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 Πρόλογος του Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης  

Καθηγητή Αθανάσιου Καραμπίνη  

 

Τα τελευταία χρόνια τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως διεθνοποιημένοι 
θεσμοί και αναγνωρισμένοι μοχλοί της κοινωνικής, οικονομικής ανάπτυξης και προόδου, 
έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών τους.  Η διασφάλιση της ποιότητας εξασφαλίζεται αφενός με την καινοτομία 
στην έρευνα μέσω και των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και αφετέρου, με την  
υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, σε ένα ποιοτικό μαθησιακό περιβάλλον που αναγνωρίζει και 
υποστηρίζει  τη σωστή Πανεπιστημιακή διδασκαλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις 
χώρες της ΕΕ και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην προσπάθειά τους να 
εκσυγχρονίσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, ώστε να παρέχουν στους αποφοίτους 
δεξιότητες υψηλού επιπέδου, που μπορούν να αξιοποιήσουν επαγγελματικά, καθώς 
και μεταβιβάσιμες ικανότητες που τους εξοπλίζουν για μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά 
εργασίας. Επίσης, τονίζει τη σημασία  για ευέλικτες και καινοτόμες προσεγγίσεις και 
μεθόδους διδασκαλίας, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η καταλληλότητα της 
εκπαίδευσης και παράλληλα, να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των Πανεπιστημίων. Η 
Ομάδα Υψηλού Επιπέδου, που συστάθηκε  για τον εκσυγχρονισμό της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, δημοσίευσε Έκθεση με βασικές συστάσεις  για τη βελτίωση της ποιότητας της 
διδασκαλίας και της μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη.  

Προς την κατεύθυνση αυτή το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, πρωτοπορώντας στον 
Ελληνικό χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ξεκίνησε την επιστημονική συζήτηση για την 
Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική, ένα σύγχρονο αλλά ταχύτατα αναπτυσσόμενο γνωστικό 
πεδίο, που έχει στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου των Πανεπιστημίων, μέσω 
της υλοποίησης Συμποσίου με θέμα: «Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και 
διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra incognita;». Στην επιστημονική αυτή 
συνάντηση υλοποιήθηκε στις 9-11 Σεπτεμβρίου 2016 στην Αλεξανδρούπολη, διοργανώθηκε 
από το  Εργαστήριο ‘Διδακτικών &  Επαγγελματικών Δεξιοτήτων των Βιοεπιστημόνων’ του 
Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής και συμμετείχαν επιστήμονες από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό με εξειδίκευση σε θέματα εκπαίδευσης, διδασκαλίας και μάθησης στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα πορίσματα του Συμποσίου ανέδειξαν την αναγκαιότητα για 
ανάληψη πρωτοβουλιών από τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να υιοθετηθούν 
ιδρυματικές και ακαδημαϊκές δράσεις, που θα απευθύνονται στο σύνολο των 
Πανεπιστημιακών δασκάλων.  

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, ελπίζει ότι θα 
συνεχιστούν οι δημιουργικές προσπάθειες για τη στήριξη του έργου των Πανεπιστημιακών 
δασκάλων, με στόχο την παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου σπουδών στους 
φοιτητές.   
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Εισαγωγικό Σημείωμα  

Κατερινα Κεδράκα, Επικ. Καθηγήτρια ΔΠΘ 

 

Ο ρόλος των Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο προσδιορίζεται ως πολύ σημαντικός και η 
διδακτική τους ικανότητα αποτελεί σημαντική προϋπόθεση/παράμετρο για τη διασφάλιση 
παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης. Εντούτοις, στην ακαδημαϊκή κοινότητα επικρατεί σχεδόν 
ομοφωνία αναφορικά με την άποψη ότι η Πανεπιστημιακή διδασκαλία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται στα αποτελέσματα της μάθησης κι όχι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, τα 
ζητήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας αντιμετωπίζονται, συνήθως, ως 
δευτερευούσης σημασίας και η συζήτηση γύρω από θέματα διδακτικής επάρκειας του 
προσωπικού των ΑΕΙ/ΤΕΙ εστιάζεται, κυρίως, γύρω από το ζήτημα του άνισου κύρους της 
διδασκαλίας σε σχέση με την έρευνα, όπως με ευκρίνεια αποτυπώνεται στις περιπτώσεις 
προαγωγής και εξέλιξης των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Πράγματι, η ερευνητική 
δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά προσδίδουν γόητρο, τίτλους 
και κονδύλια, ενώ το διδακτικό έργο και η ποιότητά του, συχνά, θεωρείται «αναγκαίο κακό» 
στην ακαδημαϊκή καριέρα.  

