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Μαράςλειο Διδαςκαλείο 

A. Ιςτορικι αναδρομι 

Το Διδαςκαλείο τησ Αθήνασ ωσ φορζασ εκπαίδευςησ Δαςκάλων. 

Το διδαςκαλείο τθσ Ακινασ ζχει μακρά ιςτορία που ξεκινά από τα πρϊτα χρόνια 

ςφςταςθσ του Ελλθνικοφ κράτουσ.  

Αρχικά βζβαια λειτοφργθςε ωσ κεςμόσ εκπαίδευςθσ δαςκάλων. Άλλωςτε γενικά τα 

Διδαςκαλεία με αυτό τον ςκοπό ξεκίνθςαν. Ωςτόςο το ςυγκεκριμζνο Διδαςκαλείο 

υπιρξε το πρϊτο που λειτοφργθςε ωσ κεςμόσ μετεκπαίδευςθσ δαςκάλων. 

Το πρϊτο ςχολείο εκπαίδευςθσ δαςκάλων όπωσ φαίνεται και από τθσ επιςτολι του 

Ι. Καποδίςτρια ςτον Eynard, ςτισ 30 Μαρτίου 1829 ςυςτινεται ςτθν Αίγινα. Το «τυ-

πικόν ςχολείον» λειτοφργθςε ωσ «Διδαςκαλείο» για τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ 

των δαςκάλων των αλλθλοδιδακτικϊν ςχολείων. Στο «Κεντρικό Σχολείο» δθμιουρ-

γικθκε επίςθσ και το «Ρρότυπον Σχολείον» για τθ διδακτικι άςκθςθ των υποψιφι-

ων δαςκάλων όπωσ και τμιμα μετεκπαίδευςθσ με ςκοπό να εφοδιαςτοφν οι «δά-

ςκαλοι» με ανϊτερεσ ικανότθτεσ για το ζργο τουσ  και για τθν διδακτικι μζκοδο που 

κα εφαρμόηονταν ςτα ςχολεία, τθν αλλθλοδιδακτικι. Μάλιςτα ςτισ προκζςεισ του 

Κυβερνιτθ ιταν και θ δθμιουργία τμιματοσ ςτο «Κεντρικόν Σχολείον», ςτο οποίο 

«κζλουν προπαραςκευαςκεί εγκαίρωσ οι μζλλοντεσ να διευκφνουν τα τυπικά ςχο-

λεία διδάςκαλοι, τα οποία κα ςυςτακοφν ςτα διάφορα μζρθ τθσ επικράτειασ. Το 

1829 δθμοςιεφτθκε το Διάταγμα 98 (Γενικι Εφθμερίσ, Φυλ. 83/1829) που κακόριηε 

τον οργανιςμό και το πρόγραμμα του «Κεντρικοφ Σχολείου Αιγίνθσ».  

Στθ ςυνζχεια με το «Νόμο περί Δθμοτικϊν ςχολείων» τθσ 6.2.1834 προβλζπεται θ 

ίδρυςθ Διδαςκαλείου ι Διδαςκαλοδιδακτθρίου  που άρχιςε να λειτουργεί ςτισ 2/14 

Απριλίου 1834 ςτθν τότε πρωτεφουςα του κράτουσ, το Ναφπλιο, για να μεταφερκεί 

ςτθν Ακινα όταν αυτι ορίςτθκε πρωτεφουςα. Θ ίδρυςθ του Διδαςκαλείου, ςφμφω-

να με το άρκρο 65 του νόμου αποςκοποφςε ςτο «να κατορκωκεί θ ολίγον κατ’ ολί-

γον ανζγερςισ δθμοτικϊν ςχολείων εισ ζκαςτον διμον» 

Σκοπόσ του Διδαςκαλείου ιταν:1) να ςχθματίηει ικανοφσ διδαςκάλουσ και διδαςκά-

λιςςασ. 2) να εξετάηει τουσ διδαςκάλουσ και τασ διδαςκάλιςςασ και να καταςτρϊνει 

τουσ καταλόγουσ αυτϊν 

Μάλιςτα ο νόμοσ προζβλεπε τθ ςφςταςθ πρότυπου ςχολείου για τθν πρακτικι ά-

ςκθςθ των ςπουδαςτϊν. 

Ο πρϊτοσ διευκυντισ του Διδαςκαλείου Ch.L.  Korck ο οποίοσ υποςτιριξε τθν επο-

πτικι διδαςκαλία και τθν ςυνδιδακτικι μζκοδο, κα αντικαταςτακεί το 1835 από τον 
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Ι. Κοκκϊνθ ο οποίοσ  διεφκυνε το Διδαςκαλείο ωσ το 1852 και ιταν υποςτθρικτισ 

τθσ αλλθλοδιδακτικισ μεκόδου. 

Το 1852 ο Ι. Κοκκϊνθσ απολφκθκε και ςτθ κζςθ του διορίςτθκε ο Γ. Χρυςοβζργθσ ο 

οποίοσ το 1854 αντικαταςτάκθκε ζπειτα από κυβερνθτικι αλλαγι με τον Σκαρλάτο 

Βυηάντιο ο οποίοσ κα παραμείνει ωσ το 1862. Στθν ςυνζχεια κα αντικαταςτακεί από 

τον Γρ. Ραπαδόπουλο που κα παραμείνει ωσ το 1864 οπότε και κα κλείςει το Διδα-

ςκαλείο. 

Κατάργηςη του Διδαςκαλείου Το 1864 ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Βουλισ τθσ 23θσ Μαρτί 

ου κατά τθ ςυηιτθςθ του προχπολογιςμοφ προτάκθκε θ κατάργθςθ του κονδυλίου 

για το προςωπικό του Διδαςκαλείου. Ζγινε φανερι θ δυςαρζςκεια για τον τρόπο 

λειτουργίασ του,  δυςαρζςκεια που ζγινε φανερι τόςο ςτα λόγια του υπουργοφ Επ. 

Δελθγιϊργθ όςο και ςτα λόγια του υπουργοφ Α. Ρετςάλθ.  

Τα πρώτα δείγματα μετεκπαίδευςησ: Στθ ςυνζχεια το 1875 ο «Σφλλογοσ προσ Διά-

δοςιν των Ελλθνικϊν Γραμμάτων» ίδρυςε ςτθν Ακινα πρότυπο Δθμοτικό Σχολείο με 

τθν επωνυμία «Ραιδαγωγείον» το οποίο παριγαγε δαςκάλουσ  που χρθςιμοποιοφ-

ςαν τθν ςυνδιδακτικι μζκοδο. Το 1871 ςυντάςςεται ςχετικό νομοςχζδιο για τθν 

αναςφςταςθ του Διδαςκαλείου. Το 1875 ο υπουργόσ Γ. Μιλιςθσ κατζκεςε με τον 

προυπολογιςμό του 1876 πρόταςθ χρθματοδότθςθσ με 35.000 δρχ. για ανζγερςθ 

νζου Διδαςκαλείου. Επίςθσ ο Διδαςκαλικόσ Σφλλογοσ ηιτθςε τθν ίδρυςθ Διδαςκα-

λείου το οποίο πρζπει να ςυςτακεί ζτςι ϊςτε να αποτελεί «Μικρόν Ρανεπιςτιμιον» 

(ΑΝΔΕΟΥ & ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 1992) 

Από τισ διατάξεισ του νόμου ΧΘϋ/1878 διαπιςτϊνουμε ότι: α) το Διδαςκαλείο που 

δθμιουργείται είναι επαγγελματικό ςχολείο που κα κατάρτιηε δαςκάλουσ που κα 

μποροφςαν να διδάξουν τα προβλεπόμενα μακιματα του Δθμοτικοφ ςχολείου β) 

προβλεπόταν ότι οι αναγνωριςμζνοι ιδθ δθμοδιδάςκλοι μποροφςαν να φοιτιςουν 

ςτο Διδαςκαλείο χωρίσ εξετάςεισ. Το μζτρο αυτό φαίνεται να ιταν επιβεβλθμζνο. Θ 

ειςαγωγι τθσ ςυνδιδακτικισ μεκόδου και των ερβαρτιανϊν αρχϊν ςτθν εκπαίδευςθ 

απαιτοφςε τθν «μετεκπαίδευςθ» των δαςκάλων ϊςτε να μποροφν να ανταποκρι-

κοφν ςτα νζα δεδομζνα. (ΑΝΔΕΟΥ & ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 1992) 

Στο διάταγμα τθσ 3θσ. 9.1880 (αρ.εγκυκλίου 3580,4/5/1881) αναφζρεται για πρϊτθ 

φορά ο όροσ επιμόρφωςθ ι μετεκπαίδευςθ, εποχι που άρχιςε να εφαρμόηεται ςτα 

ςχολεία θ ςυνδιδακτικι μζκοδοσ (θ οποία διδάχτθκε μόνο ςτο διδαςκαλείο τθσ Α-

κινασ), ςτθ κζςθ τθσ αλλθλοδιδακτικισ. (ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ & ΔΘΜΘΤΑΚΟΡΟΥΛΟΥ) 

Με το νόμο ΩΝΘϋ/1880-δυο χρόνια μετά- οριηόταν θ εποπτεία του Διδαςκαλείου 

από τον Υπουργό «Δθμοςίασ Εκπαιδεφςεωσ» δια του Γενικοφ Επικεωρθτοφ και τθσ 

Εφορίασ. Το διδαςκαλείο ιταν μόνο για κατάρτιςθ διδαςκάλων και όχι διδαςκαλις-

ςϊν παρϋ ότι ςτο ςχετικό νομοκζτθμα προβλεπόταν και θ κατάρτιςθ διδαςκλιςςϊν. 
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Τθν ζλλειψθ αυτι όμωσ κάλυψε θ «Φιλεκπαιδευτικι Εταιρεία» που ιδρφκθκε το 

1836 και ςτα επόμενα χρόνια δραςτθριοποιικθκε ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ του 

γυναικείου φφλου. Ο προςανατολιςμόσ τθσ αυτόσ κατοχυρϊκθκε ςτον «Οργανι-

ςμό» το 1882 διαμορφϊνοντασ ζτςι ζνα διαφορετικό δίκτυο μόρφωςθσ τθσ Δαςκά-

λασ.  

Θ ζλλειψθ δαςκάλων, θ αδυναμία να ιδρυκοφν νζα διδαςκαλία του νόμου ΧΒϋ/1878 

θ ανάγκθ να αντικαταςτακοφν οι γραμματοδιδάςκαλοι οδιγθςαν ςτθ ίδρυςθ υπο-

διδαςκαλείων το 1892 ςε διάφορεσ επαρχιακζσ πόλεισ. Θ φοίτθςθ ς’ αυτά ιταν μο-

νοετισ. Το δε προςωπικό των υποδιδαςκαλείων αυτϊν αποτελοφνταν από δυο δα-

ςκάλουσ αποφοίτουσ των διδαςκαλείων του νόμου ΧΘϋ/1878. Θ ίδρυςι τουσ βζβαια 

προκάλεςε ζντονεσ κριτικζσ. (ΑΝΔΕΟΥ & ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 1992) 

Η ίδρυςθ του Μαράςλειου Διδαςκαλείου 

Στισ 25 Μαρτίου του 1875  ο Διδαςκαλικόσ 
Σφλλογοσ με επιςτολι του προσ τον Θγοφμενο 
τθσ Μονισ Αςωμάτων Ρετράκθ Ρανοςιϊτα-
τον  Αρ. Τςιριγϊτθ και προσ το Συμβοφλιο τθσ 
Μονισ αυτισ ηιτθςε «γιπεδο» οικόπεδο για 
τθν ανζγερςθ Διδαςκαλείου, ςτο οποίο κα 
μορφϊνονται δάςκαλοι Δθμοτικισ Εκπαίδευ-
ςθσ.  
Το Συμβοφλιο τθσ Μονισ με ςχετικι πράξθ 
του ςτισ 4 Νοεμβρίου 1875 παραχϊρθςε ςτο 
Ελλθνικό Διδαςκαλικό Σφλλογο οικόπεδο (10) 
ςτρεμμάτων για τθν ανζγερςθ Διδαςκαλείου. 
Το 1876 άρχιςε θ ανζγερςθ τθσ οικοδομισ του 
Διδαςκαλείου. Για τθν αποπεράτωςθ του ζρ-
γου  και τθν επίπλωςθ  του κτθρίου δαπανι-

κθκαν 250000 δρχ.,  ποςόν το οποίο  κατζβα-
λε ο Γρθγόριοσ Μαραςλισ.  
Σφμφωνα με τθ μελζτθ του Δ. Καλλία  κτίςτθ-
καν δφο κτιρια , το κεντρικό, προοριηόμενο για το Διδαςκαλείο και το αριςτερά αυ-
τοφ, προοριηόμενο για το προςαρτθμζνο ςτο Μαράςλειο Διδαςκαλείο Ρρότυπο Δθ-
μοτικό Σχολείο με δυνατότθτα φοίτθςθσ 200 μακθτϊν, όπου ςιμερα λειτουργεί το 
(Βϋ6/κζςιο) . Το 1905 ςτο δεξιό μζροσ τθσ ειςόδου του Διδαςκαλείου τοποκετικθκε 
θ προτομι του Γρθγορίου Μαραςλι, ζργο του γλφπτθ Μπονάνου, που ςϊηεται μζ-
χρι ςιμερα. (Βϋ6/κζςιο Ρειραματικό Δθμοτικό Σχολείο του ΡΤΔ ΡΑ (Μαράςλειοσ)) 

Το Μαράςλειο Διδαςκαλείο Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσi εγκαινιάςτθκε τελικά το 1905, 
ςτο παραπάνω οικόπεδο που παρεχϊρθςε θ Μονή Πετράκη για το λόγο αυτό, μετά 
από πρωτοβουλία του Διδαςκαλικοφ υλλόγου (1875).Πλθ θ δαπάνθ ανζγερςθσ του 
κτιρίου, θ επίπλωςθ και ο εμπλουτιςμόσ του με εποπτικά μζςα ζγινε με δωρεά του 
εκνικοφ ευεργζτθ Γρηγορίου Μαραςλήii. Τα ςχζδια οικοδόμθςθσ του κτθρίου (νεο-

Εικόνα 2 Γρθγόριοσ Μαραςλισ. Ρθγι εικό-
νασ:  http://greece.kiev.ua/page1135.html 
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κλαςικοφ ρυκμοφ) εκπονικθκαν από τον αρχιτζκτονα Δημήτριο Καλλίαiii. < (Θ 
Σχολι)l> 
Σφμφωνα με τθν μονι Ρετράκθ:. Πταν το ζκνοσ απελευκερϊκθκε και προζκυψε α-

νάγκθ ςτεγάςεωσ ευαγϊν και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, θ Μονι πετράκθ ιρκε α-

μζςωσ « αυτεπάγγελτοσ βοθκόσ». Μνθμονεφουμε τα εκπαιδευτικά ιδρφματα, που 

ζχουν οικοδομθκεί επάνω ςε οικόπεδα που προςζφερε το Μοναςτιρι μασ: ….6. Το 

1876, 10 ςτρζμματα πίςω από τον 

«Ευαγγελιςμό», για το Μαράςλειο 

Διδαςκαλείο. (ΙΕΑ ΜΟΝΘ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΡΕΤΑΚΘ)  

Πλο και περιςςότερο διαφαίνεται θ 
ανάγκθ επιμόρφωςθσ και μετεκπαί-
δευςθσ των δαςκάλων. Μια ςειρά 
ενεργειϊν κα οδθγιςει βακμιαία 
ςτθν λειτουργία μόνιμου τμιματοσ 
μετεκπαίδευςθσ ςτο Μαράςλειο 
Διδαςκαλείο.  
Με το διάταγμα τθσ 16θσ 
3.1881,υποχρεϊκθκαν όλοι οι δά-
ςκαλοι να επιμορφωκοφν και να αςκθκοφν πρακτικά τουλάχιςτον 6 εβδομάδεσ, με 
κζντρα επιμόρφωςθσ τα Ρρότυπα ςχολεία των Διδαςκαλείων ι τα κεντρικά Δθμοτι-
κά ςχολεία των Ρρωτευουςϊν των Νομϊν.(Δεν ςυμμετείχαν ςτθν επιμόρφωςθ οι 
δάςκαλοι που αποφοίτθςαν από το 1878 και μετά, κακϊσ και οι δθμοδιδάςκαλοι 
πριν το 1862).  
Επιμορφωτζσ ιταν οι κακθγθτζσ τθσ Ραιδαγωγικισ των Διδαςκαλείων, δάςκαλοι 
που ςποφδαςαν ςτο εξωτερικό(Γερμανία, Ελβετία), και δάςκαλοι των Ρροτφπων 
Σχολείων των Διδαςκαλείων. 
Το Αϋ Ελλθνικό Εκπαιδευτικό Συνζδριο ζγινε το 1904, οργανϊκθκε από τουσ: «Σφλ-
λογο προσ διάκεςθ ωφελίμων βιβλίων», «Σφλλογο προσ διάδοςθ των Ελλθνικϊν 
γραμμάτων», «Φιλολογικό Σφλλογο-Ραρναςςόσ» και το παρακολοφκθςαν: 366 δά-
ςκαλοι,104 κακθγθτζσ, 78 ςχολάρχεσ, 15 Διευκυντζσ Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, 139 
διανοοφμενοι.(Ανδρζου Α., 1982, Λζφασ Χ.,1942). (ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ & 
ΔΘΜΘΤΑΚΟΡΟΥΛΟΥ) 
Το 1911 εκδίδεται ολοκλθρωμζνο το πρόγραμμα του μοναδικοφ τότε τετρατάξιου 

«Μαράςλειου Διδαςκαλείου» Ακθνϊν, ςτο οποίο μεταξφ άλλων ειςάγεται θ ψυχο-

λογία, θ Ιςτορία του Ρολιτιςμοφ, θ Ρολιτικι Οικονομία και το Εμπορικό Δίκαιο. Στον 

κφκλο των Ραιδαγωγικϊν μακθμάτων και Ψυχολογίασ, οι πρακτικζσ αςκιςεισ κατα-

λαμβάνουν το 50% των ωρϊν του κφκλου και μαηί με τθν Γενικι και Ειδικι Διδακτι-

κι το 71,42% των ωρϊν, του κφκλου. (Ρίνακασ 1 ς.26) και (Ρίνακασ 2 ς.27) 

Οι διοικθτικζσ ρυκμίςεισ ςτθ διοίκθςθ και εποπτεία του Διδαςκαλείου Ακθνϊν που 

ζγιναν το 1911 κα εναρμονιςτοφν με τισ ρυκμίςεισ που κα ειςάγει ο νόμοσ ΓΩ-

ΚΘϋ/1911 περί κεντρικοφ ςυμβουλίου τθσ Δθμοτικισ εκπαιδεφςεωσ (υπουργόσ Αλε-

ξανδρισ). Κατά τθν περίοδο 1878- 1914 που είναι και περίοδοσ μετατροπισ του Δι-

Εικόνα 3 Μαράςλειο Διδαςκαλείο πθγι εικόνασ: 
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/layout/images/mnimeia/zo
om/MARASLEIO.jpg 

http://www.cc.uoa.gr/maraslio/mar.html
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δαςκαλείου ςε «Μαράςλειο» μια ςειρά ανδρϊν διετζλεςαν διευκυντζσ και διευκφ-

νοντεσ ςτο Διδαςκαλείο Ακθνϊν.(Ρίνακασ 3 ς.27) Οι βαςικζσ αλλαγζσ ςτον αρικμό 

του διδακτικοφ προςωπικοφ ζγιναν μετά το 1910, αφοφ είχαν καταργθκεί τα επαρ-

χιακά Διδαςκαλεία και αναδιοργανϊκθκε αυτό τθσ Ακινασ. Το διδακτικό προςωπι-

κό ιταν πλζον μόνιμο και ανερχόταν ςε 15 άτομα των οποίων τα προςόντα ιταν 

αυξθμζνα. (ΑΝΔΕΟΥ & ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 1992) 

Οι παιδαγωγικζσ ακαδθμίεσ Ακθνών και Ρειραιά. 

Το Μαράςλειο Διδαςκαλείο αν και αρχικά κα εκπαίδευε δαςκάλουσ και των δυο 

φφλλων, κατζλθξε να εκπαιδεφει μόνο άρρενεσ δαςκάλουσ κακϊσ θ ςυνεκπαίδευςθ 

των δυο φφλλων δεν ιταν αποδεκτι για τα δεδομζνα εκείνθσ τθσ εποχισ. Τα κορί-

τςια που επικυμοφςαν να αςκιςουν το ζργο τθσ δαςκάλασ, υφίςταντο μόνο πτυχι-

ακζσ εξετάςεισ ςτο διδαςκαλείο Ακθνϊν, ι ςτο Ανϊτερο ςχολείο τθσ Φιλεκπαιδευ-

τικισ Εταιρείασ (που ςυςτάκθκε το 1842 αλλά αναγνωρίςτθκε ωσ ανεξάρτθτο Διδα-

ςκαλείο το 1866) ι ςε άλλα Ιδιωτικά ςχολεία κθλζων που αναγνωρίςτθκαν ωσ ιςό-

τιμα με το Κρατικό Διδαςκαλείο  (Ευαγγελόπουλοσ, 1998). 

Το πρϊτο Αρςάκειο Σχολείο υιοκετεί ωσ μζκοδο διδαςκαλίασ τθν αλλθλοδιδακτικι 
και οργανϊνεται ςε δφο επίπεδα: ςτο Κατϊτερο (Ρροκαταρκτικό) για μακιτριεσ 
από 6 ετϊν, που διδάςκονται τα κακοριςμζνα ςτα Δθμοτικά ςχολεία μακιματα και  
χειροτεχνιματα, και ςτο Ανϊτερο για μακιτριεσ από 14 ετϊν, οι οποίεσ φοιτοφν ωσ 
εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ, υπότροφεσ ι θμιυπότροφεσ τισ Εταιρείασ με ςκοπό να 
γίνουν δαςκάλεσ. Οι υπότροφεσ μάλιςτα αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να διδά-
ξουν για τζςςερα τουλάχιςτον χρόνια ςτθν πρωτεφουςα μιασ από τισ επαρχίεσ τοφ 
κράτουσ. Για τθν άρτια οργάνωςθ των εκπαιδευτικϊν κεμάτων θ Φιλεκπαιδευτικι 
Εταιρεία κακιερϊνει, από το 1880, τθ λειτουργία τισ Εποπτείασ, μιασ ειδικισ υπθ-
ρεςίασ, μοναδικισ για τα εκπαιδευτικά δεδομζνα ςτθν Ελλάδα ακόμα και ςιμερα. Θ 
Εποπτεία αναλαμβάνει ευρείεσ διοικθτικζσ και εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ με ςκοπό 
να παρακολουκεί, να ελζγχει και να αξιολογεί το εκπαιδευτικό ζργο που επιτελείται 
ςτα Αρςάκεια-Τοςίτςεια Σχολεία. 
( διαδίκτυο: http://archive.arsakeio.gr/allhistory.pdf) 
Η πορεία προσ την ίδρυςη τησ Αρςάκειου Παιδαγωγικήσ Ακαδημίασ. 
1837  Ιδρφεται το πρϊτο «Σχολείον των Κοραςίων» τισ Φ.Ε., πρωτοβουλία ιδιαίτε-
ρα πρωτοποριακι ςε μια εποχι που οι γυναίκεσ προορίηονταν για τθν οικογενειακι 
εςτία και τισ υποχρεϊςεισ τθσ. Το Σχολείο ςτεγάςτθκε ςε ενοικιαηόμενα κτιρια και 
οργανϊκθκε ςε δφο επίπεδα: α) ςτο Κατώτερο Σχολείο για κορίτςια 6 - 14 ετϊν, 
ϊςτε να διδαχκοφν αμιςκί τα κακοριςμζνα ςτα Δθμοτικά Σχολεία μακιματα και 
χειροτεχνιματα, και β) ςτο Ανώτερο Σχολείο, τοφ οποίου οι απόφοιτεσ ελάμβαναν 
πτυχίο δαςκάλασ μετά από εξετάςεισ ενϊπιον επιτροπισ τοφ Κρατικοφ Διδαςκαλεί-
ου. 
1842  Θ Φ.Ε. αγοράηει οικόπεδο 15.600 πιχεων ςτο οικοδομικό τετράγωνο που ορί-
ηεται από τισ οδοφσ Σταδίου, Μενάδρου (Ρεςμαηόγλου), Ρανεπιςτθμίου, Τυπογρα-
φίασ (Αρςάκθ), ϊςτε να ςτεγάςει τα Σχολεία τθσ ςε ιδιόκτθτα κτιρια. 

http://archive.arsakeio.gr/allhistory.pdf
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1846  Θεμελιϊνεται το κεντρικό κτιριο τισ Φ.Ε. ςε ςχζδια τοφ περίφθμου αρχιτζ-
κτονα τισ εποχισ Λφςανδρου Καυταντηόγλου, χάρθ ςτισ ειςφορζσ των μελϊν, ςτισ 
προςφορζσ και ςτουσ εράνουσ που διενεργικθκαν ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό.  
1847 Θ Εταιρεία κακιερϊνει δίπλωμα δθμοδιδαςκάλου για τισ αποφοίτουσ τθσ. 
1850  Ο Απόςτολοσ Αρςάκθσ, Θπειρϊτθσ γιατρόσ, λόγιοσ και πολιτικόσ, προςφζρει 
ςθμαντικι δωρεά για τθν αποπεράτωςθ τοφ κεντρικοφ κτθρίου. Το Δ.Σ. τον ανακθ-
ρφςςει μεγάλο ευεργζτθ τισ Φ.Ε. και ονομάηει τα Σχολεία τθσ Αρςάκεια. 
1852  Εγκαινιάηεται το Κεντρικό Κτιριο τοφ Αρςακείου, το οποίο ςτεγάηει το «Κα-
τϊτερο», «Ανϊτερο» και «Αλλθλοδιδακτικό» Σχολείο και Νθπιαγωγείο. Τθ διδαςκα-
λία των μακθμάτων αναλαμβάνουν διακεκριμζνεσ προςωπικότθτεσ ςε κάκε ειδικό-
τθτα. 
1858  Ειςάγεται το μάκθμα τισ Γυμναςτικισ ςτα Αρςάκεια Σχολεία. 
1861  Ανακθρφςςεται το «Αρςάκειο Ανϊτερο Σχολείο» ςε Διδαςκαλείο, ιςότιμο με 
τα κρατικά. Οι απόφοιτεσ δαςκάλεσ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να διδάξουν 
ςε ςχολεία και ςτισ πιο απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τοφ μείηονοσ Ελλθνιςμοφ. 
1880  Κακιερϊνεται ο κεςμόσ τοφ Επόπτθ ςτα Σχολεία τισ Φ.Ε. 
1885  Το πρόγραμμα των μακθμάτων που προτείνει θ Φ.Ε. βρίςκει τθν απόλυτθ ζ-
γκριςθ τοφ Υπουργείου Ραιδείασ και υιοκετείται από όλα τα Ραρκεναγωγεία τισ 
χϊρασ, αναγνωρίηοντασ τθν πρωτοπορία τισ Φ.Ε. ςτθ γυναικεία εκπαίδευςθ. 
- Ιδρφεται ο Σφνδεςμοσ Αποφοίτων τισ 
Φ.Ε. (Σ.Α.Φ.Ε.), ο πρϊτοσ γυναικείοσ 
ςφλλογοσ αποφοίτων ςτθν Ελλάδα. 
1936  Ι- δρφεται Ραιδαγωγικι Ακαδθμία 
ςτο Αρ- ςάκειο Ψυχικοφ. 
1937  Με δωρεά τοφ Σ.Α.Φ.Ε. κεμελιϊνε-
ται το κτιριο, όπου ςιμερα ςτεγάηεται 
το Γϋ Αρ- ςάκειο Δθμοτικό Ψυχικοφ, για 
να ςτε- γάςει αρχικά το Κδρυμα Μακθ-
τικισ Ρρόνοιασ και αργότερα το Οικο-
τροφείο τισ Ραιδαγωγικισ Ακαδθμίασ. 
1940-1951  Επιτάςςονται τα κτιρια των Σχολείων τισ Φ.Ε. ςτθν Ακινα και τθν Ρά-
τρα. Τα Σχολεία ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ςε νοικιαςμζνα κτιρια και ςτο Κε-
ντρικό  (διαδίκτυο: 
"http://www.arsakeio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1026&It
emid=590). 
 Η Ράλλειοσ Παιδαγωγική Ακαδημία. 

