικών αντικειμένων (ειδικών διδακτικών) (Παράρτημα Β.10.10). 

• Σύγχρονο, διεπιστημονικό γνωστικό αντικείμενο. 

• Ιδιαίτερα ποιοτικές, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. 

• Ενισχυμένος εργαστηριακός χαρακτήρας. 

• Αυξημένη παρουσία και εμπλοκή των φοιτητών και φοιτητριών, αλλά και αποφοίτων. 

• Ερευνητική εστίαση σε ιδιαίτερα σύγχρονα αντικείμενα. 

• Συμμετοχή του Τμήματος μέσω του Προέδρου του στην Προεδρεία της Συνόδου των Προέδρων 

και Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών.  

• Κατάρτιση των αποφοίτων στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μέσω 

εργαστηριακών τεχνικών, καθώς και στις εφαρμογές της πληροφορικής στην εκπαίδευση. 

• Επιτυχής ανταπόκριση ή επίδειξη αξιοπιστίας του ΠΤΔΕ στις σχέσεις με την Περιφέρεια και 

τους τοπικούς φορείς του Νότιου Αιγαίου.  
• Αύξηση των απαιτήσεων συνεχούς παρουσίας των φοιτητών στα μαθήματα με ανάθεση 

εργασιών και εργαστηριακών/φροντιστηριακών ασκήσεων.  

• Προβολή του ερευνητικού έργου στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. 

• Προβολή του ερευνητικού έργου του Τμήματος σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 

• Ενδυνάμωση της ελκυστικότητας του ΠΠΣ του Τμήματος  με την προσθήκη μαθημάτων και 

σεμιναρίων σε διεθνή γλώσσα.  

• Διοργάνωση διαλέξεων / Ομιλιών μελών του Τμήματος σε εκπαιδευτικούς και γονείς. 

• Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων με αποδέκτες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

• Πραγματοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με αποδέκτες εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με 

την εκπαίδευση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.  

• Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία του Νομού Δωδεκανήσου με τη 

συμμετοχή μελών του Τμήματος και φοιτητών. 

 

 

Αδυναμίες ΠΤΔΕ (Weaknesses) 
 

Οι αδυναμίες του ΠΤΔΕ σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις γενικότερες αδυναμίες του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου και το γενικότερο σχεδιασμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης και παρατίθενται πιο κάτω: 
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• Η αδυναμία του ΠΠΣ του Τμήματός μας συγκριτικά με τα τρία ΠΤΔΕ του εσωτερικού, με τα 

οποία πραγματοποιήθηκε συγκριτική αξιολόγηση, εντοπίζεται στην απουσία υποχρεωτικού 

μαθήματος εκπαιδευτικής έρευνας, η ένταξη του οποίου, όμως, στο ΠΠΣ τελεί υπό την 

προϋπόθεση της δυνατότητας του Τμήματος για προκήρυξη νέων θέσεων μελών ΔΕΠ (Παράρτημα 

Β.10.10). Παρά ταύτα, η κάλυψη της διδασκαλίας του μαθήματος της «Μεθοδολογίας της 

Εκπαιδευτικής Έρευνας» γίνεται με την προσφορά μαθημάτων έρευνας σε συγκεκριμένα γνωστικά 

αντικείμενα (ειδική αγωγή, περιβαλλοντική εκπαίδευση, λαογραφία, λογοτεχνία, γλωσσολογία, 

κοινωνιολογία) από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Συγκεκριμένα, τα τρία τελευταία ακαδημαϊκά έτη 

είχαμε το 2016-17 επτά, το 2017-18 οκτώ και το 2018-19 τέσσερα επιλεγόμενα μαθήματα έρευνας 

στο Πρόγραμμα Σπουδών, τα οποία εξοικειώνουν τους φοιτητές/τριες µε την ερευνητική 

διαδικασία. Επιπλέον, η ΓΣ του Τμήματος έχει εντάξει στο ΠΠΣ τη διδασκαλία ενός νέου 

επιλεγόμενου μαθήματος εκπαιδευτικής έρευνας για την ανάλυση του παιδαγωγικού πεδίου με 

τίτλο:  “Παιδαγωγικές Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας Εκπαιδευτικών Πεδίων”. Πρόσφατα 

εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 11/23-01-2020 (θέμα 3.1) Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος η 

προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Έρευνα».  

• Μεγάλο μέσο κόστος φοίτησης, λόγω της απόστασης από την ηπειρωτική χώρα. 

• Χαμηλή βάση εισαγωγής. 

• Μεγάλη απόσταση που πρέπει να καλυφθεί (απαιτούμενο διδακτικό έργο) μεταξύ της ποιότητας 

των εισερχομένων φοιτητών /τριών και του στόχου ποιότητας των αποφοίτων. 

• Μεγάλη απόσταση από τα κέντρα των αποφάσεων. 

• Ιδιαίτερα επιβαρυμένη απασχόληση των διδασκόντων σε μη εκπαιδευτικά ή ερευνητικά 

καθήκοντα (γραφειοκρατικό ή διαχειριστικό φόρτο εργασίας). 

 

Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες, λιγότερο σημαντικές ενδογενείς αδυναμίες, που μπορούν πιο εύκολα να 

αντιμετωπιστούν: 

• Μεγάλος χρόνος φοίτησης. 

• Σχετικά πτωχός εξοπλισμός πεδίου (πράγμα που έχει επισημανθεί και στο ερωτηματολόγιο 

αποφοίτων του 2018-19). 

 

Ευκαιρίες ΠΤΔΕ (Οpportunities) 
 

Για το ΠΤΔΕ υπάρχουν οι παρακάτω ευκαιρίες που προσφέρουν προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη: 

• Εδραίωση του / της Συμβούλου Καθηγητή/τριας. 

