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Αποςτολι του Πανεπιςτθμίου 

θ παραγωγι βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ επιςτθμονικισ 
γνϊςθσ και η μετάδοςη τησ γνώςησ αυτισ ςτουσ 
φοιτθτζσ του με μορφζσ διδαςκαλίασ υψθλοφ 
επιπζδου, 

προκειμζνου να ςυμβάλλει ςτθν κοινωνικι, πολιτιςτικι 
και παραγωγικι ανάπτυξθ του τόπου, 

βελτιϊνοντασ τθν ποιότθτα και τουσ όρουσ διαβίωςθσ 
των πολιτϊν, 

προςφζροντασ τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτζσ των 
πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων ςτθν υπθρεςία των 
μορφωτικϊν αναγκϊν του λαοφ. 



Τι ευνοεί τθ διδαςκαλία και μάκθςθ; (1) 

(ανεξαρτιτωσ του αντικειμζνου και του πλαιςίου):
• Η ενεργόσ ςυμμετοχι των φοιτθτών είναι απαραίτθτθ 

ςτισ διαδικαςίεσ διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ 
και ανακεώρθςθσ των προγραμμάτων ςπουδών, 
διαςφάλιςθσ και ανακεώρθςθσ τθσ ποιότθτασ.

• Αποτελεί βαςικι ευκφνθ των κεςμικών οργάνων του 
Πανεπιςτθμίου να διαςφαλίςουν ότι τα ακαδθμαϊκά 
ςτελζχθ τουσ δεν είναι μόνον καλά εκπαιδευμζνα ςε 
ζνα ςυγκεκριμζνο ακαδθμαϊκό αντικείμενο, αλλά 
ζχουν πιςτοποιηθεί, επίςησ, και ωσ επαγγελματίεσ 
εκπαιδευτικοί.

High Level Group (2013)



Τι ευνοεί τθ διδαςκαλία και μάκθςθ; (2) 

(…ανεξαρτιτωσ του αντικειμζνου και του πλαιςίου):

• Αυτι θ ευκφνθ εκτείνεται ςτθν εξαςφάλιςη νζων 
ςτελεχών που ή διαθζτουν διδακτική εμπειρία κατά την 
είςοδό τουσ ςτην ακαδημαϊκή ςταδιοδρομία ή ζχουν 
πρόςβαςη ςε αξιόπιςτα μαθήματα κατάρτιςησ 
εκπαιδευτικών κατά τα πρώτα χρόνια τησ. 

• Η ευκφνθ επεκτείνεται και ςτθν παροχή ευκαιριών για τη 
ςυνεχή επαγγελματική ανάπτυξή τουσ ωσ επαγγελματιών 
δαςκάλων και όχι απλά ςτθν εξειδίκευςι τουσ μόνο ςε ζνα 
ακαδθμαϊκό γνωςτικό αντικείμενο.

High Level Group (2013)



High Level Group (2013)

Αυτό που είναι γνωςτό δεν είναι πλζον ςτακερό. 
Η διάρκεια ηωισ τθσ γνώςθσ μπορεί να είναι πολφ 

ςφντομθ. 
Σε πολλοφσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ ελλοχεφει θ απειλι 

του παρωχθμζνου ςτο τι διδάςκεται και πώσ 
διδάςκεται. 

Σε ζναν μεταβαλλόμενο κόςμο, οι απόφοιτοι τθσ 
Ευρώπθσ χρειάηονται το είδοσ τθσ εκπαίδευςθσ που 
τουσ επιτρζπει να ςυμμετζχουν αποτελεςματικά ωσ 
αφοςιωμζνοι, δραςτιριοι, ςκεπτόμενοι, πολίτεσ του 
κόςμου, κακώσ και ωσ οικονομικά υποκείμενα ςτθν 
θκικι, βιώςιμθ ανάπτυξθ των κοινωνιών μασ.