Τον  Σεπτζμβριο  του  1855   αναγγζλεται  θ  χρθματοδότθςθ    για  τθν ανζγερςθ 
"Ραρκενικοφ Σχολείου" επί δθμαρχίασ Λουκά άλλθ. Το Δθμοτικό Συμβοφλιο του 
Ρειραιά κάνει δεκτι τθ δωρεά των 20.000 δρχ. του άγνωςτου Δωρθτι και δζχεται 
τουσ όρουσ του, οι οποίοι είναι: 

1. Το ςχολείο να μείνει για πάντα "Σχολείο Θθλζων" 
2. Να αναρτθκεί μαρμάρινθ προτομι του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΑΘ μζςα ςτο ςχολείο. 
3. Ράνω από τθν είςοδο του ςχολείου να τοποκετθκεί μαρμάρινθ πλάκα με τθν ε-
ξισ επιγραφι: 
  "Ραρκενικόν Σχολείον Ιδρυκζν δαπάνθ (κενό) Δθμαρχοφντοσ Λουκά άλλθ. 
1855" 

Εικόνα: από http://lyk-

ralleion.att.sch.gr/To_sxoleio/Istor

ia_Ralleiou.htm 
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4. Σε περίπτωςθ παραβιάςεωσ των όρων τθσ δωρεάσ, αυτι ανακαλείται και περιζρ-
χεται ςτουσ κλθρονόμουσ του.  

 
Για τθν ανζγερςθ του ςχολείου επιλζγεται ο χϊροσ μεταξφ των ςθμερινϊν οδϊν 
Θρϊων Ρολυτεχνείου, Βαςιλζωσ Γεωργίου και Ιακϊβου Δραγάτςθ ( ζναντι Δημοτι-
κοφ Θεάτρου). 
    Το 1856 αρχίηει θ ανζγερςθ του ςχολείου, θ οποία δεν ολοκλθρϊνεται επειδι δεν 
επαρκοφν τα χριματα του άγνωςτου δωρθτι. Θ ταυτότθτά του φανερϊνεται. Είναι 
ο Ιάκωβοσ άλλθσ, ςυγγενισ του δθμάρχου Λουκά άλλθ, ο οποίοσ βρίςκεται ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ. Ο Ιάκωβοσ άλλθσ χορθγεί νζα δωρεά 10.000 δρχ. για τθν ολο-
κλιρωςθ του ζργου. Το Δθμοτικό Συμβοφλιο αποδζχεται τθν δωρεά του. 
    Το 1857 ολοκλθρϊνεται θ καταςκευι του ςχολείου και αρχίηει θ λειτουργία του. 

 
    Το 1919 ςτεγάηεται και λειτουργεί ςτο ίδιο κτίριο θ Δθμοςυντιρθτοσ άλλειοσ 
Ραιδαγωγικι Ακαδθμία. 
    Το 1939 το ςχολείο μετονομάηεται ςε "άλλειο Γυμνάςιο Θθλζων" και ςε "άλ-
λειο Ραιδαγωγικι Ακαδθμία". Ο Διμοσ απαλλάςςεται από τθ ςυντιρθςι τουσ. 
    Το 1968, επί δθμαρχίασ Αρ. Σκυλίτςθ ο Διμοσ αμφιςβθτεί τθν κυριότθτα των κτι-
ριακϊν εγκαταςτάςεων του ςχολείου. 
     Τον Δεκζμβριο του 1971 πραγματοποιείται ςφςκεψθ υπό τθν προεδρία του Στ. 
Ραττακοφ. Αποφαςίηεται θ μεταςτζγαςθ του ςχολείου επί τθσ οδοφ Κολοκοτρϊνθ ( 
ςτην περιοχή Σερψιθζα). Τον ίδιο χρόνο εκδίδεται Νομοκετικό Διάταγμα που κα-
ταργεί τθν άλλειο Ραιδαγωγικι Ακαδθμία και ορίηει ότι τα περιουςιακά τθσ ςτοι-
χεία περιζρχονται αυτοδίκαια ςτο άλλειο Γυμνάςιο Θθλζων  (διαδίκτυο: 
http://lyk-ralleion.att.sch.gr/To_sxoleio/Istoria_Ralleiou.htm). 
Ειδικότερα  για τθν Αρςάκειο Ραιδαγωγικι και τθν άλλειο Ραιδαγωγικι Ακαδθμία, το 1933 

θ Ρολιτεία με ειςιγθςθ του Γεϊργιου Ραλαιολόγου, Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου 

Ραιδείασ, ςτα πλαίςια τθσ καλφτερθσ εκπαίδευςθσ των δαςκάλων, ίδρυςε τισ Ραιδαγωγικζσ 

Ακαδθμίεσ μεταξφ των οποίων και οι δφο προαναφερόμενεσ, με τον Νόμο 5802/1933 «περί 

ιδρφςεωσ παιδαγωγικϊν ακαδθμιϊν» άρκρο 14. Λίγα χρόνια αργότερα ο ιδρυτικόσ νόμοσ 

και πάλι με ειςιγθςθ του Γ. Ραλαιολόγου, ςυμπλθρϊνεται με το Α.Ν. 935/1937 όπου προ-

βλζπεται θ ίδρυςθ τριϊν Ραιδαγωγιϊν Ακαδθμιϊν κθλζων μθ κρατικϊν: δυο Ραιδαγωγι-

κϊν Ακαδθμιϊν τθσ Φιλεκπαιδευτικισ, ςτθν Ακινα και ςτθν Ράτρα, και μια του Διμου Ρει-

ραιά ςτον Ρειραιά. 

Μετά τον Δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο όμωσ, ο κεςμόσ των Ραιδαγωγικϊν Ακαδθμιϊν βακ-

Εικόνα: από http://lyk-

ralleion.att.sch.gr/To_sxoleio/Istor

ia_Ralleiou.htm 

http://lyk-ralleion.att.sch.gr/To_sxoleio/Istoria_Ralleiou.htm
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μιαία ατόνθςε, κακϊσ δεν προςαρμόςτθκε ζγκαιρα ςτα νζα δεδομζνα των καιρϊν. Θ εκ-

παιδευτικι μεταρρφκμιςθ του 1964 επί Γεωργίου Ραπανδρζου, με το Ν. 4379/1964 ανα-

βακμίηει τισ Ραιδαγωγικζσ Ακαδθμίεσ αυξάνοντασ και τον χρόνο φοίτθςθσ ςτα τρία ζτθ και 

εμπλουτίηοντασ το πρόγραμμα ςπουδϊν.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ δικτατορίασ θ εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ ματαιϊνεται και με τον 

Α.Ν. 129/1967 ο χρόνοσ ςπουδϊν μειϊνεται ςτα δφο ζτθ. 

Επίςθσ με το Ν.Δ. 842/1971 καταργείται μαηί με τθν Μαράςλειο Ακαδθμία και θ άλλειοσ 

Ακαδθμία Ρειραιϊσ. 

Οι Ακαδθμίεσ αυτζσ επαναλειτοφργθςαν μετά τθν μεταπολίτευςθ με το Ν.Δ. 156/2-9-

1975(ΦΕΚ 186/4-9-1975 τ.ϋ Αϋ) 

Τζλοσ με το Νόμο 1268/16-7-1982 (ΦΕΚ 87/1982 τ.Αϋ) ορίηεται θ ίδρυςθ των Ραιδαγωγικϊν 

Τμθμάτων ενϊ διευκρινίηεται πωσ με Ρροεδρικά Διατάγματα κα οριςκεί θ ζναρξθ λειτουρ-

γίασ των τμθμάτων αυτϊν και θ παφςθ των αντίςτοιχων Ραιδαγωγικϊν Ακαδθμιϊν. Ζτςι το 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 1984-85 ξεκίνθςε θ λειτουργία του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ 

Εκπαίδευςθσ Ακθνϊν. Ραράλλθλα ςυνζχιςε θ λειτουργία των Ακαδθμιϊν ωσ το 1988-89 για 

τθν τακτοποίθςθ εκκρεμοτιτων των ςπουδαςτϊν ι για τθν αναγνϊριςθ πτυχίων προερχό-

μενων από το εξωτερικό με βάςθ το Ν. 1566/1985. 

Οι Ραιδαγωγικζσ Ακαδθμίεσ παρζδωςαν τα περιουςιακά τουσ ςτοιχεία ςτισ 30-6-1991 και 

ζκλειςαν οριςτικά από 1-7-1991 (Ρ.Δ. 24/26-1-1991). Θ μεταβίβαςθ και παράδοςθ των πε-

ριουςιακϊν και λοιπϊν ςτοιχείων ρυκμίςτθκε με το Ρ.Δ. 412/1991 (ΦΕΚ 151/11-10-1991 τ. 

Αϋ)  (Ευαγγελόπουλοσ, 1998). 

 

 

Το Μαράςλειο Διδαςκαλείο ωσ κεςμόσ μετεκπαίδευςθσ  

Το 1920, το υπουργείο Ραιδείασ  με γενικό γραμματζα το Δ.Γλθνό, κατάρτιςε ςχζδιο 
νόμου για τθν ίδρυςθ αυτοτελοφσ ιδρφματοσ (Ραιδαγωγικό Σχολείο ) με ςκοπό τθ 
μετεκπαίδευςθ δαςκάλων , οι οποίοι κα διορίηονταν ωσ διοικθτικά ςτελζχθ τθσ εκ-
παίδευςθσ. Το ςχζδιο αυτό δεν υποβλικθκε ςτθ βουλι λόγω αλλαγισ κυβζρνθςθσ. 
Το 1922, το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν αναλαμβάνει τθ διετι μετεκπαίδευςθ των δα-
ςκάλων με τθ διάταξθ του Ν. 2857 με ςκοπό τθ δθμιουργία ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ, 
θ οποία άρχιςε να λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1922 –1923 ςτθ Φιλοςοφικι 
Σχολι.  
Οι όροι για τθ ςυμμε-
τοχι ςτο  διαγωνιςμό 
ιταν οι εξισ: όριο 
θλικίασ ωσ τα 30 (τθν 
πρϊτθ τριετία λει-
τουργίασ τθσ μετεκ-
παίδευςθσ το όριο 
ιταν ωσ τα 35 ), τριε-

Εικόνα 4 από τισ πρώτεσ εποχζσ λειτουργίασ του Μαράςλειου πθγι εικόνασ: 
http://marasleios.flexweb.gr/Contents.aspx?CatId=51&lang=gr 
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τι υπθρεςία και μόνο το 1/3 των επιτυχόντων ιταν δαςκάλεσ .Οι ειςαγόμενοι ορί-
ηονταν ςε 70 με αποδοχζσ και ςε 30 άνευ αποδοχϊν.   
Οι υποψιφιοι εξετάηονταν:α)ςτθν ζκκεςθ ιδεϊν ι μετάφραςθ αρχαίου κειμζνου, β) 
Ραιδαγωγικι Ψυχολογία και Γενικι ι Ειδικι Φυςιογνωςτικοφ μακιματοσ.  
Το πρόγραμμα τθσ μετεκπαίδευςθσ περιελάμβανε 18 μακιματα και παρά τθν πλθ-
κϊρα των μακθμάτων και το ςυντθρθτιςμό ςτα προγράμματα ςπουδϊν, θ μετεκ-
παίδευςθ κατά τθ χρονικι περίοδο 1922-1964, πρόςφερε ςτουσ δαςκάλουσ τθ δυ-
νατότθτα για επαγγελματικι και επιςτθμονικι εξζλιξθ. (ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ & 
ΔΘΜΘΤΑΚΟΡΟΥΛΟΥ) 
Θ δίχρονθ μετεκπαίδευςθ των δαςκάλων όπωσ φαίνεται και από τα παραπάνω, εί-

ναι ζνασ κεςμόσ με μακρά ιςτορία, που ξεκινά από το 1922 με το νόμο «Ρερί προ-

ςόντων διαβακμίςεωσ και αποδοχϊν των επικεωρθτϊν των δθμοτικϊν ςχολείων»1  

ειςάγεται αιφνιδιαςτικά 2διάταξθ με τθν οποία δίνεται το δικαίωμα διοριςμοφ ωσ 

επικεωρθτϊν και ςε «πτυχιοφχουσ δθμοδιδαςκάλουσ ζχοντασ ευδόκιμον δθμόςιαν 

υπθρεςίαν εν δθμοτικϊ ςχολείω τουλάχιςτον εξαετι, παρακολουκιςαντεσ δ' εν τω 

θμετζρω Ρανεπιςτθμίω επί διετίαν κφκλον Ραιδαγωγικϊν και άλλων μακθμάτων 

και υποςτάντεσ εν αυτοίσ επιτυχι δοκιμαςίαν»3. Τα κζματα λειτουργίασ και οργά-

νωςθσ τθσ μετεκπαίδευςθσ κα κακοριςκοφν λίγο αργότερα με τθν ζκδοςθ Β.Δ.4. Ωσ 

ο κφριοσ ειςθγθτισ του κεςμοφ φζρεται ο κακθγθτισ Ραιδαγωγικισ τθσ Φιλοςοφι-

κισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και Γενικόσ Γραμματζασ του υπουργείου 

Ραιδείασ, το 1922, Ν. Εξαρχόπουλοσ5. Ο ίδιοσ ςε άρκρο του το 1932 περιγράφει και 

το ςκοπό τθσ μετεκπαίδευςθσ: «αποςκοπεί τθν ςυμπλιρωςιν και τθν επζκταςιν τθσ 

μορφϊςεωσ αυτϊν, ιδία όμωσ τον ςυγχρονιςμόν αυτϊν δια τθσ μεταδόςεωσ εισ αυ-

τοφσ των εκάςτοτε νεωτάτων ποριςμάτων τθσ παιδαγωγικισ και των λοιπϊν επι-

ςτθμϊν, των ςυναφϊν προσ το διδαςκαλικόν ζργον»6. (ΚΟΤΙΝΘΣ) 

Υπιρξαν και αντιρριςεισ για αυτό τον τφπο επιμόρφωςθσ. Ο Δ. Γλθνόσ ςυγκεκριμζ-
να πρότεινε τθν ίδρυςθ ειδικοφ τμιματοσ επιμόρφωςθσ ςτθν Ραιδαγωγικι Ακαδθ-
μία, (θ οποία για πρϊτθ φορά λειτοφργθςε το 1924-1925, αλλά είχε νομοκετθκεί με 
τθ μεταρρφκμιςθ του 1917-1920),το οποίο δεν λειτοφργθςε, αν και οριςμζνα από 

                                                             
1
 Ν. 2857/1922, ΦΕΚ, τ.Αϋ, 133/1-8-1922 

2 Ο Γλθνόσ καταγράφει ότι: "Αιφνιδιαςτικά και όλωσ διόλου παρεμβλθτικά…" ςτο Γλθνόσ Δ., Θ μετεκ-

παίδευςθ των δθμοδιδαςκάλων ςτο Ρανεπιςτιμιο", περ. Εργαςία, τ. 6-7. 1923, ς. 122  

3
 Ανδρζου Α., Θ μετεκπαίδευςθ των δαςκάλων ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (1922-1964), ςτο Θζματα 

Ιςτορίασ τθσ Νεοελλθνικισ Εκπαίδευςθσ, ΑΡΘ -Υ.Δ., Θεςςαλονίκθ 1993, ς. 241 
4 Βαςιλικό διάταγμα: "Ρερί χορθγίασ διετοφσ εκπαιδευτικισ αδείασ εισ τουσ πτυχιοφχουσ διδαςκα-
λείων λειτουργοφσ τθσ δθμοτικισ εκπαιδεφςεωσ, βουλομζνουσ να παρακολουκιςωςιν εν τω θμετζ-
ρω Ρανεπιςτθμίω διετι κφκλον παιδαγωγικϊν και άλλων μακθμάτων, ΦΕΚ, Τ. Αϋ, 176/24-9-1922 ςτο 
Ανδρζου Α., όπ.π., ς. 241 
5 Βι. Σαιηεξή Ν., Δπηρεηξήκαηα θαη ηδενινγηθόο ιόγνο γύξσ από ηε δίρξνλε κεηεθπέδεπζε ησλ δα-

ζθάισλ, πεξ. Δπηζηεκνληθό Βήκα ηνπ Γαζθάινπ, εη. 35ν, η. 2ν, Άλνημε 1993, ζ. 21 θαη Αλδξένπ Α., 

όπ.π., ζ. 245  

 
6 Εξαρχόπουλοσ Ν., Θ μετεκπαίδευςισ των δθμοδιδαςκάλων εν τω Ρανεπιςτθμίω, Επετθρίσ Δθμοτι-
κισ Εκπαιδεφςεωσ, Ακινα 1932, ς. 17 ςτο Ανδρζου Α., όπ.π., ς. 245 
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τα μζτρα που πρότεινε για τθ βελτίωςθ τθσ μετεκπαίδευςθσ των δαςκάλων ςτθ Φι-
λοςοφικι Σχολι ςυμπεριλιφκθκαν ςτο διάταγμα τθσ 11/2/1927 «Ρερί μετεκπαι-
δεφςεωσ των δθμοδιδαςκάλων εν τω Ρανεπιςτθμίω». (ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ & 
ΔΘΜΘΤΑΚΟΡΟΥΛΟΥ) 
Σθμαντικι είναι θ κριτικι του Γλθνοφ για το ρόλο τθσ μετεκπαίδευςθσ: «Το ζργο αυ-

τό υμνικθκε ςα μια κατάκτθςθ του δθμοδιδαςκαλικοφ κόςμου. Μα από διάφορα 

αιτιματα τθσ παιδείασ, φάνθκε κιόλασ πόςο εξωτερικά αντιλιφκθκαν τθν μόρφωςθ 

αυτι και κείνοι, που τθν οργάνωςαν, κείνοι που τθν φμνθςαν. Αρκεί να ςθμειωκεί 

εδϊ πωσ ζνα από τα ςχετικά αιτιματα λζει να ονομαςκοφν όςοι εκπαιδεφονται ςτο 

Ρανεπιςτιμιο "Κακθγθταί" και να πάρουν δικαίωμα να διορίηονται ςτα ςχολεία τθσ 

Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ. Δθλαδι το ζργο που γίνεται για να υψωκεί θ Δθμοτικι εκ-

παίδευςθ να χρθςιμζψει για γεφφρι για να εγκαταλειφκεί αμζςωσ και οριςτικϊσ θ 

δθμοτικι εκπαίδευςθ από τουσ εκλεκτοφσ τθσ. Και ακόμα, πόςο εξωτερικά αντιλαμ-

βάνονται το ζργο οι δθμιουργοί του αποδεικνφεται, με το να φζρουν για ςπουδαιό-

τερο επιχείρθμα για να ςτθρίξουν τθν εκπαίδευςθ μζςα ςτο Ρανεπιςτιμιο και μαηί 

με τουσ φοιτθτζσ, ότι τάχα υψϊνεται θ κοινωνικι κζςθ του δαςκάλου, όταν πθγαί-

νει ςτο Ρανεπιςτιμιο και μορφϊνεται καλφτερα με τθν ςυναναςτροφι του προσ 

τουσ "φοιτθτζσ". Τζτοια ιδζα ζχουν για τον δάςκαλο και τθν κοινωνικι του κζςθ και 

τθν αποςτολι του ςτθν κοινωνία.»  

Το 1932 Εξαρχόπουλοσ 

από προφανι κζςθ ιςχφοσ, 

ςε άρκρο του, υπεραςπίηε-

ται του κεςμοφ τθσ μετεκ-

παίδευςθσ «των δθμοδι-

δαςκάλων εν τω Ρανεπι-

ςτθμίω» τθσ οργάνωςθσ 

και τθσ λειτουργίασ τθσ και 

τονίηει τθν αναγκαιότθτα 

τθσ ςωςτισ «εκμετάλλευ-

ςθσ» των αποφοιτοφντων 

μετεκπαιδευομζνων από 

το κράτοσ: «Αναγκαίον 

όμωσ είναι, ίνα και θ Ρολι-

τεία χρθςιμοποιιςθ προ-

ςθκόντωσ τουσ μετεκπαιδευομζνουσ και παράςχθ εισ αυτοφσ τθν ελευκερίαν και τα 

μζςα, όπωσ αςκιςωςι τθν ευγεργετικιν αυτϊν επίδραςιν επί το δθμοτικόν ςχολεί-

ον. Οφτοι εφοδιαηόμενοι κατά τον χρόνον των διετϊν ςπουδϊν δια πολυτίμων εφο-

δίων, ων εςτεροφντο πρότερον, φιλοδοξοφςιν αναμφιβόλωσ, όπωσ τφχωςιν ευκαι-

ρίασ να μεταλαμπαδεφςωςι τασ γνϊςεισ και τθν πείρα αυτϊν και εργαςκϊςι προσ 

βελτίωςιν τθσ παρ' θμίν Δθμοτικισ Εκπαιδεφςεωσ,. Τον τοιοφτον αυτϊν ηιλον πρζ-

πον είναι να διατθρι ηωθρόν και υπεκκαίθ θ πολιτεία δια τθσ λιψεωσ απαραιτιτων 

Εικόνα 5 ΡΑΙΣ ΡΕΚΑΣ ¨Μαραςλειο" 1960,υδατογραφία, 68Χ100 πθ-
γι εικόνασ: 
http://www.athenscitymuseum.gr/collections/grid.php?ln=gr&page=2
&columns=7&rows=8 
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τινϊν μζτρων, εκ των οποίων ςθμειοφμεν τα επόμενα: 1. Οι Επικεωρθταί τθσ Δθμο-

τικισ Εκπαιδεφςεωσ να ςτρατολογοφνται του λοιποφ αποκλειςτικϊσ εκ των μετεκ-

παιδευομζνων, προτιμομζνων εκάςτοτε εκείνων, οίτινεσ επιδεικνφουςιν άμεπτον 

κοινωνικιν και επαγγελματικιν δράςιν και παρζχουςι τεκμιρια, ότι παρακολουκϊ-

ςι τθν επαγγελματικιν κίνθςιν δια τθσ δθμοςιεφςεωσ ςχετικϊν εργαςιϊν. 2. Αι δι-

ευκφνςεισ των πολυταξίων ςχολείων να ανατίκενται εισ μετεκπαιδευκζντασ. 3. Να 

ιδρυκϊςι κατά περιφερείασ πειραματικά ςχολεία προσ εφαρμογιν των νζων παι-

δαγωγικϊν και παιδολογικϊν αρχϊν, εισ τα οποία να τοποκετϊνται διευκυνταί και 

διδάςκαλοι λαμβανόμενοι εκ των μετεκπαιδευκζντων. (…) 5. Να παρζχθται υλικι 

ενίςχυςισ εισ τουσ μετεκπαιδευκζντασ, ιδία δε τουσ υπθρετοφντασ εισ τοιοφτα ςχο-

λεία, ίνα δφνανται να παρακολουκϊςι τθν παιδαγωγικιν βιβλιογραφίαν και αφο-

ςιϊνται απερίςπαςτοι εισ το ζργον των.»7 Οι αντιλιψεισ των Γλθνοφ και Εξαρχό-

πουλου είναι τα δυο βαςικά δίπολα όπου κα επικεντρωκοφν οι εκατζρωκεν από-

ψεισ για το ςκοπό, τθ λειτουργία και το περιεχόμενο τθσ μετεκπαίδευςθσ. Είναι πά-

ντωσ γεγονόσ ότι ο κεςμόσ τθσ δίχρονθσ μετεκπαίδευςθσ των δαςκάλων ςτο Ρανε-

πιςτιμιο λειτοφργθςε με βάςθ τισ αντιλιψεισ των ςυντθρθτικϊν - παραδοςιακϊν 

διανοοφμενων για τριανταπζντε χρόνια (1922-1964). «Θ μετεκπαίδευςθ των δαςκά-

λων ςτο Ρανεπιςτιμιο αποτζλεςε το φυτϊριο των ςτελεχϊν διοίκθςθσ και εποπτεί-

ασ τθσ εκπαίδευςθσ και τροφοδότθςε ςε ζνα μεγάλο βακμό τισ Ραιδαγωγικζσ Ακα-

δθμίεσ και ςχολζσ νθπιαγωγϊν ςε διδακτικό προςωπικό.»8. Στο διάςτθμα αυτό των 

τριανταπζντε χρόνων δεν παρατθροφνται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο ςκοπό τθσ μετεκ-

παίδευςθσ παρά μόνο ςτο περιεχόμενο, γεγονόσ που ςυνδζεται με τθν αλλαγι του 

διευκυντι ςπουδϊν9 και τθν "ςτροφι" ςτθν χαρακτθρολογικι μζκοδο και ερμθνεία 

που αποςκοποφςε ςτθν "επιςτθμονικι" κάλυψθ των κοινωνικϊν ςτερεοτφπων τθσ 

αςτικισ παιδαγωγικισ. (ΚΟΤΙΝΘΣ) 

Μαράςλειο Διδαςκαλείο και ςυνεκπαίδευςθ των δφο φφλλων: Το Μαράς-

λειο είναι και το πρϊτο Διδαςκαλείο Αρρζνων, ςτο οποίο είχε επιτραπεί από τθν 

Ρολιτεία θ φοίτθςθ μακθτριϊν αλλά «μόνον ωσ εξωτερικϊν» (Ν. Δ. 11-10-1923 άρ-

κρο 4, παρ. 2) . Ωςτόςο ςτο τελευταίο είχαν αρχίςει να εγγράφονται μακιτριεσ πο-

λφ νωρίτερα, όπωσ προκφπτει και από τον παρακάτω( Ρίνακασ 4 αναλογία μακθτϊν 

και μακθτριϊν ςτο Μαράςλειο Διδαςκαλείο κατά τθν πενταετία 1920-25 ς.28) .  

