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Θέμα: Απολογισμός πεπραγμένων Προεδρίας 2013-2014

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι!
Μετά από ένα χρόνο θητείας στο αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος
που μου αναθέσατε τον περασμένο Ιούνιο, έρχομαι σήμερα να καταθέσω
στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό δράσης και πεπραγμένων της θητείας
μου για το χρονικό διάστημα της περιόδου « Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2014».
Ένα χρόνο μετά από την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Πρόεδρος
του Π.Τ.Ν., αισθάνομαι ότι με τη συλλογική μας δουλειά το Τμήμα έχει
κάνει ένα αξιοπρόσεχτο ποιοτικό άλμα ως προς τις δράσεις που έχει εντάξει
στον προγραμματισμό του.

Αγαπητοί Συνάδελφοι!
Μετά την εκλογή μου σας είχα διαβεβαιώσει ότι θα τηρήσω με συνέπεια
τις υποσχέσεις που έδωσα. Σήμερα έρχομαι να σας ενημερώσω συνοπτικά
για το έργο που πραγματοποιήθηκε σε αυτό το διάστημα. Αμέσως μόλις
ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Πρόεδρος του Τμήματος είχα να
αντιμετωπίσω σοβαρά ζητήματα τα οποία ωστόσο απαιτούσαν άμεση λύση.
Συγκεκριμένα, θεωρώ ότι σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία τόσο για τη
χώρα μας, όσο και το ελληνικό Πανεπιστήμιο τα σημαντικά και καίρια
ζητήματα που αντιμετωπίσαμε ως Τμήμα ήταν
 η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος,
 η δημιουργία νέας ιστοσελίδας του Τμήματος,
 η σύνταξη, διόρθωση και εκτύπωση του Οδηγού Σπουδών στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα,
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, ΤΚ 45110, ΙΩΆΝΝΙΝΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Αν. Καθηγήτρια
Τηλ.: 0030 26510 05700/5884, Fax: 0030 26510 05831
Κιν.: 0030 6979158762
E-mail: marisak@uoi.gr,
Website: http://earlychildhoodpedagogy.gr

 η διεξαγωγή των εξετάσεων για τις κατατάξεις πτυχιούχων στο
Τμήμα,
 ο εξοπλισμός των αιθουσών του Τμήματος,
 ο εξοπλισμός της αίθουσας Συνεδριάσεων,
 η εκλογή διευθυντών στα Εργαστήρια του Τμήματος
 και το σημαντικότερο από όλα η οργάνωση του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών για πρώτη φορά στην ιστορία του
Τμήματος, στην «Προσχολική Εκπαίδευση» με έξι ειδικεύσειςκατευθύνσεις.

Συνοπτικά στο πλαίσιο της προεδρίας μου κατά την ακαδημαϊκή χρονιά που
πέρασε ολοκληρώθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

Διοικητικός τομέας του Τμήματος
 Διεκδίκηση και διασφάλιση (σε συνεννόηση με την Πρυτανεία) της
επαρκούς οργάνωσης & στελέχωσης της Γραμματείας του Τμήματος
(3 στελέχη) παρά τα προβλήματα που προέκυψαν από τη
διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου και την εναλλαγή
Γραμματέων.
 Ενεργοποίηση των Επιτροπών του Τμήματος αν και εδώ χρειάζεται
περισσότερη προσπάθεια και συντονισμό.
 Διασφάλιση εύρυθμης διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος με
Γενικές Συνελεύσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα λόγω των
συσσωρευμένων εκκρεμοτήτων. Προβλέπεται ως προς αυτό η
ομαλοποίηση της συχνότητάς των ΓΣ και η τήρηση του ακαδημαϊκού
ημερολογίου σε ότι αφορά τις τακτικές Συνελεύσεις.
 Στελέχωση των εργαστηρίων και ανάθεση νέων καθηκόντων σε μέλη
ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού. Το θέμα αυτό χρήζει περαιτέρω διευθέτησης λόγω και της
απουσίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των αναγκών
της Πρακτικής Άσκησης και του Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος.
 Διοργάνωση και Συμμετοχή του Τμήματος στη Σύνοδο Προέδρων και
Κοσμητόρων που φιλοξενήσαμε στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του
Πανεπιστημίου μας.
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 Συστηματική εκπροσώπηση του Τμήματος στην Κοσμητεία και στη
Σύγκλητο λόγω και των έκτακτων περιστάσεων που αντιμετώπισε το
πανεπιστήμιό μας τη χρονιά που πέρασε.
 Επιτυχής υλοποίηση της σε εκκρεμότητα Εσωτερικής Αξιολόγησης
του Τμήματος με την ανασύνταξη της ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης
Αξιολόγησης σύμφωνα με την Έκδοση 3.0 της ΑΔΙΠ.
 Επιτυχής ολοκλήρωση των διαδικασιών της Εξωτερικής
Αξιολόγησης του Τμήματος από εξωτερικούς αξιολογητές της ΑΔΙΠ.
Η κατάθεση μιας εμπεριστατωμένης έκθεσης από την ΑΔΙΠ περιείχε
ρεαλιστικές παρατηρήσεις και προτάσεις και αποτελεί βάση
μελλοντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο Τμήμα. Αμέσως μετά την
εξωτερική αξιολόγηση καταβάλλαμε κάθε
προσπάθεια και
υλοποιήσαμε κατά το δυνατόν αρκετά σημεία, ωστόσο μένουν ακόμη
ανοιχτά ζητήματα να διευθετηθούν.
Εκλογές μελών ΔΕΠ του Τμήματος
 Απρόσκοπτη δρομολόγηση όλων των προβλεπόμενων εκλογώνεξελίξεων-μονιμοποιήσεων των μελών ΔΕΠ.
 Διεκπεραίωση των Πρακτικών εξελίξεων-μονιμοποιήσεων εννέα
μελών ΔΕΠ από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.
 Ενεργοποίηση λιμναζόντων προκηρύξεων θέσεων