High Level Group (2013)



Το Πανεπιςτιμιο 
για να επιτφχει τθν αποςτολι του 

πρζπει να διακζτει 

 προςωπικό υψθλοφ επιπζδου, 

 ερευνθτζσ αιχμισ και, 

ταυτόχρονα, 

 εμπνευςμζνουσ δαςκάλουσ. 



Hannan Andrew & Silver Harold  (2000)

Η ικανότθτα του πανεπιςτθμιακοφ δαςκάλου δεν 
μπορεί να ςτθρίηεται ςτο ζμφυτο ταλζντο του, 
αλλά ςε εςτιαςμζνθ κατάρτιςθ, μζςα ςε ζνα 
ευρφτερο πλαίςιο μιασ πανεπιςτθμιακισ 
κουλτοφρασ που βλζπει τθ μάκθςθ ωσ μια 
παιδαγωγικά κατάλλθλθ διαδικαςία που 
προωκεί τθν ενεργό μάκθςθ. (Στο Κεδράκα και 
Δθμάςθ, 2015)
Hannan, A., & Silver, H. (2000). Innovating in Higher 
Education: teaching, learning and institutional cultures, Open 
University Press.



European Association for Quality 
Assurance in Higher Education, 2005

Αποτελεί ζνδειξθ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ 
του διδακτικοφ προςωπικοφ και του 
παρεχόμενου διδακτικοφ ζργου, θ εφαρμογι 
από τα Πανεπιςτιμια δοκιμαςμζνων τρόπων 
αξιολόγθςθσ τθσ διδακτικισ επάρκειασ του 
προςωπικοφ που διδάςκει ι κα διδάξει τουσ 
φοιτθτζσ. 



Πανεπιςτημιακή Παιδαγωγική

Γουγουλάκθσ, Π. & Οικονόμου, Α. (2014). 
Πανεπιςτθμιακι Παιδαγωγικι.  
Εκπαιδευτικόσ Κφκλοσ 2(1), 9-48.



Πανεπιςτθμιακι Παιδαγωγικι

Είναι ζνα νζο πεδίο κεωρίασ και πράξθσ, ζρευνασ και 

εφαρμογισ τθσ. 

Επικεντρϊνει τθ ςπουδι τθσ ςτθν «επαγγελματικι» 

κατάρτιςθ των πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων* ςε 

κζματα παιδαγωγικισ και διδακτικισ μεκοδολογίασ 

(Γουγουλάκθσ και Οικονόμου, 2014). 

*Με τον όρο πανεπιςτθμιακόσ δάςκαλοσ εννοοφμε κάκε άνδρα ι γυναίκα που είναι μζλοσ του Διδακτικοφ 
Προςωπικοφ ενόσ Πανεπιςτθμίου.



Πανεπιςτθμιακι Παιδαγωγικι

Ο όροσ πανεπιςτημιακή παιδαγωγική παραπζμπει ςτθν 
ακαδθμαϊκι διάςταςθ τθσ ζννοιασ τθσ παιδαγωγικισ για να 
χαρακτθρίςει 
αφενόσ διάφορεσ επιςτθμονικζσ κεωρίεσ και μελζτεσ, που 
αφοροφν διαδικαςίεσ επθρεαςμοφ και μόρφωςθσ ςε 
επίπεδο ατόμου, ομάδασ, κοινότθτασ και κοινωνίασ ςε 
διαφορετικά περιβάλλοντα, και 
αφετζρου ςυγκεκριμζνεσ διδακτικζσ πρακτικζσ και 
προςεγγίςεισ των διδαςκόντων κατά τον ςχεδιαςμό, τθν 
υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ των μακθςιακών 
διαδικαςιών που ενεργοποιοφν ςτο πλαίςιο τθσ 
επαγγελματικισ αποςτολισ τουσ.

(Γουγουλάκθσ και Οικονόμου, 2014, ςελ. 13)



Η κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα (1)

• 1) Αποτελεί ςυνικθ πρακτικι, κατά τθν 
αξιολόγθςθ του διδακτικοφ ζργου ενόσ 
υποψθφίου για μια πανεπιςτθμιακι κζςθ, να 
ςυνδζεται το διδακτικό ζργο του με το 
γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ 
κζςθσ.