Ραρατθρϊντασ τον παραπάνω πίνακα διαπιςτϊνουμε μια ςταδιακι αφξθςθ 
του αρικμοφ  των εγγραφόμενων μακθτριϊν, ο οποίοσ κατά το ςχολικό ζτοσ  1924-
                                                             
7 Εξαρχίοπουλοσ Ν., Θ μετεκπάιδευςισ των δθμοδιδαςκάλων εν τω Ρανεπιςτθμίω, Επετθρίσ Δθμοτι-
κισ Εκπαιδεφςεωσ, ζτ. Αϋ, Δθμθτράκοσ, Ακινα 1932, ς.17-34, το παράκεμα από τισ ς.ς. 33-34 
8 Αλδξένπ Α., όπ.π., ζ. 234. Ο ίδηνο καο πιεξνθνξεί όηη από ηνπο 1736 άλδξεο απνθνίηνπο νη 490 θα-

ηέιαβαλ ζέζεηο επνπηηθνύ πξνζσπηθνύ (επηζεσξεηέο - γεληθνί επηζεσξεηέο - επόπηεο), δειαδή πνζν-

ζηό 28%, όπ.π., ζ. 253  
9
 Το 1947 ο Σπ. Καλλιάφασ διαδζχτθκε τον Ν. Εξαρχόπουλο ςτθν ζδρα τθσ Ραιδαγωγικισ τθσ Φιλο-

ςοφικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και κατά ςυνζπεια και ςτθ κζςθ του διευκυντι ςπου-
δϊν τθσ μετεκπαίδευςθσ 
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25 φκάνει ςχεδόν το 48% του ςυνολικοφ μακθτικοφ πλθκυςμοφ του Μαραςλείο. 
Ρρζπει να αναφερκεί ότι το 1923 επιτρζπεται θ ςυμφοίτθςθ αρρζνων και κθλζων 
και ςτα Μονοτάξια Διδαςκαλεία ( Ν.Δ. 27-7-1923) ενϊ ζνα χρόνο αργότερα γίνονται 
δεκτζσ και εγγράφονται μακιτριεσ ςε όλα τα Διδαςκαλεία τθσ χϊρασ αλλά και πάλι 
«μόνον ωσ εξωτερικζσ» (Ν. 3182/1924). Στισ νομοκετικζσ αυτζσ ρυκμίςεισ είναι εμ-
φανισ θ επίδραςθ των αρχϊν του εκπαιδευτικοφ δθμοτικιςμοφ. Επί Δελμοφηου  μά-
λιςτα ςτο Μαράςλειο (1923-1925) οι μακιτριεσ ςυμμετζχουν ςε όλεσ τισ δραςτθ-
ριότθτεσ τθσ Σχολικισ Κοινότθτασ (επιτροπζσ τάξεων κ.λπ.), ενϊ τα μακιματα γίνο-
νται από κοινοφ ακόμθ και αυτό το μάκθμα τθσ γυμναςτικισ «εκτόσ από οριςμζνα 
γυμνάςματα που ήταν μόνο για τα αγόρια». Ωςτόςο θ ςυμφοίτθςθ αγοριϊν και κο-
ριτςιϊν ςτα Διδαςκαλεία, πρωτοποριακι για τθν εποχι εκείνθ, αν λθφκεί υπόψθ 
ότι μόλισ το 1924 είχαν αρχίςει ςτθ Γερμανία «για πρϊτη φορά να δζχονται τα ανϊ-
τερα ςχολεία αγοριϊν και κορίτςια» (Κελεςίδου- Ραναγιϊτου, ς. 210), προκάλεςε 
ιςχυρζσ αντιδράςεισ. Ασ ςθμειωκεί ότι μια από τισ βαςικζσ κατθγορίεσ ςτθν περί-
πτωςθ των Μαραςλειακϊν, ιταν θ καλλιζργεια θκικισ εκλφςεωσ, θ οποία δεν ιταν 
άςχετθ και με τθ ςυμφοίτθςθ αγοριϊν και κοριτςιϊν. Από τότε  το Μαράςλειο πα-
ρακολουκοφςε με ιδιαίτερο ενδιαφζρον και αυξθμζνθ προςοχι τισ ςχζςεισ των μα-
κθτϊν και μακθτριϊν τόςο μζςα όςο και ζξω από το ςχολείο «προσ πρόληψιν πα-
ντόσ εκτρόπου» ενϊ δε δίςταηε να επιβάλλει και τισ αυςτθρότερεσ των ποινϊν ςε 
περίπτωςθ διατάραξθσ των «ηθικϊν αντιλήψεων» (Ρρακτικά Μ.Δ., Ρράξθ 43/1928). 
(ΣΚΟΥΑ) 
 

Ρερίοδοσ δικτατορίασ: Το 1964 με το Ν.Δ. 4379 προβλζπεται θ ίδρυςθ Ραιδαγωγι-

κοφ Ινςτιτοφτου ςτο οποίο: «Από ενάρξεωσ λειτουργίασ του Ρ.Ι. περιζρχεται εισ αυ-

τό το εκπαιδευτικό ζργο του Διδαςκαλείου Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ, τθσ Μετεκπαι-

δεφςεωσ των διδαςκάλων εισ τα Ρανεπιςτιμια των Ακθνϊν και τθσ Θεςςαλονί-

κθσ»10 H ειςθγθτικι ζκκεςθ του νομοςχεδίου παρουςιάηει ωσ λόγουσ ίδρυςθσ του 

Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου τουσ α) ανυπαρξία ι υςτζρθςθ τθσ παιδαγωγικισ ζρευ-

νασ11 και β) για να επανζλκει «ςυντονιςμόσ και ςυνοχι» μεταξφ των υπθρεςιϊν που 

εκπαιδεφουν τα εκπαιδευτικά ςτελζχθ. Τθν αποςτολι αυτι αναλαμβάνει το Ρ.Ι. 

αφοφ: «Αυτά *οι πολυποίκιλεσ μετεκπαιδεφςεισ+ κα ςυγχωνευτοφν μετά του Ρ.Ι. και 

κα αποτελζςουν ενιαίον και καλϊσ ςυντεταγμζνον Οργανιςμόν αυςτθρϊσ επιςτθ-

μονικοφ χαρακτιρα» 

Θ μετεκπαίδευςθ των δαςκάλων υπό του Ρ.Ι. λειτοφργθςε μζχρι τθν κατάργθςθ του 

τελευταίου από τθν Απριλιανι χοφντα με τον Α.Ν. 59/24-6-1967 12. μετεκπαίδευςθ 

                                                             
10 Ν.Δ. 4379/1964, άρκρο23, παρ. 3 
11 Σαλτερι Ν., όπ.π., ς.33 όπου παρατίκεται το ακόλουκο εδάφιο τθσ ειςθγθτικισ ζκκεςθσ: "Ατυχϊσ 
θ παιδαγωγικι ζρευνα αςκείται υποτυπωδϊσ εισ τα δφο Ρανεπιςτιμιά μασ, εισ το ζτερον μάλιςτα 
τοφτον θ ζδρα τθσ Ραιδαγωγικισ είναι κενι από 28 ετϊν." 
12

 "Ο υπουργόσ Ραιδείασ κ. Κ. Καλαμποκιάσ αναφερόμενοσ εισ τθν δι' Αναγκαςτικοφ Νόμου κατάρ-
γθςιν του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, εδιλωςε τα εξισ: Ο αλθκισ ςκοπόσ τθσ ιδρφςεωσ του παιδα-
γωγικοφ ινςτιτοφτου ιτο θ υποταγι τθσ Ραιδείασ εισ μίαν πολιτικιν παράταξιν. Αι ςυνζπειαι τθσ υ-
ποταγισ ταφτθσ κα ιςαν οδυνθραί δια το μζλλον τθσ Εκπαιδεφςεωσ, διότι τοφτο κα εςιμαινε μετε-
τροπιν τθσ Ραιδείασ εισ όργανον ενόσ κόμματοσ προσ εξυπθρζτθςιν των επιδιϊξεων τοφτου. Οι διο-
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των δαςκάλων και τα κζματα γενικισ Ραιδείασ οριοκετοφνται από τον Α.Ν. 129/19-

9-1967: « Θ Γενικι Εκπαίδευςισ, παρζχουςα αγωγιν επί τθ βάςει των ιδεωδϊν του 

ελλθνοχριςτιανικοφ πολιτιςμοφ, αποςκοπεί να καταςτιςει τουσ εκπαιδευόμενουσ 

ικανοφσ όπωσ εκπλθρϊςι τασ υποχρεϊςεισ των ωσ άνκρωποι και πολίται και αντα-

ποκρίνονται εντόσ τθσ πολιτικισ κοινότθτοσ του ελλθνικοφ ζκνουσ εισ τασ επιβαλλο-

μζνασ απαιτιςεισ υπό τθσ ςυγχρόνου ηωισ.(άρκρο 1)  Από του ςχολικοφ ζτουσ 

1967-1968 ιδρφεται εν Ακιναισ Διδαςκαλείον Δθμοτικισ Εκπαιδεφςεωσ, αποςτολιν 

του οποίου ορίηεται θ διετισ μετεκπαίδευςισ των λειτουργϊν τθσ Δθμοτικισ Εκπαι-

δεφςεωσ (άρκρο 16, παρ. 2)»13 . Πςον αφορά τθ λειτουργία και το περιεχόμενο Θ 

διδαςκαλία ανατζκθ κατά πρϊτο λόγο ςε κακθγθτζσ ΑΕΙ. Το πρόγραμμα ςπουδϊν 

όμωσ ςτθ φάςθ αυτι πάςχει από εγκυκλοπαιδιςμό και ζκδθλθ ιςχνότθτα ςε ψυχο-

λογικά και παιδαγωγικά μακιματα." (ΚΟΤΙΝΘΣ) 

                                                                                                                                                                              
ριςκζντεσ εισ το Ραιδαγωγικόν Ινςτιτοφτον επελζγθςαν κατά κφριον λόγον επί τθ βάςει κριτθρίων 
κακαρϊσ κομματικϊν και ουχί βάςει τθσ επιςτθμονικισ των καταρτίςεωσ και τθσ καταλλθλότθτοσ δια 
το υψθλόν ζργον τθσ διοικιςεωσ τθσ εκπαιδεφςεωσ, τθσ κακοδθγιςεωσ αυτισ, τθσ κρίςεωσ των δι-
δακτικϊν βιβλίων, τθσ μετεκπαιδεφςεωσ των εκπαιδευτικϊν, τθσ αναμορφϊςεωσ των προγραμμά-
των εισ τθν Στοιχειϊδθ, Μζςθν και Επαγγελματικιν εκπαίδευςιν και τθσ διεξαγωγισ επιςτθμονικϊν 
ερευνϊν (…) Το φρόνθμα και το ικοσ πολλϊν εξ αυτϊν ιτο διαβλθτόν και θ επίδραςίσ των επί των 
εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν υπιρξεν άκρωσ διαβρωτικι, ωσ και επίςθσ θ επίδραςισ επί τθσ επιλφςεωσ 
των εκπαιδευτικϊν ηθτθμάτων υπιρξεν αντίκετοσ προσ τασ παραδόςεισ του ζκνουσ και τθν μακράν 
αυτοφ ιςτορίαν." Στο Δθμαράσ Α., όπ.π., ς.ς. 294-295 
13

 Γεκαξάο Α., όπ.π., ζ.ζ. 296-298  
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Ο Αναγκαςτικόσ Νόμοσ 129/25.9.1967,άρκρο 16, τθσ δικτατορίασ, όριηε τθ διετι με-
τεκπαίδευςθ των δαςκάλων ςε ζνα νζο φορζα, το  «Διδαςκαλείον Δθμοτικισ Εκπαι-
δεφςεωσ»,που προςαρτικθκε ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν.  
      Κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1969-70, λειτοφργθςε και τμιμα Ειδικισ Αγωγισ, εξάμθνθσ ωσ 

ετιςιασ διάρκειασ, που αργότερα με το Ν.227/4.12.1975 ζγινε 2 χρόνια.       

 
     Με το Ν.Δ. 1222/1972, το Διδαςκαλείο Δθμοτικισ Εκπαιδεφςεωσ, αναδιοργανϊ-
κθκε, μετονομάςτθκε ςε Μαράςλειο Διδαςκαλείο, απζκτθςε δικό του διδακτικό 
προςωπικό και λειτοφργθςε ςτο κτίριο τθσ Μαραςλείου Ραιδαγωγικισ Ακαδθμίασ 
με τα εξισ τμιματα:   
α. Τμιματα Γενικισ Αγωγισ δαςκάλων και νθπιαγωγϊν (80-100 δάςκαλοι, 15-20 
νθπιαγωγοί), διετοφσ διάρκειασ    
β. Τμιματα μετεκπαίδευςθσ δαςκάλων και νθπιαγωγϊν ςτθν Ειδικι Αγωγι   
γ. Τμιμα Ειδικϊν Ρρογραμμάτων με διάφορεσ μορφζσ βραχείασ επιμόρφωςθσ ωσ 6 
μινεσ για το διδακτικό και εποπτικό προςωπικό τθσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ. Σκοπόσ 
του Μ.Δ.Δ.Ε. ιταν θ μετεκπαίδευςθ των δαςκάλων και οι επιςταμζνεσ ςπουδζσ ςε 
κζματα Ραιδαγωγικισ, Ψυχολογίασ, Διδακτικισ, Οργάνωςθσ, Διοίκθςθσ τθσ εκπαί-
δευςθσ κακϊσ και θ ζρευνα όλων των παραπάνω πεδίων. Ραρόλα αυτά, το πρό-
γραμμα του διδαςκαλείου τθν περίοδο τθσ δικτατορίασ είχε εκνικιςτικό χαρακτιρα 
αυξάνοντασ τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ για τθν ερμθνεία αρχαίων κειμζνων και μειϊνο-
ντασ τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ ψυχοπαιδαγωγικϊν μακθμάτων.  
    Το Μ.Δ.Δ.Ε. εποπτευόταν από τον Υπουργό Ραιδείασ και το Κ.Ε.Μ.Ε.  
    Θ ειςαγωγι των εκπαιδευτικϊν γινόταν ζπειτα από γραπτό διαγωνιςμό (ςε Ακινα 
και Θες/νίκθ, τθν ίδια μζρα και με τα ίδια κζματα) κάκε ζτοσ, για εκπαιδευτικοφσ 
που είχαν ςυμπλθρϊςει πενταετι κθτεία ςε δθμόςια ςχολεία ι ςε ςχολεία τθσ  Φι-
λεκπαιδευτικισ εταιρείασ, υπθρεςιακι επίδοςθ με προαγωγι ςτον ανϊτερο βακμό 
και θλικία μζχρι 40 ετϊν).   
Οι μετεκπαιδευόμενοι τθσ Γενικισ Αγωγισ (μείηονοσ διάρκειασ), ζδιναν πτυχιακζσ 
εξετάςεισ και κεωροφνταν ιςότιμοι με τουσ πτυχιοφχουσ ςχολϊν τετραετοφσ διάρ-
κειασ. (ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ & ΔΘΜΘΤΑΚΟΡΟΥΛΟΥ) 

Εικόνα 6 Το Μαράςλειο Διδαςκαλείο ςε κινθτοποιιςεισ πθγι: http://www.fourtounis.gr/foto/maraslios2.htm 
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Με το Ν.Δ. 1922/31-8-1972 το Διδαςκαλείο Δθμοτικισ Εκπαιδεφςεωσ πζραν του ότι 

μετονομάηεται ςε «Μαράςλειο Διδαςκαλείο Δθμοτικισ Εκπαιδεφςεωσ», με το άρ-

κρο 24 προβλζπεται: «Οι βάςει του διαγωγνιςμοφ του ζτουσ 1971 διοριςκζντεσ ι 

διοριηόμενοι Επικεωρθταί Δ.Ε., οι μθ κεκτθμζνοι πτυχίον διετοφσ μετεκπαιδεφςεωσ 

εν τω Ρανεπιςτθμίω Ακθνϊν ι εν τω Διδαςκαλζιω Δ.Ε. ι πτυχίον Ανωτάτθσ Σχολισ 

θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, δφνανται να καλϊνται ίνα φοιτιςουν εισ το Μ.Δ.Δ.Ε. προσ 

παρακολοφκθςιν τθσ μετεκπαιδεφςεωσ μείηονοσ διαρκείασ και λιψιν πτυχίου δι' 

αποφάςεωσ του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων».  

Ο κεςμόσ κα λειτουργιςει με το ίδιο νομικό πλαίςιο, ωσ ενδοχπθρεςιακι μετεκ-

παίδευςθ, μζχρι το 1975. Με τθ μεταπολίτευςθ επανζρχεται το αίτθμα τθσ Διδα-

ςκαλικισ Ομοςπονδίασ για επιςτροφι ςτο κακεςτϊσ τθσ πανεπιςτθμιακισ μετεκ-

παίδευςθσ: «θ άμεςθ επαναφορά τθσ μετεκπαιδεφςεωσ των διδαςκάλων εισ το Ρα-

νεπιςτιμιον Ακθνϊν ωσ ελειτοφργει κατά το παρελκόν *είναι αναγκαία+»14 και πα-

ρατθρείται μια κινθτικότθτα ςχετικά με το όλο κζμα15. Τελικά με το Ν.Δ. 156/4-12-

1975 ρυκμίηεται θ λειτουργία τθσ μετεκπαίδευςθσ. "Το ΜΔΔΕ μετεκπαιδεφει δα-

ςκάλουσ και νθπιαγωγοφσ γενικισ και ειδικισ αγωγισ για δυο χρόνια ενδοχπθρεςι-

ακά, παράγοντασ ζνα δυναμικό από το οποίο θ εκάςτοτε εξουςία μπορεί να επιλζ-

ξει ςτελζχθ που κατζχουν το τεκμιριο αξιότθτασ,  

Μετά τθν ίδρυςθ των Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων με το νόμο 156616  προβλζπεται θ 

αλλαγι του φορζα τθσ μετεκπαίδευςθσ κακϊσ ςτθν ειςθγθτικι ζκκεςθ του νόμου 

καταγράφεται ότι : «Θ μετεκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν μασ ςτο μζλλον κα πραγ-

ματοποιείται ςτα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ και ζτςι γίνεται ζνα ςθμαντικό βιμα για τθν ποιοτι-

κι επενζργεια τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτισ άλλεσ βακμίδεσ» και ςτον ίδιο το 

νόμο: «Θ μετεκπαίδευςθ αυτι παφει μετά τθν παρζλευςθ ενόσ ζτουσ από τθν ζναρ-

ξθ τθσ μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ ςτα παιδαγωγικά τμιματα των ΑΕΙ.» (άρ-

κρο 20). (ΚΟΤΙΝΘΣ) 

 

Το Μαράςλειο Διδαςκαλείο μετά τθν μεταπολίτευςθ. 

Ο Ν.1566/1985, άρκρα 28,29,30,81, 
ορίηει ότι το Μ.Δ.Δ.Ε., ανατίκεται 
ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν και ο 
κφκλοσ ςπουδϊν του κα ιταν με-

                                                             
14 Γηδαζθαιηθό Βήκα, 16-9-1974 ζην Σαιηεξήο Ν., όπ.π., ζ. 37  

15
 Συςτινεται "Ομάδα Εργαςίασ προσ μελζτθν του κεςμοφ τθσ μετεκπαιδεφςεωσ κακθγθτϊν και δα-

ςκάλων" με το Αρ. Ρρωτ. 5000/1-22-26651 ζγγραφο του υπουργοφ Ραιδείασ Ηζπου. Καταγράφονται 
και προτάςεισ των δαςκάλων προσ τθν 44θ ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ ΔΟΕ. (βλ. Σαλτερισ Ν., 
όπ.π. ς.37) 
16 ΦΕΚ 167/30-9-1985 

Εικόνα 7 Μαράςλειο Διδαςκαλείο πθγι εικόνασ: 
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio_more.aspx?id=164 
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ταπτυχιακοφ επιπζδου εφόςον κα λειτουργοφςαν Ραιδαγωγικά τμιματα ςτο Ρανε-
πιςτιμιο(αρ.30).Μζχρι ςιμερα όμωσ δεν  ζχει αποςαφθνιςτεί ο χαρακτιρασ του 
διπλϊματοσ του Μ.Δ.Δ.Ε. Με το Ν.2327/1995,αρκρα 5,6,7,8,9,23, ρυκμίηονται κζ-
ματα τθσ μετακπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ Α/κμιασ εκπαίδευςθσ.  
    Το Ρ.Τ.Δ.Ε. του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ζχει τθν ευκφνθ για τθν οργάνωςθ και 
λειτουργία του Μ.Δ.Δ.Ε. , το οποίο από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1995-96 εντάςςεται ςε 
αυτό. 
Σκοπόσ του Μ.Δ.Δ.Ε. είναι θ μετεκπαίδευςθ και εξειδίκευςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ 
Α/κμιασ εκπαίδευςθσ. Στα πλαίςια αυτά το Μ.Δ.Δ.Ε. επιδιϊκει α) να διενεργεί ζρευ-
νεσ για τθν παραγωγι και τθ μετάδοςθ γνϊςεων και εμπειριϊν που κα ςυμβάλλουν 
ςτθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα β) να ζρχεται ςε επαφι με τα καινοφρια δεδο-
μζνα τθσ παιδαγωγικισ,τθσ ψυχολογίασ και τθσ εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ γ)να ε-
πιμορφϊνει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που 
κα τουσ εξαςφαλίςουν επιςτθμονικι και επαγγελματικι εξζλιξθ.  
Θ μετεκπαίδευςθ είναι διετισ, θ φοίτθςθ είναι υποχρεωτικι και θ επιλογι των δα-
ςκάλων γίνεται κατόπιν γραπτϊν εξετάςεων. Μετά τθν επιτυχι περάτωςθ των 
ςπουδϊν απονζμεται δίπλωμα ςτισ επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ, ιςότιμο με τα πτυχία των 

Ρανεπιςτθμιακϊν Σχολϊν. 
Το άρκρο 8, ορίηει τθν ίδρυςθ και άλλων 
Διδαςκαλείων ςτισ ζδρεσ αντίςτοιχων Ραι-
Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων, τα οποία και 
λειτοφργθςαν ςταδιακά. (ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ & 
ΔΘΜΘΤΑΚΟΡΟΥΛΟΥ) 
Με νζο νόμο, τον 2009/1992, δεν υλοποι-
οφνται οι επαγγελίεσ, κακϊσ θ μετεκπαί-
δευςθ παραμζνει υπό τον κεντρικό ζλεγχο 
του υπουργείου Ραιδείασ, αναγκάηοντασ 
τθ ΔΟΕ να καταγγείλει ότι: «Ενϊ ο νόμοσ 
1566/85 προζβλεπε τθν κατάργθςθ των 
χουντικϊν νόμων ίδρυςθσ και λειτουργίασ 
του ΜΔΔΕ ο νζοσ νόμοσ όχι μόνο δεν το 
καταργεί αλλά και το διατθρεί και με πρό-
τυπο αυτό δθμιουργεί και άλλο ςτθ Θες-
ςαλονίκθ. Είναι φανερό ότι με τισ ρυκμί-
ςεισ αυτοφ του νόμου επιδιϊκεται ζνασ 
ακόμθ πιο αςφυκτικόσ ζλεγχοσ του ΥΡΕΡΘ 
ςτο ςφςτθμα επιμόρφωςθσ και δθμιουρ-
γία μιασ ελεγχόμενθσ "ελίτ" εκπαιδευτι-
κϊν ςτελεχϊν (ςχολικοί ςφμβουλοι - προ-
ϊςτάμενοι - διευκυντζσ) μζςω τθσ οποίασ 
κα αναπαράγεται και κα ενιςχφεται ο 

κρατικόσ ζλεγχοσ ςε ολόκλθρο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα» 
Ζνα άλλο ςτοιχείο που αξίηει να αναφερκεί είναι θ παράλλθλθ με τον βαςικό μετεκ-
παιδευτικό ςκοπό λειτουργία του διδαςκαλείου που είναι μια «εξομοιωτικι» διαδι-
καςία των δαςκάλων διετοφσ φοίτθςθσ με τθν αντίςτοιχθ τεταρτοετι πανεπιςτθμι-
ακι μόρφωςθ. Απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ είχε ορίςει πωσ «το πτυ-
χίο τθσ μετεκπαίδευςθσ "ςυνυπολογιηόμενο" με αυτό των Ραιδαγωγικϊν Ακαδθ-

Εικόνα 8 από τισ εκδθλώςεισ του Μαράςλειου Διδα-
ςκαλείου πθγιεικόνασ: 
http://educandus.blogspot.com/2008/02/242.html 
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μιϊν κεωρείται ωσ ζνασ κφκλοσ ενιαίοσ τετράχρονων μεταλυκειακϊν ςπουδϊν, γε-
γονόσ που αναγράφεται και ςτο πτυχίο του ΜΔΔΕ». Για τον ίδιο λόγο κρίνεται πωσ 
παρζμεινε θ διετισ διάρκεια των ςπουδϊν: "Βζβαια θ δίχρονθ διάρκειά τθσ κα δια-
τθρθκεί (ζτςι κι αλλιϊσ το Ρ.Δ. 130/90 περί εξομοίωςθσ δεν πάει και πολφ καλά)" Το 
ςτοιχείο αυτό ςε ςυνδυαςμό με τα προβλιματα που προζκυψαν από τθν παράλλθ-
λθ λειτουργία των Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων και των Ραιδαγωγικϊν Ακαδθμιϊν, που 
εντοπίηονται κυρίωσ ςτισ επαγγελματικζσ ςχζςεισ των αποφοίτων των δφο κατθγο-
ριϊν, υποβακμίηει τθ μετεκπαίδευςθ ςε μια ενδοχπθρεςιακι διαδικαςία, ςτενά ε-
λεγχόμενθ από το υπουργείο που αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία ςτελεχϊν εκπαίδευ-
ςθσ και ςτθν προϊκθςθ μιασ διαδικαςίασ εξομοίωςθσ. 
Το 1995 με το νόμο 2327 φαίνεται να υλοποιείται θ εξαγγελία τθσ Ειςθγθτικισ Ζκ-

κεςθσ αλλά και του ίδιου του νόμου 1566 όςον αφορά τουλάχιςτον τον φορζα τθσ 

μετεκπαίδευςθσ των δαςκάλων κακϊσ οι επιμορφωτικζσ διαδικαςίεσ δεν εντάςςο-

νται ςτθν ίδια λογικι. Σφμφωνα με το άρκρο 5: "Το Μαράςλειο Διδαςκαλείο Δθμο-

τικισ Εκπαίδευςθσ (Μ.Δ.Δ.Ε.) εντάςςεται από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1995-1996, ςτο 

Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Ρ.Τ.Δ.Ε.) του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

το οποίο ζχει τθν ευκφνθ για τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία του. «Με τον τρόπο 

αυτό φαίνεται να υλοποιοφνται τόςο τα προαναφερκζντα αιτιματα τθσ Διδαςκαλι-

κισ Ομοςπονδίασ όςο και του ςυλλόγου των μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικϊν 

ςτο Μαράςλειο Διδαςκαλείο»17. (ΚΟΤΙΝΘΣ) 

Νομολογία: Τθ νομολογία που αφορά το Μαράςλειο Διδαςκαλείο και γενικά τθν 
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν κακϊσ και τθ λειτουργία των Διδαςκαλείων Δθμο-
τικισ Εκπαίδευςθσ μπορείτε να τθ βρείτε ςτο παράρτθμα (Ρίνακασ 5 Νομολογία για 

τθν Επιμόρφωςθ και τα ΔΔΕ ς.42)  
 
Το ιςτορικό τθσ μετεκπαίδευςθσ ςτο Μαράςλειο Διδαςκαλείο ςυνοπτικά. 
    Ρεριγραμματικά θ 77χρονθ πορεία του χωρίηεται ςε τζςςερισ περιόδουσ :  
 Από το 1922 ζωσ το 1964 όπου θ Μετεκπαίδευςθ ιταν ενταγμζνθ ςτθ Φιλο-

ςοφικι Σχολι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. (Ν. 2857/1922) 
 Από το 1964 ζωσ το 1967 προςαρτθμζνθ ςτο Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο (Ν. 