Υποδομές του Τμήματος
 Αποκατάσταση ασύρματου δικτύου σε όλους τους χώρους του
Τμήματος δωρεάν για καθηγητές, υπαλλήλους και φοιτητές.
 Εξοπλισμός της αίθουσας Συνεδριάσεων για πλήρη ηλεκτρονική
καταγραφή των Πρακτικών και πιστοποίηση από τα δίκτυα ως
επίσημη αίθουσα τηλεδιάσκεψης , προτζέκτορας και οθόνη προβολής.
 Εγκατάσταση εξοπλισμού του κεντρικού αμφιθεάτρου για πλήρη
υποστήριξη τηλε-συνεδρίων.
 Εξοπλισμός των αιθουσών 1,2,3,4 (ισόγειο και 2ος όροφος) με
προτζέκτορες οροφής.
 Επισκευές χρονιζόντων ζημιών στο κτήριο του Τμήματος και
εξωραϊσμός.
 Δημιουργία νέας ιστοσελίδας του Τμήματος με την βοήθεια δύο
υποψηφίων διδακτόρων μου (του κ. Τζήμα και …..), συνδεδεμένης με
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τα δίκτυα του Πανεπιστημίου. Συνεχής υποστήριξή της με υλικό και
ανακοινώσεις, ώστε να αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο ενημέρωσης
και υπηρεσιών για καθηγητές και φοιτητές. Η ενημέρωση της σελίδας
ωστόσο θα πρέπει να συνδεθεί πιο οργανικά με το ίδιο το Τμήμα και
τη Γραμματεία.

Σπουδές & Φοίτηση
 Διοργάνωση Εκδήλωσης-Ημερίδας υποδοχής των πρωτοετών
φοιτητών του Τμήματος για πρώτη φορά με πλήρες πρόγραμμα και
ενημέρωση για τη ζωή στο Τμήμα και στο Πανεπιστήμιο. Η υποδοχή
των πρωτοετών έχει πια καθιερωθεί στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του
Τμήματος για τις 15/10 κάθε έτους. Εκκρεμεί η ενεργέστερη
συμμετοχή των αποφοίτων μας σε ρόλο μεντόρων για τους νέους
φοιτητές μας.
 Ημερολογιακή ομαλοποίηση όλων των Τελετών Αποφοίτησης με τη
βοήθεια της Γραμματείας του Τμήματος.
 Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών όπως
προβλεπόταν με την συμπληρωματική λειτουργία των ανοιχτών
μαθημάτων στα οποία πρέπει να συμβάλει το σύνολο των μελών ΔΕΠ.
 Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα
με τις προτάσεις των εξωτερικών αξιολογητών και με στόχο
σύγχρονες προσεγγίσεις για ποιοτικότερη Προσχολική Εκπαίδευση.
 Παρακολούθηση του προγράμματος Υποψηφίων Διδακτόρων και
ανατροφοδότηση αυτών. (π.χ. ημερίδες υπ. Διδακτόρων, εκθέσεις
προόδου στο πλαίσιο της Συνέλευσης του Τμήματος, διαγραφή
ανενεργών φοιτητών).
 Επιτυχής υλοποίηση της Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης για τους
φοιτητές, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ.
 Συμμετοχή του Τμήματος σε Προγράμματα ERASMUS +
 Έγκριση του 1ου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην
ιστορία του Τμήματος στην «Προσχολική Εκπαίδευση» με έξι
ειδικεύσεις (ΦΕΚ 2100,τ.Β΄/31.07.2014). Επίκειται η έναρξή του από
το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15.
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Διδακτικό Έργο
 Τήρηση του διδακτικού ωραρίου και της παιδαγωγικής δεοντολογίας αν και εδώ υπάρχει χώρος βελτίωσης για την ποιοτικότερη
εκπαίδευση των φοιτητών μας.