• Πουκενά όμωσ δεν αναφζρεται θ ποιότθτα 
του προςφερόμενου διδακτικοφ ζργου του! 



Η κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα (2)

2) Η αποτελεςματικότθτα του διδακτικοφ 
προςωπικοφ αξιολογείται από τουσ φοιτθτζσ 
χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχει ενδιαφερκεί το 
Πανεπιςτιμιο να το εφοδιάςει με κατάλλθλεσ 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, οφτε να ζχει 
δθμιουργιςει μια κουλτοφρα αριςτείασ ςτο 
επίπεδο τθσ διδαςκαλίασ. 
Και φυςικά οφτε λόγοσ για προςφορά κατάλλθλα 
ςχεδιαςμζνων επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων με 
ευκφνθ του ιδρφματοσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
κθτείασ των μελϊν του.



Η κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα (3)

3) Το μεγαλφτερο όμωσ παράδοξο που 
εντοπίηουμε ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςτθν 
πατρίδα μασ είναι να κεωρείται αυτονόθτθ και 
επιβεβλθμζνθ θ παιδαγωγικι κατάρτιςθ των 
εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αλλά όχι των 
κακθγθτϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Πώσ μπορεί να διορκωκεί αυτι θ κατάςταςθ;



Η κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα (4)

• Η αποτελεςματικότθτα του διδακτικοφ προςωπικοφ, θ 
ποιότθτα τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ, θ οργάνωςθ και 
θ εφαρμογι του διδακτικοφ ζργου, τα εκπαιδευτικά 
βοθκιματα, τα μζςα και οι υποδομζσ, θ αξιοποίθςθ 
των νζων τεχνολογιών, θ αναλογία και θ ςυνεργαςία 
μεταξφ διδαςκόντων και διδαςκομζνων, το επίπεδο και 
θ επικαιρότθτα των παρεχόμενων γνώςεων, θ ςφνδεςθ 
τθσ ζρευνασ με τθ διδαςκαλία, θ κινθτικότθτα του 
διδακτικοφ προςωπικοφ και των φοιτθτών ι 
ςπουδαςτών. 

• (Νόμοσ 3374/2005 για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Ποιότθτασ 
ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ.)



Τι μζλλει γενζςθαι; (2)

• 1. Απαραίτθτο κρίνεται να διερευνθκοφν οι 
επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των πανεπιςτθμιακϊν 
δαςκάλων. 

• Αυτζσ κα προκφψουν τόςο από όςα κα δθλϊςουν ωσ 
προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ οι τριτοβάκμιοι κακθγθτζσ, 
όςο και από αυτά που κα προκφψουν από τισ 
δθλϊςεισ των φοιτθτϊν ι των αποφοίτων των 
Ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων για τισ ελλείψεισ που οι 
ίδιοι εντόπιςαν ςτθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ. 

• Στο κζμα αυτό ιδθ ςχεδιάηουμε εμπειρικι ζρευνα 
που κα διεξαχκεί μζςα ςτο 2016. 



Τι μζλλει γενζςθαι; (2)

Η ςυγκζντρωςθ καλϊν πρακτικϊν από 
πανεπιςτιμια υψθλοφ κφρουσ 

ςε ςυνδυαςμό με 

δθμιουργία τράπεηασ δθμοςιεφςεων και 
βιβλιοκικθ με ςχετικά κείμενα 

κα αποτελζςει τον απαραίτθτο άυλο, πνευματικό 
πόρο, ο οποίοσ κα χρθςιμοποιείται από όλουσ 
όςοι ενδιαφζρονται για ηθτιματα διδαςκαλίασ 
και μάκθςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.