4379/64) 
 Από το 1967 - 1995 λειτουργία τθσ μετεκπαίδευςθσ ωσ αυτοτελοφσ ενδοχ-

πθρεςιακισ ευκφνθσ ιδρφματοσ άμεςα εξαρτϊμενου από το ΥΡ.Ε.Ρ.Θ. (ΑΝ 129/67 
και Ν. 1222/721) 

 Από 1995 ζωσ ςιμερα που είναι ενταγμζνθ ςτο Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτι-
κισ Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. (Ν. 2327/95). (ΚΟΤΟΡΟΥΛΘΣ, 2007) 
 

 

 

                                                             
17

 "ο ςφλλογοσ του ΜΔΔΕ με ζγγραφό του (Αρικμ. Ρρωτ. 107/10-1-90) ηθτά από το Ρ.Τ. Ακθνϊν να 
αναλάβει αυτό τθ μετεκπάιδευςθ. Το Ρ.Τ. απαντά (Αρ. Ρρωτ. 4244/15-7-91) και αποδζχεται.", ςτο 
Σαλτερισ Ν., όπ.π., ς. 39. Βλζπε ςτο ίδιο για τισ επαφζσ και τθν όλθ κινθτικότθτα τθσ εποχισ 
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Εικόνα9-ΜΑΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ πθγι εικόνασ: http://www.cc.uoa.gr/maraslio/] 

 

 

Β.  ΤΟ ΜΑΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΣΗΜΕΑ 

Στατιςτικά ςτοιχεία: 

Με βάςθ πλθροφορίεσ τθσ γραμματείασ του Μαράςλειου Διδαςκαλείου Ακθνϊν 
παρατίκενται τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

Στο Διδαςκαλείο λειτουργοφν δυο κατευκφνςεισ, τθσ Γενικισ και τθσ Ειδικισ Α-
γωγισ. Κάκε χρόνο (τα τελευταία χρόνια) το Διδαςκαλείο αιτείται προσ το Υπουρ-
γείο Ραιδείασ τθν ειςαγωγι 80 μετεκπαιδευόμενων ςτθν Γενικι Αγωγι και 40 με-
τεκπαιδευόμενων ςτθν Ειδικι Αγωγι.  

Το 2008 ειςιχκθςαν 135 ςυνολικά μετεκπαιδευόμενοι ςτο Διδαςκαλείο. 
Θ αναλογία των δυο φφλων ανά κατεφκυνςθ ποικίλει ανά ζτοσ. Ζτςι το 2008 ςτο 

τμιμα τθσ Γενικισ Αγωγισ το 75% είναι γυναίκεσ (γξάθεκα 1 ς.40) ενϊ ςτο τμιμα 
Εδικισ Αγωγισ τα ποςοςτά ιςοκατανζμονται μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν. 

Από το 1997 που εμφανίςτθκαν οι πρϊτοι απόφοιτοι του Διδαςκαλείου με τθν 
ςθμερινι του μορφι (είναι οι μετεκπαιδευόμενοι που ειςιχκθκαν το 1995) μζχρι 
και το 2008 αποφοίτθςαν από το Μαράςλειο Διδαςκαλείο 1943 μετεκπαιδευόμενοι 
δάςκαλοι. 

Από αυτοφσ το 60% ιταν γυναίκεσ.(γξάθεκα 2 ς.40) 
Επίςθσ τα 2/3 των αποφοιτθςάντων προζρχονταν από τθν Γενικι Αγωγι και το 

1/3 προερχόταν από τθν Ειδικι Αγωγι. (γξάθεκα 3 ς.41) 
 
Κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2008/09 ςτο Μαράςλειο Διδαςκαλείο φοιτοφν ςυνολι-

κά 280 μετεκπαιδευόμενοι δάςκαλοι και ςτισ δυο κατευκφνςεισ και ςτα δυο ζτθ.  
 

Νομολογία που αφορά ςτθ ςθμερινι λειτουργία του ΜΔΔΕ 
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Το Μαράςλειο Διδαςκαλείο από το 1995 με τον νόμο 2327 εντάςςεται ςτο Ραιδα-

γωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ακθνϊν και ςφμφωνα με τα άρκρα του νό-

μου αυτοφ κακορίηονται ο τρόποσ λειτουργίασ του και ο ςκοπόσ του. Στο παράρτθ-

μα παρατίκενται τα ςχετικά άρκρα του νόμου.( κείμενο 1 άρκρα του νόμου που κα-

κορίηουν το ςκοπό και τθ λειτουργία του ΜΔΔΕ ς.28) 

Οι χώροι ςτουσ οποίουσ λειτουργεί το ΜΔΔΕ 

Διεφθυνςη  
    Το Μ.Δ.Δ.Ε. εξακολουκεί να λειτουργεί ςτα κτίρια και ςτουσ χϊρουσ τθσ τζωσ 

«ΜΑΑΣΛΕΙΟΥ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ» επί τθσ οδοφ Μαραςλή 4, από 8 .30ϋ 
ζωσ 19.00ϋ καθημερινά, εκτόσ αββάτου και Κυριακήσ.  

 
Μαθήματα φυςικϊν επιςτημϊν  
    Τα μακιματα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ και των εργαςτθρίων 

Φυςικισ κα γίνονται ςτο κτίριο του «ΧΗΜΕΙΟΤ» επί τησ οδοφ Ναβαρίνου 13α, ζωσ 
ότου δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ προχποκζςεισ και ςτο κτίριο του Μ.Δ.Δ.Ε. για 
τθ διδαςκαλία των παραπάνω μακθμάτων.  

 
 Σα πειραματικά ςχολεία 
κοπόσ  
    Τα πειραματικά ςχολεία απετζλεςαν και αποτελοφν οργανικό κομμάτι άμεςα 

ςυνδεδεμζνο με το Μα-
ράςλειο Διδαςκαλείο και 
το Ραιδαγωγικό Τμιμα 
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ. 
Σκοπόσ τουσ είναι:  

 Θ προαγωγι τθσ 
ψυχοπαιδαγωγικισ και 
εκπαιδευτικισ ζρευνασ και  

 θ πρακτικι άςκθςθ 
των φοιτθτϊν του Ραιδα-
γωγικοφ Τμιματοσ Δθμο-
τικισ Εκπαίδευςθσ, των 
μετεκπαιδευομζνων κα-
κϊσ και του Εκπαιδευτικοφ 
Ρροςωπικοφ τθσ Διεφκυν-

ςθσ Αϋ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ακθνϊν.  
  

Εποπτεία  
    Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω ςκοπϊν τα Ρειραματικά ςχολεία εποπτεφο-

νται επιςτθμονικά από Εποπτικό Συμβοφλιο, το οποίο αποτελείται από τον Επόπτθ 
και δφο αναπλθρωτζσ επόπτεσ, μζλθ ΔΕΡ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ 
Εκπαίδευςθσ Ακθνϊν ειδικότθτασ των Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ που ορίηονται από τθ 
Γενικι Συνζλευςθ του Ρ.Τ.Δ.Ε. Ακθνϊν. (Μαράςλειο Διδαςκαλείο Δθμοτικισ 
Εκπαίδευςθσ) 

Γ.  Οργάνωςθ και πρόγραμμα Σπουδών 

Εικόνα 10 Ρειραματικό Σχολείου του ΜΔΔΕ πθγι εικόνασ: 
http://www.cc.uoa.gr/maraslio/mar.html 
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Υποχρεώςεισ Μετεκπαιδευομζνων για τθν απόκτθςθ Ρτυχίου 
 

Η φιλοςοφία του νζου προγράμματοσ ςπουδών του Μ.Δ.Δ.Ε. (ςφμφωνα με τον 
Οδθγό Σπουδών του Μαράςλειου Διδαςκαλείου) 

Αποτελεί κοινι διαπίςτωςθ ότι θ μετεκπαίδευςθ που παρζχει το Μαράςλειο Δι-
δαςκαλείο χρειάηεται ανακεϊρθςθ και επαναςχεδιαςμό. Θ λειτουργία του διδα-
ςκαλείου με το ιςχφον πρόγραμμα ςπουδϊν κάλυψε τισ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ 
των εκπαιδευτικϊν για μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. Πμωσ όπωσ όλα δεί-
χνουν οι επιταχυνόμενεσ κοινωνικζσ και επιςτθμονικζσ αλλαγζσ κακιςτοφν απαραί-
τθτθ αυτι τθν αλλαγι του πλαιςίου τθσ μετεκπαίδευςθσ.  

Θ ταχφτατθ παραγωγι γνϊςθσ και θ αλματϊδθσ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, θ 
οποία μζςω τθσ διαμόρφωςθσ παγκόςμιων δικτφων επικοινωνίασ επιτρζπει τθν ά-
μεςθ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ και ςτθν πλθροφορία, κακϊσ και θ ραγδαία επιςτθμονι-
κι πρόοδοσ, διαμόρφωςαν νζεσ ςυνκικεσ που επιβάλλουν τθν επανεξζταςθ, ανα-
κεϊρθςθ και επαναςχεδιαςμό τθσ μετεκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν. Θ αλλαγι 
αυτϊν των ςυνκθκϊν οδιγθςε ςτθ διαφοροποίθςθ του ρόλου του ςφγχρονου εκ-
παιδευτικοφ, ο οποίοσ κεωρείται πολυδιάςτατοσ, όχι μόνο ψυχοπαιδαγωγικά άρτια 
και καταρτιςμζνοσ αλλά και κάτοχοσ εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν γνϊςεων.  

Τα προγράμματα μετεκπαίδευςθσ κα πρζπει να προετοιμάηουν τουσ εκπαιδευτι-
κοφσ να ανταποκρίνονται ςτισ νζεσ επιςτθμονικζσ, κοινωνικζσ και παιδαγωγικζσ εξε-
λίξεισ, ϊςτε, όταν επανζρχονται ςτο ςχολείο και τθν τάξθ, να ανταποκρίνονται πλι-
ρωσ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ τθσ εκπαίδευςθσ. Ζνα ςφγχρονο και ευζλικτο πρόγραμμα 
μετεκπαίδευςθσ ουςιαςτικά ςυμβάλλει ςτθν κατοχφρωςθ τθσ επαγγελματικισ ε-
πάρκειασ και αυτονομίασ του εκπαιδευτικοφ, ςυμπλθρϊνοντασ ι ανανεϊνοντασ τθν 
αρχικι προετοιμαςία του. 

Κάκε προςπάκεια αναβάκμιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν κα πρζπει 
να εκκινεί από τθν μελζτθ των ςφγχρονων εκπαιδευτικϊν κεωριςεων και πρακτι-
κϊν κακϊσ και τθ διερεφνθςθ των κοινωνικϊν, πολιτιςμικϊν και οικονομικϊν αλλα-
γϊν. Πμωσ θ αναμόρφωςθ τθσ διετοφσ μετεκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν δεν υ-
παγορεφεται μόνο από τισ επιςτθμονικζσ, κοινωνικζσ ι τεχνολογικζσ εξελίξεισ. 

Ρρζπει να εξαςφαλίηει τθ ςε βάκοσ κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν ςε περιπτϊ-
ςεισ κεςμικϊν αλλαγϊν και ειςαγωγισ καινοτομιϊν που προωκοφνται από τουσ 
φορείσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ (πρόςφατο παράδειγμα θ διακεματικι προςζγ-
γιςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ διδαςκαλίασ). 

Για τθ ςφνταξθ του νζου προγράμματοσ ςπουδϊν μελετιςαμε τα προγράμματα 
ςπουδϊν άλλων διδαςκαλείων τθσ Ελλάδασ, τισ τάςεισ που επικρατοφν ςτθν επι-
μόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και μελζ-
τεσ και ζρευνεσ ξζνεσ και ελλθνικζσ, που ζχουν δθμοςιευκεί με κζμα τθν μετεκπαί-
δευςθ και επιμόρφωςθ των δαςκάλων. Επίςθσ το πρόγραμμα του Διδαςκαλείου 
είναι αποτζλεςμα μακροφ και γόνιμου διαλόγου με τουσ ςυναδζλφουσ του τμιμα-
τοσ, μζςα από ςυηθτιςεισ  ςτουσ τομείσ ι και ατομικά, με τουσ διδάςκοντεσ (μθ μζ-
λθ Δ.Ε.Ρ.), κακϊσ και με τουσ μετεκπαιδευόμενουσ ςτο Μ.Δ.Δ.Ε. Επίςθσ, το νζο πρό-
γραμμα είναι απόλυτα ςφμφωνο με το ςκοπό και τισ επιδιϊξεισ του Μαράςλειου 
Διδαςκαλείου, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο Ν. 2327/31-7-95, αρ. 5,παρ. 2, 3 (α,β,γ) 

Σφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ για τθ μετεκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν 
τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, είναι εμφανισ θ ανάγκθ φπαρξθσ κατευκφνςεων οι 
οποίεσ κα παρζχουν ςτουσ μετεκπαιδευόμενουσ μια πλθρζςτερθ και ςε βάκοσ κα-
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τάρτιςθ ςε τομείσ που κεωροφνται ςθμαντικοί για τθν άςκθςθ του εκπαιδευτικοφ 
τουσ ζργου. Μ’ αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί αυτοί κα μποροφν να αποτελζςουν 
φορείσ και πολλαπλαςιαςτζσ τθσ νζασ γνϊςθσ ςτο ςχολείο τουσ , ςτθν περιφζρειά 
τουσ κτλ. Ρρόκειται για εμβάκυνςθ ςε τομείσ των Επιςτθμϊν Αγωγισ κακϊσ και ςε 
ςυγκεκριμζνεσ γνωςτικζσ περιοχζσ που, όπωσ και ο νόμοσ προβλζπει, «εξαςφαλί-
ηουν τθν ελεφκερθ και ιςότιμθ επιςτθμονικι και επαγγελματικι ςταδιοδρομία των 
εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ» (Ν. 2327/31-7-95, αρ.5 παρ.3γ). Το 
νζο λοιπόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν διαμορφϊνεται ςτο πλαίςιο του υφιςτάμενου νο-
μικοφ πλαιςίου. Θ μετεκπαίδευςθ παρζχεται ςε δυο διαφορετικά πεδία: Γενικισ 
Αγωγισ και Ειδικισ Αγωγισ. (ΚΟΤΟΡΟΥΛΘΣ, 2007) 

 
1. Το πρόγραμμα ςπουδϊν αποτελείται από δφο διακριτά μζρθ τα οποία εξα-

ςφαλίηουν τόςο τθν γενικι επιςτθμονικι και επαγγελματικι κατάρτιςθ όςο και τισ 
ειδικζσ και ςε βάκοσ γνϊςεισ ςε μία ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ. 

Στα δφο πρϊτα εξάμθνα τθσ διετοφσ μετεκπαίδευςθσ προςφζρονται μακιματα 
που καλφπτουν τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και ψυχολογικζσ κεωριςεισ για το εκ-
παιδευτικό ζργο κακϊσ και διδακτικζσ προςεγγίςεισ των επιμζρουσ γνωςτικϊν αντι-
κειμζνων. Ζτςι εξαςφαλίηεται θ πολυμζρεια που είναι απαραίτθτθ για τον εκπαι-
δευτικό τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Δίνεται ακόμθ ζμφαςθ ςτθν πρακτικι ά-
ςκθςθ των μετεκπαιδευομζνων με διδαςκαλίεσ ςτα ςχολεία, ςε μακιματα με ε-
φαρμογι των νζων διδακτικϊν κεωριϊν και μεκόδων. Επίςθσ παρζχονται οι απαι-
τοφμενεσ επιςτθμονικζσ και ερευνθτικζσ μζκοδοι για τθν ενδεχόμενθ ςυνζχιςθ των 
ςπουδϊν των μετεκπαιδευομζνων ςε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ωσ προσ το πεδίο τθσ 
Ειδικισ Αγωγισ, επειδι θ υπάρχουςα εκπαιδευτικι πραγματικότθτα απαιτεί οι με-
τεκπαιδευόμενοι ςτο πεδίο αυτό να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε παιδιά με 
μακθςιακά προβλιματα και προβλιματα ζνταξθσ, το πρόγραμμα προβλζπει ωσ βα-
ςικι-κφρια εξειδίκευςθ τθν Ραιδαγωγικι και Διδακτικι τθσ Ζνταξθσ και Ραιδαγωγι-
κι και Διδακτικι παιδιϊν με Μακθςιακά Ρροβλιματα (θ οποία παρζχεται μζςα από 
υποχρεωτικά μακιματα ςε τρία εξάμθνα ςπουδϊν). 

Στα δφο επόμενα εξάμθνα προςφζρονται μακιματα κατευκφνςεων.  
Οι κατευκφνςεισ ςπουδϊν είναι τζςςερισ (4) για τθν Γενική Αγωγή και τρεισ (3) 

για τθν Ειδική Αγωγή. Για τθν απόκτθςθ του διπλϊματοσ και ςτα δφο πεδία οι με-
τεκπαιδευόμενοι κα πρζπει να εξεταςτοφν επιτυχϊσ ςε 24 μακιματα.  

2. Οι μετεκπαιδευόμενοι μποροφν να δθλϊνουν και να παρακολουκοφν  6  μα-
κιματα ςε κάκε εξάμθνο ςπουδϊν. 

3. Τα μακιματα που προςφζρονται ςτο Μ.Δ.Δ.Ε. χωρίηονται ςτθ μεν Γενικι Με-
τεκπαίδευςθ ςε τζςςερισ (4) κατευκφνςεισ, ςτθ δε Μετεκπαίδευςθ «Ειδικισ Αγω-
γισ» ςε τρεισ (3) κατευκφνςεισ. Οι κατευκφνςεισ  αυτζσ είναι οι εξισ:  

Ι .Γενική Μετεκπαίδευςη 
Στθ Γενικι Αγωγι λειτουργοφν τζςςερισ (4) κατευκφνςεισ:  
1. Παιδαγωγική, Διδακτική, Ψυχολογία και Κοινωνικζσ πουδζσ  
2. Εκπαιδευτικόσ χεδιαςμόσ και Διεθνείσ πουδζσ ςτην Εκπαίδευςη  
3. Μαθηματικά, Φυςικζσ Επιςτήμεσ και Σεχνολογία  
4. Ανθρωπιςτικζσ πουδζσ και Αιςθητική Αγωγή  
Θ πρϊτθ κατεφκυνςθ - Παιδαγωγική, Διδακτική, Ψυχολογία και Κοινωνικζσ 

πουδζσ  παρζχει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ γνϊςθ των εξελίξεων ςτισ επιςτιμεσ τθσ 
Ραιδαγωγικισ και τθσ Ψυχολογίασ. Θ διδαςκαλία νζων γνωςτικϊν αντικειμζνων ο-
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δθγεί ςτθν αναβάκμιςθ και επζκταςθ των γνϊςεων που ζχουν αποκτιςει οι εκπαι-
δευτικοί ςτθν βαςικι τουσ εκπαίδευςθ. Ζτςι αποκτοφν ουςιαςτικι κατάρτιςθ ςτισ 
νζεσ τάςεισ τθσ Ραιδαγωγικισ, τισ ςφγχρονεσ διδακτικζσ μεκόδουσ, και τισ νζεσ κε-
ωρίεσ μάκθςθσ. Επίςθσ θ ςυγκεκριμζνθ ειδίκευςθ προςφζρει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 
μια γενικι κεϊρθςθ των κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν παραμζτρων τθσ εκπαίδευ-
ςθσ και των ιδιαίτερων όρων που αυτζσ διαμορφϊνουν. 

Θ δεφτερθ κατεφκυνςθ που μποροφν να επιλζξουν οι εκπαιδευτικοί παρζχεται 
από τθν κατεφκυνςθ Εκπαιδευτικόσ χεδιαςμόσ και Διεθνείσ πουδζσ ςτην Εκπαί-
δευςη. Οι εκπαιδευτικοί που κα επιλζξουν αυτι τθν κατεφκυνςθ κα αποκτιςουν 
βαςικζσ γνϊςεισ εκπαιδευτικοφ μάνατημεντ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να διαχειριςτοφν 
τθ ςχολικι τουσ τάξθ και να αντιλθφκοφν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τον τρόπο 
λειτουργίασ μιασ ςχολικισ μονάδασ. Επίςθσ αποκτοφν γνϊςθ τθσ εκπαιδευτικισ πο-
λιτικισ, διαχρονικά και ςυγχρονικά, κακϊσ και τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ ςτθν εκ-
παίδευςθ. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί διαμορφϊνουν μια γενικι αντίλθψθ 
τθσ λειτουργίασ τθσ εκπαίδευςθσ, ςτθν Ελλάδα και τον κόςμο, κακϊσ και των χαρα-
κτθριςτικϊν του κοινωνικοφ, πολιτικοφ και πολιτιςμικοφ πλαιςίου όπου αυτι ε-
ντάςςεται.  

H τρίτθ κατεφκυνςθ Μαθηματικά, Φυςικζσ Επιςτήμεσ και Σεχνολογία παρζχει 
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ κατάρτιςθ ςτισ κετικζσ ςπουδζσ. Θ κατάρτιςθ αυτι παρζχεται 
μζςω νζων και ςφγχρονων αντικειμζνων που προςδίδουν μια νζα διάςταςθ ςτθν 
εκπαίδευςθ. Θ φυςικι και τα μακθματικά αποτελοφν γνωςτικά αντικείμενα που κα-
τζχουν κυρίαρχθ κζςθ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα του ςχολείου. Επιπλζον θ ανάπτυ-
ξθ νζων περιβαλλόντων μάκθςθσ, με τθ βοικεια των νζων τεχνολογιϊν, και ο κα-
κοριςτικόσ ρόλοσ που αυτζσ διαδραματίηουν ςτθν εκπαίδευςθ, αλλάηοντάσ τθσ φυ-
ςιογνωμία, κακιςτά απαραίτθτθ τθ μελζτθ αυτϊν των γνωςτικϊν πεδίων, ϊςτε να 
οδθγθκεί ο εκπαιδευτικόσ ςτθν πλθρζςτερθ διδακτικι αξιοποίθςι τουσ.  

Θ τζταρτθ ειδίκευςθ Ανθρωπιςτικζσ πουδζσ και Αιςθητική Αγωγή δίνει ζμφαςθ 
ςε νζα γνωςτικά αντικείμενα και νζεσ διδακτικζσ μεκόδουσ, ςυνδζοντασ τθν διδα-
κτικι πράξθ με τθν Γλϊςςα, τθ Λογοτεχνία, το Θζατρο, τθν Ιςτορία, τθ Λαογραφία 
και τθν Αιςκθτικι Αγωγι. Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ κατεφκυνςθσ είναι θ αναβάκμιςθ του 
εκπαιδευτικοφ ςτον τομζα των κεωρθτικϊν μακθμάτων και θ γνωριμία του με ςφγ-
χρονεσ κεωρίεσ και διδακτικζσ προςεγγίςεισ των γνωςτικϊν αντικειμζνων. Δίνεται 
επίςθσ θ δυνατότθτα γνωριμίασ του με το κεατρικό παιχνίδι και τθν εν γζνει χριςθ 
τθσ κεατρικισ αγωγισ ςτο ςχολείο, με τθ απόκτθςθ εικαςτικϊν κεωριϊν και τεχνι-
κϊν κακϊσ και ςφγχρονων μουςικοπαιδαγωγικϊν γνϊςεων ζτςι ϊςτε να ςυμβάλ-
λουν ςτθν ανανζωςθ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων αιςκθτικισ αγωγισ. Ιδιαίτε-
ρθ ςθμαςία ζχουν οι γνϊςεισ που προςλαμβάνει και οι δεξιότθτεσ που αποκτά ο 
εκπαιδευτικόσ ςε ςχζςθ με τθν επάρκειά του να διαχειριςτεί καινοτομίεσ όπωσ το 
Ολοιμερο ςχολείο και θ Ευζλικτθ ηϊνθ. 

Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μετεκπαιδευόμενων ςε κάκε τμιμα κατεφκυνςθσ δε μπορεί 
να είναι μικρότεροσ του 12 και μεγαλφτεροσ του 22.  

Εάν ςε κάποια κατεφκυνςθ υπάρξει μεγάλθ ηιτθςθ το Δ.Σ. κα ζχει το δικαίωμα 
να αυξιςει τον αρικμό μζχρι 35. 

Επίςθσ, για να προςφερκεί κάποιο μάκθμα (ςτο πεδίο τθσ Γενικισ ι τθσ Ειδικισ 
Αγωγισ) κα πρζπει να δθλωκεί από 10 τουλάχιςτον μετεκπαιδευομζνουσ. Ο ανϊτα-
τοσ αρικμόσ των μετ/νων ανά τμιμα παρακολοφκθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τουσ 30. 
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φνολο Μαθημάτων : 24 
Υποχρεωτικά: 12 
Κατ’ επιλογήν Τποχρεωτικά: 4 (2 από την κατεφθυνςη που θα επιλζξουν και 2 εί-

τε από την ίδια είτε από οποιαδήποτε άλλη κατεφθυνςη) 
Μαθήματα Κατεφθυνςησ: 8 (5 από την κατεφθυνςη και 3 είτε από την ίδια κα-

τεφθυνςη, είτε από άλλη) 
ΙΙ. Μετεκπαίδευςη ςτην Ειδική Αγωγή 
Στθν Ειδικι Αγωγι λειτουργοφν τρεισ (3) κατευκφνςεισ:  
1. Ραιδαγωγικι και Διδακτικι παιδιϊν με προβλιματα ακοισ.  
2. Ραιδαγωγικι και Διδακτικι παιδιϊν με προβλιματα όραςθσ.  
3. Ραιδαγωγικι και Διδακτικι παιδιϊν με κινθτικά προβλιματα.  
Αναλυτικότερα οι παραπάνω κατευκφνςεισ περιλαμβάνουν τα μακιματα (δφο ςε 

κάκε κατεφκυνςθ): 
  Ραιδαγωγικι και Διδακτικι παιδιϊν με προβλιματα ακοισ: 
1.      Ραιδαγωγικι και Διδακτικι παιδιϊν με προβλιματα ακοισ Ι 
2.      Ραιδαγωγικι και Διδακτικι παιδιϊν με προβλιματα ακοισ ΙΙ 
  Ραιδαγωγικι και Διδακτικι παιδιϊν με προβλιματα όραςθσ: 
1.      Ραιδαγωγικι και Διδακτικι παιδιϊν με προβλιματα όραςθσ Ι 
2.      Ραιδαγωγικι και Διδακτικι παιδιϊν με προβλιματα όραςθσ ΙΙ 
  Ραιδαγωγικι και Διδακτικι παιδιϊν με κινθτικά προβλιματα: 
1.      Ραιδαγωγικι και Διδακτικι παιδιϊν με κινθτικά προβλιματα Ι 
2.      Ραιδαγωγικι και Διδακτικι παιδιϊν με κινθτικά προβλιματα ΙΙ 
Οι μετεκπαιδευόμενοι επιλζγουν μία από τισ κατευκφνςεισ 1θ, 2θ, ι 3θ, θ οποία 

μετά τθν επιλογι τθσ κακίςταται υποχρεωτικι.  
Επίςθσ, ειςάγεται ο κεςμόσ των μεντόρων για τθν πρακτικι άςκθςθ των μακθμά-

των, υπό τθν εποπτεία μελϊν Δ.Ε.Ρ. τθσ Ειδικισ Αγωγισ. 
Οι μετεκπαιδευόμενοι ςτο πεδίο τθσ Ειδικισ Αγωγισ, υποχρεοφνται να εξετα-

ςτοφν επιτυχϊσ ςε 24 μακιματα:  
 Σε δζκα (10) υποχρεωτικά γνωςτικά αντικείμενα (αναφζρονται παρα-

κάτω).  
 Σε πζντε (5) γνωςτικά αντικείμενα τα οποία μποροφν να επιλζγουν 

από τα υποχρεωτικά (12) και κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά μακιματα (22) τθσ Γενικισ 
Αγωγισ (ςφνολο 34).  

