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ΠΡΟΛΟΓΟ
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην Σκήκα Ε. Παξαγσγήο ηνπ ΣΔΗ Γ.
Μαθεδνλίαο απνηειεί έλα απφ ηα ηκήκαηα Ε. Παξαγσγήο πνπ
ππάξρνπλ ζηε
ρψξα καο ζηνλ ρψξν ησλ ΣΔΗ, ρσξίο λα
ζπκπεξηιάβνπκε ζ΄ απηή ηα αληίζηνηρα νκνεηδή Παλεπηζηεκηαθά
Σκήκαηα. ε κηα επνρή κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπνπ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αζθπθηηθήο αλάγθεο
κείσζεο ησλ δαπαλψλ θαιείηαη λα αλαδηαξζξψζεη ηα Δθπαηδεπηηθά
Ηδξχκαηα ζπγρσλεχνληαο Σκήκαηα ή θαη αθφκε θαηαξγψληαο
νξηζκέλα θαη επηπξφζζεηα ζε κηα επνρή πνπ ν αγξνηηθφο ηνκέαο θαη
ηδηαίηεξα ε θηελνηξνθία αληηκεησπίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε θξίζε ησλ
ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, γελλάηαη ην εξψηεκα: Ση επηπιένλ κπνξεί λα
πξνζθέξεη ην Σκήκα Ε. Παξαγσγήο ηνπ ΣΔΗ Γ. Μαθεδνλίαο ζαλ
ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα άιια νκνεηδή Σκήκαηα, ψζηε λα θαζίζηαηαη
αλαγθαία ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη πσο απηή ηνπ ε
πξνζθνξά κπνξεί λα απνηηκεζεί θαη λα αμηνινγεζεί ζηα πιαίζηα ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ Ηδξπκάησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Σν Σκήκα Ε. Παξαγσγήο αθνχ εληφπηζε ηηο αδπλακίεο θαη ηα
πιενλεθηήκαηα πξνέβε ζηε ζχληαμε ηεο κειέηεο εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ πξνζπάζεηα άξζεο ησλ αδπλακηψλ
ηνπ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
πγθέληξσζε θαη θαηάγξαςε δηάθνξα ζηνηρεία θαη δείθηεο πνπ ζεσξεί
απαξαίηεηα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο πεξαηηέξσ
πνξείαο θαη ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηα νπνία παξνπζηάδνληαη
ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ
πκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ην
Σκήκα φξηζε κηα επηηξνπή ε νπνία αλέιαβε λα θαηαξηίζεη κηα κειέηε
εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη
ηελ άξζε ησλ ηπρφλ αδπλακηψλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ
ηνπ Σκήκαηνο. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ήηαλ:
Βαζηιηθή Παππά-Μεραειίδνπ
Καζεγήηξηα
Ησάλλεο Νηθνιαθάθεο
Αλ. Καζεγεηήο
Παχινο εξέλεο
Δπίθνπξνο
Καιιίληθνο Δπζπκηάδεο
Καζ. Δθαξκνγψλ
Δπειπηζηνχκε φηη ε θαηάξηηζε κειέηεο ζα ζπκβάιεη επίζεο ζηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ
θαζψο θαη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο, γηαηί φπσο
ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε ε ππνβάζκηζε ή ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Σκήκαηνο ζα είλαη έλα αθφκε βαξχηαην πιήγκα ζηελ ήδε
δνθηκαδφκελε, ππνβαζκηζκέλε θαη επαίζζεηε αθξηηηθή πεξηνρή ηεο
Φιψξηλαο.
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ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
Σν Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο έλα απφ ηα ηξία Σκήκαηα ηεο
ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Φιψξηλαο ηνπ
ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη εδξεχεη ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο. Ζ
Φιψξηλα είλαη κηθξή επαξρηαθή πφιε(πιεζπζκφο πεξίπνπ 15000)
πνπ βξίζθεηαη ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ ηα ζχλνξα κε ηελ
Αιβαλία θαη ζε αθφκε κηθξφηεξε απφζηαζε απφ ηε
(Π.Γ.Γ.Μ.).Απέρεη ζεκαληηθά απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη
θπξίσο απφ ηελ Αζήλα, ε πξφζβαζε ζηελ νπνία γίλεηαη ζρεηηθά
δχζθνια θαη κφλνλ νδηθψο. Απέρεη πεξίπνπ κηα ψξα απφ ην Κεληξηθφ
ΣΔΗ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κνδάλε γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα
ηφζν ζηελ πιεξνθφξεζε, φζν θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ. Λεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην 1983 θαη απνηειεί έλα
απφ ηα 4 Σκήκαηα Εσηθήο Παξαγσγήο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα ΣΔΗ ( Σα
άιια 3 είλαη ζηε Θεζζαινλίθε, Λάξηζα θαη Άξηα)