Τι μζλλει γενζςθαι; (3)

Δθμιουργία ομάδασ μελζτθσ από ςυναδζλφουσ 
πανεπιςτθμιακοφσ που ενδιαφζρονται για τθν 
ΠΠ, προκειμζνου να δθμιουργθκεί μια βάςθ 
επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ που κα ςυν-
ενϊνει δυνάμεισ και δυνατότθτεσ. 

Η τράπεηα αυτι πρζπει να εμπλουτίηεται και να 
επικαιροποιείται ςυνεχϊσ.



Τι μζλλει γενζςθαι; (4)

Εκπόνθςθ κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν 
προγράμματα που κα ικανοποιοφν τισ 
διαγνωςμζνεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.



Τι μζλλει γενζςθαι; (5)

Θεςμοκζτθςθ ενόσ οργανιςμοφ που κα αναλάβει 
να υλοποιεί όλα τα παραπάνω ςε ςτακερι, 
ςυνεχι, βάςθ. 

Αυτόσ κα μποροφςε να είναι όμοιοσ με ζναν από 
τουσ πολλοφσ που δοκιμάςτθκαν και 
λειτουργοφν ςτισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ι μια νζα 
εκδοχι που κα δθμιουργθκεί με εκλεκτικό, 
ςυνκετικό τρόπο, ενταγμζνθ βζβαια ςτθν 
υπάρχουςα δομι τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
και, φυςικά, ςτθριηόμενθ ςτα ευριματα των 
ερευνϊν μασ.



Τι μζλλει γενζςθαι; (6)

Η κεςμοκζτθςθ τθσ πιςτοποίθςθσ των προςόντων τθσ 
παιδαγωγικισ επάρκειασ ενόσ πανεπιςτθμιακοφ 
δαςκάλου. 

Υπάρχουν χϊρεσ και Πανεπιςτιμια όπου είναι 
υποχρεωτικό ο νεοειςερχόμενοσ διδάςκων να 
παρακολουκιςει πρόγραμμα μακθμάτων 
παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ ςτθ διάρκεια των πρϊτων 
χρόνων εργαςίασ του και κα ςυνεχίςει να εργάηεται 
μόνον εφόςον το ολοκλθρϊςει με επιτυχία. 

Κι εμείσ καλοφμαςτε να δϊςουμε τθ δικι μασ 
απάντθςθ ςτο κζμα αυτό.



Τι μζλλει γενζςθαι; (7)

Η δθμιουργία κοινότθτασ/δικτφου ερευνθτϊν 
ςτο νζο πεδίο είναι ηωτικισ ςθμαςίασ αφοφ 
χωρίσ αυτιν το εγχείρθμα καταρρζει. Ήδθ 
άνοιξε ο δθμόςιοσ διάλογοσ που απαιτείται, 
ζγιναν οι πρϊτεσ δθμοςιεφςεισ και κα 
ακολουκιςουν και άλλεσ. 

Ομάδεσ εργαςίασ ςυγκροτικθκαν, επίςθσ, και 
το πρϊτο ςυνζδριο εξαγγζλκθκε ιδθ. 



Τι μζλλει γενζςθαι; (8)

Εργαςίεσ που κα ανατεκοφν από τα μζλθ τθσ νζασ 
επιςτθμονικισ κοινότθτασ ςε φοιτθτζσ, ςε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και 
κζματα διδακτορικϊν, με αντικείμενο τθν ΠΠ, κα 
δθμιουργιςουν, 
αφενόσ μια επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ βάςθ 
εμπειρικϊν δεδομζνων, ευρθμάτων και 
ςυμπεραςμάτων που κα επιτρζψουν τθν επιςτθμονικι 
ςυηιτθςθ 

και 
αφετζρου τθ δθμιουργία κρίςιμθσ μάηασ ερευνθτϊν 
που το ζργο τουσ κα επικεντρωκεί ςτθν ΠΠ.



Αυτά… για τθν ϊρα! 
Σασ ευχαριςτϊ κερμά!

Ο καλόσ δάςκαλοσ είναι 

ο επαγγελματίασ που δημιουργεί 

όλουσ τουσ άλλουσ επαγγελματίεσ!