 Σε εννζα (9) γνωςτικά αντικείμενα τα οποία μποροφν να επιλζγουν 
από τα 20 μακιματα του γνωςτικοφ τουσ πεδίου. (Μαράςλειο Διδαςκαλείο 
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ) 
Ειδικότερα για τουσ κανόνεσ που διζπουν τθ φοίτθςθ των μετεκπαιδευομζνων ςτο 
Μαράςλειο Διδαςκαλείο εκπαίδευςθσ, αναλυτικά ςτοιχεία παρουςιάηονται ςτο πα-
ράρτθμα (κείμενο 2 Αναλυτικά το πρόγραμμα ςπουδϊν  του ΜΔΔΕ ς.35) 
Επίςθσ το πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα μακθμάτων που προςφζρονται ςτο ΜΔΔΕ 
παρουςιάηεται ςτον (Ρίνακασ 6: Το πλιρεσ πρόγραμμα ςπουδϊν του ΜΔΔΕ ς.43) 
 

Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα 

Η επιτροπι  

    Θ επιτροπι ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ςυςτικθκε το 1998 και ςκοπόσ τθσ είναι:  

    θ διερεφνθςθ των δυνατοτιτων υλοποίθςθσ και εφαρμογισ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων 
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ςτο Μ.Δ.Δ.Ε., τα οποία κα ςυμβάλλουν ςτθ ςυνεργαςία του Μαραςλείου Διδαςκαλείου με 
Ρανεπιςτθμιακά Ιδρφματα και άλλουσ φορείσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ ενιςχφο-
ντασ τισ ανταλλαγζσ μετεκπαιδευομζνων, διδακτικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ προωκϊ-
ντασ παράλλθλα τθν ψυχοπαιδαγωγικι και εκπαιδευτικι ζρευνα ςε όλουσ τουσ τομείσ.  

Θ ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΣΤΟ ΜΑΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 

Τα τελευταία χρόνια θ ευρωπαϊκι διάςταςθ ςτθν εκπαίδευςθ αποτελεί τεραςτίασ ςθμαςίασ 
κεφάλαιο ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ κακϊσ θ επιφυλακτικότθτα και οι αρνθτικζσ ςτάςεισ τθσ 
αρχισ παραμερίςτθκαν από τα πρϊτα ορατά αποτελζςματα των δράςεων που αναπτφχκθκαν 
ς’ όλουσ τουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

Σιμερα θ εμπλοκι όλων των φορζων που αςχολοφνται με τθν εκπαίδευςθ, ςτα ευρωπαϊκά 
προγράμματα, είναι μια πρόκλθςθ κακϊσ γίνεται ςυνείδθςθ ότι θ εμπλοκι αυτι κακ αυτι εί-
ναι μια διαδικαςία που ςυμβάλλει ςτθ ςυνεχι αναβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ 
μζςω των εκπαιδευτικϊν ανταλλαγϊν, τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθν βελτίωςθ των υπο-
δομϊν.  

Το Μαράςλειο Διδαςκαλείο ςυμμετείχε ςε ευρωπαϊκά προγράμματα από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 
1997-1998 ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ SOCRATES υλοποιϊντασ ςχζδιο με τίτλο  Η μουςει-
ακή αγωγή ωσ μζθοδοσ ενιςχυτικήσ διδαςκαλίασ τησ γλϊςςασ. Ακολοφκθςε θ ςυμμετοχι ςτον 
άξονα INTECRA, ςτο ςχζδιο με τίτλο  Δημιουργία δομϊν επαναπροςανατολιςμοφ και αυτοα-
παςχόληςησ για την παροχή υπηρεςιϊν ςε θζματα χρηματο-οικονομικϊν και αςφάλιςησ ορ-
γανϊνοντασ με μεγάλθ επιτυχία ςεμινάριο Δημιουργικήσ απαςχόληςησ ςτο οποίο ςυμμετεί-
χαν μετεκπαιδευόμενοι, απόφοιτοι του Μ.Δ.ΔΕ. και εκπαιδευτικοί από τθν πρϊθν ΕΣΣΔ.. Το 
Μ.Δ.Δ.Ε ςυνεργάςτθκε   με επιτυχία με αντίςτοιχα ιδρφματα του εξωτερικοφ, με ςχολικζσ μο-
νάδεσ κακϊσ και άλλουσ φορείσ του εςωτερικοφ. 

Στθν πρϊτεσ αυτζσ εφαρμογζσ, επιςθμάνκθκαν οριςμζνεσ αδυναμίεσ ςτισ οποίεσ για να απα-
ντιςει αποτελεςματικά το Μ.Δ.Δ.Ε. και παράλλθλα να δθμιουργιςει τισ κατάλλθλεσ δομζσ 
ϊςτε να ανταποκρίνεται με επιτυχία ςτθν πρόκλθςθ πολλϊν ευρωπαϊκϊν δράςεων, με πρω-
τοβουλία του Ρροζδρου κ. Ακαναςίου Ε. Ραπά ςυςτάκθκε το 1998 Επιτροπι Ευρωπαϊκϊν 
Ρρογραμμάτων ςτόχοσ τθσ οποίασ είναι: 

Θ διερεφνθςθ των δυνατοτιτων υλοποίθςθσ και εφαρμογισ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ςτο 
Μ.Δ.Δ.Ε., τα οποία κα ςυμβάλλουν ςτθ ςυνεργαςία του Μαραςλείου Διδαςκαλείου με Ρανε-
πιςτθμιακά Ιδρφματα και άλλουσ φορείσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ ενιςχφοντασ τισ 
ανταλλαγζσ μετεκπαιδευομζνων, διδακτικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ προωκϊντασ πα-
ράλλθλα τθν ψυχοπαιδαγωγικι και εκπαιδευτικι ζρευνα ςε όλουσ τουσ τομείσ.  

Στθν Επιτροπι αυτι ςυμμετείχαν: 

 Οι Αντιπρόεδροι του Μ.Δ.Δ.Ε.  
 Εκπρόςωποσ του Διδακτικοφ προςωπικοφ  
 Εκπρόςωποσ τθσ Γραμματείασ του Μ.Δ.Δ.Ε.  
 Εκπρόςωποσ του Συλλόγου Μετεκπαιδευομζνων  
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 Θ Επιτροπι μετά από ςχετικι διερεφνθςθ κατζλθξε ςτα εξισ ςυμπεράςματα: 

 Επιςτθμονικοί υπεφκυνοι για τθν υλοποίθςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων μποροφν να 
είναι μόνο μζλθ Δ.Ε.Ρ.  

 Θ οικονομικι διαχείριςθ των προγραμμάτων γίνεται μόνο μζςω του Ειδικοφ Λογαρια-
ςμοφ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν.  

Ππωσ γίνεται φανερό υπάρχουν δυνατότθτεσ για τθν υλοποίθςθ πολλϊν ευρωπαϊκϊν προ-
γραμμάτων ςτο Μ.Δ.Δ.Ε. . 

Θ Επιτροπι για να εξαςφαλίςει τθν απρόςκοπτθ εφαρμογι προγραμμάτων, τθν ευελιξία κα-
κϊσ και τθ δεοντολογία τόςο ςτθ ςυμμετοχι όςο και ςτθ λιψθ των αποφάςεων όριςε τισ πα-
ρακάτω προχποκζςεισ:  

 Εμπλοκι μετεκπαιδευομζνων  
 Εμπλοκι αποφοίτων Μαραςλείου  
 Συμμετοχι του Μ.Δ.Δ.Ε. ςτθν οικονομικι διαχείριςθ των προγραμμάτων.  
 Επιλογι ςυμμετεχόντων με ευκφνθ του επιςτθμονικοφ υπευκφνου.  

  

Οι παραπάνω προχποκζςεισ κεωροφνται ςθμαντικζσ διότι: 

 Θ ενεργόσ ςυμμετοχι των μετεκπαιδευομζνων είναι ουςιαςτικι παράμετροσ των 
ςπουδϊν τουσ ςτο Μ.Δ.Δ.Ε.  

 Θ εμπλοκι των αποφοίτων κα ςυμβάλλει ςτθ ςφνδεςθ του Μ.Δ.Δ.Ε. με τισ Σχολικζσ 
Μονάδεσ, ςτισ οποίεσ οι ίδιοι κα υπθρετιςουν, μεταφζροντασ τισ γνϊςεισ, ςυμβάλλο-
ντασ ςτθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τουσ και πολλαπλαςιάηοντασ τισ δράςεισ ςε 
όλα τα επίπεδα.  

 Θ ςυμμετοχι του Μ.Δ.Δ.Ε ςτθν οικονομικι διαχείριςθ των προγραμμάτων κα ςυμβάλ-
λει ςτθν ενίςχυςθ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ του Διδαςκαλείου προσ όφελοσ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν του. Θ ςφνδεςθ του Μ.Δ.Δ.Ε. με το internet πραγματοποιι-
κθκε με δαπάνθ από το πρόγραμμα SOCRATES.  

 H επιλογι των ςυμμετεχόντων με τθν ευκφνθ των επιςτθμονικϊν υπευκφνων κρίκθκε 
απαραίτθτθ διότι ο εκάςτοτε επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ ζχοντασ τθν επιςτθμονικι ευ-
κφνθ γνωρίηει τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ και επομζνωσ για να υλοποιείται με επι-
τυχία και ευελιξία το πρόγραμμα κα πρζπει να επιλζγει ο ίδιοσ τουσ ςυνεργάτεσ του.  

Θ δομι που διαμορφϊνεται και βρίςκεται ςε πλιρθ εξζλιξθ ςτο Μ.Δ.Δ.Ε. ςτθρίηεται ςτο οργα-
νωτικό μοντζλο το οποίο φαίνεται ςτο (ςχεδιάγραμμα 1 ς.41). Θ δομι αυτι λειτουργεί ςτο 
πλαίςιο του κρυφοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ του Διδαςκαλείου και ζχει ωσ ςτόχουσ: 

 Τθν ενίςχυςθ και τον εμπλουτιςμό του αναλυτικοφ προγράμματοσ διότι μζςα από τα 
γνωςτικά αντικείμενα του προγράμματοσ κα δοκοφν τα ερεκίςματα για να καλλιεργθ-
κοφν τα ειδικά ενδιαφζροντα των μετεκπαιδευομζνων ςε κάκε περιοχι .  

 Τθ ςφνδεςθ του Μαραςλείου Διδαςκαλείου μζςω των αποφοίτων του με τισ ςχολικζσ 
μονάδεσ οι οποίοι υιοκετϊντασ ανάλογεσ ςτρατθγικζσ κα πολλαπλαςιάςουν τισ δρά-
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ςεισ ς’ αυτζσ.  
 Τθν ενίςχυςθ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ του Διδαςκαλείου προσ όφελοσ των υπθρε-

ςιϊν που προςφζρει.  
 Τθν προαγωγι τθσ ψυχοπαιδαγωγικισ και εκπαιδευτικισ ζρευνασ ς’ όλουσ τουσ το-

μείσ.  
 Τθ ςφνδεςθ του Μαραςλείου Διδαςκαλείου με αντίςτοιχα ιδρφματα του εξωτερικοφ 

και του εςωτερικοφ κακϊσ και άλλουσ φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

 Ειδικισ Αγωγισ  
 Μουςειακισ Αγωγισ  
 Εξ αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ  
 Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ  
 Δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ  

(Μαράςλειο Διδαςκαλείο Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ) 
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Ρίνακασ 1Ωρολόγιο πρόγραμμα μακθμάτων του Μαράςλειου Διδαςκαλείου (Β.Δ. 
τθσ 3θσ.10.1911 

Μακιματα  Τάξεισ Σφνολο 

ωρών Α  Β  Γ  Δ  

Θρθςκευτικά  2 2 2 - 6 

Ελλθνικά 8 7 7 6 28 

Ιςτορία 2 2 2 - 6 

Ιςτορία του Ρολιτιςμοφ - - - 2 2 

Μακθματικά  3 2 - - 5 

Ρειραματικι Φυςικι 2 2 - - 4 

Χθμεία 3 - - - 3 

Φυςικι Ιςτορία - 2  - 2 

Ανκρωπολογία και Υγιεινι - 1 3 - 4 

Ψυχολογία και Ρολιτειακι Θκικι - 4 - - 4 

Γενικι και Ειδικι Διδακτικι - - 6 - 6 

Ραιδαγωγικι   - - 4 4 

Διδακτικζσ Αςκιςεισ - - - 14 14 

Γεωγραφία - - 3 3 6 

Ρολιτικι Οικονομία και Εμπορικό Δίκαιο - 2 - - 2 

Γεωπονικι  1 2 - - 3 

Ηωολογία  2 - - - 2 

Μελιςςοκομία κλπ. Ελαιοκομία κλπ. - - 2 2 4 

Γαλλικά 2 - 2 2 6 

Ωδικι 2 2 2 (1) 7 

Τετράχορδο ι Αρμόνιο 2 2 2 (1) 7 
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Εκκλθςιαςτικι Μουςικι 2 2 2 1 7 

Ιχνογραφία και Καλλιγραφία 3 3 2 1 9 

Χειροτεχνία 3 2 2 2 9 

Γυμναςτικι και Σκοποβολία 3 3 2 2 10 

Σφνολο ωρών 40 40 39 41 160 

(ΑΝΔΕΟΥ & ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 1992) 

Ρίνακασ 2 κατανομι ομάδων μακθμάτων του προγράμματοσ του Μαράςλειου 
Διδαςκαλείου, 1911 

Ομάδεσ μακθμάτων % ωρών ώρεσ 

Θρθςκευτικά 3,75 6 

Ελλθνικά 17,50 28 

Ραιδαγωγικά και Ψυχολογία 17,50 28 

Ιςτορία, Γεωγραφία 8,75 14 

Φυςικο-μακθματικά 8,75 14 

Ρολιτικι Οικονομία και Εμπορικό Δίκαιο 1,25 2 

Ηωολογία, Μελιςςοκομία, Ελαιοκομία, γεω-

πονικι, Υγιεινι 

8,12 13 

Ξζνθ Γλϊςςα 3,75 6 

Γυμναςτικι, Σκοποβολία 6,25 10 

Τεχνικά, Μουςικά 24,38 39 

Σφνολο  100,00 160 

(ΑΝΔΕΟΥ & ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 1992) 

Ρίνακασ 3 Διευκυντζσ και διευκφνοντεσ του Διδαςκαλείου ςτθν περίοδο 1878-
1914 

ζτοσ  Διευκφνων  

1878-1881 Χρ. Ραπαδόπουλοσ 

1881-1884 Μιλ. Βρατςάνοσ 
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1884-1889 Χαρ. Ραπαμάρκου 

1889-1891 Γ. Ραπαςωτθρίου 

1891-1892 Ρ.Ρ. Οικονόμου 

1892-1893 Φ. Γεωργαντάσ 

1893-1895 Χαρ. Ραπαμάρκοσ 

1895-1896 Μιλ. Βρατςάνοσ 

1896-1898 Χαρ. Ραπαμάρκοσ 

1898-1900 Ρ.Ρ.Οικονόμοσ 

1900-1904 Χαρ. Ραπαμάρκοσ 

1904-1906 Μιλ. Βρατςάνοσ 

1906-1914 Δ. Λάμψασ 

Ρροζλευςθ πινάκων (ΑΝΔΕΟΥ & ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 1992) 

 

Ρίνακασ 4 αναλογία μακθτών και μακθτριών ςτο Μαράςλειο Διδαςκαλείο κατά 
τθν πενταετία 1920-25 

Σχολικό Ζτοσ            Σφνολο    μακθτζσ    μακιτριεσ Αναλογία  μακθ-

τριϊν  επί του ςυ-

νόλου 

   1920-21                32       28            4              12,5   % 

   1921-22                44       37            7               15,9  % 

   1922-23                83       63           20               24,09 % 

   1923-24                86       45           39               45,34 % 

   1924-25                99       52           47               47,47 % 

* Τα ςτοιχεία αντλικθκαν από το Αρχείο του Μαραςλείου Διδαςκαλείου 

(ΣΚΟΥΑ)  

κείμενο 1 άρκρα του νόμου που κακορίηουν το ςκοπό και τθ λειτουργία του ΜΔ-
ΔΕ 

Άπθπο 5  
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Ένταξη - Σκοποί - Τίτλορ Σποςδών  

  

1. Το Μαράςλειο Διδαςκαλείο Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Μ.Δ.Δ.Ε.) εντάςςεται 
από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1995 -1996, ςτο Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευ-
ςθσ (Ρ.Τ.Δ.Ε.) του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, το οποίο ζχει τθν ευκφνθ για τθν οργά-
νωςθ και τθ λειτουργία του. Στα πλαίςια αυτά, το Ρ.Τ.Δ.Ε. ζχει τθ δυνατότθτα να 
ςυνεργάηεται με άλλα τμιματα για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του.  

  
2. Σκοπόσ του Μ.Δ.Δ.Ε. είναι θ μετεκπαίδευςθ και εξειδίκευςθ του εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  
  
3. Στα πλαίςια αυτά το Μ.Δ.Δ.Ε. επιδιϊκει:  
α) Να παρακολουκεί τισ εξελίξεισ ςτον τομζα των επιςτθμϊν τθσ αγωγισ και τθσ 

εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ.  
  
β) Να προάγει τθν ζρευνα, τθν παραγωγι και τθ μετάδοςθ γνϊςεων και εμπει-

ριϊν που ςυμβάλλουν ςτθν εκπαιδευτικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.  
  
γ) Να παρζχει τισ απαραίτθτεσ πρόςκετεσ γενικζσ και ειδικζσ γνϊςεισ και δεξιό-

τθτεσ, που εξαςφαλίηουν τθν ελεφκερθ και ιςότιμθ επιςτθμονικι και επαγγελματικι 
ςταδιοδρομία των εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  

  
4. Θ δομι και λειτουργία του Μ.Δ.Δ.Ε. κακορίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

νόμου αυτοφ. Θ μετεκπαίδευςθ ςτο Μ.Δ.Δ.Ε. διαρκεί τζςςερα (4) εξάμθνα. Θ επιλο-
γι των εκπαιδευτικϊν για φοίτθςθ ςτο Μ.Δ.Δ.Ε. γίνεται με γραπτζσ εξετάςεισ, ςφμ-
φωνα με τισ διατάξεισ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ, που προβλζπεται από το άρκρο 9 
παρ. 5 περίπτ. β του παρόντοσ. Θ φοίτθςθ ςτο Μ.Δ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτικι και κατά 
τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ οι μετεκπαιδευόμενοι/νεσ απαλλάςςονται από τα διδα-
κτικά τουσ κακικοντα.  

  
5. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ για τθ μετεκπαίδευςθ ςτο 

Μ.Δ.Δ.Ε. ζχουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δθμόςιασ και ιδιωτι-
κισ, που ζχουν ςυμπλθρϊςει πζντε (5) χρόνια εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ και δεν ζ-
χουν περιςςότερα από είκοςι πζντε (25) ζτθ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ. Στθν παρα-
πάνω υπθρεςία ςυμπεριλαμβάνεται και εκείνθ που ζχει ο/θ εκπαιδευτικόσ ωσ ανα-
πλθρωτισ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ.  

  
6. Σε όςουσ/ςεσ περατϊνουν με επιτυχία το διετι κφκλο τθσ μετεκπαίδευςθσ ςτο 

Μ.Δ.Δ.Ε. χορθγείται δίπλωμα διετοφσ μετεκπαίδευςθσ ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ.  
  
7. Οι κάτοχοι του τίτλου τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ζχουν όλα τα δικαιϊμα-

τα των πτυχιοφχων των παιδαγωγικϊν τμθμάτων των Α.Ε.Ι., εκτόσ από τθν περίπτω-
ςθ τθσ εγγραφισ υποψθφίων ςτουσ πίνακεσ διοριςτζων εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκ-
μιασ εκπαίδευςθσ.  

  
Άρκρο 6  
Πργανα διοίκθςθσ του Μ.Δ.Δ.Ε. και αρμοδιότθτεσ τουσ  
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1. Τα όργανα διοίκθςθσ του Μ.Δ.Δ.Ε. είναι:  
α) Θ Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Ρ.Τ.Δ.Ε. για κζματα του 

Μ.Δ.Δ.Ε.  
β) Το Διοικθτικό Συμβοφλιο (Δ.Σ.) και  
γ) Ο/H Ρρόεδροσ και οι δφο Αντιπρόεδροι.  
  
2. α) Θ Γ.Σ.Ε.Σ. αποτελείται από τα μζλθ του διδακτικοφ ερευνθτικοφ προςωπικοφ 

(Δ.Ε.Ρ.) του Ρ.Τ.Δ.Ε. του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, από τα μζλθ του Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε. 
και από εννιά (9) εκπροςϊπουσ των μετεκπαιδευομζνων, που ορίηονται από το 
ςφλλογο τουσ.  

β) Θ Γ.Σ.Ε.Σ. ςυγκαλείται από τον Ρρόεδρο του Ρ.Τ.Δ.Ε. του Ρανεπιςτθμίου Ακθ-
νϊν, μετά από πρόταςθ του Ρροζδρου του Μ.Δ.Δ.Ε.  

γ) Θ Γ.Σ.Ε.Σ. ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:  
αα) Διαμορφϊνει το πρόγραμμα ςπουδϊν και εποπτεφει τθν εφαρμογι του.  
ββ) Εγκρίνει τθν κατανομι του διδακτικοφ ζργου ςε μζλθ Δ.Ε.Ρ. και ςε μζλθ του 

λοιποφ διδακτικοφ προςωπικοφ, μετά από πρόταςθ του Δ.Σ.  
γγ) Κατανζμει τα κονδφλια για τισ διάφορεσ διδακτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθ-

ριότθτεσ και ανακζτει κακικοντα προϊςταμζνων ειδικϊν προγραμμάτων και διευ-
κυντϊν/τριϊν εργαςτθρίων, ςπουδαςτθρίων και βιβλιοκθκϊν.  

δδ) Ζχει κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που αφορά ςτθν οργάνωςθ και τθν οποία δεν 
ανακζτει ρθτϊσ ςε άλλο όργανο ο νόμοσ. Μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότθτζσ τθσ ςτο 
Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε.  

  
3. α) Το Δ.Σ. αποτελείται από τον/τθν Ρρόεδρο και τουσ/τισ Αντιπροζδρουσ του 

Μ.Δ.Δ.Ε., ζναν/μια εκπρόςωπο των μετεκπαιδευομζνων και ζναν/μια εκπρόςωπο 
του λοιποφ διδακτικοφ προςωπικοφ του Μ.Δ.Δ.Ε. Πταν ςυηθτοφνται κζματα που 
αφοροφν δαςκάλουσ/λεσ ειδικισ αγωγισ ςυμμετζχει επιπλζον και ζνασ/μια εκπρό-
ςωπο των μετεκπαιδευομζνων δαςκάλων ειδικισ αγωγισ με δικαίωμα λόγου και 
ψιφου για τα κζματα αυτά.  

  
β) Τον/τθν Ρρόεδρο και τουσ/τισ Αντιπροζδρουσ ορίηει θ Γενικι Συνζλευςθ του 

Ρ.Τ.Δ.Ε., ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ 
για τα Α.Ε.Ι. Τον/Τθν εκπρόςωπο των δαςκάλων ειδικισ αγωγισ ορίηει ο ςφλλογοσ 
τουσ.  

  
γ) Ο/Θ εκπρόςωποσ του λοιποφ διδακτικοφ προςωπικοφ ορίηεται μετά από μυ-

ςτικι ψθφοφορία, ςτθν οποία μετάςχουν τα ανωτζρω μζλθ. H ψθφοφορία γίνεται 
με πρόςκλθςθ του/τθσ Ρροζδρου του Δ.Σ., ο/θ οποίοσ/α ζχει και τθν ευκφνθ τθσ 
διεξαγωγισ τθσ.  

  
δ) Το Δ.Σ. ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:  
αα) Συντονίηει το ζργο του Μ.Δ.Δ.Ε. ςτα πλαίςια των αποφάςεων τθσ Γ.Σ.Ε.Σ.  
ββ) Υποβάλλει προτάςεισ προσ τθ Γ.Σ.Ε.Σ. για τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι προ-

γραμμάτων, τθν οργάνωςθ και λειτουργία εργαςτθρίων.  
γγ) Ειςθγείται ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. τθν πρόςλθψθ του διδακτικοφ προςωπικοφ του 

Μ.Δ.Δ.Ε. και αποφαςίηει για τθ μετάκλθςθ επιςτθμόνων από το εςωτερικό ι εξωτε-
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ρικό, κακϊσ και για τυχόν επιςτθμονικζσ ςυνεργαςίεσ με αντίςτοιχα κζντρα μετεκ-
παίδευςθσ και επιμόρφωςθσ.  

δδ) Ειςθγείται προσ τθ Γ.Σ.Ε.Σ. τθν κατανομι των κονδυλίων ςτισ διάφορεσ διδα-
κτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ.  

εε) Αποφαςίηει για τθν τοποκζτθςθ και υπθρεςιακι κατάςταςθ του διοικθτικοφ  
τεχνικοφ προςωπικοφ.  

ςτςτ) Αποφαςίηει για όλεσ τισ ατομικζσ και διοικθτικζσ υποκζςεισ των μετεκπαι-
δευόμενων εκπαιδευτικϊν, που προκφπτουν με τθ φοίτθςι τουσ. Οι αποφάςεισ του 
Δ.Σ. παραπζμπονται για ζγκριςθ ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε., αν αυτό ηθτθκεί από δφο 
τουλάχιςτον μζλθ του.  

  
4. O/Θ Ρρόεδροσ του Δ.Σ. ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ :  
α) Συγκαλεί το Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε., καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξι του και προε-

δρεφει των εργαςιϊν του.  
β) Ειςθγείται ςτον/ςτθν Ρρόεδρο του Ρ.Τ.Δ.Ε. τθ ςφγκλιςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. και ςε ςυ-

νεργαςία με αυτόν/ιν καταρτίηουν τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
γ) Ειςθγείται ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. για τα κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του.  
δ) Τθρεί μθτρϊα επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ των μελϊν του διδακτικοφ προ-

ςωπικοφ.  
ε) Μεριμνά για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων ςπουδϊν και των αποφάςεων 

τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. και του Δ.Σ.  
ςτ) Συγκροτεί επιτροπζσ για τθ μελζτθ ι διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων.  
η) Ρροΐςταται όλων των υπθρεςιϊν του Μ.Δ.Δ.Ε..  
θ) Μπορεί να ανακζτει αρμοδιότθτεσ ςτα λοιπά μζλθ Δ.Ε.Ρ. του Δ.Σ..  
  
5. Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. ζχουν τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:  
α) Συνεπικουροφν τον/τθν Ρρόεδρο ςτο ζργο του:  
β) Ζχουν αρμοδιότθτεσ που τουσ/τισ ανατίκενται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από πρό-

ταςθ του Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε..  
  