Ερευνητικές Δραστηριότητες
 Προκήρυξη θέσεων τεσσάρων Διευθυντών των ερευνητικών
Εργαστηρίων και ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το νόμο
διαδικασίας.
 Διοργάνωση με επιτυχία δύο συνεδρίων στο Τμήμα (Διεθνές
Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής & Πανελλήνιο Συνέδριο
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης) με αποτέλεσμα την διεθνή του
προβολή και την ερευνητική καταξίωση.
 Ερευνητική εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στο πλαίσιο της
Πρακτικής Άσκησης.
 Αναβάθμιση της Επιστημονικής Επετηρίδας με τη σύμπραξη του ΕΚΤ
και δημοσίευση του τόμου 2013.
 Συμμετοχή του Τμήματος σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Σύνδεση με την κοινωνία


Διοργάνωση και συμμετοχή του Τμήματος σε Ημερίδες και
κοινωνικές εκδηλώσεις με διάφορους φορείς όπως η Περιφέρεια, ο
Δήμος Ιωαννιτών, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης κ.α.
 Προγραμματισμός του Πανεπιστημίου Παιδιών για τα μικρά παιδιά
της πόλης των Ιωαννίνων.
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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
Κλείνοντας αυτόν τον σύντομο απολογισμό της δράσης του 1ου χρόνου
της θητείας μου ως Προέδρου του Τμήματος, θέλω να ευχαριστήσω όλους
εσάς, μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, Διοικητικό προσωπικό και φοιτητές για τη
συμπαράσταση και τη συμβολή σας στη διοίκηση του Τμήματος. Θα ήθελα
να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Γραμματέα του Τμήματος κ. Έφη Μπέζα, η
οποία όλο αυτό το διάστημα το οποίο συνεργαστήκαμε επέδειξε υπηρεσιακή
ευσυνειδησία, ζήλο, εργατικότητα, υπευθυνότητα και συνέβαλε
αποφασιστικά στην καλή λειτουργία και εικόνα του Τμήματος μας. Θα ήταν
παράληψη να μην ευχαριστήσω ξεχωριστά την κ. Ελένη Γκότοβου και τον κ.
Γιάννη Σταμάτη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και για την
μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά για υψηλής ποιότητας
παροχής υπηρεσιών σε μέλη ΔΕΠ και φοιτητές του Τμήματός μας.
Επίσης, ως Πρόεδρος θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Κοσμήτορα της
Σχολής Επιστημών Αγωγής κ. Μικρόπουλο, διότι όλο αυτό το χρονικό
διάστημα ήταν πάντα δίπλα μας και συνέβαλλε αποφασιστικά στην πρόοδο
του Τμήματος.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου
μας που μας βοήθησαν αποφασιστικά σε όλους τους τομείς σε αυτήν τη
δύσκολη συγκυρία.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η θέση ευθύνης που μου αναθέσατε
προϋποθέτει συλλογικότητα, διαφάνεια, δεοντολογία και συνέπεια.
Το 1ο έτος της θητείας στόχευσε στην ομαλοποίηση όλων των
λειτουργιών του Τμήματος και σηματοδότησε μια ανοιχτή συμμετοχική
διαδικασία στον προγραμματισμό του.
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Βασικός πυλώνας και του 2ου έτους της θητείας, παραμένει η στρατηγική
για ποιοτική, ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Τμήματος, με βάση και τους άξονες
που είχα θέσει ζητώντας την υποστήριξή σας για τη θέση του Προέδρου. Οι
βασικοί αυτοί άξονες είναι α) η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η
δημιουργία μιας κουλτούρας συνεργασίας και συναπόφασης, β) η
ποιότητα των σπουδών & η έρευνα και γ) η εξωστρέφεια και η κοινωνική
προσφορά.
Με τη συνοπτική αυτή αναφορά θέλω να ευχαριστήσω τις επιτροπές και
τους συντονιστές για το έργο τους και να παροτρύνω για ποιοτικότερη
συνεργασία και αποτελεσματικότερη συνεισφορά όλων των μελών ΔΕΠ και
όλων των στελεχών του Τμήματός μας. Εύχομαι σε όλους μας δύναμη και
μια καλή και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά!!!

Με εκτίμηση,

Μαρία Σακελλαρίου
Πρόεδρος του Π.Τ.Ν.
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