Συχνά οι συνάδελφοί μου με ρωτούν ή συζητούν μαζί μου πώς θα μπορούσαν να διδάξουν 
«καλύτερα».  Όλοι εμείς που κινούμαστε στα πεδία της Εκπαίδευσης / Παιδαγωγικής κτλ, 
νομίζουμε ότι οι υπόλοιποι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι δεν έχουν ανησυχίες και προβληματισμούς 
(και δυσκολίες) στο θέμα της διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κάτι που δεν ισχύει! 
Ενδεικτικά, παραθέτω ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από συνέντευξη που έδωσε μέλος 
ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής στο πλαίσιο έρευνας1:    

«Ένα υπόβαθρο στα Παιδαγωγικά που εμείς δεν έχουμε… Εμείς στου κασίδη το 
κεφάλι μαθαίνουμε, δηλαδή μαθαίνουμε μέσω της εμπειρίας. Θα  έπρεπε όταν 
έρχεται ένας νέος συνάδελφος, πριν διδάξει, να έχει κάποια σεμινάρια για το πώς 
διδάσκουμε. Και σε εμάς θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία σειρά σεμιναρίων για 
το πώς διδάσκει κανείς σε έναν άνθρωπο ηλικίας 18-25 …  Αλλά ναι, θα έπρεπε και 
εμείς να είχαμε κάποιου τέτοιου τύπου εκπαίδευση και υπάρχουν Πανεπιστήμια 
στο εξωτερικό που έχουν. Δηλαδή, που δίνουν στους ανθρώπους που διορίζονται 
μαθήματα, σεμινάρια, εισαγωγικά, κάτι τέλος πάντων πριν μπουν στο 
αμφιθέατρο». 

Έτσι, αναδύθηκε ο αρχικός μου προβληματισμός. Αρχικά μοιράστηκα τις ανησυχίες μου με τις 
αγαπημένες συναδέλφους Άννα Τσιμπουκλή και Νίκη Φίλλιπς και διαπίστωσα πως κι εκείνες 
είχαν κάνει τις ίδιες διαπιστώσεις, είχαν τα ίδια ερωτήματα αλλά και τη διάθεση να 
δραστηριοποιηθούμε πιο συστηματικά κι οργανωμένα προς την κατεύθυνση αυτή.  Οι 
Καθηγητές Αλέξης Κόκκος, Δημήτρης Βεργίδης και Θανάσης Καραλής επιβεβαίωσαν το 
ενδιαφέρον που υπάρχει στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για το θέμα. Άρθρο των 
εκλεκτών συναδέλφων Πέτρου Γουγουλάκη και Ανδρέα Οικονόμου με θέμα την 

                                                 
1 με τίτλο: «Η Εκπαίδευση: Μια Επιλογή Σταδιοδρομίας για τους Βιοεπιστήμονες», που μέρος της ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο της ΠΕΒ (Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων) με θέμα: «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», Κατερίνη, 13, 14 & 15 Νοεμβρίου 
2015. 
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Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική2 επιβεβαίωσε την αντίληψή μου ότι το θέμα της διδασκαλίας 
στα Πανεπιστήμια είναι σημαντικό κι επίκαιρο παρά ποτέ. Με την εκλεκτή συνάδελφο στο ΔΠΘ 
Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Δημάση καταθέσαμε τον Νοέμβριο του 2015 την προβληματική μας 
με τίτλο: «Διδάσκοντας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Υποχρέωση, αγγαρεία ή προνόμιο;» 
για το ζήτημα της υποστήριξης του διδακτικού έργου των Πανεπιστημιακών δασκάλων3 στο 1ο 
Διεθνές Βιωματικό Συνεδρίο Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα: «Καινοτόμες Εφαρμογές 
στη Διδακτική Πράξη». 

Έτσι, η αρχική, αόριστη ιδέα άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά, με συνοδοιπόρους αξιόλογους 
κι έμπειρους Πανεπιστημιακούς δασκάλους.  Ο στόχος μας ήταν να αναπτυχθεί ένας αρχικός 
διάλογος και μια προβληματική για το ζήτημα της διδασκαλίας, της ενεργού και κριτικής  
μάθησης, και εν γένει της παιδαγωγικής προσέγγισης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το 
οποίο δεν γίνεται συχνά λόγος, καθώς θεωρείται, αφενός δεδομένο και αφετέρου, 
δευτερευούσης σημασίας σε σχέση με το θέμα της έρευνας, που κυριαρχεί στη συζήτηση 
σχετικά με την ποιότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η πρόταση που πρόεκυψε μετά από 
πολλές συζητήσεις ήταν να οργανωθεί ένας αρχικός επιστημονικός διάλογος, που θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε μια περισσότερο εμπεριστατωμένη κι ανοιχτή συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας. Αποφασίστηκε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα ξεκινήσει για πρώτη φορά 
στην Αλεξανδρούπολη.  

Η προετοιμασία του Συμποσίου  ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015. Η Πρόεδρος και πολλοί 
συνάδελφοί μου μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ήταν πολύ 
υποστηρικτικοί ως προς τη διοργάνωση της επιστημονικής αυτής συνάντησης. Ο Πρύτανης του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητής κ. Αθανάσιος Καραμπίνης, από την αρχή 
στήριξε θερμά την προσπάθεια αυτή, θεωρώντας πως το ΔΠΘ μπορούσε να παίξει έναν 
σημαντικό ρόλο στο καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα αυτό ζήτημα, με στόχο να 
αναπτυχθεί ένας αρχικός διάλογος γύρω από το ζήτημα της διδασκαλίας, της ενεργού και 
κριτικής μάθησης, και εν γένει της παιδαγωγικής προσέγγισης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