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του Υπουργοφ 

Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, με πρόταςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. του Ρ.Τ.Δ.Ε., μπορεί 
να ανατεκοφν και άλλεσ αρμοδιότθτεσ ςτα όργανα του Μ.Δ.Δ.Ε. ςχετικά με τθν ορ-
γάνωςθ και λειτουργία του.  

  
7. Oι αποφάςεισ των οργάνων του Μ.Δ.Δ.Ε. λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθ-

φία των παρόντων μελϊν, εφόςον υπάρχει απαρτία. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ υπε-
ριςχφει θ ψιφοσ του/τθσ Ρροζδρου.  

  
8. Τα όργανα βρίςκονται ςε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μιςά τουλάχιςτον 

από τα μζλθ τουσ. Σε περίπτωςθ μθ απαρτίασ, τα όργανα ςυγκαλοφνται εκ νζου μζ-
ςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν πρϊτθ ςφγκλθςθ και βρίςκονται ςε απαρτία οςα-
διποτε μζλθ και αν είναι παρόντα.  

  
9. Θ Γ.Σ.Ε.Σ. και το Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε. ςυγκροτοφνται και λειτουργοφν νόμιμα ζςτω 

και αν δεν ζχουν οριςτεί οι προβλεπόμενοι/νεσ εκπρόςωποι λοιπϊν κατθγοριϊν, 
εκτόσ από τα μζλθ Δ.Ε.Ρ. του Ρ.Τ.Δ.Ε.  
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Άρκρο 7  
Γραμματειακι υποςτιριξθ - Οικονομικι διαχείριςθ - Στιριξθ  
  
1. Θ εςωτερικι οργάνωςθ και θ λειτουργία των διοικθτικϊν, οικονομικϊν και οι-

κονομικϊν υπθρεςιϊν του Μ.Δ.Δ.Ε., οι διαδικαςίεσ και οι προχποκζςεισ τοποκζτθ-
ςθσ του προςωπικοφ ςε αντίςτοιχεσ κζςεισ, ρυκμίηονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ των Α.Ε.Ι..  

  
2. Για τθ λειτουργία τθσ Γραμματείασ του Μ.Δ.Δ.Ε. είναι δυνατόν να αποςπϊνται 

εκπαιδευτικοί, μετά από ειςιγθςθ του προζδρου του Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε.  
  
3. Το Μ.Δ.Δ.Ε. εξακολουκεί να λειτουργεί ςτα κτίρια και ςτουσ χϊρουσ τθσ τζωσ 

Μαραςλείου Ραιδαγωγικισ Ακαδθμίασ.  
  
4. Θ κινθτι και ακίνθτθ περιουςία του Μ.Δ.Δ.Ε. μεταβιβάηεται ατελϊσ και αυτο-

δικαίωσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν για αποκλειςτικι χριςθ από το Ρ.Τ.Δ.Ε. και ειδι-
κότερα τθ ςτζγαςθ του Μ.Δ.Δ.Ε. και των πειραματικϊν ςχολείων αυτοφ. Μετά τθν 
οργάνωςθ και λειτουργία Μ.Δ.Δ.Ε., ςφμφωνα με τον παρόντα νόμο, θ μεταβίβαςθ 
μεταγράφεται ςτα οικεία υποκθκοφυλακεία, με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οι-
κονομικϊν και Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Κατά τθ διαδικαςία τθσ μετα-
βίβαςθσ τθροφνται οι διατάξεισ του άρκρου 109 του Συντάγματοσ και τθσ νομοκε-
ςίασ περί δωρεϊν, διακθκϊν και κωδίκελων.  

  
5. Το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν επιχορθγείται από το κράτοσ ειδικά για τθν οργάνω-

ςθ, τθ λειτουργία, τθν εφαρμογι των ςκοπϊν του Μ.Δ.Δ.Ε. H διαχείριςθ τθσ επιχο-
ριγθςθσ αυτισ γίνεται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. και χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για τισ ανά-
γκεσ του Μ.Δ.Δ.Ε.  

  
6. Με αποφάςεισ των Υπουργϊν Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και Οικο-

νομικϊν, που εκδίδονται μετά από πρόταςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. του Ρ.Τ.Δ.Ε. και δθμοςιεφο-
νται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ρυκμίηονται τα ςχετικά με τθν οργάνωςθ 
και λειτουργία Θζματα, όπωσ:  

α) Θ ίδρυςθ εργαςτθρίων, ςπουδαςτθρίων, βιβλιοκικθσ, μουςείων.  
β) Θ οργάνωςθ, θ εφαρμογι και θ διάρκεια των παντόσ είδουσ και μορφισ προ-

γραμμάτων μετεκπαίδευςθσ ι επιμόρφωςθσ.  
γ) Οι προχποκζςεισ και οι διαδικαςίεσ πρόκριςθσ και επιλογισ εκπαιδευτικϊν 

δθμοτικισ εκπαίδευςθσ τθσ Κφπρου και Ελλθνικϊν Κοινοτιτων τθσ αλλοδαπισ ι και 
οποιουδιποτε άλλου τφπου ςχολείου δθμοτικισ εκπαίδευςθσ, δθμόςιασ ι ιδιωτι-
κισ.  

δ) Ο αρικμόσ κατά κατθγορία των καλοφμενων για μετεκπαίδευςθ ι για παρακο-
λοφκθςθ ςεμιναρίων επιμόρφωςθσ, υπθρεςιακζσ ι άλλεσ υποχρεϊςεισ και δικαιϊ-
ματα, περιλαμβανομζνων και των ςυνεπειϊν λόγω ελλιποφσ φοιτιςεωσ ι αποτυχί-
ασ ςτισ εξετάςεισ και θ εν γζνει υπθρεςιακι τουσ κατάςταςθ.  

ε) Θ κατάρτιςθ κανονιςμοφ εςωτερικισ λειτουργίασ του Μ.Δ.Δ.Ε.  
ςτ) Θ ςφςταςθ και κατανομι κζςεων διοικθτικοφ προςωπικοφ, ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ που δθμιουργοφνται από τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου.  
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η) Κάκε άλλθ λεπτομζρεια που δεν ρυκμίηεται από τθ ςχετικι νομοκεςία των Α. 
Ε.Ι. ι από τον παρόντα νόμο.  

  
7. Στον Ρρόεδρο, τουσ/τισ Αντιπροζδρουσ και το διδακτικό προςωπικό του 

Μ.Δ.Δ.Ε. καταβάλλεται αποηθμίωςθ, το φψοσ τθσ οποίασ και ο τρόποσ καταβολισ 
κακορίηονται με απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Εκνικισ Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων.  

  
8. Στισ εξαιρζςεισ του άρκρου δευτζρου παράγραφοσ 2 του ν.2216/1994 (Φ.Ε.Κ. 

83Α) υπάγονται και οι αποηθμιϊςεισ για τθν προςφορά διδακτικοφ ι διευκυντικοφ 
ζργου ςτο Μ.Δ.Δ.Ε. και τα λοιπά διδαςκαλεία.  

  
Άρκρο 8  
Κδρυςθ Διδαςκαλείων  
  
1. Από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1995 - 1996 ιδρφονται:  
α) Διδαςκαλείο Νθπιαγωγϊν (Δ.Ν.) ςτθν Ακινα, που εντάςςεται ςτο Ραιδαγωγι-

κό Τμιμα Νθπιαγωγϊν (Ρ.Τ.Ν.) του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν.  
β) Διδαςκαλείο Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Δ.Δ.Ε.) ςτθ Θεςςαλονίκθ, που εντάςςε-

ται ςτο Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλο-
νίκθσ και  

γ) Διδαςκαλείο Νθπιαγωγϊν (Δ.Ν.) ςτθ Θεςςαλονίκθ, που εντάςςεται ςτο Ρ.Τ.Ν. 
του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ.  

  
2. Οι διατάξεισ των άρκρων 5,6 και 7 εφαρμόηονται αναλόγωσ και για τα διδα-

ςκαλεία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. Πταν πρόκειται για Διδαςκαλείο Νθπια-
γωγϊν, όπου αναφζρεται Ρ.Τ.Δ.Ε. και τα όργανά του εννοείται το οικείο Ρ.Τ.Ν. και 
τα όργανά του.  

  
3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται φςτερα από πρόταςθ των Υπουρ-

γϊν Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και Οικονομικϊν, φςτερα από ςφμφωνθ 
γνϊμθ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ ι Νθπιαγωγϊν του οι-
κείου Α.Ε.Ι., μπορεί να ιδρφονται Διδαςκαλεία Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ ι Νθπιαγω-
γϊν και ςε άλλα Α.Ε.Ι., τα οποία κα λειτουργοφν κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ 
νόμου, οι οποίεσ εφαρμόηονται αναλόγωσ.  

  
Άρκρο 9  
Επιτροπι επιλογισ  
  
1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων ςυγκροτεί-

ται Επιτροπι Επιλογισ (Ε.Ε.), που αποτελείται από:  
α) ζναν κακθγθτι του Ρ.Τ.Δ.Ε. και ζναν κακθγθτι του Ρ.Τ.Ν. του Ρανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν,  
β) ζναν κακθγθτι του Ρ.Τ.Δ.Ε. και ζναν κακθγθτι του Ρ.Τ.Ν. του Ρανεπιςτθμίου 

Θεςςαλονίκθσ,  
γ) ζνα ςφμβουλο του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου,  
δ) ζνα μόνιμο πάρεδρο του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου,  
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ε) ζναν ςχολικό ςφμβουλο Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ,  
ςτ) ζνα ςχολικό ςφμβουλο Ρροςχολικισ Αγωγισ,  
η) τον προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμμάτων Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ τθσ 

Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων.  
  
2. Οι παραπάνω προτείνονται με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ από τθ γενικι ςυνζ-

λευςθ του οικείου παιδαγωγικοφ τμιματοσ, προκειμζνου για τα μζλθ με ςτοιχεία α 
και β, από το ςυντονιςτικό ςυμβοφλιο του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, προκειμζνου 
για τα μζλθ με ςτοιχεία γ' και δ' και από το Συμβοφλιο Επιλογισ Σχολικϊν Συμβου-
λίων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, προκειμζνου για τα μζλθ με ςτοιχεία ε' και ςτ'.  

  
3. Με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ ορίηεται ο αναπλθρωτισ του μζλουσ με ςτοι-

χείο η από τουσ προϊςταμζνουσ τμιματοσ τθσ ίδιασ διεφκυνςθσ, κακϊσ και ο γραμ-
ματζασ τθσ επιτροπισ με τον αναπλθρωτι του από υπαλλιλουσ τθσ κεντρικισ υπθ-
ρεςίασ του Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων ι από εκπαιδευτικοφσ 
που υπθρετοφν με απόςπαςθ ςτθν υπθρεςία αυτι. Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται o 
Ρρόεδροσ και ο Αντιπρόεδροσ τθσ επιτροπισ από τα τακτικά μζλθ αυτισ.  

  
4. Ζργο τθσ Ε.Ε. είναι θ οργάνωςθ και θ διεξαγωγι των γραπτϊν εξετάςεων για 

τθν επιλογι δαςκάλων και νθπιαγωγϊν για φοίτθςθ ςε όλα τα διδαςκαλεία μετεκ-
παίδευςθσ δαςκάλων και νθπιαγωγϊν.  

  
5. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από 

πρόταςθ τθσ Ε.Ε., κακορίηονται:  
α) Ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ επιτροπισ αυτισ και θ διάρκεια τθσ κθτείασ των με-

λϊν τθσ, κακϊσ και ο τρόποσ επιλογισ των κεμάτων των εξετάςεων.  
β) Θ διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων και δθλϊςεων προτίμθςθσ των υποψθφίων 

για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ, ελζγχου τθσ ςυνδρομισ των τυπικϊν προςόντων, επι-
λογισ και προϊκθςθσ των κεμάτων των εξετάςεων, διεξαγωγισ των εξετάςεων, ε-
πιτιρθςθσ αυτϊν, βακμολόγθςθσ των γραπτϊν δοκιμίων και ζκδοςθσ των αποτελε-
ςμάτων, κακϊσ και κάκε ςχετικι λεπτομζρεια.  

  
6. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από 

πρόταςθ τθσ Ε.Ε. ορίηονται μζλθ Δ.Ε.Ρ. των Α.Ε.Ι. ςφμβουλοι, μόνιμοι πάρεδροι, πά-
ρεδροι με κθτεία και ειδικοί πάρεδροι του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, ςχολικοί 
ςφμβουλοι και εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και διοικθτικοί 
υπάλλθλοι, οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται για τθ διεξαγωγι των εξετάςεων, τθ ςυγκζ-
ντρωςθ και βακμολόγθςθ των γραπτϊν δοκιμίων, τθν αποςτολι των κεμάτων των 
εξετάςεων, κακϊσ και για κάκε άλλθ υπθρεςία ςχετικι με τισ εξετάςεισ.  

  
7. Στα μζλθ τθσ Ε.Ε., κακϊσ και ςτουσ οριηόμενουσ κατά τισ διατάξεισ τθσ προθ-

γοφμενθσ παραγράφου, καταβάλλεται αποηθμίωςθ κατ' αποκοπι ι κατά ςυνεδρία-
ςθ ι κατά γραπτό δοκίμιο ι ωσ ωριαία αντιμιςκία, που κακορίηεται με κοινι από-
φαςθ των Υπουργϊν Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και Οικονομικϊν, θ ο-
ποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

  
Άρκρο 23  
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Μεταβατικζσ - Καταργοφμενεσ διατάξεισ  
  
1. Για όςουσ φοιτοφν ςτο Μ.Δ.Δ.Ε. κατά το χρόνο ζνταξθσ ςτο Ρ.Τ.Δ.Ε. εξακολου-

κοφν να εφαρμόηονται οι διατάξεισ για το Μ.Δ.Δ.Ε. που ίςχυαν κατά τθν ζναρξθ τθσ 
φοίτθςισ τουσ.  

2. Το διοικθτικό προςωπικό του Μ.Δ.Δ.Ε., με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ και αν 
υπθρετεί διατθρεί το υπαλλθλικό ι εργαςιακό κακεςτϊσ υπό το οποίο υπθρετεί και 
ςυνεχίηει να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ς' αυτό.  

3. Ο τίτλοσ του Μ.Δ.Δ.Ε. για όςουσ τον κατζχουν ιδθ ι κα τον αποκτιςουν, κατά 
τθν παράγραφο 1 αυτοφ του άρκρου, κεωρείται ιςότιμοσ με τον τίτλο που χορθγεί 
το Μ.Δ.Δ.Ε. κατά το άρκρο 5 παράγραφοσ 7 του παρόντοσ νόμου ιςχφει αναλόγωσ 
και γι' αυτοφσ.  

4. Εκτόσ από τισ διατάξεισ που καταργοφνται με τα προθγοφμενα άρκρα, καταρ-
γοφνται επίςθσ οι ακόλουκεσ διατάξεισ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν: α) 
του ν.δ. 1222/1972 (ΦΕΚ 153 Α) β) του π.δ. 54/1973 (ΦΕΚ 141 Α) γ) του ν. 227/1975 
(ΦΕΚ 223 Α) δ) του ν. 741/1977 (ΦΕΚ 314 Α) ε) τθσ αρικμ. Γ/4578/1981 απόφαςθσ 
του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων (ΦΕΚ 326 Β) που κυρϊκθκε με 
το άρκρο 22 παρ. 2 του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α) ςτ) του άρκρου 5 του ν. 
1268/1982 (ΦΕΚ 67 Α) η) του άρκρου 14, κεφάλαιο Ι του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α) 
θ) του άρκρου 35 παρ. 10 και των άρκρων 48 και 71 παρ. 5 περιπτϊςεισ α, β, γ, ε 
και ςτ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) κ) του άρκρου 14 παράγραφοι 1 κ;αι 2 του ν. 
1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α) ι) του άρκρου 18 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 159 Α) ια) των άρ-
κρων 18 και 24 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α) ιβ) του άρκρου 45 παρ. Δ. του ν. 
2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α) ιγ) του π.δ. 235/1993 (ΦΕΚ 99 Α) 5. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ 
του παρόντοσ νόμου κάκε διάταξθ που αντίκειται ι ρυκμίηει διαφορετικά τα κζμα-
τα που ρυκμίηονται με αυτόν καταργείται, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςε επιμζ-
ρουσ διατάξεισ του. Μετά τθν ζκδοςθ του νόμου 2327/95 «Εκνικό Συμβοφλιο Ραι-
δείασ, ρφκμιςθ κεμάτων ζρευνασ παιδείασ και μετεκπαίδευςθσ εκπαιδευτικϊν και 
άλλεσ διατάξεισ» προζκυψε θ ανάγκθ ρφκμιςθσ οριςμζνων κεμάτων λειτουργίασ 
των διδαςκαλείων και εκδόκθκαν για το ςκοπό αυτό υπουργικζσ αποφάςεισ και ςε 
νεότερουσ νόμουσ προςφζρκθκαν ςυμπλθρωματικζσ ρυκμίςεισ για τα διδαςκαλεία, 
όπωσ:  

  
1. Υπουργικι Απόφαςθ του ΥΡ.Ε.Ρ.Θ. Γ3/26/21-1-1998 (ΦΕΚ123/18-2-1998), 

«φκμιςθ διοικθτικϊν κεμάτων λειτουργία των διδαςκαλείων τθσ χϊρασ» (Ραράρ-
τθμα 2).  

2. Νόμοσ 2817/2000 άρκρο 4, παρ. 3 (ΦΕΚ 78/14-3-2000), «Εκπαίδευςθ των ατό-
μων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και άλλεσ διατάξεισ» (Ραράρτθμα Β). 
(Διδαςκαλείο Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Θεςςαλονίκθσ "Δ. Γλθνόσ") (Διδαςκαλείο 
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Θεςςαλονίκθσ "Δ. Γλθνόσ") 

 
κείμενο 2 Αναλυτικά το πρόγραμμα ςπουδών  του ΜΔΔΕ 

Γενικι Μετεκπαίδευςθ 
1.      Για τθν απόκτθςθ του διπλϊματοσ διετοφσ Μετεκπαίδευςθσ ςτο Μ.Δ.Δ.Ε. οι 

μετεκπαιδευόμενοι κα πρζπει: 
Ι) ςτο Ρεδίο τθσ Γενικισ Αγωγισ: 
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Στο Αϋ εξάμθνο να παρακολουκιςουν και να εξεταςτοφν επιτυχϊσ ςτα 6 πρϊτα 
από τα 12 υποχρεωτικά μακιματα του πεδίου τουσ. 

Στο Βϋ εξάμθνο να παρακολουκιςουν και να εξεταςτοφν   επιτυχϊσ ςτα 6 τελευ-
ταία από τα 12 υποχρεωτικά μακιματα του πεδίου τουσ. 

Επομζνωσ, ςτο Αϋ ζτοσ ςπουδϊν οι μετεκπαιδευόμενοι παρακολουκοφν ςυνολι-
κά 12 μακιματα (τα υποχρεωτικά). 

Στο Γϋ εξάμθνο να παρακολουκιςουν και να εξεταςτοφν επιτυχϊσ ςε 2 μακιματα 
από τα κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά τθσ κατεφκυνςθσ που κα παρακολουκιςουν και 
ςε 4 μακιματα τθσ επιλογισ τουσ από αυτά των κατευκφνςεων. 

Στο Δϋ εξάμθνο να παρακολουκιςουν και να εξεταςτοφν επιτυχϊσ ςε 2 μακιμα-
τα  από τα κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά τθσ κατεφκυνςθσ που κα παρακολουκιςουν 
και ςε 4 μακιματα τθσ επιλογισ τουσ από αυτά των κατευκφνςεων. 

Επομζνωσ, ςτο Βϋ ζτοσ ςπουδϊν οι μετεκπαιδευόμενοι παρακολουκοφν ςυνολι-
κά 12 μακιματα. 

  Πλα τα μακιματα χρεϊνονται με τρεισ (3) διδακτικζσ μονάδεσ (Δ. Μ.). Επομζ-
νωσ, ο κάκε μετεκπαιδευόμενοσ οφείλει να ςυγκεντρϊςει 72 Δ. Μ. προκειμζνου να 
λάβει το πτυχίο του. 

Οι μετεκπαιδευόμενοι παρακολουκοφν 6 ςυνολικά μακιματα ςε κάκε εξάμθνο. 
 
 Σε ζνα ι δφο από τα μακιματα αυτά (ςυνολικά 2 μακιματα ςτο Αϋ και Βϋ εξάμθ-

νο), οι μετ/νοι μποροφν αντί να το εξεταςτοφν γραπτά να πάρουν βεβαίωςθ παρα-
κολοφκθςθσ.  

 Συνολικά για το Βϋ ζτοσ Σπουδϊν κα πρζπει να επιλεγοφν: 2 μακιματα από τθν 
κατεφκυνςθ που ζχει επιλεγεί και 2 μακιματα από τθν ίδια είτε από οποιαδιποτε 
άλλθ κατεφκυνςθ. 

 Συνολικά για το Βϋ ζτοσ Σπουδϊν κα πρζπει να επιλεγοφν: 5 μακιματα από τθν 
κατεφκυνςθ που ζχει επιλεγεί και 3 μακιματα από τθν ίδια είτε από οποιαδιποτε 
άλλθ κατεφκυνςθ 

  
Διακζςιμο από <http://www.cc.uoa.gr/maraslio/mar.html> θμ. 5/1/2009 
 
Μετεκπαίδευςθ Ειδικισ Αγωγισ  
Στο Ρεδίο τθσ Ειδικισ Αγωγισ: 
Στο Α΄ εξάμθνο οι μετ/νοι κα πρζπει να παρακολουκιςουν και να εξεταςτοφν ε-

πιτυχϊσ ςε: 
2 μαθήματα από τα Τποχρεωτικά του πεδίου (Νο 1 & 8) 
1 μάθημα επιλογήσ από τα 6 πρϊτα Τποχρεωτικά τησ Γενικήσ Αγωγήσ και  
3 μαθήματα επιλογήσ από τα γνωςτικά αντικείμενα του πεδίου  
Στο Β΄ εξάμθνο να παρακολουκιςουν και να εξεταςτοφν επιτυχϊσ ςε: 
2 μαθήματα από τα Τποχρεωτικά του πεδίου (Νο 2 & 5) 
1 μάθημα επιλογήσ από τα 6 τελευταία Τποχρεωτικά τησ Γενικήσ Αγωγήσ 
3 μαθήματα επιλογήσ από τα γνωςτικά αντικείμενα του πεδίου 
Επομζνωσ, ςτο Α΄ ζτοσ ςπουδών οι μετεκπαιδευόμενοι παρακολουκοφν ςυνολι-

κά 12 μακιματα. 
Στο Γ΄ εξάμθνο να παρακολουκιςουν και να εξεταςτοφν επιτυχϊσ ςε: 
3 μαθήματα από τα Τποχρεωτικά του πεδίου (Νο 3 & 6 & 9) 
2 μαθήματα επιλογήσ από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά τησ Γενικήσ Αγωγήσ 

http://www.cc.uoa.gr/maraslio/mar.html
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1 μάθημα επιλογήσ από τα γνωςτικά αντικείμενα του πεδίου 
Στο Δ΄ εξάμθνο να παρακολουκιςουν και να εξεταςτοφν επιτυχϊσ ςε: 
3 μαθήματα από τα Τποχρεωτικά του πεδίου (Νο 4 & 7 & 10) 
1 μάθημα επιλογήσ από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά τησ Γενικήσ Αγωγήσ 
2 μαθήματα επιλογήσ από τα γνωςτικά αντικείμενα του πεδίου 
Επομζνωσ, ςτο Β΄ ζτοσ ςπουδών οι μετεκπαιδευόμενοι παρακολουκοφν ςυνολι-

κά 12 μακιματα. 
    Πλα τα μακιματα χρεϊνονται με τρεισ (3) διδακτικζσ μονάδεσ (Δ. Μ.). Επομζ-

νωσ, ο κάκε μετεκπαιδευόμενοσ οφείλει να ςυγκεντρϊςει 72 Δ. Μ. προκειμζνου να 
λάβει το πτυχίο του. 

           Οι μετεκπαιδευόμενοι παρακολουκοφν 6 ςυνολικά μακιματα ςε κάκε ε-
ξάμθνο. 

Διακζςιμο από <http://www.cc.uoa.gr/maraslio/mar.html> 5/1/2009 
 
ΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Οι μετεκπαιδευόμενοι τόςο ςτθ Γενικι Μετεκπαίδευςθ, όςο και ςτθ Μετεκπαί-

δευςθ Ειδικισ Αγωγισ, κατά τθν επιλογι των μακθμάτων από κάκε κφκλο πρζπει να 
λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ οδθγίεσ και τισ παρατθριςεισ που αναγράφονται ςτο 
ςυγκεκριμζνο κφκλο για τον τρόπο επιλογισ των μακθμάτων. 

Κάκε Ρζμπτθ πρωί οι μετεκπαιδευόμενοι τθσ Γενικισ Μετεκπαίδευςθσ, μποροφν 
να παρακολουκοφν κεωρθτικά μακιματα ι διδαςκαλίεσ ι μικροδιδαςκαλίεσ ι ν' 
αναλαμβάνουν διδαςκαλίεσ ςε κανονικζσ ςχολικζσ τάξεισ δικισ τουσ επιλογισ κάτω 
από τθν κακοδιγθςθ των υπεφκυνων κακθγθτϊν. Κατά τθ διεξαγωγι των διδαςκα-
λιϊν επιχειροφν να εφαρμόςουν νζεσ διδακτικζσ τεχνικζσ και προςεγγίςεισ που 
προτείνονται ςτο κεωρθτικό μάκθμα ςυνδζοντασ ζτςι τθ κεωρία με τθν πράξθ.  

Οι μετεκπαιδευόμενοι ςτθν Ειδικι Αγωγι διδάςκουν ςε ςχολικζσ τάξεισ δικισ 
τουσ επιλογισ κάτω από τθν κακοδιγθςθ των υπεφκυνων κακθγθτϊν, ςε παιδιά με 
προβλιματα μάκθςθσ, όραςθσ, ακοισ και κινθτικά προβλιματα. 

Διακζςιμο από <http://www.cc.uoa.gr/maraslio/mar.html θμ. 5/1/2009 
 
Τμιματα 
Για τθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων, οι μετεκπαιδευόμενοι χωρίηονται ςε 

τμιματα. 
Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μετεκπαιδευόμενων ςε κάκε τμιμα κατεφκυνςθσ δε μπορεί 

να είναι μικρότεροσ του 12 και μεγαλφτεροσ του 22. Εάν ςε κάποια κατεφκυνςθ υ-
πάρξει μεγάλθ ηιτθςθ το Δ.Σ. κα ζχει το δικαίωμα να αυξιςει τον αρικμό μζχρι 35.  

Επίςθσ, για να προςφερκεί κάποιο μάκθμα (ςτο πεδίο τθσ Γενικισ ι τθσ Ειδικισ 
Αγωγισ) κα πρζπει να δθλωκεί από 10 τουλάχιςτον μετεκπαιδευομζνουσ. Ο ανϊτα-
τοσ αρικμόσ των μετ/νων ανά τμιμα παρακολοφκθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τουσ 30. 

