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Ιωάννινα, 22.09.2015

Θέμα: Απολογισμός πεπραγμένων Προεδρίας 2014-2015

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι!
Μετά από δύο χρόνια θητείας στο αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος,
έρχομαι σήμερα να καταθέσω στη Γενική Συνέλευση τον 2ο Απολογισμό
δράσης και πεπραγμένων της θητείας μου για το χρονικό διάστημα της
περιόδου « Σεπτέμβριος 2014 - Σεπτέμβριος 2015».
Η συστηματική και συλλογική προσπάθεια που καταβάλαμε όλο αυτό το
χρονικό διάστημα, αισθάνομαι ότι έχει αλλάξει σημαντικά το ίδιο το Τμήμα
μας, αλλά και τη δημόσια εικόνα του, προσφέροντας πολύπλευρο διδακτικό,
επιστημονικό-ερευνητικό και κοινωνικό έργο.
Αγαπητοί Συνάδελφοι!
Ο μέχρι τώρα προγραμματισμός μας και η υλοποίησή του, ακολουθούν το
χρονοδιάγραμμα που είχα θέσει εξ αρχής, έστω και αν τα προβλήματα που
είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν και παραμένουν σοβαρά. Βιώνουμε μια
διαρκή οικονομική κρίση, αλλά και απαξίωση του δημόσιου Πανεπιστημίου,
με ελλιπέστατη χρηματοδότηση και θεσμικές αμφιθυμίες που δυσχεραίνουν
το έργο μας. Ωστόσο, όλες μας οι μέχρι τώρα ενέργειες προσβλέπουν:
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•

στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία μιας

κουλτούρας συνεργασίας και συναπόφασης στο Τμήμα μας,
•

στην ποιότητα των Σπουδών,

•

στην έρευνα και στην εξωστρέφεια,

•

αλλά και στην κοινωνική προσφορά.

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

Διοικητικός τομέας του Τμήματος
•

Απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της Γραμματείας του

Τμήματος με το κατάλληλο στελεχιακό ανθρώπινο δυναμικό.
•

Ενεργοποίηση των Επιτροπών του Τμήματος αν και εδώ χρειάζεται

περισσότερη προσπάθεια και συντονισμό.
•

Ομαλοποίηση της διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος με τακτές

Γενικές Συνελεύσεις και τήρηση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου.
•

Ολοκλήρωση στελέχωσης και διεύθυνσης των Εργαστηρίων του

Τμήματος. Μένει και η ανάθεση νέων καθηκόντων σε μέλη ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ,
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του Τμήματος που προκύπτουν.
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•

Διεκδίκηση (μέσα από τη Σύνοδο Προέδρων και Κοσμητόρων των

Παιδαγωγικών Τμημάτων) παρουσίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών για την
κάλυψη των αναγκών της Πρακτικής Άσκησης και του Προγράμματος
Σπουδών του Τμήματος.
•

Συμμετοχή του Τμήματος στη Σύνοδο Προέδρων και Κοσμητόρων.

•

Συστηματική εκπροσώπηση του Τμήματος στην Κοσμητεία της

Σχολής και στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως τακτικό μέλος.
•

Εκπροσώπηση ως αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Ερευνών

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
•

Συμμετοχή

στην

εξωτερική

αξιολόγηση

του

Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων με την παροχή δεδομένων στη ΜΟΔΙΠ σε σχέση με την
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος.

Εκλογές μελών ΔΕΠ του Τμήματος & Ανθρώπινο Δυναμικό

•

Απρόσκοπτη

δρομολόγηση

όλων

των

Εκλογών-Εξελίξεων-

Μονιμοποιήσεων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και όσων έπονται πάντα
μέσα στον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο από το σχετικό νόμο.
«Κοινωνική Ψυχολογία» (διαδικασία μονιμοποίησης Επίκουρου, 06-052014) και διαδικασία εξέλιξης για Αναπληρωτή
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«Ειδική Αγωγή» (διαδικασία μονιμοποίησης Επίκουρου, 17-06-2014)
«Εκπαιδευτική Πολιτική και

Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (εξέλιξη

Αναπληρωτή, 07-05-2015)
«Γνωστική Ψυχολογία» (διαδικασία μονιμοποίησης Επίκουρου)
«Θέατρο-Θεατρικό Παιχνίδι» (διαδικασία μονιμοποίησης)
•

Ενεργοποίηση νέων προκηρύξεων και ολοκλήρωση δύο λιμναζόντων

εκλογών

(«Γενική

Παιδαγωγική»,

26-06-2015

και

«Εκπαιδευτική

Τεχνολογία», 29-06-2015).
•

Εξασφάλιση δύο διδασκόντων με βάση το ΠΔ 407/80 τα τελευταία

δύο χρόνια.
•

Εξασφάλιση μιας αποσπασμένης εκπαιδευτικού για την Πρακτική

Άσκηση των φοιτητών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Υποδομές του Τμήματος
•

Συντήρηση υποδομών που ολοκληρώθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2013-

2014 (π.χ. ασύρματο δίκτυο, εξοπλισμός αιθουσών, υποστήριξη ιστοσελίδας,
κ.α.).

Σπουδές & Φοίτηση
•

Καθιέρωση διοργάνωσης Εκδήλωσης - Ημερίδας υποδοχής των

πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος. Εκκρεμεί η εναργέστερη συμμετοχή
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των αποφοίτων μας σε ρόλο μεντόρων για τους νέους φοιτητές μας
(ενεργοποίηση επιτροπής).
•

Ημερολογιακή ομαλοποίηση των Τελετών Αποφοίτησης με τη

βοήθεια της Γραμματείας του Τμήματος.
•

Ομαλή υλοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Ωστόσο, παρατηρήθηκαν ορισμένα επεισόδια που εγείρουν ζητήματα
ακαδημαϊκής δεοντολογίας και εμπλέκουν φοιτητές με παράτυπο τρόπο. Θα
πρέπει να σημειώσω ότι απαιτείται μεγιστοποίηση των προσπαθειών για την
καλύτερη ποιότητα των σπουδών και την συνεργασία με τους φοιτητές.
•

Παρακολούθηση

του

Προγράμματος

Σπουδών

Υποψηφίων

Διδακτόρων και ανατροφοδότηση αυτών (π.χ. Ημερίδες υπ. Διδακτόρων,
Εκθέσεις Προόδου στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης Ε.Σ. του Τμήματος,
διαγραφή ανενεργών φοιτητών κ.α.).
•

Επιτυχής υλοποίηση της Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης για τους

φοιτητές, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ.
•

Ενεργοποίηση επιτροπής Πρακτικής Άσκησης με 4 τακτικές

συναντήσεις και κατάθεση προτάσεων από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
Εκκρεμεί η οριστικοποίηση της συνολικής πρότασης για την Πρακτική
Άσκηση του Τμήματος και η κατάθεσή της προς συζήτηση και έγκριση στην
Συνέλευση του Τμήματος.
•

Συστηματική συμμετοχή του Τμήματος σε Προγράμματα ERASMUS

+ (φοιτητών και μελών ΔΕΠ).
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•

Μετά

το

ΦΕΚ

έγκρισης(ΦΕΚ

2100,τ.Β΄/31.07.2014)

πραγματοποιήθηκε η δρομολόγηση ενεργειών για την ολοκλήρωση του
Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Μ.Σ. του Τμήματος μέσα από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
του Τμήματος, την Κοσμητεία και την Σύγκλητο του Π.Ι. Στο σημείο αυτό

σημειώνω την ολοκλήρωση της Προκήρυξης/ Πρόσκλησης ενδιαφέροντος
(με 460 υποψηφιότητες), τη διοργάνωση των εξετάσεων και τελικώς την
επιλογή των πρώτων σαράντα(40) μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος,
καθώς και την ολοκλήρωση του Α΄ εξαμήνου του Π.Μ.Σ. του Τμήματος το
εαρινό εξ. του ακαδ. έτους 2014-15.
•

Δρομολόγηση Ημερίδας αφιερωμένης στο Π.Μ.Σ. για την «Ποιότητα

στην Εκπαίδευση» με έμφαση στην Προσχολική Εκπαίδευση τον Νοέμβριο
του 2015.
•

Υλοποίηση Προγράμματος Εξομοίωσης Πτυχίων Διετούς Φοίτησης

με 25 νέους φοιτητές (Συνεδρία 538/14-01-2015).