Στις 9-11 Σεπτεμβρίου του 2016 υλοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το Συμπόσιο με θέμα: 
«Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
μια terra incognita?». Η διοργάνωση έγινε από το Εργαστήριο Διδακτικών κι Επαγγελματικών 
Δεξιοτήτων των Βιοεπιστημόνων, το οποίο διευθύνω στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & 
Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το Συμπόσιο υλοποιήθηκε με 
χρηματοδότηση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και την Εταιρία Αξιοποίησης 
και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι πληροφορίες που 
αφορούν στη διοργάνωση αυτή υπάρχουν αναρτημένες στο http://panepistimiaki-
paidagogiki.gr/, μια ιστοσελίδα που δημιούργησε και υποστηρίζει τεχνικά ο πολύτιμος σε όλη 
αυτήν την προσπάθεια  συνεργάτης μου, Χρήστος Καλτσίδης. Οι εργασίες του Συμποσίου 
κράτησαν τρεις μέρες, ήταν μακρές κι επίπονες, αλλά όλοι συμετείχαν με ενθουσιασμό και 
κατέθεσαν ουσιαστικούς προβληματισμους, εμπεριστατωμένες απόψεις και ποικίλες οπτικές 
για το θέμα. Με την υποστήριξη της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του 

                                                 
2 το 2014 στο επιστημονικό περιοδικό Eκπ@ιδευτικός κύκλος, 2(1), 9-48, βλ:  http://www.educircle.gr 

3 βλ στα Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα : Καινοτόμες Εφαρμογές στη 
Διδακτική Πράξη, που διοργανώθηκε στη Δράμα στις  27-29 Νοεμβρίου 2015 από τον Επιστημονικό και Πολιτιστικό σύλλογο 
eκπ@ιδευτικός κύκλος.   

 

http://panepistimiaki-paidagogiki.gr/
http://panepistimiaki-paidagogiki.gr/
http://www.educircle.gr/
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Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τον 
βιότοπο στο Δέλτα του ποταμού Έβρου και να ξεναγηθούν στο μοναδικό τοπίο του από 
εξειδικευμένους επιστήμονες του Φορέα Διαχείρισης, αλλά και να απολαύσουν τοπικές 
γεύσεις δίπλα στο κύμα!   

Το Συμπόσιο, σύμφωνα με τις γνώμες των συμμετεχόντων, υπήρξε μια ιδιαιτέρως αξιόλογη κι 
επιτυχημένη πρώτη προσέγγιση, που έδωσε την ευκαιρία να κατατεθούν οι σκέψεις, οι 
απόψεις  και ορισμένα πρώτα ερευνητικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στις εισηγήσεις που 
συγκεντρώθηκαν στον παρόντα τόμο. Κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα πτυχών, που άπτονται της 
προβληματικής σχετικά με την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική στον ευρωπαϊκό και ελληνικό 
ακαδημαϊκό χώρο, καθώς και του ρόλου του Πανεπιστημιακού δασκάλου. Ωστόσο, 
επισημαίνεται ότι  η μέχρι σήμερα έρευνα στην Ελλάδα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και υπάρχει 
η ανάγκη για διοργάνωση ενός ανοιχτού Συνεδρίου, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
Πανεπιστημιακοί  δάσκαλοι θα μπορούν να συνεισφέρουν με τις εμπειρίες και απόψεις τους. 
Τέλος, αναδύονται ενδιαφέρουσες προτάσεις για την ίδρυση δομών υποστήριξης του 
διδακτικού έργου στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και ΤΕΙ της χώρας.  

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη 
διοργάνωση του Συμποσίου. Τον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, τον Καθηγητή 
Αθανάσιο Καραμπίνη, που με την αμέριστη στήριξη που μας πρόσφερε, υλοποιήσαμε την 
τριήμερη αυτή επιστημονική συνάντηση. Τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, 
Καθηγητή Πλουμή Πασαδάκη για την θετική του στάση και την Πρόεδρο του Τμήματος 
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Αναπλ. Καθηγήτρια Μαριρένα Γρηγορίου, που είναι πάντα 
αρωγός στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και με γνήσιο ενδιαφέρον κι ευαισθησία συμμετέχει 
σε κάθε  προσπάθεια και πρωτοβουλία. Τον Αναπλ. Προέδρου στο Τμήμα ΜΒΓ Καθηγητή 
Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλο και όλους τους πολύ αγαπητούς συναδέλφους από διάφορα 
Τμήματα του ΔΠΘ που συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του Συμποσίου. Τον στενό συνεργάτη 
μου, υπ. διδάκτορα ΔΠΘ Χρήστο Καλτσίδη, που δούλεψε άοκνα κι αποτελεσματικά για να 
ολοκληρωθούν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούσαν στο σύνθετο έργο της διοργάνωσης. Τον 
Νίκο Σηφάκι, Αναπλ. Καθηγητή ΕΑΠ που επιμελήθηκε τη μετάφραση στα αγγλικά του βασικού 
κειμένου, το οποίο προέκυψε από τις εργασίες του Συμποσίου.  Τον Πρόεδρο και τα στελέχη 
των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης 
Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που με θετική στάση εργάστηκαν για να 
ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την οικονομική στήριξη της διοργάνωσης του 
Συμποσίου. Την εταιρεία ‘Τρίαινα’ και ιδιαιτέρως την κ. Άννα Λάμπρου, που συνέβαλε  στην 
επιτυχία του Συμποσίου, όπως και το ξενοδοχείο Thraki Palace -και ειδικά την κ. Χριστίνα 
Ρουσσίδου- που πρόσφερε εξαιρετική φιλοξενία στους χώρους του.  