Τα εξάμθνα 1ο και 3ο ονομάηονται χειμερινά και τα 2ο και 4ο εαρινά.  
Στα χειμερινά εξάμθνα θ διδαςκαλία αρχίηει ςτισ 16 Σεπτεμβρίου και τελειϊνει 

ςτισ 19 Ιανουαρίου. Ακολουκοφν οι εξετάςεισ που διαρκοφν 2 - 3 εβδομάδεσ, ανά-
λογα με τον αρικμό εξεταηομζνων μακθμάτων.  

Στα εαρινά εξάμθνα θ διδαςκαλία αρχίηει ςτισ 10 Φεβρουαρίου και τελειϊνει 
ςτισ 31 Μαΐου. Οι εξετάςεισ που ακολουκοφν διαρκοφν 2 - 3 εβδομάδεσ. 

Διακζςιμο από <http://www.cc.uoa.gr/maraslio/mar.html> θμ. 5/1/2009 

http://www.cc.uoa.gr/maraslio/mar.html
http://www.cc.uoa.gr/maraslio/mar.html
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Εξάμθνα και δθλώςεισ μακθμάτων 
Οι δθλϊςεισ επιλογισ μακθμάτων προςκομίηονται ςτθ Γραμματεία του Μ.Δ.Δ.Ε. 

κατά το τζλοσ κάκε εξεταςτικισ περιόδου για τον προγραμματιςμό του επόμενου 
εξάμθνου. Είναι αυτονόθτο, ότι οι πρωτοετείσ μετεκπαιδευόμενοι κα υποβάλλουν 
τισ παραπάνω δθλϊςεισ κατά το διάςτθμα από 1θσ μζχρι 15θσ Σεπτεμβρίου, που 
γίνεται και θ εγγραφι τουσ.  

Κατά το διάςτθμα που γίνεται θ διλωςθ των μακθμάτων των εαρινϊν εξαμινων 
(μια εβδομάδα), το Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε. προγραμματίηει ςεμινάρια - διαλζξεισ, επι-
ςκζψεισ ςε εκπαιδευτικζσ μονάδεσ και Μουςεία και γενικά κάκε τι που προωκεί τθν 
επιςτιμθ και ζρευνα και ςυμβάλλει ςτθν πλθρζςτερθ κατάρτιςθ των μετεκπαι-
δευόμενων. 

Οι Διευκυντζσ των Τομζων του Ρ.Τ.Δ.Ε. μεριμνοφν ϊςτε να δοκοφν ζγκαιρα περι-
γράμματα των γνωςτικϊν αντικειμζνων που τουσ αφοροφν για να ςυμπεριλθφκοφν 
ςτο νζο οδθγό ςπουδϊν 

Διακζςιμο  από <http://www.cc.uoa.gr/maraslio/mar.html θμ. 5/9/2009 
 
Ραρακολοφκθςθ μακθμάτων, Απουςίεσ 
 Οι διδάςκοντεσ φροντίηουν να παραδίδουν ςτθ Γραμματεία του Μ.Δ.Δ.Ε., 

μετά το πζρασ του μακιματόσ τουσ, το δελτίο παρουςίασ μετεκπαιδευόμενων, που 
αποτελεί τεκμιριο με το οποίο κατοχυρϊνεται θ υποχρεωτικι παρουςία ςτο ςυγκε-
κριμζνο μάκθμα, που ελεφκερα ζχουν επιλζξει οι μετεκπαιδευόμενοι και χρεϊνο-
νται με τισ αντίςτοιχεσ διδακτικζσ μονάδεσ.  

 Θ επεξεργαςία των δελτίων παρουςίασ ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ τόςο των 
διδαςκόντων όςο και των μετεκπαιδευόμενων, γίνεται από τθ Γραμματεία του 
Μ.Δ.Δ.Ε.  

 Θ Γ.Σ.Ε.Σ. του Ρ.Τ.Δ.Ε. μπορεί, αν υπάρχει απόλυτθ ανάγκθ να ορίςει και ε-
παναλθπτικζσ εξετάςεισ από 1θσ ζωσ 15θσ Σεπτεμβρίου για όςουσ ζχουν αποτφχει ςε 
μακιματα τόςο των χειμερινϊν, όςο και των εαρινϊν εξαμινων του προθγοφμενου 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ.  
Για τθ χοριγθςθ αδειϊν (κανονικϊν, αναρρωτικϊν, κφθςθσ, λοχείασ) ςτουσ μετεκ-
παιδευόμενουσ ιςχφουν τα όςα προβλζπονται ςτον Κϊδικα των Δθμοςίων Υπαλλι-
λων (ΡΔ 611/1977) και ςτθ ςχετικι νομοκεςία (Ν. 2327 /95, Ν. 2085 /92). Αναςτολι 
φοίτθςθσ μπορεί να γίνει ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 
α)Από ζνα μζχρι δφο εξάμθνα ςπουδϊν λόγω δικαιολογθμζνων απουςιϊν (άδειεσ 
κφθςθσ, λοχείασ, αναρρωτικζσ, που να υπερβαίνουν το 20% των προβλεπομζνων 
παρουςιϊν) και φςτερα από πράξθ του Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε. και επικφρωςθ με ζκδοςθ 
υπουργικισ απόφαςθσ από το ΥΡ.Ε.Ρ.Θ. 
β) Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να γίνεται αναςτολι τθσ φοίτθςθσ μζχρι δφο 
χρόνια με ζγκριςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ Ειδικισ Σφνκεςθσ του Ρ.Τ.Δ.Ε. φςτερα 
από πρόταςθ του Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε.. Ωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ νοοφνται: α) Ανά-
γκεσ τθσ υπθρεςίασ και β. Σοβαροί οικογενειακοί λόγοι (τεκμθριωμζνοι). Θ αναςτο-
λι ζχει ιςχφ, εφόςον επικυρωκεί με Υπουργικι Απόφαςθ.  

διακζςιμο από <http://www.cc.uoa.gr/maraslio/mar.html> θμ. 5/1/2009 
 
Εξεταςτικζσ Ρερίοδοι 

http://www.cc.uoa.gr/maraslio/mar.html
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Θ Γ.Σ.Ε.Σ. του Ρ.Τ.Δ.Ε. μπορεί, αν υπάρχει απόλυτθ ανάγκθ να ορίςει και επανα-
λθπτικζσ εξετάςεισ από 1θσ ζωσ 15θσ Σεπτεμβρίου για όςουσ ζχουν αποτφχει ςε 
μακιματα τόςο των χειμερινϊν, όςο και των εαρινϊν εξαμινων του προθγοφμενου 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. 

Οι μετεκπαιδευόμενοι του Αϋ ζτουσ που κα αποτφχουν ςε κάποιο μάκθμα του 
1ου ι του 2ου εξαμινου ςτισ κανονικζσ εξετάςεισ, ζχουν τθ δυνατότθτα να εξετα-
ςτοφν ς' αυτό ςτισ επαναλθπτικζσ του Σεπτεμβρίου. 

Οι μετεκπαιδευόμενοι που ςτο τζλοσ του Δϋ εξαμινου φοίτθςισ τουσ και ςτισ 
επαναλθπτικζσ εξετάςεισ του Σεπτεμβρίου του ίδιου ζτουσ δεν ζχουν κατορκϊςει 
να επιτφχουν ςτα υποχρεωτικά εξεταηόμενα μακιματα κεωροφνται αποτυχόντεσ 
και δεν τουσ χορθγείται δίπλωμα του Μ.Δ.Δ.Ε., διακόπτεται θ απόςπαςι τουσ, ενϊ 
παράλλθλα ενθμερϊνεται από τθ Γραμματεία του Μ.Δ.Δ.Ε. θ υπθρεςία τουσ. 

Διακζςιμο  από <http://www.cc.uoa.gr/maraslio/mar.html> 
 
Γενικζσ διευκολφνςεισ 
Για τθ χοριγθςθ αδειϊν (κανονικϊν, αναρρωτικϊν, κφθςθσ, λοχείασ) ςτουσ με-

τεκπαιδευόμενουσ ιςχφουν τα όςα προβλζπονται ςτον Κϊδικα των Δθμοςίων Υπαλ-
λιλων (ΡΔ 611/1977) και ςτθ ςχετικι νομοκεςία (Ν. 2327 /95, Ν. 2085 /92). Ανα-
ςτολι φοίτθςθσ μπορεί να γίνει ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

α)Από ζνα μζχρι δφο εξάμθνα ςπουδϊν λόγω δικαιολογθμζνων απουςιϊν (ά-
δειεσ κφθςθσ, λοχείασ, αναρρωτικζσ, που να υπερβαίνουν το 20% των προβλεπομζ-
νων παρουςιϊν) και φςτερα από πράξθ του Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε. και επικφρωςθ με ζκ-
δοςθ υπουργικισ απόφαςθσ από το ΥΡ.Ε.Ρ.Θ. 

β) Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να γίνεται αναςτολι τθσ φοίτθςθσ μζχρι 
δφο χρόνια με ζγκριςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ Ειδικισ Σφνκεςθσ του Ρ.Τ.Δ.Ε. φςτε-
ρα από πρόταςθ του Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε.. Ωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ νοοφνται: α) Α-
νάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και β. Σοβαροί οικογενειακοί λόγοι (τεκμθριωμζνοι). Θ ανα-
ςτολι ζχει ιςχφ, εφόςον επικυρωκεί με Υπουργικι Απόφαςθ.  

Διακζςιμο από <http://www.cc.uoa.gr/maraslio/mar.html> 
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γράφθμα 3 

 

ςχεδιάγραμμα 1 
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ΙΞΘΣ 

ΟΜΑΔΑ 
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ΟΜΑΔΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ  
(Με βάςθ τα ενδια-

φζροντα των Μετεκ-
παιδευομζνων) 
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Ρίνακασ 5 Νομολογία για τθν Επιμόρφωςθ και τα ΔΔΕ 

Νομολόγία για την Δπιμόπυωση και τα ΓΓΔ  

  
1. Υ.Α. Γ3/29/23-1-85: "Γιαδικαζίερ πποκπίζεωρ και επιλογήρ δα-

ζκάλων και νηπιαγωγών για μεηεκπαίδεςζη ζηο ΜΓΓΔ" 

 

2. Ν. 1566/85 (ΦΔΚ 167/30-9-1985):  

"Γομή και λειηοςπγία ηηρ ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδες-

ζηρ και άλλερ διαηάξειρ" 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Δπιμόπθωζη - Μεηεκπαίδεςζη Δκπαιδεςηικών 

Απθπο 28: κοποί και μοπθέρ ηηρ επιμόπθωζηρ 

Απθπο 29: Οπγάνωζη, λειηοςπγία και θοπείρ επιμόπθωζηρ 

Απθπο 30: Μεηεκπαίδεςζη 

 

3. Ν. 2327/1995 (ΦΔΚ 156/31-7-1995 τ. Α΄): "Δθνικό ςμβούλιο 

Παιδείαρ, πύθμιζη θεμάηων έπεςναρ παιδείαρ και μεηεκπαίδεςζηρ εκ-

παιδεςηικών και άλλερ διαηάξειρ" 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄: Μαπάζλειο Γιδαζκαλείο Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ 

Απθπο 5: Ένηαξη - κοποί - Σίηλορ ποςδών 
Απθπο 6: Όπγανα διοίκηζηρ ηος Μ.Γ.Γ.Δ. και απμοδιόηηηέρ ηοςρ 

Απθπο 7: Γπαμμαηειακή Τποζηήπιξη / Οικονομική διασείπιζη - ηήπιξη 

Απθπο 8: Ίδπςζη Γιδαζκαλείων [Ν. Αθηνών, Γ. Θεζ/νίκηρ] 

Απθπο 9: Δπιηποπή Δπιλογήρ 

Απθπο 23: Μεηαβαηικέρ - Καηαπγούμενερ διαηάξειρ 

Π.Γ. 354 (ΦΔΚ 231/19-9-1996 η. Α΄) "Ίδπςζη Γιδαζκαλείων ζηο Πα-

νεπιζηήμιο Ιωαννίνων" 

Π.Γ. 127 (ΦΔΚ 104/15-5-1998 η. Α΄) "Ίδπςζη Γιδαζκαλείος ζηο Παι-

δαγωγικό Σμήμα Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών" 

Π.Γ. 128 (ΦΔΚ 104/15-5-1998 η. Α΄) "Ίδπςζη Γιδαζκαλείων ζηο Πα-

νεπιζηήμιο Κπήηηρ" 

 

4. Υ.Α. Γ3/345/9-11-1995 (ΦΔΚ 945/15-11-1995 τ. Β΄): "Οπ-

γάνωζη και διεξαγωγή ηων γπαπηών εξεηάζεων για ηην επιλογή δα-

ζκάλων και νηπιαγωγών για θοίηηζη ζε όλα ηα Γιδαζκαλεία μεηεκπαί-

δεςζηρ δαζκάλων και νηπιαγωγών" 

Απθπο 1: Σπόπορ λειηοςπγίαρ ηηρ Δπιηποπήρ Δπιλογήρ (Δ.Δ.) 

Απθπο 2: Θηηεία μελών ηηρ Δ.Δ. 

Απθπο 3: Σπόπορ επιλογήρ και πποώθηζηρ ηων θεμάηων ηων εξεηάζε-

ων 

Απθπο 4: Γιαδικαζία ςποβολήρ αιηήζεων και δηλώζεων πποηίμηζηρ 

Απθπο 5: Γιαδικαζία διεξαγωγήρ ηων εξεηάζεων 

Απθπο 6: Δπιηήπηζη ηων εξεηάζεων 

Απθπο 7: Βαθμολόγηζη γπαπηών δοκιμίων 

Απθπο 8: Έκδοζη αποηελεζμάηων 

 

5. Υ.Α. Γ3/587/16-10-97 (ΦΔΚ 966/29-10-97 τ. Β΄): "Σποποποί-

ηζη ηηρ Γ3/345" 

 

6. Υ.Α. Γ3/26/21-1-98 (ΦΔΚ 123/18-2-1998 τ. Β΄): "Ρύθμιζη 

Γιοικηηικών Θεμάηων λειηοςπγίαρ ηων Γιδ/λείων ηηρ σώπαρ" 

Απόθαζη Τπ.Δ.Π.Θ., Γ3/736/19-12-1997 "Καθοπιζμόρ ύληρ μαθημά-

ηων εξεηάζεων επιλογήρ για μεηεκπαίδεςζη ζηα Γιδαζκαλεία ηηρ σώ-

παρ" 

Απόθαζη Τπ.Δ.Π.Θ., Γ3/577/4-10-1998 "Σποποποίηζη ηηρ Γ3/736/-

16-12-1997: Καθοπιζμόρ ύληρ μαθημάηων εξεηάζεων επιλογήρ για 

μεηεκπαίδεςζη ζηα Γιδαζκαλεία ηηρ σώπαρ" 

Απόθαζη Τπ.Δ.Π.Θ., Γ3/594/27-11-1998 "Καθοπιζμόρ ύληρ μαθημά-

ηων εξεηάζεων επιλογήρ εκπ/κών για μεηεκπαίδεςζη ζηα Γιδαζκαλεία 

ηηρ σώπαρ" 

Τ.Α. Σ 5/43/8-4-97 (ΦΔΚ 300/15-4-97 η. Β΄) "Μεηαβίβαζη δικαιώμα-

ηορ ςπογπαθήρ, με ενηολή Τποςπγού, ζηον Διδικό Γπαμμαηέα πος ππο 

ίζηαηαι ηος ενιαίος διοικηηικού ηομέα ζποςδών, επιμόπθωζηρ και και-

νοηομιών ηος Τπ.Δ.Π.Θ." 

 

7. Υ.Α. Γ3/303/20-10-2000 (ΦΔΚ 1323/1-11-2000 τ. Β΄): "Με-

ηεγγπαθέρ μεηεκπαιδεςομένων εκπαιδεςηικών Α΄/θμιαρ Δκπ/ζηρ ζηα 
Γιδαζκαλεία ηων Πανεπιζηημίων" 

 

8. Υ.Α. Γ3/414/19-11-2001 (ΦΔΚ 1566/23-1101 τ. Β΄): "Σπο-

ποποίηζη ηηρ Τ.Α. Γ3/303/20-10-2000 (ΦΔΚ 1323/1-11-2000 η. Β΄)   

 
 

(Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων-Νομολογία για τθν επιμόρφωςθ 

και τα ΔΔΕ) 
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Ρίνακασ 6: Το πλιρεσ πρόγραμμα ςπουδών του ΜΔΔΕ 

ΚΥΚΛΟΣ 1
ορ 

: Παιδαγωγικήρ και Γιδακηικήρ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ.M. 

1 Οη ζεσξίεο ηεο αγσγήο ζηε δηαρξνληθή ηνπο δηάζηαζε. ΠΓ 01 Α - Γ 3 

2 Δπίθαηξα ζέκαηα Γηδ. Μεζνδνινγίαο θαη Σρνιηθήο Πξα-

θηηθήο. 

ΠΓ 02 Α  - Γ 3 

3 Σπγγξαθή ζρνιηθώλ βηβιίσλ θαη έιεγρνο ηνπ ηζρύνληνο 

αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

ΠΓ 03 Α - Γ 3 

4 Η  Δπηκόξθσζε ησλ εθπ/θώλ ηεο Α΄/ζκηαο Δθπ/ζεο ζηελ 

Διιάδα: ηζηνξηθνζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε � όςεηο θαη 

πξννπηηθέο 

ΠΓ 04 Α - Γ 3 

5 Χπρνθνηλσληνινγία ηεο Σρνιηθήο Τάμεο. ΠΓ05 Α - Γ 3 

6 Σύγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαηεπζύλζεηο ζηηο πξσ-ηνγελείο 

θαη δεπηεξνγελείο παηδαγσγηθέο νκάδεο. 

ΠΓ 06 Β - Γ 3 

7 Παξσζεηηθέο θαη ελζαξξπληηθέο ηάζεηο ζην ζύγρξνλν 

ζρνιείν. 

ΠΓ 07 Β - Γ 3 

8 Σύγρξνλα δηδαθηηθά θηλήκαηα: Θεσξεηηθέο αξρέο θαη 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. 

ΠΓ 08 Β - Γ 3 

9 Δθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε: Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο. ΠΓ 09 Β - Γ 3 

10 Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κε κνξθή Curriculum θαη δη-

δαθηηθά εγρεηξίδηα 

ΠΓ 10 Α - Γ 3 

11 Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ θαη κηθξνδηδαζθαιίεο: Θεσ-

ξία θαη Πξάμε. 

ΠΓ 11 Β - Γ 3 

12 Καηαζθεπή θαη ρξήζε δηδαθηηθνύ - παηδαγσγηθνύ πιηθνύ 

γηα ηα καζήκαηα ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. 

ΠΓ 12 Α - Γ 3 

13 Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Ι ΠΓ 13 Α - Γ 3 

14 Μεζνδνινγία ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο έξεπλαο θαη ζηαηη-

ζηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε. 

ΠΓ 14 Α - Γ 3 

15 Γηδαθηηθή γιώζζαο θαη θεηκέλσλ ζην δεκνηηθό ζρνιείν: 

Θεσξία θαη Πξάμε. 

ΠΓ 15 Β - Γ 3 

16 Πνξίζκαηα παηδαγσγηθώλ - δηδαθηηθώλ εξεπλώλ. (Έκ-

θαζε ζηε Α΄ βάζκηα εθπ/ζε.)   

ΠΓ 16 Β - Γ 3 

17 Η παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηεο ινγνηερλίαο Ι ΠΓ 17 Α -Γ 3 

18 Παηδαγσγηθή ηνπ Μνπζείνπ, δηαζεκαηηθή αμηνπνίεζή 

ηεο. 

ΠΓ 18 Α - Γ 3 

19 Η Μνπζηθή ζην Γεκνηηθό Σρνιείν: (Αλαιπηηθό πξό-

γξακκα - Παηδαγσγηθή Γηάζηαζε) 

ΠΓ 19 Β - Γ 3 

20 Η θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο 

ζηελ Διιάδα. - Η πεξίνδνο ησλ Γηδαζθαιείσλ (1834 - 

1933)  

ΠΓ 20 Α - Γ 3 
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21 Η θαηάξηηζε, ε κεηεθπαίδεπζε θαη ε επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηεο Π.Δ.. Η πεξίνδνο ησλ Παηδαγσγηθώλ 

Αθαδεκηώλ θαη ησλ Σρνιώλ Νεπηαγσγώλ (1933-1991 

ΠΓ21 Β �Γ 3 

22 Η πνηνηηθή έξεπλα ζηηο παηδαγσγηθέο επηζηήκεο  ΠΓ22 Β - Γ 3 

23 Οινήκεξν Σρνιείν θαη δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ΠΓ 23 Α -Γ 3 

24 Σρνιηθή Απνηπρία θαη Γηαξξνή ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΓ 24 Α -Γ 3 

25 Θεζκηθό πιαίζην θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ Νεπηαγσγείνπ 

θαη Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ 

ΠΓ 25 Β �Γ 3 

26 Η πξσηνβάζκηα ειιελόγισζζε εθπαίδεπζε ζην εμσηε-

ξηθό: Πξνβιήκαηα - πξννπηηθέο 

ΠΓ 26 Β �Γ 3 

27 Η παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηεο ινγνηερλίαο ΙΙ ΠΓ 27 Β �Γ 3 

28 Η δεκηνπξγηθόηεηα ζηελ αγσγή θαη κάζεζε ζην ζρνιείν 

θαη ζηελ νηθνγέλεηα 

Π Γ28 Β - Γ 3 

29 Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή ΙΙ Π Γ 29 Β � Γ  3 

  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΑΞΗ *  

1  Γιώζζα ΠΑ 
18  

Γ - Γ  3  

2 Φπζηθή ΠΑ 

20  
Γ - Γ  3  

3 Ιζηνξία ΠΑ 

21  
Γ - Γ  3  

4 Θξεζθεία ΠΑ 

22  
Γ - Γ  3  

5 Αηζζεηηθή Αγσγή ΠΑ 

23  
Γ - Γ  3  

Δπιλέγονηαι μόνο από ηοςρ Β΄ εηείρ μεηεκπαιδεςόμενοςρ καηά 

ηο Γ΄ και Γ΄ εξάμηνο ζποςδών 

  

ΚΥΚΛΟΣ 2
ορ 

: Διδικήρ Παιδαγωγικήρ και Ψςσολογίαρ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΩΔΙΚ. ΕΞΑΜΗΝΟ Δ.Μ. 

1 Θέκαηα γλσζηηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο 

Ι. 
ΔΧ 01 Α - Γ 3 

2 Χπρνινγία γιώζζαο θαη επηθνηλσλίαο. ΔΧ 03 Α - Γ 3 



49 
 

3 Αηνκηθέο δηαθνξέο θαη απνθιίζεηο (Χπρνινγία  

Αηνκηθώλ Γηαθνξώλ). 
ΔΧ 04 Β � Γ 3 

4 Χπρνινγία κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο*. ΔΧ 06 Α � Γ  3 

5 Γπζθνιίεο κάζεζεο. ΔΧ 07 Β � Γ 3 

6 Χπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα. ΔΧ 08 Β � Γ 3 

7 Θέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο. ΔΧ 09 Α � Γ 3 

8 Η  ζπκβνπιεπηηθή θαη ν επαγγεικαηηθόο πξνζαλα-

ηνιηζκόο ζηελ εθπαίδεπζε. 
ΔΧ 10 Α � Γ 3 

9 Χπρνινγία πξνζσπηθόηεηαο εθαξκνζκέλε ζηελ 

αγσγή. 
ΔΧ 11 Α � Γ 3 

10 Πεξηβαιινληηθή - Οηθνινγηθή Χπρνινγία. ΔΧ 13 Β � Γ 3 

11 Αληηζηαζκηζηηθή Αγσγή (Παηδαγσγηθή ηεο κεηα-
λάζηεπζεο θαη Παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζεο ησλ 

παηδηώλ πνπ πξνέξρνληαη από βεβαξπκέλν θνηλσ-

ληθνπνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ 

ΔΧ 16 Β � Γ 3 

12 Θέκαηα γλσζηηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο 

ΙΙ. 
ΔΧ 17 Β � Γ 3 

13    

  
Γηαθπιηθέο Σρέζεηο ΔΧ 18 Α � Γ  3 

14    

  
Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ κε Η/Υ ΔΧ 19 Α � Γ  3 

15    

  
Χπρνινγία Μάζεζεο θαη Γηδαζθαιίαο ΙΙ ΔΧ 20 Β � Γ 3 

16    

  
Ναξθσηηθέο νπζίεο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειη-

θία 
ΔΧ 21 Β � Γ  3 

17    

  
Μέζα δηαγλσζηηθήο αμηνιόγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ΔΧ 22 Α � Γ  3 

18    
  

Νέεο κνξθέο νηθνγέλεηαο θαη επηδξάζεηο ζηελ θνη-
λσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνύ 

ΔΧ 23 Β � Γ  3 

19    

  
Παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ησλ πξνζώπσλ κε 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 
ΔΧ 24 Β � Γ  3 

20    

  
Δηζαγσγή ζηελ ςπρνθηλεηηθή αγσγή ΔΧ 25 Α � Γ  3 

  

*   Για ηην Μεηεκπαίδεσζη  ζηην Ειδική Αγωγή ηο μάθημα ασηό έτει ηον 

ηίηλο Παιδαγωγική  Ψστολογία ηων αηόμων με ειδικές εκπαιδεσηικές ανά-

γκες  ( Ψστολογία Μάθηζης και Διδαζκαλίας). 

**  Μνπζηθνζεξαπεία -σο κέζν πξνζέγγηζεο ςπρνθνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ ζα παξέρεηαη κε 

ηε κνξθή ζεκηλαξίνπ. 

*** Παηγληνζεξαπεία - Θεαηξηθό παηγλίδη - Χπρόδξακα ζα παξέρεηαη κε ηε κνξθή ζεκηλαξίνπ 

 



50 
 

 

 

 ΚΥΚΛΟΣ 3
ορ 

: Κοινωνιολογίαρ, Φιλοζοθίαρ και Πολιη. Δπιζηημών  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΩΔΙΚ. ΕΞΑΜΗΝΟ Δ.Μ. 

1 Κνηλσληθνπνιηηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαηδεύνπζαο θνηλσλί-

αο. 
ΚΦ 01 Α -Γ 3 

2 Φηινζνθία ηεο Παηδείαο - Φηινζνθίαο. (Ο ξόινο ηεο ζηελ 

αγσγή ηνπ αλζξώπνπ- Πξόηππα θαη ξόινη εθπ/θώλ- Η/Υ 

ζηελ εθπαίδεπζε - Μνληέια Αγσγήο- Αηζζεηηθή Παηδεία- 

Χπρνθνηλσληνινγία ηεο ζρνιηθήο Πξάμεο). 