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
ηελέσυζη ηος Σμήμαηορ ζε διδακηικό, διοικηηικό και
επγαζηηπιακό πποζυπικό, καηά ηην ηελεςηαία πενηαεηία
(ποζοηικά ζηοισεία).
Ο αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ ζήκεξα κφληκσλ κειψλ εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ αλέξρεηαη ζε 5 απφ ηνπο νπνίνπο ν 1 (έλαο) αλήθεη ζηε
βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή , 1 ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή(
εθθξεκεί ε εμέιημή ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή) 1 ζηε βαζκίδα
ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη 2 ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή
Δθαξκνγψλ. ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2008-2009
απερψξεζαλ δχν κφληκνη εθπαηδεπηηθνί βαζκίδαο Καζεγεηνχ , ελψ
δχν αθφκα κέιε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ βαζκίδαο Δπίθνπξνπ
Καζεγεηή ζπληαμηνδνηήζεθαλ ηα έηε 2006 θαη 2007.Έηζη ην κφληκν
πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο κεηψζεθε ζεκαληηθά εληφο ηξηψλ εηψλ,
(απφ 9ζε 5) ρσξίο λα εγθξηζεί θαη λα πξνθεξπρζεί απφ ην Τπνπξγείν
θακία θαηλνχξγηα ζέζε παξφιν πνπ νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ ηκήκαηνο
αλέξρνληαη ζε 19 .Σα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη πεξαηηέξσ κείσζε
ηνπ αξηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αθνχ αξθεηνί απφ ηνπο
ήδε ππεξεηνχληεο πιεζηάδνπλ ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο.
Τπεξεηνχλ επίζεο δχν εθπαηδεπηηθνί γηα ην κάζεκα ησλ Ξέλσλ
Γισζζψλ θαη Φπζηθήο Αγσγήο ,νη νπνίνη αλήθνπλ ζην Γεληθφ ηκήκα
ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη εμππεξεηνχλ παξάιιεια θαη ηα δχν
άιια ηκήκαηα ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο
Φιψξηλαο ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
Απφ ηνπο ππεξεηνχληεο 5 κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο νη 2 ν έλαο
θαζεγεηήο θαη ν άιινο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο θαηέρνπλ ηαθηηθή
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ζέζε ελψ νη ππφινηπνη 3(1 επίθνπξνο θαη 2 εθαξκνγψλ)θαηέρνπλ
πξνζσπνπαγείο ζέζεηο .
Δπηπξφζζεηα έλαο ηαθηηθφο θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο Φπηηθήο
παξαγσγήο θάιππηε κέρξη πξφζθαηα έλαλ αξηζκφ σξψλ θαη ζην
Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο, αιιά απνρψξεζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία ιφγσ ηεο εθινγήο ηνπ ζηε ζέζε Αληηπξνέδξνπ ηνπ
Ηδξχκαηνο.
Παξάιιεια ζην Σκήκα απαζρνιείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο
επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ (πξφθεηηαη γηα έθηαθην πξνζσπηθφ πνπ
πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εμακήλνπ) αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο
θάζε αθαδεκατθήο ρξνληάο.
Σελ πεξίνδν 2007-2008 αλαηέζεθαλ ζηνπο εξγαζηεξηαθνχο θ
επηζηεκνληθνχο πλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο 137 ψξεο δηδαζθαιίαο ελψ
ηελ πεξίνδν 2008-2009 22 ψξεο δηδαζθαιίαο.
Γελ ππάξρνπλ κφληκνη Σερληθνί Δξγαζηεξίσλ γεγνλφο πνπ
δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
θαη ζηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο, φζν
θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ
εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ.
ην Σκήκα ππεξεηνχλ ζήκεξα 3 κφληκα κέιε σο εηδηθφ Σερληθφ
πξνζσπηθφ (ΔΣΠ).Οη 2 εμ απηψλ είλαη Σερλνιφγνη Γεσπνλίαο, κε
καθξφρξνλε πξνυπεξεζία ζην ηκήκα σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο,
πξηλ ηελ πξφζιεςή ηνπο σο ΔΣΠ.Ο ηξίηνο είλαη απφθνηηνο ηεο
ρνιήο Δξγνδεγψλ θαη εληάρζεθε ζην Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο
κεηά απφ καθξφρξνλε πξνυπεξεζία. Έρεη απνθηήζεη αξθεηή εκπεηξία
ιφγσ ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαη παξά ηελ έιιεηςε γλψζεσλ ζε
ζέκαηα Εσηθήο Παξαγσγήο ππάξρνπλ αξθεηνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο
ρξεζηκνπνηείηαη απνδνηηθά.
ην Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο αλήθεη κφλνλ 1 δηνηθεηηθφο
ππάιιεινο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Γξακκαηεία.
Οη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο, ε θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ
θαη γεληθά φιεο νη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ην Σκήκα έρνπλ
θαηαγξαθή αλαιπηηθά ζηελ έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιφγεζε (20082009).
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ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Ε. ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΣΟΤ ΣΔΗ Γ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Πξηλ επηθεληξσζνχκε ζην θαηά πφζνλ είλαη εθηθηή ε δηφξζσζε
ησλ αδπλακηψλ ηηο νπνίεο εληνπίδνπκε βάζεη ησλ παξαπάλσ
ζηνηρείσλ θαη δεηθηψλ πνπ πξνηάζεθαλ ζηελ έθζεζε εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο ζα ζηαζνχκε μαλά ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη
ην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα
επηρεηξήζνπκε λα πξνηείλνπκε λένπο δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα ηε βειηίσζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ
Σκήκαηνο.
1. Σν Σκήκα Ε. Παξαγσγήο ηνπ ΣΔΗ Γ. Μαθεδνλίαο είλαη καδί κε ηα
αληίζηνηρα Σκήκαηα ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ
ΑΠΘ ηα κφλα Σκήκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θηελνηξνθία ζηνλ
ρψξν ηεο Βφξεηαο Διιάδαο ζηελ νπνία παξά ηηο ακθηζβεηνχκελεο
κεηψζεηο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο
αγξνηηθψλ δψσλ ηεο ρψξαο θαη απαζρνινχλ ηε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ θηελνηξφθσλ ηεο ρψξαο καο.
Σα Σκήκαηα απηά ην θαζέλα ζηνλ ηνκέα ηνπ κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ πάξα πνιιά ζε κηα επνρή πνπ ε ρψξα πξέπεη λα
αμηνπνηήζεη ην παξαγσγηθφ ηεο δπλακηθφ θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ
ζην έπαθξν δπλαηφ απμάλνληαο ηελ παξαγσγή πξντφλησλ
πνηφηεηαο απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ψζηε λα επηηχρεη κείσζε ησλ
εηζαγσγψλ. Δίλαη θνηλφ κπζηηθφ φηη ε ρψξα μνδεχεη γηα εηζαγσγέο
θξέαηνο βννεηδψλ θπξίσο ή γάιαθηνο αζηξνλνκηθά πνζά, πνπ
ζπλαγσλίδνληαη εθείλα πνπ απαηηνχληαη γηα κεραλήκαηα θαη
θαχζηκα Δίλαη θαηξφο λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ζηακαηήζεη
απηή ε ζπλαιιαγκαηηθή αηκνξξαγία θαη (γηαηί φρη ) λα
πξνρσξήζνπκε αθφκε θαη ζε εμαγσγέο πξντφλησλ πνηφηεηαο.
Ηδηαίηεξα νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Ε. Παξαγσγήο ηνπ ΣΔΗ
εμ αηηίαο ηνπ φηη ην ΣΔΗ είλαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπο Ηδξχκαηα εθαξκνγήο θπξίσο, είλαη πεξηζζφηεξν
θνληά ζηνλ θηελνηξφθν θαη εθπαηδεχνληαη έηζη, ψζηε λα είλαη
γλσζηέο πεξηζζφηεξν πξαθηηθέο ζεκάησλ θαη εθαξκνζκέλεο
Γεσπνληθήο πξαθηηθήο. Μπνξνχλ επνκέλσο λα πξνζθέξνπλ πάξα
πνιιά ζηνπο θηελνηξφθνπο ελψ παξάιιεια κπνξνχλ λα
επελδχζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηε δεκηνπξγία λέσλ θηελνηξνθηθψλ
κνλάδσλ, φπνπ ε πξνζπάζεηα πιένλ πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη
ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ αλσηέξαο πνηφηεηαο ψζηε λα είλαη
πεξηδήηεηα ζηελ αγνξά.
Ζ ρψξα καο θαη ιφγσ ησλ ηδηαηηέξσλ ζπλζεθψλ ηεο (θιίκα,
έδαθνο, βιάζηεζε, αλππαξμία ξππνγφλσλ βηνκεραληψλ) κπνξεί λα
εμεηδηθεπζεί ζηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ
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2.