Κυρίως, όμως, ευχαριστώ τους εκλεκτούς Πανεπιστημιακούς Δασκάλους που ήρθαν στην 
Αλεξανδρούπολη, εργάστηκαν επίπονα για τρεις μέρες καταθέτοντας το ενδιαφέρον, τις 
αξιόλογες επιστημονικές θεωρητικές οριοθετήσεις, σκέψεις και προτάσεις τους, την 
προβληματική και την εξειδικευσή τους για την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική, όπως 
αποτυπώνονται στα κείμενα που ακολουθούν!  
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Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Πρωτοβουλία ενός Δικτύου Καθηγητών 

 
Κείμενο προβληματικής και πορισμάτων  που προέκυψαν από τις εργασίες του Συμποσίου για 

την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική  

 

Εισαγωγή  

Ο ρόλος των Καθηγητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσδιορίζεται ως πολύ 
σημαντικός σε κείμενα αποτύπωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όλοι συμφωνούν ότι 
προκειμένου να επιτύχει την αποστολή του, το Πανεπιστήμιο πρέπει να διαθέτει 
ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλού επιπέδου, ερευνητές αιχμής και, ταυτόχρονα, 
εμπνευσμένους δασκάλους, καθώς η  εκπαιδευτική τους επάρκεια αποτελεί σημαντική 
προϋπόθεση και παράμετρο για τη διασφάλιση παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης.  

Εντούτοις, στην ακαδημαϊκή κοινότητα φαίνεται να  επικρατεί σχεδόν ομόφωνα η άποψη 
(Mclnnis, 2003) ότι τα ζητήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας είναι 
δευτερευούσης σημασίας, και η συζήτηση γύρω από θέματα διδακτικής επάρκειας του 
ακαδημαϊκού προσωπικού των Πανεπιστημίων εστιάζεται, κυρίως, γύρω από το ζήτημα του 
άνισου κύρους της διδασκαλίας σε σχέση με την έρευνα, όπως αποτυπώνεται στις 
διαδικασίες προαγωγής και εξέλιξης των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Πράγματι, 
η ερευνητική δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά προσδίδουν 
γόητρο, τίτλους και οικονομικούς πόρους, ενώ το διδακτικό έργο και η ποιότητά του όχι 
μόνον δεν αξιολογείται, αλλά συχνά, θεωρείται «αναγκαίο κακό» της ακαδημαϊκής 
σταδιοδρομίας. Για το ζήτημα αυτό οι Γουγουλάκης και Οικονόμου, (2014: 11-12) 
σημειώνουν:  

Παραδόξως στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας μας επικρατεί η άποψη ότι η 
διδακτική επάρκεια αποτελεί παρεπόμενο της θεωρητικής και ερευνητικής 
κατάρτισης του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Ως εκ τούτου η 
παιδαγωγική κατάρτιση των μελών ΔΕΠ δεν συνιστά πεδίο θεωρητικού 
προβληματισμού και πρακτικής εξάσκησης, γεγονός που εν πολλοίς οφείλεται 
στην αυθεντία της παράδοσης, που απορρέει από την εποχή όπου τα 
Πανεπιστήμια ήταν εστίες αναπαραγωγής των προνομίων και της εξουσίας της 
εκάστοτε οικονομικής και πνευματικής ελίτ. 

Σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης  (European 
Commission, 2011) σημειώνεται πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ευέλικτες και καινοτόμες 
προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα  της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η  Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει ότι η 
ποιότητα της διδασκαλίας αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Τονίζεται ότι τόσο η έρευνα όσο και η διδασκαλία θα πρέπει να υποστηρίζονται, ωστόσο, η 
διδασκαλία είναι εκείνη που κατά κύριο λόγο επηρεάζει τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, 
ενισχύει την απασχολησιμότητα των αποφοίτων και προβάλλει τα ευρωπαϊκά ιδρύματα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Επί του παρόντος, λίγες μόνο χώρες 
διαθέτουν στρατηγικές για την προώθηση της ποιότητας της διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού σε 
παιδαγωγικές δεξιότητες.  
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Ο προβληματισμός για τη σημασία της αναβάθμισης της Πανεπιστημιακής διδασκαλίας 
οδήγησε τα θεσμικά όργανα των κέντρων εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ σε συστάσεις, 
προσβλέποντας στην αναβάθμιση του κύρους της διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή συγκρότησε το 2013 μια 
Ομάδα Υψηλού Επιπέδου (ΟΥΕ)4 για τον εκσυγχρονισμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Η 
ΟΥΕ διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, ότι πολλά Πανεπιστήμια δίνουν λιγότερη έμφαση στην 
διδασκαλία σε σχέση με την έρευνα, παρά το γεγονός ότι και οι δύο αποτελούν θεμελιώδεις 
αποστολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έτσι, υπέβαλε συγκεκριμένες κατευθυντήριες 
προτάσεις στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής στα ιδρύματα Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης κάθε χώρας-μέλους σχετικά με τον τρόπο προώθησης της ποιότητας στη 
διδασκαλία και στη μάθηση5. Η μελέτη αυτή της ΟΥΕ έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι 
σηματοδοτεί μια στροφή από την έρευνα στη διδασκαλία, και επισημαίνει ότι η υπερβολική 
εστίαση στην έρευνα επισκιάζει τη διδασκαλία, που κινδυνεύει να θεωρηθεί κάτι το 
δεδομένο, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται. Με τη μελέτη αυτή 
ανοίγει η συζήτηση για την αναγνώριση της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής ως κεντρικής 
σημασίας για την ποιότητα της παρεχόμενης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καθώς η ΟΥΕ 
θεωρεί τη διδασκαλία εξίσου σημαντική με την έρευνα, και την τοποθετεί στο επίκεντρο της 
συζήτησης για την ποιοτική βελτίωση της μάθησης, υπογραμμίζοντας ότι «[η] βασική 
πρόκληση για τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε γενικές γραμμές, είναι η εκτενής 
επαγγελματοποίηση του διδακτικού της προσωπικού ως δασκάλων» 6. Στην έκθεσή της η ΟΥΕ 
αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει συναίνεση γύρω από έναν ενιαίο ορισμό της ποιότητας στη 
διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και οι δύο συνιστούν σύνθετες δραστηριότητες που 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις μεταβλητές παραμέτρους του κάθε φορά 
εκπαιδευτικού πλαισίου, όπως το γνωστικό αντικείμενο, τους φοιτητές, τη μέθοδο 
διδασκαλίας, την υλικοτεχνική υποδομή. Παρά τη διαπίστωση αυτή, η ΟΥΕ υποστηρίζει ότι 
υπάρχουν παράγοντες που ευνοούν την καλή διδασκαλία και μάθηση, ανεξαρτήτως του 
αντικειμένου και του πλαισίου. Ήδη από την παρουσίαση των κατευθυντηρίων αρχών της 
Ομάδας για τον εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης, δίνεται το στίγμα των δράσεων 
και προϋποθέσεων που προωθούν και διασφαλίζουν την ποιότητα στη διδασκαλία και τη 
μάθηση, όπως για παράδειγμα ότι:  