ΚΦ 02 Β - Γ 3 

3 Σπγθξηηηθή Παηδαγσγηθή. ΚΦ 03 Α - Γ 3 

4 Δθπ/θά Πξνβιήκαηα θαη Δθπ/θή Πνιηηηθή. ΚΦ 04 Β - Γ 3 

5 Κνηλσληθό Κξάηνο θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή. ΚΦ 05 Α - Γ 3 

6 Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή Γηάζηαζε ηεο Δθπαίδεπζεο. ΚΦ 06 Α - Γ 3 

7 Δθπ/ζε ελειίθσλ - Μεηεθπαίδεπζε - Γηα βίνπ Δθπ/ζε. ΚΦ 07 Β - Γ 3 

8 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο. ΚΦ 08 Β - Γ 3 

9 Οηθνλνκία ηεο Δθπαίδεπζεο. ΚΦ 09 Α - Γ 3 

10 Κνηλσληθή Χπρνινγία. ΚΦ 10 Α - Γ 3 

11 Σεμνπαιηθή Γηαπαηδαγώγεζε θαη ε Δθπ/ζε ηνπ Δθπ/θνύ. ΚΦ 11 Β - Γ 3 

12 Γεκόζηα δηνίθεζε θαη δεκόζηα ππαιιειία (κε έκθαζε 

ζηνλ εθπ/θό ηνκέα). 
ΚΦ 12 Α - Γ 3 

13 Δθπαίδεπζε από απόζηαζε. ΚΦ 13 Α - Γ 3 

14 Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θηινζνθία . ΚΦ 14 Α - Γ 3 

15 Φηινζνθία ηεο ηέρλεο. ΚΦ 16 Β - Γ 3 

16 Σύγρξνλεο θηινζνθηθέο θαηεπζύλζεηο. ΚΦ 17 Β - Γ 3 

17 Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Σπζηήκαηνο ΚΦ18 Β - Γ 3 

18 Πνιηηηθή Ιζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δπξσ-

πατθή Οινθιήξσζε. 
ΚΦ19 Β - Γ 3 

19 Κνηλσληνινγία ησλ έκθπισλ ξόισλ  ΚΦ 20 Β � Γ   3 

20 Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο: Απνηίκεζε � Σρεδηαζκόο � 

Αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο 
ΚΦ 21 Β � Γ   3 
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 ΚΥΚΛΟΣ 4
oρ 

: Ανθπωπιζηικών Σποςδών και Τέσνηρ  

   

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚ. ΕΞΑΜΗΝΟ Δ.Μ. 

1 Θεσξεηηθή γισζζνινγία. ΑΣ 01 Α - Γ 3 

2 Γιώζζα θαη εθπαίδεπζε. ΑΣ 02 Β - Γ 3 

3 Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή γξακκαηηθή. ΑΣ 03 Α - Γ 3 

4 Νεόηεξε πνίεζε. ΑΣ 04 Β - Γ 3 

5 Γηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο. ΑΣ 05  Β - Γ 3 

6 Παηδηθή Λνγνηερλία. ΑΣ 06 Α - Γ 3 

7 Βηβιίν θαη παηδί (Κνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο). ΑΣ 07 Α - Γ 3 

8 Λατθόο Πνιηηηζκόο: Θεσξεηηθά δεηήκαηα. ΑΣ 08 Α - Γ 3 

9 Λατθόο Πνιηηηζκόο θαη ε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθώλ θαη 

ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ ζηελ Α΄βάζκηα εθπαίδεπζε. 
ΑΣ 09 Β - Γ 3 

10 Γηδαθηηθή ηεο Ιζηνξίαο: Θεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά 

πξνβιήκαηα. 
ΑΣ 10 Α - Γ 3 

11 Νεόηεξε Διιεληθή θαη Δπξσπατθή ηζηνξία (1204 - 1830). ΑΣ 12 Β - Γ 3 

12  Θεαηξηθή παηδεία θαη επηκόξθσζε ησλ εθπ/θώλ. ΑΣ 13 Α - Γ 3 

13 Σρνιηθή ζξεζθεπηηθή αγσγή. ΑΣ 15 Α - Γ 3 

14 Αηζζεηηθή αγσγή: Θεσξία θαη πξάμε. ΑΣ 17 Α - Γ 3 

15 Φηιειιεληζκόο θαη ειιεληθή επαλάζηαζε. ΑΣ 18 Α - Γ 3 

16 Διιεληθό θαη παγθόζκην ζέαηξν: Ιζηνξία - Γξακαηνπξγία. ΑΣ 19 Β - Γ 3 

17 Γηαθεηκεληθή παξνπζίαζε ηνπ Αξραίνπ Διιεληθνύ Λόγνπ ΑΣ 22 Β - Γ 3 

18 Αηζζεηηθέο ζεσξίεο,αηζζεηηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε. ΑΣ 23 Β - Γ 3 

19 Ιζηνξία ηνπ Νενειιεληθνύ θξάηνπο (1830 θ.έ.) ΑΣ  24 Β - Γ 3 

20 Νέεο ζεσξίεο γηα ηε γιώζζα.Δθαξκνγή ζηα ζρνιηθά πξν-

γξάκκαηα ηνπ Γεκνηηθνύ  
ΑΣ 25 Β - Γ 3 

21 Πνιηηηθή Φηινζνθία θαη Δθπαίδεπζε Ι ΑΣ 26 Α � Γ   3 

22 Πνιηηηθή Φηινζνθία θαη Δθπαίδεπζε ΙΙ ΑΣ 27 Β � Γ   3 
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 ΚΥΚΛΟΣ 5
ορ 

: Μαθημαηικών και Πληποθοπικήρ 

Α/

Α 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΩΔΙ-

ΚΟ 
ΕΞΑ-

ΜΗΝΟ 
Δ.

Μ. 

1 Βαζηθά Μαζεκαηηθά. ΜΠ 01 Α - Γ 3 

2 Θεσξία Πηζαλνηήησλ  ΜΠ 03 Β - Γ 3 

3 Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ Ι. ΜΠ 04 Α - Γ 3 

4 Πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε Ι. ΜΠ 05 Α - Γ 3 

5 Βαζηθέο έλλνηεο ηεο Γεσκεηξίαο. ΜΠ 07 Β - Γ 3 

6 Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή. ΜΠ 08 Α - Γ 3 

7 Θεσξία Αξηζκώλ. ΜΠ 09 Β - Γ 3 

8 Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθώλ ΙΙ. ΜΠ 10 Β - Γ 3 

9 Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε ΙΙ. ΜΠ 11 Β - Γ 3 

10 Δμέιημε ηεο Μαζεκαηηθήο Δπηζηήκεο. Ιζηνξηθέο ξίδεο ησλ 

ζηνηρεησδώλ Μαζεκαηηθώλ 
ΜΠ 13 Α - Γ 

  

3 

 

 

ΚΥΚΛΟΣ 6
ορ 

: Φςζικών Δπιζηημών και Τεσνολογίαρ  
   

Α/

Α 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΩΔΙΚ. ΕΞΑΜΗ-

ΝΟ 

Δ.Μ. 

1 Φπζηθή (Μεραληθή & Θεξκνδπλακηθή). ΦΤ 01 Α - Γ 3 

2 Φπζηθή (Ηιεθηνκαγλεηηζκόο & Κπκαηηθή & Σσκαηηδηαθή 

Φπζηθή). 
ΦΤ 02 Β - Γ 3 

3 Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Ι. ΦΤ 03 Α - Γ 3 

4 Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπη-

ζηεκώλ όπσο πξνζδηνξίδεηαη από ηηο ζύγρξνλεο πξνζεγγί-

ζεηο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

ΦΤ 04 Β - Γ 3 

5 Δξγαζηήξην Φπζηθήο (Μεραληθή & Θεξκνδπλακηθή). ΦΤ 05 Α - Γ 3 

6 Δξγαζηήξην Φπζηθήο (Ηιεθηξνκαγλεηηζκόο & Κπκαηηθή & 

Σσκαηηδηαθή Φπζηθή). (Πξναπαηηνύκελν ε αληίζηνηρε Φπ-

ζηθή). 

ΦΤ 06 Β - Γ 3 

7 Τερλνινγία ζηελ Δθπαίδεπζε. ΦΤ 07 Α - Γ 3 

8 Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. ΦΤ 08 Α - Γ 3 

9 Η Φπζηθή κέζα από ην πείξακα. ΦΤ 09 Α - Γ 3 
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10 Ο Κόζκνο καο: Βαζηθέο έλλνηεο Αζηξνλνκίαο θαη Δπηζηε-

κώλ ηεο γεο 

ΦΤ 10 Β - Γ 3 

11 Ιζηνξία  θαη Φηινζνθία  ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. ΦΤ 11 Α � Γ 3 

12 Φξήζε Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ Γηδαζθαιίαο. ΦΤ 12 Β � Γ 3 

13 Ο ξόινο ηνπ Μνπζείνπ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπη-

ζηεκώλ 
ΦΤ 13 Α - Γ 3 

14 Η Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζε πεξηβάιινλ 

Τ.Δ.Π. (Τερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο )  
ΦΤ 14 Α - Γ 3 

15 Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγία ΦΤ 15 Β � Γ  3 

16 Οηθνινγία ΦΤ 16 Β � Γ  3 

 

 ΚΥΚΛΟΣ 7ΟΣ: Ειδικισ Ραιδαγωγικισ  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΩΔ. ΕΞΑΜΗΝΟ Δ.Μ. 

1 Ειςαγωγι ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ. ΕΡ 01 Α - Γ 3 

3 Ραιδαγωγικι και Διδακτικι των προςϊπων με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ και με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ - δυςλεξία. 
ΕΡ 03 Α - Γ 3 

4 Ραιδαγωγικι και Διδακτικι των προςϊπων με προβλιματα 

λόγου και ομιλίασ. 
ΕΡ 04 Β - Δ 3 

8 Ραιδαγωγικι και Διδακτικι των προςϊπων με προβλιματα 

ςυμπεριφοράσ. 
ΕΡ 08 Β - Δ 3 

9 Κοινωνιολογία των προςϊπων με ειδικζσ εκπ/κζσ ανάγκεσ. ΕΡ 09 Α - Γ 3 

10 Εργοκεραπεία. ΕΡ 11 Α - Γ 3 

11 Εικαςτικζσ τζχνεσ και χειροτεχνία. ΕΡ 13 Α - Γ 3 

12 M. Montessori - Θ παιδαγωγικι τθσ και το παιδαγωγικό τθσ 

υλικό. 
ΕΡ 14 Α - Γ 3 

13 Διαπολιτιςμικι Ραιδαγωγικι και Διδακτικι (Θ Ραιδαγωγι-

κι τθσ μετανάςτευςθσ) - Ραιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ. 
ΕΡ 15 Α - Γ 3 

14 Αντιςτακμιςτικι Αγωγι. - Ραιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ των 

παιδιϊν που προζρχονται από βεβαρυμζνο κοινωνικοπολι-

τιςτικό  περιβάλλον. 

ΕΡ 16 Β - Δ 3 

19 Σχολικζσ Μονάδεσ όλων των κατθγοριϊν ςτθν Ειδικι Αγω-

γι - Εκπαιδευτικι Ρραγματικότθτα 
ΕΡ 25 Α 3 

20 Ειςαγωγι ςτθν Ψυχοκινθτικι Αγωγι ΕΡ 26 Α � Γ 3 

21 Θ Επαγγελματικι προετοιμαςία των Ατόμων με Ειδικζσ 

Ανάγκεσ: Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ Ειδικισ Αγωγισ  
ΕΡ 27 Β � Γ  3 

22 Διακεματικά δομθμζνα διδακτικά προγράμματα και ευζλι-

κτεσ καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ μακθςιακισ ετοιμότθτασ 
ΕΡ 32 Β � Γ  3 

23 Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Ειδικισ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελ- ΕΡ 33 Α � Γ 3 
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λάδα 

24 Συμβουλευτικι και επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ για 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ  
ΕΡ 34 Β � Δ 3 

25 Διαγνωςτικά εργαλεία του βακμοφ τθσ ψυχοκινθτικισ α-

νάπτυξθσ των παιδιϊν � Σφνταξθ διαγνωςτικοφ κειμζνου 
ΕΡ 35 Β � Δ 3 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ : ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 

 ΜΑΘΘΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ 

Α. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔ. ΕΞΑΜΗΝΟ Δ.Μ. 

1.     

  
Ραιδαγωγικι και Διδακτικι των προςϊπων με μζτριεσ 

και ςοβαρζσ δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ Ι. 
ΕΡ 02 Β  3 

2.     

  
Ραιδαγωγικι και Διδακτικι των προςϊπων με μζτριεσ 

και ςοβαρζσ δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ ΙΙ. 
ΕΡ 21 Γ 3 

3.     

  
Ραιδαγωγικι και Διδακτικι των προςϊπων με μζτριεσ 

και ςοβαρζσ δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ ΙΙΙ. 
ΕΡ 28 Δ 3 

 

Β. ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔ. ΕΞΑΜΗΝΟ Δ.Μ. 

1.     

  
Ραιδαγωγικι τθσ ςυνεκπαίδευςθσ � έληαμεο: Σηξαηεγηθέο 

παιδαγωγικοδιδακτικϊν παρεμβάςεων για μακθτζσ με ειδι-

κζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτο γενικό ςχολείο Ι 

ΕΡ 29 Β 3 

2.     

  
Ραιδαγωγικι τθσ ςυνεκπαίδευςθσ � έληαμεο: Σηξαηεγηθέο 

παιδαγωγικοδιδακτικϊν παρεμβάςεων για μακθτζσ με ειδι-

κζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτο γενικό ςχολείο ΙΙ 

ΕΡ 30 Γ 3 

3.     

  
Ραιδαγωγικι τθσ ςυνεκπαίδευςθσ � έληαμεο: Σηξαηεγηθέο 

παιδαγωγικοδιδακτικϊν παρεμβάςεων για μακθτζσ με ειδι-

κζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτο γενικό ςχολείο Ι 

ΕΡ 31 Δ 3 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΡΟΛΥΤΟΥ ΕΡΙΛΟΓΗΣ 
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Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔ. ΕΞΑΜΗΝΟ Δ.Μ. 

1 Ραιδαγωγικι και Διδακτικι των κωφϊν και των βαρθκόων 

Ι. 
ΕΡ 05 Γ  3 

2 Ραιδαγωγικι και Διδακτικι των τυφλϊν και των αμβλυϊ-

πων Ι. 
ΕΡ 06 Γ  3 

3 Ραιδαγωγικι και διδακτικι των προςϊπων με κινθτικά 

προβλιματα Ι. 
ΕΡ 07 Γ 3 

4 Ραιδαγωγικι και Διδακτικι των κωφϊν και των βαρθκόων 

ΙΙ. 
EΡ 22  Δ 3 

5 Ραιδαγωγικι και Διδακτικι των τυφλϊν και των αμβλυϊ-

πων ΙΙ. 
ΕΡ 23 Δ 3 

6 Ραιδαγωγικι και διδακτικι των προςϊπων με κινθτικά 

προβλιματα ΙΙ. 
ΕΡ 24 Δ 3 

 

*Τα μαθήμαηα: Σύζηημα Braille, Νοημαηική γλώζζα, Μοςζικοθεπαπεία - Orff 

(Παιγνιοθεπαπεία) και Θεαηπικό παιγνίδι - Ψςσόδπαμα θα παπέσονηαι με ηη μοπθή 

ζεμιναπίων σωπίρ να παίπνοςν διδακηικέρ μονάδερ. Κάθε μεηεκπαιδεςόμενορ δη-

λώνει - παπακολοςθεί ςποσπεωηικά ηοςλάσιζηον ένα ζεμινάπιο  πος ζςνδέεηαι με 

ηην εξειδίκεςζη απολύηος επιλογήρ πος έσει επιλέξει. 

 

ΚΥΚΛΟΣ 8
ορ

: Ψςσολογίαρ ηων αηόμων με Διδικέρ Δκπ/κέρ Ανάγκερ  
   

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ.Μ. 

1 Παηδαγσγηθή Χπρνινγία ησλ πξνζώπσλ κε εηδηθέο 

εθπ/θέο αλάγθεο (Ψστολογία Μάθηζης και Διδαζκαλίας). 
ΧΔ 02 Α - Γ 3 

2 Κνηλσληθή Χπρνινγία θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ΧΔ 06 Α - Γ 3 

3 Χπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν θαη ζηελ νηθν-

γέλεηα. 
ΧΔ 08 Α - Γ 3 

4 Παηδαγσγηθή αλάιπζε θαη δηακόξθσζε ηεο ζπκπεξηθν-

ξάο. 
ΧΔ 09 Β - Γ 2 

5 Γηδαθηηθνζεξαπεπηηθέο κέζνδνη ζηελ Δηδηθή Παηδαγσγη-

θή. 
ΧΔ 10 Β - Γ 3 

6 Χπρνδηαγλσζηηθή � Παηδαγσγηθή Γηαγλσζηηθή (Έμθαζη 

ζηα πρόζωπα με ειδικές εκπ/κές ανάγκες). 
ΧΔ 11 Β - Γ 3 

7 Αλαηνκία - Φπζηνινγία. ΧΔ 12 Β - Γ 3 

8 Χπρηθέο δηαηαξαρέο παηδηώλ θαη εθήβσλ ΧΔ 13 Α- Β -Γ -Γ 3 

9 Νεπξνθπζηνινγία -Νεπξνςπρνινγία. ΧΔ 14 Β - Γ 3 

10 Αγσγή πγείαο. ΧΔ 15 Α - Γ 3 
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11 Ναξθσηηθέο νπζίεο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ΔΧ 21 Β � Γ  3 
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Υποςθμειώςεισ τζλουσ.  

                                                             
i Το Μαράςλειο Διδαςκαλείο κτίςτθκε το 1905 με δαπάνεσ του εκνικοφ ευεργζτθ 
Γρθγορίου Μαραςλι και λειτουργεί από τότε ζωσ ςιμερα ωσ διδαςκαλείο. Αρχιτζ-
κτων ιταν ο Δθμιτρθσ Καλλίασ. Τα μορφολογικά ςτοιχεία του κτθρίου μάλιςτα, α-
ντλοφνται από τθν αρχιτεκτονικι του αιϊνα του Ρερικλζουσ. Αποτελείται από πζντε 
ίςα μζρθ. Στο μεςαίο τοποκετείται θ είςοδοσ με δφο πεςςοφσ και δφο μαρμάρινουσ 
δωρικοφσ κίονεσ που ςτθρίηουν κριγκό με επιςτφλιο (τρίγλυφα και μετόπεσ). Το κε-
ντρικό αυτό τμιμα ςτζφεται με ςτθκαίο, το οποίο ςχθματίηεται από πεςςοφσ και 
μπαλοφςτρεσ, ενϊ τα δφο ακραία τμιματα προεξζχουν και ςτζφονται με αετϊματα 
με τα ίδια διακοςμθτικά ςτοιχεία με το κεντρικό τμιμα. Στο εςωτερικό ςτθν οροφι 
του ιςογείου και ςε άλλουσ χϊρουσ διαςϊηεται ηωγραφικόσ διάκοςμοσ, που ςυ-
μπλθρϊνει τα νεοκλαςικά χαρακτθριςτικά του κτθρίου και ο οποίοσ προβλζπεται να 
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ςυντθρθκεί.  
 
Αποκακίςταται το Μαράςλειο Διδαςκαλείο  
 
Αρχίηει ςφντομα θ αποκατάςταςθ του Μαραςλείου Διδαςκαλείου Δ.Ε., το κτιριο 
του οποίου είχε υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ κατά τον ςειςμό τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου του 
1999. Στισ 19 Δεκεμβρίου του 2003, υπογράφθκε θ ςχετικι ςφμβαςθ μεταξφ του 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και τθσ Κοινοπραξίασ «ΕΝΕΚΑ Α.Ε. – ΝΘΙΚOΣ ΤΕΧΝΙΚΘ 
Α.Ε.» για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν του κτθρίου, ενϊ ςφντομα κα αρχίςουν και 
οι ςχετικζσ εργαςίεσ. Κατά το ςειςμό τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου 1999 είχαν προκλθκεί 
ποικίλεσ βλάβεσ ςτο φζροντα οργανιςμό, ςτθ ςτζγθ και ςτα διακοςμθτικά ςτοιχεία 
των όψεων και το περίτεχνο νεοκλαςικό μνθμείο είχε περιζλκει ςε κακι κατάςταςθ. 
Κατόπιν αυτοφ ανατζκθκε θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ για τθν αποκατάςταςθ, εκδόκθ-
καν οι απαραίτθτεσ άδειεσ και εκτελζςκθκαν, ςτο πλαίςιο των περιοριςμζνων δυνα-
τοτιτων χρθματοδότθςθσ, οι πρϊτεσ και πιο επιτακτικζσ εργαςίεσ, με ςκοπό τθν 
αποτροπι των περαιτζρω φκορϊν και καταρρεφςεων τμθμάτων, τα οποία αποτε-
λοφςαν κίνδυνο για τουσ εκπαιδευτικοφσ και εκπαιδευόμενουσ ςτο Μαράςλειο Δι-
δαςκαλείο. Φςτερα από προςπάκειεσ των πρυτανικϊν αρχϊν εξαςφαλίςτθκε θ χρθ-
ματοδότθςθ του ζργου από τθν «ΡΕΙΦΕΕΙΑ» με προχπολογιςμό 4.300.000 Ευρϊ, 
προκθρφχκθκε δθμόςιοσ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ και ανατζκθκε ζνα ακόμθ πολφ 
ςθμαντικό ζργο. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν, εκτόσ από τθ διάςωςθ του 
κτθρίου και τθν αποκατάςταςθ τθσ αςφάλειάσ του, κα αναδειχκεί και το ιδιαίτερο 
κάλλοσ που το χαρακτθρίηει και κα είναι ζνα ακόμθ ςτολίδι τθσ περιοχισ και τθσ πό-
λθσ τθσ Ακινασ. (kapodistriako) 
 
ii Ο Γρθγόριοσ Γ. Μαραςλισ, εκνικόσ ευεργζτθσ και μαικινασ γεννικθκε ςτθν Οδθς-
ςό το 1831. Μετά τθν αποφοίτθςι του από το Λφκειο ιςελιζ ζκανε καριζρα ςτθ 
δθμόςια διοίκθςθ με επιςτζγαςμα τθν εκλογι του ωσ δθμάρχου τθσ Οδθςςοφ το 
1878. Ραρζμεινε ςϋ αυτό το αξίωμα ζωσ το 1895. Δεκαεπτά χρόνια τθσ ηωισ του, 
από αυτό το υψθλό αξίωμα, τα αφιζρωςε ςτθν υπθρεςία τθσ πόλθσ αναμορφϊνο-
ντασ και ςτολίηοντάσ τθσ με τθν καταςκευι ςθμαντικϊν δθμόςιων κτιρίων. Το δθμο-
τικό μικροβιολογικό εργαςτιριο, θ δθμοτικι βιβλιοκικθ τθσ Οδθςςοφ, το μουςείο 
καλϊν τεχνϊν, ο βοτανικόσ κιποσ, τα δθμοτικά εκπαιδευτιρια, το πτωχοκομείο, το 
γθροκομείο, το εςτιατόριο των ορφανϊν παιδιϊν, το δθμοτικό «άςυλο φπνου» και 
πολλά άλλα είναι μερικά που πραγματοποίθςε κατά τθ διάρκεια τθσ δθμαρχίασ του 
με δικά του ζξοδα.  
 
Λάτρθσ τθσ επιςτιμθσ και των τεχνϊν, βιβλιόφιλοσ, ξεχϊριςε για τισ αγακοεργίεσ 
του, τθ φιλανκρωπία του και τισ δωρεζσ του. Θ ευεργετικι και κοινωνικι διάςταςθ 
του ζργου του μζχρι ςιμερα παραμζνει ανεκτίμθτθ.  
 
Ιςόβιοσ πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Αγακοεργοφ Κοινότθτοσ Οδθςςοφ, ςυνετζλεςε ϊ-
ςτε θ ελλθνικι παροικία να μπορεί να προςφζρει τα μζγιςτα για τθν εξυπθρζτθςθ 
των αναγκϊν των Ελλινων πάροικων. Ρρόςφερε ςτθν κοινότθτα το ςπίτι του πατζ-
ρα του «το ςπίτι τθσ Φιλικισ Εταιρείασ», το γθροκομείο τθσ Κοινότθτασ, ζνα ακίνθτο 
ςτθν οδό Ροφςκιν και πολλζσ χορθγίεσ ςτθν ελλθνικι εκκλθςία τθσ Αγίασ Τριάδασ. 
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Με χριματα του Μαραςλι και εκτόσ ςυνόρων ωςίασ χτίςτθκαν πζντε εκπαιδευτι-
κά ιδρφματα ςτθν Ελλάδα, ςτθ Βουλγαρία και Κωνςταντινοφπολθ: το Μαράςλειο 
διδαςκαλείο Ακθνϊν, το Ορφανοτροφείο Κζρκυρασ, τθ Μαράςλειο Σχολι τθσ Φι-
λιπποφπολθσ, το Μαράςλειο Ελλθνικό και Ρρακτικό Εμπορικό Λφκειο τθσ Θεςςαλο-
νίκθσ και άλλεσ πολλζσ δωρεζσ με επιςτζγαςμα τθν ίδρυςθ τθσ «Βιβλιοκικθσ Μα-
ραςλι».  
Για τθν πολυςχιδι δθμόςια και κοινωνικι του δραςτθριότθτα, τόςο κατά τθ διάρ-
κεια τθσ κθτείασ του ωσ Δθμάρχου όςο και μεταγενζςτερα, τιμικθκε με τισ ανϊτε-
ρεσ διακρίςεισ τθσ ωςίασ, τθσ Ελλάδασ, τθσ Ιταλίασ, τθσ Γαλλίασ, τθσ Σερβίασ, του 
Μαυροβουνίου, τθσ Τουρκίασ, του Βαςιλείου του Σιάμ κ.ά.  
 
Ρζκανε τθν 1θ Μαΐου του 1907 ςτθν Οδθςςό. (Γρθγόριοσ Μαραςλισ- εκνικόσ 
ευεργζτθσ και μαικινασ) 

iii
 Επιςτολι Μαραςλι προσ τον αρχιτζκτονα Καλλία όταν ζλαβε τισ φωτογραφίεσ του κτθρί-

ου 

7 – 11 – 1905             «Αξιότιμε κφριε , 

Ευχαρίςτθςιν μεγίςτθν θςκάνκθν εκ τθσ επιςτολισ υμϊν, τθσ 28θσ λιξαντοσ Οκτωβρίου 
1905, και εκαφμαςα τθν τζχνθν υμϊν εκ των φωτογραφιϊν του διδαςκαλείου. Και εγϊ και 
οι περί εμζ εφρον το κτίριον , υπό πάςαν ζποψιν , ζξοχον επιβάλλεται δια τθσ απλότθτοσ 
και τθσ ευαρμοςτίασ. Συγχαίρων υμίν από βάκουσ καρδίασ ευχαριςτϊ επί τθ καλλιτεχνικι 
εκτελζςει ζργου ζχοντασ τόςον υψθλόν προοριςμόν. Ωσ μικρόν εκ μζρουσ μου ενκφμιον τθσ 
ςυνεργαςίασ θμϊν αμφοτζρων, εν τθ πραγματοποιιςει μιασ πατριωτικισ ιδζασ , εφ’ θσ 
ςτθρίηομεν ελπίδασ χρθςτάσ, παρακαλϊ να δεχκείτε ςιμερον το ταχυδρομικϊσ ςτελλόμε-
νον προσ υμάσ αντλθτιριον, προϊόν εργαςίασ ρωςικισ. Μετά των ευχαριςτιϊν, παρακαλϊ 
να δεχκείτε τθν διαβεβαίωςιν τθσ εξόχου μου προσ υμάσ τιμισ και υπολιψεωσ. Υμζτεροσ 
και όλωσ πρόκυμοσ κεράπων, Γρθγόριοσ Γρ. Μαραςλισ» (Βϋ6/κεςιοΡειραματικό Δθμοτικό 
Σχδολείο του ΡΤΔ ΡΑ (Μαράςλειοσ)) 

 