3.

4.

5.

νλνκαζίαο πξνέιεπζεο θαη Γεσγξαθηθήο έλδεημεο ηα νπνία ζα
έρνπλ ηδηαίηεξε δήηεζε απφ ηνπο θαηαλαισηέο.
Δίλαη πιένλ θνηλφ κπζηηθφ φηη ε κφλε δηέμνδνο, γηα λα
αληηκεησπίζνπκε ηνλ νινέλα απμαλφκελν αληαγσληζκφ ζηα
πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ δηεζλνχο
εκπνξίνπ θαη ηνπ ειεπζέξνπ αληαγσληζκνχ είλαη ε πξνζπάζεηα
παξαγσγήο πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θαζψο θαη λέσλ
πξντφλησλ, πνπ δελ ππάξρνπλ αιινχ (θαηλνηνκία).
Ζ γεηηλίαζή ηνπ κε Βαιθαληθέο ρψξεο (Αιβαλία-FYROM)
απνηειεί έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα ηφζν ζηελ πξνζέιθπζε
ζπνπδαζηψλ απφ ηηο ρψξεο απηέο, φζν θαη ζηελ αλάπηπμε θνηλψλ
εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ
ελψ κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηελ πξνζπάζεηα
αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ απηψλ κέζσ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο. Ήδε
ζην παξειζφλ κέιε ηνπ ηκήκαηνο ζπλεξγάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ
πξνγξακκάησλ Γηαβαιθαληθήο ζπλεξγαζίαο ζε εθπαηδεπηηθά
ζέκαηα, θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε θαζεγεηέο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κνξπηζάο (Αιβαλία) θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αγ. Κιεκάηηλνο ηεο Ορξίδαο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πφιε Bitola ηεο
FYROM κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα
Τπάξρεη επνκέλσο έλα πνιχ θαιφ ππφβαζξν ζην νπνίν κπνξεί
λα βαζηζηεί ε ζπλεξγαζία γηα ελ αλάπηπμε θνηλψλ πξνπηπρηαθψλ
θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, θνηλψλ εξεπλεηηθψλ
πξνγξακκάησλ, αληαιιαγή ζπνπδαζηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ,
ζπλεξγαζία ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε πξνζέιθπζε
ζπνπδαζηψλ απφ ηηο γείηνλεο ρψξεο.
Ζ παξνπζία ηνπ Σκήκαηνο ζε κηα νξεηλή θαη κεηνλεθηηθή πεξηνρή
ηνπ επηηξέπεη λα εμεηδηθεχζεη ηα πξνγξάκκαηά ηνπ ζηελ νηθνλνκία
ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ θαη λα απνθηήζεη κηα κνλαδηθή
θπζηνγλσκία ζην ρψξν ησλ αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ
Σκεκάησλ.
εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ηκήκαηνο είλαη επίζεο ε χπαξμε ελφο
νξγαλσκέλνπ αγξνθηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ
γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο αξηζκφ δψσλ απφ φια
ηα εθηξεθφκελα είδε αγξνηηθψλ δψσλ ηεο ρψξαο καο ( βννεηδή,
αηγνπξφβαηα , ρνίξνπο θαη πνπιεξηθά). Σν αγξφθηεκα
ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ,
νη νπνίνη απνθηνχλ κηα ζεκαληηθή εκπεηξία ηεο νξζήο
θηεληαηξηθήο πξαθηηθήο, ελψ εξρφκελνη ζε επαθή κέζσ
εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ηεο
πεξηνρήο, ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο ησλ
θηελνηξφθσλ.
Πέξαλ ηνπ αγξνθηήκαηνο είλαη ζεκαληηθέο θαη νη ππφινηπεο
ππνδνκέο πνπ δεκηνχξγεζε ην Σκήκα παξά ηε ζεκαληηθή έιιεηςε
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Αμηνπνίεζε ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο
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θαη δεκηνχξγεζε αμηφινγα εξγαζηήξηα, ηα νπνία δελ είλαη απιψο
εμνπιηζκέλα κε ζχγρξνλα κεραλήκαηα αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία εληαηηθά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
ζπνπδαζηψλ, νη νπνίνη, φηαλ απνθνηηνχλ έρνπλ έλα ζεκαληηθφ
βαζκφ εκπεηξίαο ζε πνιιά ζέκαηα (π.ρ. ηερληθέο αλάιπζεο
γάιαθηνο θαη δσνηξνθψλ ζχγρξνλεο ηερληθέο αλαπαξαγσγήο
κεραληθή άκειμε θιπ). Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο (π.ρ
ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο) ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ελψ ππάξρεη ζηε δηάζεζε ησλ
ζπνπδαζηψλ κηα άξηηα νξγαλσκέλε βηβιηνζήθε κε έλα κεγάιν
αξηζκφ ζπγγξακκάησλ θαζψο θαη ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε.
Καηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο ζπλερνχο αλαλέσζεο εμνπιηζκνχ
ησλ εξγαζηεξίσλ θαη εκπινπηηζκνχ ηεο βηβιηνζήθεο.
6. Σν Σκήκα πξνζπαζεί λα δηαηεξεί κηα ακθίδξνκε ζρέζε κε ηηο
αληίζηνηρεο παξαγσγηθέο κνλάδεο
θαη ηνπο νξγαλσκέλνπο
θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή
ηνπ. Απνηειεί θέληξν κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ
ζηνπο θηελνηξφθνπο ηνπ Ννκνχ θαη ηεο πεξηθέξεηαο γεληθφηεξα. Ο
ξφινο ηνπ απηφο κπνξεί θαη πξέπεη λα επεθηαζεί έηη πεξαηηέξσ.
7. Απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηα πιαίζηα δηαθφξσλ
πξνγξακκάησλ, πνπ αλέιαβε ην Σκήκα (Απηναμηνιφγεζεο,
Αλακφξθσζεο πξνπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θ.ιπ.)
απνδεηθλχεηαη φηη παξά αξρηθή απξνζπκία επηινγήο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο απφ ηνπο ππνςήθηνπο ζπνπδαζηέο, αθ
ελφο ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ απνθνίησλ απφ ην επίπεδν
ζπνπδψλ ηνπο είλαη θαιφο, ελψ αθεηέξνπ νη εξγνδφηεο δειψλνπλ
επραξηζηεκέλνη απφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη πξαθηηθψλ
δεμηνηήησλ ησλ απνθνίησλ, πνπ απαζρνινχλ. Δπί πιένλ είλαη
ζεκαληηθφο ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Ε.
Παξαγσγήο(ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηψξα ) πνπ βξίζθνπλ εξγαζία κεηά
ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο κε έλα πνιχ θαιφ πνζνζηφ απφ
απηνχο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αληηθείκελα, πνπ βξίζθνληαη ζε
ζηελή ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο.
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ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ, ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ
ΑΝΑΣΡΔΦΔΗ ΣΟ ΣΜΖΜΑ;
1.Ζ έλλειτη
πποζυπικού.