• Επιβράβευση των αριστούχων φοιτητών/τριών με καθιέρωση παροχής βραβείων/υποτροφιών. 

• Δημιουργία αποθετηρίου πρακτικής άσκησης (καλές και καινοτόμες πρακτικές, πρακτικές υπό 

διερεύνηση). 

• Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου τμήματος (πτυχιακές εργασίες και εργασίες ανά μάθημα). 

• Ενίσχυση της οργάνωσης του ΚΕΔΙΒΙΜ, προσφορά & ανάδειξη καινοτόμων & ελκυστικών 

θεματικών και μεθόδων υλοποίησης πρόσφορων για ενήλικες. 
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• Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την ένταξη των εργαστηρίων του Τμήματος σε δίκτυα ερευνητικών 

εργαστηρίων (Networks of Excellence) σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

• Προβολή του ερευνητικού έργου του Τμήματος μέσω της δημιουργίας και διακίνησης εξαμηνιαίου 

διαδικτυακού newsletter. 

• Παροχή από τον ΕΛΚΕ κινήτρων στα μέλη ΔΕΠ για την ανάληψη έργων και αποτελεσματικότερη 

στήριξή τους από τις υπηρεσίες του Παν/μίου. 

• Ενίσχυση δράσεων ενημέρωσης και παρακίνησης φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα 

ERASMUS, δημιουργία ομάδας εθελοντών Erasmusstudents. 

• Συστηματική, οργανωμένη και πολύπλευρη προβολή σε διεθνές επίπεδο όλων των διαστάσεων του 

έργου και των δραστηριοτήτων του Τμήματος με διεθνές ενδιαφέρον. 

• Ενδυνάμωση ερευνητικών συνεργασιών με Ιδρύματα του εξωτερικού. 

• Ενημέρωση και κινητοποίηση φοιτητών/ριών με στόχο την αύξηση συναντήσεων με τον 

ακαδημαϊκό σύμβουλο. 

• Δημιουργία ομάδας φοιτητών εθελοντών ακαδημαϊκών συμβούλων. 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φοιτητών/τριών με στόχο την αύξηση του αριθμού των 

εθελοντών φοιτητών/τριών. 

• Ανάπτυξη διαδικασιών ενημέρωσης φοιτητών για δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, 

πέραν του Δημοτικού Σχολείου. 

• Δημιουργία δικτύου διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς-πολιτιστικούς φορείς και με 

εκπροσώπους των φορέων εκπόνησης της πρακτικής άσκησης. 

• Δημιουργία ομάδας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

• Διεξαγωγή έρευνας για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων. 

• Συνέχιση και διεύρυνση  διμερών συμφώνων συνεργασίας με Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. 

• Προσέλκυση Ευρωπαϊκών πόρων σε συνεργασία με Περιφέρειες, Δήμους και λοιπούς φορείς. 

• Συνεργασία για τον προσδιορισμό κρίσιμων/ζωτικών προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών 

• Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου για παρεμβάσεις σε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την 

τοπική αυτοδιοίκηση ή/και άλλους τοπικούς φορείς. 

• Συνέχιση της υποστήριξης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με χρηματοδότηση 

αναπτυξιακών έργων για προμήθεια νέου σύγχρονου εξοπλισμού και υποστήριξη των ερευνητικών 

προτάσεων μελέτης σύγχρονων εκπαιδευτικών θεμάτων. 

• Δημιουργία Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου και υπαγόμενων σε αυτό Ερευνητικών 

Ινστιτούτων, θα μπορούσε να απελευθερώσει δημιουργικές δυνατότητες νέων επιστημόνων 

(εφόσον το νομικό πλαίσιο λειτουργίας είναι περισσότερο φιλελεύθερο από το παρόν του ΕΛΚΕ) 

και συνεργατική ενίσχυση της έρευνας στο ΠΤΔΕ. 

• Ενισχυμένη εκπαιδευτική εξωστρέφεια σε Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό επίπεδο. 

• Ενισχυμένη εξωστρέφεια και μέσω διοργάνωσης Συνεδρίων, Ημερίδων κ.ά., ώστε να ενισχυθεί η 

θέση του Τμήματος στον ερευνητικό και εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας. Νέα Ευρωπαϊκά και 

Εθνικά Ερευνητικά Έργα. 

• Μείωση κόστους σπουδών μέσω αύξησης της παροχής φοιτητικών κλινών. 

 

Κίνδυνοι ΠΤΔΕ (Threats) 
 

• Η αναδιαμόρφωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας, η προσφορά μεγάλου αριθμού 
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φοιτητικών θέσεων στην Ηπειρωτική Χώρα μέσω πρόσφατου γιγαντισμού των κεντρικών και 

ηπειρωτικών Πανεπιστημίων. 

• Η μείωση της ελκυστικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου γενικότερα λόγω εξωγενών 

προβλημάτων (μεταναστευτικό, σχέσεις με γειτονικές χώρες, κλπ.). 

• Η αύξηση του κόστους σπουδών που επιφέρει αύξηση κόστους φοιτητικής στέγης λόγω 

εναλλακτικών χρήσεων καταλυμάτων (βλέπε ΜΚΟ, airbnb, κλπ). 

• Ως συνέπεια των παραπάνω: Αδυναμία εξεύρεσης προπτυχιακών φοιτητών 

• Συνέχιση της μεγάλης ενασχόλησης των μελών ΔΕΠ του Τμήματος με διαχειριστικά καθήκοντα. 

• Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (Ν.4659/2020, άρθρο 50) για τη διακρίβωση των προσόντων 

του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την οποία εξισώνονται 

τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κολεγίων με αυτά των αποφοίτων 

πανεπιστημιακών Τμημάτων. 

 