Διδακτικό Έργο
•

Τήρηση του διδακτικού ωραρίου και της παιδαγωγικής δεοντολογίας -

αν και εδώ υπάρχει χώρος βελτίωσης για την ποιοτικότερη εκπαίδευση των
φοιτητών μας και την καλύτερη ενσωμάτωση της αξιολόγησης των φοιτητών
στο έργο μας.
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Ερευνητικές / Επιστημονικές Δραστηριότητες
•

Ολοκλήρωση Προκήρυξης δύο θέσεων Διευθυντών Εργαστηρίων του

Τμήματος και ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.
•

Διοργάνωση με επιτυχία δύο Συνεδρίων στο πλαίσιο του Τμήματος

(2ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής & 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο

Κοινωνιολογίας

της

Εκπαίδευσης)

και

πολυάριθμων

επιστημονικών Ημερίδων και Σεμιναρίων (π.χ. Πρώτων Βοηθειών, Ειδικής
Αγωγής, ο παιδευτικός ρόλος των ΜΜΕ, κ.α.) με την παρουσία χιλιάδων
συνέδρων και τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από την ευρύτερη περιφέρεια
της Ηπείρου. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη συστηματική ενεργοποίηση
των Εργαστηρίων και των μελών ΔΕΠ του Τμήματος τα τελευταία δύο
χρόνια. Το αποτέλεσμα είναι η διασύνδεση με την τοπική κοινωνία, αλλά
και η διεθνής προβολή και η ερευνητική καταξίωση του έργου μας(
www.ecedu.uoi.gr ).
•

Ερευνητική εφαρμογή Καινοτόμων Προγραμμάτων στο πλαίσιο της

Πρακτικής

Άσκησης

(www.earlychildhoodpedagogy.gr

&

www.earlychildhoodpedagogy.gr/symposia ).
•

Σύμπραξη της Επιστημονικής Επετηρίδας με το ΕΚΤ και αναβάθμισή

της σε ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης (www.ecedu.uoi.gr ).
•

Συμμετοχή του Τμήματος σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (COΜMIT,

SUNBEAM κ.α.). Ωστόσο, απαιτείται καλύτερη ενημέρωση των
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συμμετοχών σε παρόμοια προγράμματα, για την καλύτερη διάχυση της
γνώσης και πληροφορίας σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος.
•

Ολοκλήρωση του 1ου κύκλου του Προγράμματος ΕΣΠΑ Δια Βίου

Μάθησης

«Επικαιροποίηση

«Καινοτομικές

Δράσεις

σε

Γνώσεων

Αποφοίτων

Μειονοτικά

ΑΕΙ»

Περιβάλλοντα

με

τίτλο

Μάθησης:

Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής – Πολιτισμός» με κωδικό MIS 491403,
σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης με
τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Σκοπός του Προγράμματος είναι
οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν στον επαγγελματικό τους χώρο υπηρεσίες
κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες εκτός από τεχνικές γνώσεις να παρέχουν και
δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας ζωής μέσα από πολιτισμικές
δραστηριότητες. Η Εκπαίδευση για την ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό στο
πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας, ιδιαίτερα σε μειονοτικούς πληθυσμούς,
είναι από τα πλέον κατάλληλα πεδία για την πραγματοποίηση της
πολιτισμικής συνάντησης και της ανάδειξης των κοινών πολιτισμικών
στοιχείων ανάμεσα στους λαούς, συμβάλλοντας στην περαιτέρω δια βίου
μάθηση. Το Πρόγραμμα ως προς το φυσικό του έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι
το τέλος Οκτωβρίου 2015 (www.pega.ecedu.uoi.gr ).
Σύνδεση με την κοινωνία
•