διοικηηικού

και

κςπίυρ

εκπαιδεςηικού

Αλαιχζεθε δηεμνδηθά ζηελ έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ην
ζέκα απηφ. Παξά ηα επαλεηιεκκέλα δηαβήκαηα ησλ δηνηθήζεσλ
ηνπ Ηδξχκαηνο πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ άκεζε
πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ κέζσ θαλνληθψλ πξνθεξχμεσλ, δελ
έρεη γίλεη ηίπνηε. Απηφ έρεη πνιχ δπζκελέο επηπηψζεηο ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο δεδνκέλνπ φηη πξνζιακβαλφκελνη
σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη έρνπλ πιένλ επηθνξηηζζεί κε
ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, παξά ηηο
θαιέο ηνπο πξνζέζεηο δελ έρνπλ πάληνηε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία
θαη ζπρλά νχηε ηελ ππεπζπλφηεηα ηνπ κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ. Με
ειάρηζην κφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ δελ είλαη δπλαηφο ν
πξνγξακκαηηζκφο ζε βάζνο ρξφλνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο
νχηε ε πξαγκαηνπνίεζε ηνικεξψλ ηνκψλ ή κεηαξξπζκίζεσλ ζηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε επηζηεκνληθέο
θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.
Με ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο πνπ ηα πάληα εμειίζζνληαη πνιχ
γξήγνξα, Σκήκαηα πνπ δελ έρνπλ ηελ επειημία αλαπξνζαξκνγήο
θαη αλαλέσζεο είλαη θαηαδηθαζκέλα ζε απνηπρία. Δίλαη εμαηξεηηθά
άδηθν γηα έλα Σκήκα ην πξνζσπηθφ ηνπ νπνίνπ εξγάζηεθε
θηιφηηκα θαη ζπλεηδεηά απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (1984)
δεκηνχξγεζε απφ ην κεδέλ αμηφινγεο ππνδνκέο (αγξφθηεκα,
βηβιηνζήθε, άξηηα εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα) θαη ηξνθνδφηεζε ηνλ
ρψξν ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε άξηηα εθπαηδεπκέλνπο ηερλνιφγνπο
δσνηέρλεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα ζε φινπο ηνπο ηνκείο
ηεο Ε. Παξαγσγήο απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ εκπνξία κε πνιχ
θαιέο επηδφζεηο, λα απαμηψλεηαη μαθληθά, ρσξίο νπζηαζηηθά λα
είλαη δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα.
2.Δλλιπήρ σπημαηοδόηηζηρ
Γελ ζα επηκείλνπκε πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα ειιηπνχο
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη θπζηθά έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα, πνπ
πιήηηεη φρη κνλφ ηελ αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηε ιεηηνπξγία
ησλ εξγαζηεξίσλ αιιά θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ αγξνθηήκαηνο,
γηαηί είλαη έλα ζέκα γεληθφηεξεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ θξίζηκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη
πεξηέιζεη ε ρψξα. Απιά ζα ηνλίζνπκε φηη ε ζπλέρηζε ηεο
ιεηηνπξγηάο ηνπ αγξνθηήκαηνο απεηιείηαη επηπιένλ απφ ηελ
έιιεηςε φρη κφλν ηεο νξγαλσκέλεο ππεξεζίαο αγξνθηήκαηνο αιιά
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θαη ηνπ έκπεηξνπ κνλίκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ κέρξη
πξφηηλνο παξαθνινπζνχζε θαη επέβιεπε ζπζηεκαηηθά ηηο εθηξνθέο
ζε φια ηα ζέκαηα (πγεία-δηαηξνθή-γελεηηθήθ βειηίσζεαλαπαξαγσγή) θαη επελέβαηλε φπνπ ρξεηαδφηαλ λε ηηο θαηάιιειεο
νδεγίεο.
Ζ απηνρξεκαηνδφηεζε ηνπ αγξνθηήκαηνο κέζσ ηεο παξαγσγήο
ε δηάζεζε ζηελ αγνξά πξντφλησλ πνηφηεηαο απφ ηα εθηξεθφκελα
αγξνηηθά δψα, θαζψο ε θάιπςε κέξνπο ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ
ησλ δψσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα θπηηθήο παξαγσγήο κέζσ
ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηδηνθηήηεο γεο ηεο ρνιήο είλαη ηνκείο ζηνπο
νπνίνπο πξέπεη λα ζηξαθεί άκεζα ην Σκήκα. Πξέπεη βέβαηα λα
ιπζνχλ θαη νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζα δψζνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζην Σκήκα λα δηαρεηξίδεηαη νηθνλνκηθά ηηο εθηξνθέο
θαη λα κπνξεί λα αμηνπνηεί ηα πξντφληα ηνπο.
3.Ζ έλλειτη θοιηηηών
Δίλαη ζέκα γεληθφηεξεο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδεηαη αθελφο κε ηελ
χπαξμε ηεο βάζεο ηνπ 10, ε θαηάξγεζε ηεο νπνίαο ην 2010 είρε σο
απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ
θνηηεηψλ.
ηα απνηηικά ζημεία θα ππέπει να καηαγπαθούν και ηα εξήρ:
 Μεγάινο αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ ησλ κειψλ ΔΠ ηνπ
Σκήκαηνο (10-12-14-16 γηα ηνπο θαζεγεηέο, αλαπιεξσηέο,
επίθνπξνπο, θαζεγεηέο εθαξκνγψλ αληίζηνηρα)Πξνθεηκέλνπ
λα θαιπθζεί ην σξάξην απηφ ηα πεξηζζφηεξα κέιε ΔΠ
δηδάζθνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα καζήκαηα κε φια ηα αξλεηηθά
επαθφινπζα ζηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία
 εκαληηθή έιιεηςε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηερληθνχ θαη ΔΣΠ
 Οη θνηηεηέο δελ παξαθνινπζνχλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηηο
ζεσξίεο.
 Έρνπλ κηθξέο βαζκνινγίεο.
 Έιιεηςε επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο γηα έξεπλα. Σα
πξνγξάκκαηα πνπ πξνθεξχζζνληαη (π.ρ ΑΡΥΗΜΖΓΖ)είλαη
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ιίγα κε κηθξέο ρξεκαηνδνηήζεηο
 Γελ ππάξρνπλ θίλεηξα (π.ρ απαιιαγή απφ ην δηδαθηηθφ έξγν)
γηα ηε δηελέξγεηα έξεπλαο.
 Ζ απνπζία κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ επεξεάδεη αξλεηηθά ηε
δπλαηφηεηα έξεπλαο.
Δίλαη κηθξφο ν αξηζκφο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Παξφια ηα
πξνβιήκαηα φκσο είλαη ζεκαληηθφο ν αξηζκφο θαη ε πνηφηεηα ηνπ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηκήκα ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία, έζησ θαη αλ νθείιεηαη ζε πξσηνβνπιίεο
κεκνλσκέλσλ αηφκσλ.
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ΓΔΗΚΣΔ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
ηνηρεία ηεο
ζηξαηεγηθήο