- αποτελεί βασική ευθύνη των θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου να διασφαλίσουν ότι 
τα ακαδημαϊκά στελέχη τους δεν είναι μόνον καλά εκπαιδευμένα σε ένα συγκεκριμένο 
ακαδημαϊκό αντικείμενο, αλλά έχουν πιστοποιηθεί, επίσης, και ως επαγγελματίες 
εκπαιδευτικοί,  

- αυτή η ευθύνη εκτείνεται στην εξασφάλιση νέων στελεχών που ή διαθέτουν διδακτική 
εμπειρία κατά την είσοδό τους στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ή έχουν πρόσβαση σε 
αξιόπιστα μαθήματα παιδαγωγικής/ διδακτικής κατάρτισης κατά τα πρώτα χρόνια της,  

                                                 
4 Από την Ελλάδα συμμετείχε ο Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης 
5 Τα αποτελέσματα της Ομάδας αυτής αποτυπώνονται στην μελέτη: «High Level Group on the Modernisation of Higher education» 
(Ιούνιος 2013). Στο: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-554_el.htm. Η έκθεση με τίτλο Improving the quality of teaching 
and learning in Europe’s higher education institutions δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο: http://ec.europa.eu/education/higher-
education/doc/modernisation_en.pdf/ 
6 βλ. Έκθεση της ΟΥΕ, 2013, σελ 12.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-554_el.htm
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf/
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf/
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- η ευθύνη επεκτείνεται και στην παροχή ευκαιριών για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξή 
τους ως επαγγελματιών δασκάλων και όχι απλά στην εξειδίκευσή τους μόνο σε ένα 
ακαδημαϊκό γνωστικό αντικείμενο7.  

 

Πώς ορίζεται η Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική 

Η Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική είναι ένα νέο πεδίο θεωρίας και πράξης, έρευνας και 
εφαρμογής της. Επικεντρώνεται στην «επαγγελματική» κατάρτιση των Πανεπιστημιακών 
δασκάλων σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής μεθοδολογίας. Ο όρος Πανεπιστημιακή 
Παιδαγωγική παραπέμπει στην ακαδημαϊκή διάσταση της έννοιας της Παιδαγωγικής, για να 
χαρακτηρίσει αφενός διάφορες επιστημονικές θεωρίες και μελέτες, που αφορούν 
διαδικασίες επηρεασμού και μόρφωσης σε επίπεδο ατόμου, ομάδας, κοινότητας και 
κοινωνίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, και αφετέρου συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές 
και προσεγγίσεις των διδασκόντων κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση 
των μαθησιακών διαδικασιών που ενεργοποιούν στο πλαίσιο της επαγγελματικής 
αποστολής τους, όπως σημειώνουν οι Γουγουλάκης και Οικονόμου (2014). Στη μελέτη τους, 
ειδικότερα, διαπιστώνουν την αναγκαιότητα παιδαγωγικής κατάρτισης τόσο του μόνιμου 
διδακτικού προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας όσο και των 
συνεργατών του (υποψήφιοι διδάκτορες, επιστημονικοί συνεργάτες και όλοι όσοι 
συνεπικουρούν στο διδακτικό έργο των Πανεπιστημίων).  

Στην ίδια προβληματική κινήθηκαν, στη συνέχεια, και οι Κεδράκα και Δημάση (2015), που 
αναφέρονται στη σημασία της Πανεπιστημιακής διδασκαλίας, όχι μόνο για την προσωπική 
και επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών ενός Πανεπιστημίου, αλλά και για τη 
διαμόρφωση των συνθηκών ανάπτυξης της κοινωνίας στην οποία αυτό λειτουργεί. Οι ίδιες 
σημειώνουν ότι σήμερα στην Ελλάδα τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ δεν ενημερώνονται σε 
θέματα σχετικά με διδακτικές μεθόδους, είτε γιατί δεν διαθέτουν ανάλογα κίνητρα, είτε 
γιατί θεωρούν πιο σημαντικό για την εξέλιξη και την επαγγελματική σταδιοδρομία τους να 
επικεντρωθούν στην έρευνα.  