Διοργάνωση και συμμετοχή του Τμήματος σε Ημερίδες και

κοινωνικές εκδηλώσεις.
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•

Αγαστή συνεργασία με το Δήμο Ιωαννιτών και την Περιφέρεια

Ηπείρου σε θέματα εκπαίδευσης.
•

Διοργάνωση

διετούς

επιστημονικού

αυτοχρηματοδοτούμενου

Προγράμματος στο πλαίσιο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων με τίτλο «Δημιουργική Μάθηση στην Παιδική Ηλικία» για τα
παιδιά εργαζομένων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ηλικίας από 4 έως 10
ετών. Το Πρόγραμμα υλοποίησε τον 1ο Κύκλο του στο 33ο Νηπιαγωγείο
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από τις 31.08.2015 έως τις 10.09.2015 και
έδωσε τη δυνατότητα μεταξύ άλλων της επαγγελματικής συμμετοχής σε
αποφοίτους της Σχολής μας, μεταπτυχιακούς πλέον φοιτητές του Π.Τ.Ν. και
του Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Ι. Το Πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις κοινωνικές και
παιδαγωγικές ανάγκες της ευρύτερης πανεπιστημιακής και τοπικής
κοινότητας.
•

Επιστημονική συνεργασία μελών ΔΕΠ του Τμήματος με τον Δήμο

Ιωαννιτών σε θέματα εκπαίδευσης ( Δημιουργία Μουσείου Συναισθημάτων
και συμμετοχή/ένταξη της πόλης των Ιωαννίνων στις παγκόσμιες
διαπολιτισμικές πόλεις υπό το Συμβούλιο της Ευρώπης).
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι!
Κλείνοντας αυτόν τον σύντομο Απολογισμό της δράσης του 2ου χρόνου της
θητείας μου ως Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, θέλω
να ευχαριστήσω όλους εσάς, μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, Διοικητικό
Προσωπικό και φοιτητές για τη συμπαράσταση και την καθοριστική
συμβολή σας στη διοίκηση του Τμήματος.
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Γραμματέα του Τμήματος κ. Έφη
Μπέζα, 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 τον Κοσμήτορα της Σχολής
Επιστημών Αγωγής Καθηγητή κ. Μικρόπουλο, διότι ήταν πάντα δίπλα μας
και συνέβαλλε στην πρόοδο του Τμήματος.
Τέλος,

θέλω

να

ευχαριστήσω θερμά

τις Πρυτανικές

Αρχές

του

Πανεπιστημίου μας, που μας βοήθησαν αποφασιστικά σε όλους τους τομείς
ανάπτυξης του Τμήματος και είναι πάντα αρωγοί σε αυτήν τη δύσκολη
συγκυρία.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η συλλογικότητα, η διαφάνεια, η
ακαδημαϊκή δεοντολογία και η συνέπεια λόγων και έργων αποτελούν τις
αρχές με τις οποίες πορεύομαι στη θέση ευθύνης που μου αναθέσατε. Σε
αυτήν την συγκυρία της κρίσης, εμείς, ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι θα
πρέπει να ξαναβρούμε τη δύναμη να θέσουμε το αξιακό πλαίσιο για την
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διασφάλιση της ποιότητας του λειτουργήματός μας και την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής. Οι φοιτητές μας, μας χρειάζονται περισσότερο από
κάθε άλλη φορά για να αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία το μέλλον τους. Σας
καλώ να καταβάλλουμε συλλογική προσπάθεια για μια εκπαίδευση για την
οποία θα είμαστε όλοι περήφανοι.
Εύχομαι σε όλους μας δύναμη και μια καλή και δημιουργική ακαδημαϊκή
χρονιά!!!
Με εκτίμηση

Μαρία Σακελλαρίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πρόεδρος του Π.Τ.Ν.
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