Γείθηεο
χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη
κέηξεζεο
1. Δλίζρπζε θαη
o Αξηζκφο ελεξγψλ θνηηεηψλ
εθζπγρξνληζκφο
o Αξηζκφο ελεξγψλ
ηεο
θνηηεηξηψλ
εθπαηδεπηηθήο
o Αξηζκφο θνηηεηψλ απφ
δηαδηθαζίαο
Δληαία Λχθεηα ή ΣΔΔ ή
άιιεο θαηεγνξίεο
o Αξηζκφο απνθνηηεζάλησλ
πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
o Πνζνζηφ απνθνηηεζάλησλ
πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ σο
πνζνζηφ επί ησλ ελεξγψλ
θνηηεηψλ
o Μέζνο ρξφλνο κέρξη ηελ
απνθνίηεζε
o Αξηζκφο μέλσλ θνηηεηψλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ νκνγελψλ, γηα πιήξε
θνίηεζε).
o Αξηζκφο ιηκλαδφλησλ
θνηηεηψλ (πέληε ηειεπηαία
ρξφληα).
o Μέζν εμάκελν έλαξμεο ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο,
o Μέζν εμάκελν
νινθιήξσζεο ηεο πηπρηαθήο
εξγαζίαο,
o Αξηζκφο εξγαζηψλ αλά
κάζεκα πνπ εθπνλήζεθαλ
απφ ζπνπδαζηέο
o Μέζν εμάκελν
νινθιήξσζεο θάζε
αιπζίδαο καζεκάησλ,
o Πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ
θνηηνχλ ζε μέλα
Παλεπηζηήκηα κέζσ
ERASMUS.
o Μέζνο βαζκφο πηπρίνπ
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Ολνκαζία
Γείθηε
(πεξηγξαθή)
Πιήζνο
αηφκσλ
Πιήζνο
αηφκσλ
Πιήζνο
αηφκσλ
Πιήζνο
αηφκσλ
Πνζνζηφ
(%)
Έηε
Πιήζνο
αηφκσλ
Πιήζνο
αηφκσλ
Δμάκελν
Δμάκελν
Πιήζνο
Δξγαζηψλ
Δμάκελν
Πνζνζηφ (%)
Βαζκφο
Πνζνζηφ (%)
Πιήζνο

o

o

2.Αλάπηπμε ησλ
εξεπλεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη
ζηειερηαθνχ
δπλακηθνχ.