Πρακτικά, η Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική απαντά στο ερώτημα: Τι είδους γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες χρειάζεται ο πανεπιστημιακός δάσκαλος ώστε να βοηθήσει 
αποτελεσματικά τους φοιτητές να μάθουν και να καλλιεργηθούν; Προφανώς, ο 
Πανεπιστημιακός δάσκαλος πρέπει να διαθέτει επαγγελματικά εφόδια που αφορούν τις 
επιστημονικές γνώσεις της ειδικότητάς του, καθώς και τα θεωρητικά/επιστημολογικά 
μοντέλα και τα εννοιολογικά εργαλεία ανάλυσης. Είναι απαραίτητα  για να μελετήσει τα 
φαινόμενα του ερευνητικού πεδίου του, να είναι ικανός να σχεδιάσει και να «τρέξει» 
πειράματα, να συλλέξει και να αναλύσει δεδομένα, να περιγράψει, να κατανοήσει και να 
εξηγήσει φαινόμενα. Είναι, όμως, εξίσου σημαντικό να μπορεί ο πανεπιστημιακός 
δάσκαλος, λειτουργώντας ως «μηχανικός της εκπαίδευσης», αφενός να κατανοεί σε βάθος 
τις πολυδιάστατες διαδικασίες μάθησης (Κόκκος, 2016), και αφετέρου, να μπορεί να 
σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τα μαθήματά του με τρόπο που να αποτελούν βιώματα 
μύησης των φοιτητών στην επιστήμη του (Γουγουλάκης & Οικονόμου, 2016).  

Η συζήτηση που ανοίγει θα μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: Ποιες ικανότητες 
θα έπρεπε να έχει ο Πανεπιστημιακός δάσκαλος, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 

                                                 
7 Βλ. ό.π., σελ 15 



Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra incognita;  
Αλεξανδρούπολη,  9-11 Σεπτεμβρίου 2016 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής  
Εργαστήριο Διδακτικών &  Επαγγελματικών Δεξιοτήτων των Βιοεπιστημόνων  

 

13 

της κοινωνίας, που τον θέλει σύμβουλο και μέντορα του φοιτητή, στη προσπάθειά του να 
κατακτήσει τη γνώση; Και αν αυτές, με κάποιον τρόπο, εντοπισθούν, τι είδους εκπαίδευση 
και άσκηση απαιτείται και πώς αυτή μπορεί να πιστοποιηθεί στην Ανώτατη Εκπαίδευση; 
Αναδύονται, επίσης, ερωτήματα που οφείλει να θέτει ο ακαδημαϊκός δάσκαλος στον εαυτό 
του, όπως: Πώς χειρίζομαι τη διδασκαλία μου; Ποιες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές 
χρησιμοποιώ όταν διδάσκω; Είναι αποτελεσματικές οι διδακτικές προσεγγίσεις μου; Τι 
μπορώ να κάνω για να βελτιώσω τη διδασκαλία μου;  Ποιος μπορεί να με στηρίξει;  

 

Ένα πρώτο βήμα: Το Συμπόσιο στην Αλεξανδρούπολη  

Στις 9-11 Σεπτεμβρίου 2016 στην Αλεξανδρούπολη διοργανώθηκε Συμπόσιο  με θέμα: 
«Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μια terra incognita;».  Ο στόχος ήταν να αναπτυχθεί ένας αρχικός διάλογος και 
μια προβληματική για το ζήτημα της διδασκαλίας, της κριτικής μάθησης και εν γένει της 
παιδαγωγικής προσέγγισης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, παρακολουθώντας τις 
ευρωπαϊκές και τις διεθνείς τάσεις κι εξελίξεις στον τομέα της μάθησης και της διδασκαλίας 
στα Πανεπιστήμια. Η πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και σύμφωνη με τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές επιστημονική αυτή συνάντηση δημιούργησε την προσδοκία της 
συνέχειας στην διεξαγωγή ενός ανοικτού διαλόγου, που θα απευθύνεται στο σύνολο των 
Πανεπιστημιακών δασκάλων. Τη διοργάνωση ανέλαβε το  Εργαστήριο Διδακτικών &  
Επαγγελματικών Δεξιοτήτων των Βιοεπιστημόνων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & 
Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Στο Συμπόσιο πήραν μέρος εξειδικευμένοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί από Πανεπιστήμια της 
Ελλάδας και των εξωτερικού, ως εμπειρογνώμονες σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
Ενεργού και Μετασχηματίζουσας Μάθησης, Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας, 
καθώς και μέλη ΔΕΠ από άλλα επιστημονικά πεδία, πχ, των Θετικών Επιστημών, Οικονομίας 
κτλ, ώστε  να υπάρξει μια ώσμωση και μια σφαιρικότερη οπτική.  

 

Προτάσεις 

Εκτιμάται ότι το σημαντικότερο στοιχείο που προέκυψε από τις εργασίες του Συμποσίου 
ήταν ότι μέσα από την καινοτόμο αυτή πρωτοβουλία δημιουργήθηκε ένα δίκτυο 
ακαδημαϊκών δασκάλων που, ανοίγοντας προοπτικές για την οριοθέτηση ενός νέου, 
σύγχρονου γνωστικού πεδίου, θα αναπτύξει τη σχετική επιστημονική συζήτηση και θα 
αναδείξει το θέμα αυτό πάνω σε τρεις θεματικούς άξονες: το θεωρητικό υπόβαθρο, το 
θεσμικό πλαίσιο και τις εκπαιδευτικές πολιτικές, καθώς και τις πρακτικές διδακτικές  
προσεγγίσεις.  

Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληματισμού, το δίκτυο των Καθηγητών Πανεπιστημίου  που 
δημιουργήθηκε, πρότεινε την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών προκειμένου να ξεκινήσει 
και να αναπτυχθεί ένας γόνιμος επιστημονικός διάλογος, με σκοπό να ανοίξει και στη χώρα 
μας ο δρόμος ενίσχυσης και βελτίωσης του παρεχόμενου διδακτικού έργου στα 
Πανεπιστήμια. Η διαβούλευση αυτή θα μπορούσε να έχει ως κατάληξη την οριοθέτηση του 
επιστημονικού πεδίου, βασισμένου σε σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη μάθηση 
(ιδιαίτερα σημαντικό ως προς αυτό το ζήτημα θεωρήθηκε το βιβλίο του Knud Illeris: «Ο 
τρόπος που μαθαίνουμε»), την καταγραφή των πολιτικών που ισχύουν σε ευρωπαϊκό και 
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διεθνές επίπεδο, τη συγκέντρωση ερευνών για το θέμα, καθώς και των Καλών Πρακτικών 
που ήδη εφαρμόζονται σε Πανεπιστήμια, την ανάληψη ερευνητικών δράσεων μέσω 
συνεργειών των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με εστίαση στη διδασκαλία και τη 
μάθηση ως διεργασία αλληλεπίδρασης μεταξύ φοιτητών, Καθηγητών και του  περιεχομένου 
της γνώσης.  

Τέλος, πρότεινε  τη δημιουργία κατάλληλων δομών μέσα στα Πανεπιστήμια (Βεργίδης, 
2016) που θα εξασφαλίζουν τη βασική ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση και, στη 
συνέχεια, τη διαρκή επικαιροποίηση και ανάπτυξη της παιδαγωγικής ικανότητας του 
συνόλου των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.  

Συγκεκριμένα, κάθε δομή υποστήριξης της Πανεπιστημιακής διδασκαλίας θα μπορούσε να:  

 ευαισθητοποιήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα σε κάθε Ανώτατο Τριτοβάθμιο Ίδρυμα και 
στο σύνολό της, καθώς και τους αρμόδιους πολιτικούς της εκπαίδευσης,  για την 

  αναγκαιότητα δημιουργίας δομών Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής αρχικής και 
συνεχιζόμενης στήριξης των διδασκόντων στο διδακτικό τους έργο,  

  καλλιέργεια των διδακτικών δεξιοτήτων των Πανεπιστημιακών δασκάλων,  

  ανάπτυξη περιβάλλοντος φοιτητοκεντρικής διδασκαλίας για μαθησιακά 
αποτελέσματα  υψηλής ποιότητας.     

 συμβάλλει στην ποιοτική βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση  αναλαμβάνοντας  πρωτοβουλίες για  

  συνεργασία με ειδικούς σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση  σε όλα τα Πανεπιστήμια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,  

  διενέργεια διεπιστημονικής έρευνας στην Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική  που να  
εστιάζεται στη μάθηση, τη διδασκαλία, τα μαθησιακά περιβάλλοντα, καθώς και τις 
διάφορες επιστημονικές πρακτικές και παραδόσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,  

  διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων με αντικείμενο την Πανεπιστημιακή 
διδασκαλία,  

  δημοσίευση επιστημονικών εργασιών, και  

  σχεδιασμό μαθημάτων/σεμιναρίων για την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση 
των μελών ΔΕΠ.   

 παράσχει συμβουλευτικό έργο στα ΑΕΙ με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική.  
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University Pedagogy: An Initiative of a University Teachers Network 

Main findings diriving from the Symposium on University Pedagogy 

 

Intoduction  

The role of Teachers in Higher Education is identified as very important in official 
documents reflecting European policy. It is commonly accepted that, in order to achieve its 
mission, the University should employ competent academic cohorts, cutting-edge 
researchers, as well as inspired teachers, since their educational competence is an important 
prerequisite for ensuring the provision of high quality education. 

However, it seems that the academic community almost unanimously converges on the view 
that Pedagogy and Teaching Methodology play a vital role (Mclnnis, 2003). The debate on the 
teaching efficiency of the academic cohort of Universities mainly focuses on the unequal 
status of teaching in relation to research, as reflected in the promotion and development 
processes of the University community. Indeed, research activity and publications in scientific 
journals confer prestige, titles and financial resources, whereas educational activity and its 
quality is not only unappreciated, but it is also often perceived as a “necessary trouble” in 
academic careers. As Gourgoulakis and Oikonomou, (2014: 11-12) point out: 

Strangely enough, the prevailing opinion among the academic community of our 
country is that teaching competency is an adjunct of the theoretical and research 
training of Teaching and Research Staff (TRS). Αs a consequence, the pedagogical 
training of TRS members does not constitute a field for theoretical reflection and 
practical training, which is largely due to the authority of tradition, which goes 
back to the time when Universities were breeding grounds for the privileges and 
power of the concurrent economic and intellectual elit. 