o
o
o

o

o
o

3. Xξήζε ησλ
ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο
θαη θαηλνηνκίαο

o

o

o

o

o

Πνζνζηφ απνθνίησλ πνπ
ζπλερίδεη κε κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο.
Αξηζκφο πηζηνπνίεζεο θαη
αλαγλψξηζεο απφ δηεζλείο
νξγαληζκνχο, Παλεπηζηήκηα
θαη εξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα
Πνζφηεηα δεκνζηεχζεσλ
αλά κέινο Δ.Π.
Πνζνζηά ρξεκαηνδφηεζεο
γηα έξεπλα ζην Σκήκα
Ύςνο ρξεκαηνδφηεζεο
επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ αλά
κέινο ΔΠ
Αξηζκφο ζπκκεηνρήο κειψλ
ΔΠ ζε δηαηκεκαηηθά θαη
δηεζλή εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα
Αξηζκφο ζπκκεηνρήο ζε
δηεπξσπατθά πξνγξάκκαηα.
Αξηζκφο ζπκκεηνρήο κειψλ
ΔΠ ζε ζπληαθηηθέο
επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ
πεξηνδηθψλ δηεζλνχο θχξνπο
Πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ην
Γηαδίθηπν γηα ηελ εθπφλεζε
εξγαζηψλ.
Πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
ειεθηξνληθή ηάμε.
αξηζκφο καζεκάησλ, πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηα λέεο
ηερλνινγίεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο
Αξηζκφο καζεκάησλ πνπ ε
δηδαζθαιία γίλεηαη κε
ρξήζε Ζ/Τ
Αξηζκφο καζεκάησλ γηα ηα
νπνίν αλαπηχρζεθε
ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ
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Πιήζνο
Πνζνζηά
ε επξψ
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο

Πνζνζηφ (%)
Πνζνζηφ (%)
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο

o

o

4. Αλάπηπμε ησλ
δηαηκεκαηηθψλ
θαη δηεζλψλ
ζρέζεσλ ηνπ
Σκήκαηνο

o

o

o

5. Πξαθηηθή
άζθεζε θαη
επαγγεικαηηθή
ζηαδηνδξνκία

o

o
o

o

o

6.
Δθζπγρξνληζκφο

o

Αξηζκφο καζεκάησλ γηα ηα
νπνία ππάξρεη ειεθηξνληθφ
πιηθφ εμέηαζεο
Αξηζκφο εξγαζηεξηαθψλ
καζεκάησλ γηα ηα νπνία
αλαπηχρζεθε εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ γηα επνπηεπφκελε
απηφ – δηδαζθαιία
Αξηζκφο ζπκθσληψλ
ζπλεξγαζίαο, πνπ
ζπλάπηεηαη κε άιιν Σκήκα
ή Παλεπηζηήκην ηεο ρψξαο
ή ηνπ εμσηεξηθνχ
Αξηζκφο δηαιέμεσλ πνπ
δφζεθαλ απφ κέιε Δ.Π. θαη
άιινπο δηδάζθνληεο ηνπ
Σκήκαηνο θαη
πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο
Αξηζκφο επηζθέςεσλ μέλσλ
θαη ειιήλσλ θαζεγεηψλ ζην
Σκήκα
Μέζε ρξνληθή δηάξθεηα
κέρξη ηελ πξψηε
απαζρφιεζε,
Πνζνζηφ ησλ πηπρηνχρσλ
πνπ εξγάδεηαη
Αξηζκφο ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ
πνπ σθειήζεθαλ απφ ηε
ζπκβνπιεπηηθή
Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο
εξγνδνηψλ απφ ηηο γλψζεηο
θαη δεμηφηεηεο πνπ
απέθηεζαλ νη απφθνηηνη απφ
ην ΠΠ (κέζσ
εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο
εξγνδφηεο)
Αξηζκφο εθαξκνζκέλσλ
πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζηηο
επηρεηξήζεηο εμσηεξηθψλ
νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο
θνηηεηψλ θαη κειψλ Δ.Π.
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Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο

Έηε
Πνζνζηφ (%)
Πιήζνο
Πνζνζηφ (%)

Πιήζνο

Πνζνζηφ (%)

ηνπ ζπζηήκαηνο
δηνίθεζεο θαη
δηαδηθαζηψλ
έιεγρνπ

o

o
o

o

7.
Υξεκαηνδφηεζε
εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο

o
o

απφ ηελ Γξακκαηεία
Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο
θνηηεηψλ θαη κειψλ Δ.Π.
απφ ηελ Βηβιηνζήθε
Πνζνζηφ ειεθηξνληθά
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
Βαζκφο θάιπςεο ησλ
δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ ζην
Σκήκα.
Βαζκφο θαηαλνκήο
δηνηθεηηθψλ θαη
αθαδεκατθψλ δηαδηθαζηψλ
ιήςεο απνθάζεσλ θαη
ειέγρνπ
Πνζνζηφ αχμεζεο ηεο
θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο
Πνζνζηηαίνο ζπζρεηηζκφο
ηεο αηηνχκελεο θαη
ρνξεγεζείζαο
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην
δεκφζην
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Πνζνζηφ (%)
Πνζνζηφ (%)
Πνζνζηφ (%)
Πνζνζηφ (%)

Πνζνζηφ
(%)
Πνζνζηφ
(%)

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΗ ΝΔΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ (ΠΔΡΑΝ ΣΧΝ ΟΧΝ
ΖΓΖ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΣΑΘΔΗ
ηνηρεία ηεο
ζηξαηεγηθήο

Γείθηεο
Ολνκαζία
χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη
Γείθηε
κέηξεζεο
(πεξηγξαθή)
1. Δλίζρπζε θαη
o
Βαζκφο πιήξσζεο
Πνζνζηφ
εθζπγρξνληζκφο
νξγαληθψλ ζέζεσλ.
ηεο εθπαηδεπηηθήο
o Αξηζκφο πξνζιακβαλφκελσλ
Πιήζνο
δηαδηθαζίαο
έθηαθησλ εθπαηδεπηηθψλ
αηφκσλ
o Αξηζκφο ππεξεηνχλησλ
Πιήζνο
κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ
αηφκσλ
o Πνζνζηφ καζεκάησλ πνπ
Πνζνζηφ
δηδάζθνληαη απφ ην κφληκν
θαη έθηαθην πξνζσπηθφ
o Πνζνζηφ καζεκάησλ πνπ
Πνζνζηφ
δηδάζθνληαη απφ θαζεγεηέο
κε αληίζηνηρε εηδηθφηεηα
o Πνζνζηφ
Πνζνζηφ
πξνζιακβαλνκέλσλ
σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ
κε πςειφ βαζκφ
εμεηδίθεπζεο ζηε Ε.
Παξαγσγή (Γηδαθηνξηθψλ.
δίπισκα).
o πρλφηεηα αλαλέσζεο ησλ
Έηε
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.
o Δπειημία ζην ζρεδηαζκφ
αιιαγψλ ζην πξφγξακκα
ζπνπδψλ φπνηε ην Σκήκα
θξίλεη φηη πξέπεη λα
πξνζαξκφδεηαη ζηηο
ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη
αιιαγέο ζηνλ ηνκέα πνπ
ππεξεηεί.
o χλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε
Αξηζκφο
ηελ παξαγσγή
επαθψλ
o Δπαθή ησλ θνηηεηψλ κε ηνπο
θηελνηξφθνπο θαη ηηο
επηρεηξήζεηο ( Δθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο-πξαθηηθή
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o

o

o

o

o

o

o

2.Αλάπηπμε ησλ
εξεπλεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ

o

o

o

o

άζθεζε)
πλεξγαζία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο
επηρεηξήζεηο (πξνγξάκκαηα
εκεξίδεο θ.ι.π.)
Πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ
εθπαηδεχνληαη ζην
αγξφθηεκα θαηά ηελ
θνίηεζή ηνπο
Πνζνζηφ καζεκάησλ πνπ
απαηηνχλ ηε δηελέξγεηα
εξγαζηεξίσλ ζην αγξφθηεκα
Πνζνζηφ θαζεγεηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ην
αγξφθηεκα ηεο ζρνιήο γηα
δηδαζθαιία θαη έξεπλα.
Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο
θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ
απφ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ
εξγαζηεξίσλ θαη ηνπ
αγξνθηήκαηνο
Αξηζκφο πηπρηαθψλ
εξγαζηψλ, πνπ επηβιέπνληαη
απφ κφληκνπο θαη έθηαθηνπο
εθπαηδεπηηθνχο
Αξηζκφο πηπρηαθψλ
εξγαζηψλ , πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ ζηνηρεία
απφ ηηο εθηξνθέο ηνπ
αγξνθηήκαηνο ηελ ηειεπηαία
5εηία.
Πνζνζηφ θνηηεηψλ θαη
θαζεγεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί
ηα πξνγξάκκαηα
θηλεηηθφηεηαο ηεο Δ.Δ.
(Erasmus θιπ)
Αξηζκφο εκεξίδσλ θαη
ζπλεδξίσλ πνπ δηνξγάλσζε ή
ζπκκεηείρε ζηε δηνξγάλσζε
ην Σκήκα ηελ ηειεπηαία
5εηία
Γπλαηφηεηα
ρξεκαηνδφηεζεο γηα
ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα.
Αξηζκφο εξεπλεηηθψλ
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Πνζνζηφ

Πνζνζηφ

Πνζνζηφ
Πνζνζηφ

Πνζνζηφ

Αξηζκφο

Αξηζκφο

Πιήζνο

Αξηζκφο

Δπξψ
Πιήζνο

o

o

3.Πξαθηηθή
άζθεζε θαη
επαγγεικαηηθή
ζηαδηνδξνκία

o

o

o

o

o

o

4.χλδεζε κε ηελ
ηνπηθή θνηλσλία

o

o

πξνγξακκάησλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
αγξφθηεκα θαη αξηζκφο
δεκνζηεχζεσλ, πνπ
πξνέθπςαλ απφ απηέο ηελ
ηειεπηαία 5εηία
πλεξγαζία κε ηνπηθέο θαη
άιιεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ
Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
ζπνπδαζηψλ ζηα εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα

Πνζνζηφ
Πνζνζηφ

Πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ
Πνζνζηφ
ρξεζηκνπνηνχλ ην
αγξφθηεκα γηα ηελ πξαθηηθή
ηνπο άζθεζε ηα ηειεπηαία 5
ρξφληα
Υξεκαηνδφηεζε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο ζην
αγξφθηεκα
Βαζκφο ζπλεξγαζίαο κε ηηο
επηρεηξήζεηο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο.
Παξαθνινχζεζε ησλ
θνηηεηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο
πλάθεηα αληηθεηκέλσλ
πξαθηηθήο άζθεζεο κε ην
αληηθείκελν ζπνπδψλ.
Πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ
Αξηζκφο
παξακέλνπλ ζηελ επηρείξεζε
πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ
πξαθηηθή ηνπο άζθεζε θαη
κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο.
πλεξγαζία κε ηνπο
Αξηζκφο
ηνπηθνχο θνξείο γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ Σκήκαηνο ζε
εκεξίδεο, ζπλέδξηα,
εθζέζεηο.
πλεξγαζία κε ηνπο
Αξηζκφο
θηελνηξφθνπο ζε ζέκαηα
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δηθνχ ηνπο ελδηαθέξνληνο
θαη παξνρήο ππεξεζηψλ.
5.Υξεκαηνδφηεζε

o

Πνζνζηφ θάιπςεο ησλ
αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο
απφ ηδίνπο πφξνπο
(ππεξεζίεο αγξνθηήκαηνο,
πξντφληα αγξνθηήκαηνο
θ.ι.π.)
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πνζνζηφ

ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ
Σν βξαρππξφζεζκν θαη ην κεζνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην
Σκήκα γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ
ζεκείσλ παξνπζηάζηεθε εθηελψο ζην πξφγξακκα εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο.
Όκσο κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζεκείσλ ηνπ
Σκήκαηνο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο ηεο
εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξνχζεο κειέηεο
ζεσξνχκε φηη ππάξρνπλ ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ην ηκήκα κπνξεί λα
επέκβεη θαη λα πξνζπαζήζεη λα βειηηψζεη ηελ πθηζηάκελε
θαηάζηαζε, ππάξρνπλ φκσο θαη νξηζκέλα ζεκεία, ηα νπνία μεθεχγνπλ
ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ. Ηζρχνπλ βέβαηα πάληνηε νη ζηφρνη πνπ έρνπλ
ηεζεί ζην πξφγξακκα αμηνιφγεζεο θαη ην κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα.
Σν ηκήκα δελ κπνξεί λα επέκβεη, γηαηί απνηειεί ζέκα γεληθφηεξεο
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηα παξαθάησ ζέκαηα
 Πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ
 Πξφζιεςε ζηαβιηηψλ θαη δεκηνπξγία ππεξεζίαο αγξνθηήκαηνο
 Βειηίσζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ
εμνπιηζκνχ θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ
 Βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ
ε φηη αθνξά ηελ πξνζπάζεηα πξνζέιεπζεο ησλ ζπνπδαζηψλ
θξίλνπκε φηη απηφ δελ αθνξά κφλν ηηο ελέξγεηεο ηνπ ηκήκαηνο, φπσο
απηέο έρνπλ ήδε αλαιπζεί ζηελ κειέηε ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο,
αιιά απνηειεί θαη ζέκα γεληθφηεξεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, πνπ
αθνξά ηελ αλάπηπμε ηηο ππαίζξνπ θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Ζ
πνιηηεία πξέπεη λα κειεηήζεη ην ζέκα ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο ππαίζξνπ
θαη λα επελδχζεη ζηελ παξαγσγή λέσλ δπλακηθψλ αληαγσληζηηθψλ
πξντφλησλ πνηφηεηαο κέζσ παξνρήο θηλήηξσλ πνπ ζα πξνζειθχζνπλ
λέα άηνκα κε γλψζεηο θαη πξννπηηθέο λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ
πξσηνγελή ηνκέα. Όζν ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζα εγθαηαιείπεηαη ηφζν
ζα ππνβαζκίδνληαη νη γεσπνληθέο ζπνπδέο θαη ζα θαηαξξέεη ν
παξαγσγηθφο ηζηφο ηεο ρψξαο.
Σν ηκήκα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν δπλαηφ ηελ
παξνπζία ηνπ νξγαλσκέλνπ αγξνθηήκαηνο γηαηί δελ είλαη δπλαηφλ λα
ππάξμεη εθπαίδεπζε ζηε δσηθή παξαγσγή, ρσξίο αγξφθηεκα, έηζη
πξέπεη λα επηδηψμεη:
 Αχμεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εθηξνθψλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξίσλ ηφζν απφ ην κφληκν φζν θαη
ην έθηαθην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη γηα ηελ
πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ.
 Να πξνζπαζήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξν ην
αγξφθηεκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ.
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 Να πξαγκαηνπνηήζεη κηα κειέηε βησζηκφηεηαο ηνπ
αγξνθηήκαηνο θαη λα πξνζπαζήζεη ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ
ηνπ ζηελ άξζε ησλ αδπλακηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ηνπ.
 Να επηδηψμεη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ
αγξνθηήκαηνο κέζσ ησλ παξαθάησ πξνζπαζεηψλ
 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ εθηεινχλ δηάθνξεο
εξγαζίεο ζην αγξφθηεκα (π.ρ. άκειμε, γαιαθηνκεξηήζεηο,
εκβνιηαζκνί, ρνξήγεζε παξαζηηηθψλ θαξκάθσλ θιπ) ζηα
πιαίζηα ησλ ππνρξεσηηθψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ζηα πιαίζηα ηεο
πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο.
 Παξαγσγή ηδίσλ δσνηξνθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα
θπηηθήο παξαγσγήο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηδηφθηεηεο γεο
ηεο ζρνιήο.
 Να δηεξεπλήζεη ηελ δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ
επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ δεκηνπξγία εληφο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, πξφηππσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο
γάιαθηνο θαη θξέαηνο γηα λα πξαγκαηνπνηεί ην ίδην ην ηκήκα ηε
κεηαπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ αγξνθηήκαηνο.
Δπηπιένλ φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ έθζεζε εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ην Σκήκα καο
ζα πξέπεη επηπιένλ λα πξνρσξήζεη:
 ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ ζχζθημεο ησλ ζρέζεσλ κε ηα
πξναλαθεξζέληα Ηδξχκαηα ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο Π.Γ.Γ.Μ. ,
κέζσ αληαιιαγψλ, επηζθέςεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ
θαη ησλ ζπνπδαζηψλ, ηελ αλάιεςε θνηλψλ επξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ θαη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο
απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηφο καο.
 ηε δεκηνπξγία ζηελφηεξσλ δεζκψλ κε ηε Ννκαξρηαθή θαη
Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε έηζη ψζηε λα επσθειεζεί ζην
κέγηζην δπλαηφ, απφ ηε δηάζεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Γ’
Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο.
 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα
ζηνρεχνπλ ζηε δηεξεχλεζε θαη επίιπζε ηδηαηηέξσλ
πξνβιεκάησλ ηεο θηελνηξνθίαο ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ζηελ
αλαδήηεζε λέσλ πξννπηηθψλ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ
θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο π.ρ. βηνινγηθή
θηελνηξνθία.
 Θα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ππξήλα
παξνρήο πνιχπιεπξσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θηελνηξφθνπο, ηηο
κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο παξαγσγήο δσνηξνθψλ, φπσο είλαη
ε δηάζεζε βειηησκέλνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, ν έιεγρνο ηεο
πνηφηεηαο γάιαθηνο θαη άιισλ δσηθψλ πξντφλησλ, ν έιεγρνο
ηεο πνηφηεηαο ησλ δσνηξνθψλ θ.α.
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 ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή
ζε
επξσπατθά
πξνγξάκκαηα
έξεπλαο,
αληαιιαγήο
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζπνπδαζηψλ θαη γεληθφηεξα
αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη.
 Να απμήζεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηεζλή ζπλέδξηα
 Να επηδηψμεη ηελ δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ
Δπηζεκαίλνπκε ηέινο πάιη φηη ε παξνχζα κειέηε είλαη
ζπκπιεξσκαηηθή ηεο έθζεζεο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη
ηζρχνπλ φινη νη ζηφρνη, ηα ζρέδηα δξάζεο θαη νη πξνηάζεηο πξνο
ηελ πνιηηεία φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί ζ΄ απηή.
Σα μέλη της επιτροπής :

Τπογραφή

Βαζιλική Παππά-Μησαηλίδος

Καθηγήηπια

Ηυάννηρ Νικολακάκηρ

Αν. Καθηγηηήρ

Παύλορ επένηρ

Δπίκοςπορ

Καλλίνικορ Δςθςμιάδηρ

Καθ. Δθαπμογών
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