A European Commission document titled Redesigning Education (European Commission, 
2011) noted that there is a great need for flexible and innovative approaches and teaching 
methods, in order to improve the quality and effectiveness of Higher Education. The 
European Community acknowledges that the quality of teaching is still a crucial issue in 
Higher Education. The document emphasizes the need to support both research and teaching 
and goes on to point out that teaching is primarily responsible for impacting educational 
outcomes, the employability of graduates and the visibility of European Higher Education 
Institutes worldwide. To date, only a few countries have developed strategies to promote the 
quality of teaching in Higher Education, including the training of teachers in pedagogical 
skills. 

Concern for the need to upgrade University teaching led the EU training policy institutions to 
publish a series of recommendations, hoping to upgrade the prestige of teaching in Higher 
Education. To achieve this, in 2013 the European Commission established a High Level Group 
(HLG)8 for the modernisation of Higher Education. The HLG observed, among other issues,  
that many Universities pay less emphasis on teaching than on research, despite the fact that 
both constitute fundamental goals of Higher Education. For this purpose, the HLG submitted 
specific proposals to the policy makers in Higher Education institutions in each Member State 

                                                 
8 The Greek representative to the HLG was Professor Loukas Tsoukalis 
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on how to promote the quality in teaching and learning9. This study by the HLG is of 
particular importance, because it marks a shift from research to teaching, and points out that 
excessive focus on research overshadows teaching, which runs the risk of being taken for 
granted, with all the negative consequences that this may entail. This study opens the debate 
on the recognition of the major impact of University Pedagogy on the quality of Higher 
Education, since the HLG considers teaching to be as important as academic research, and 
places it at the heart of the debate on improving the quality of learning, pointing out that 
“the essential challenge for the higher education sector, generally speaking, is to 
comprehensively professionalise its teaching ccohort as teachers”10. The HLG report 
recognizes that there is no consensus on a definition of quality in teaching and learning, as 
they are both complex activities that are largely dependent on variable parameters of each 
educational context, such as the different academic disciplines, the students, the teaching 
method, or the infrastructure., The HLG believes that, despite this situation, there are 
common-core factors that are conducive to good teaching and learning, regardless of the 
object and the frame. This is clear from the presentation of the Group’s mission for the 
modernization of Higher Education, as they have set the tone for the actions and conditions 
that promote and ensure the quality of teaching and learning as follows:  

 it is a key responsibility of institutions to ensure their academic cohorts are well trained 
and qualified as professional teachers and not just qualified in a particular academic 
subject;, 

 this responsibility extends to ensuring that new staff have a teaching qualification or 
equivalent on entry or have access to credible teacher training courses in the early years 
of their career;, 

 this responsibility extends to providing opportunities for continuous professional career 
development as a professional teacher and not just as a subject/discipline specific 
academic.11 

 

What is University Pedagogy 

University Pedagogy is a new field of theory and practice, research and implementation. It 
focuses on University teachers’ ‘professional’ training in pedagogy and teaching 
methodology. The term University Pedagogy refers to the academic dimension of the 
concept of Pedagogy. On the one hand, it integrates various scientific theories and studies 
that concern educational processes that impact individuals, groups, communities and 
societies in different settings. On the other hand, it features specific teaching practices and 
teacher approaches in the design, implementation and evaluation of learning processes that 
teachers activate as part of their professional mission, as stated by Gourgoulakis and 
Ekonomou (2014). In their study they underline the need for pedagogical training of both the 
permanent teaching cohorts of Higher Education in our country and their associates (Ph.D. 
candidates, scientific collaborators and all those involved in teaching at Universities).  

                                                 
9 The results of this group are reflected in the study titled High Level Group on the Modernization of Higher Education (June 2013—in 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-554_el.htm). The report entitled Improving the quality of teaching and learning in 
Europe’s higher education institutions is available on http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf/. 
10 HLG report, 2013, p. 12. 
11 Op. cit, p. 15 
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The same reasoning is reflected in Kedraka and Dimasi (2015), who refer to the importance 
of University teaching not only for the personal and professional development of University 
students, but also in the formation of the conditions for development of the society in which 
Universities function.  They also note that, today in Greece, most University faculty members 
are not literate in issues related to teaching methods, either because they lack such 
incentives, or because they believe that focusing on research is more important for their own 
development and professional career. 

Practically, University Pedagogy responds to the following question: what kind of knowledge, 
skills and abilities does a University teacher need to help students learn effectively and to 
contribute to their overall academic achievement? It goes without saying that a University 
teacher should be equipped with the professional qualifications that are conducive to the 
scientific knowledge-base of his/her chosen specialty, as well as with the necessary and 
relevant theoretical/epistemological models and conceptual analysis instruments. These 
elements are crucial for the study of his/her research field, his/her ability to design and to 
conduct experiments, to collect and analyze data, to describe, understand and explain 
phenomena. But it is equally important for a University lecturer to act as an ‘Engineer of 
Education’ to have a deep comprehension of the multidimensional learning processes 
(Kokkos, 2016), and at the same time, to be able to plan and carry out his/her University 
instruction in ways that are mediated to students in the form of initiation experiences for the  
particular scientific field (Gourgoulakis & Ekonomou, 2016). 

The discussion that commences could answer questions of the following nature: What skills 
should a University teacher have in order to meet society’s expectations of him/her 
functioning as counselor and mentor of students in their pursue of knowledge? Αnd if these 
skills can, in some way, be identified, what kind of training and practice is required and how 
can it be certified in Higher Education? Further questions arise that the academic teacher 
should also ask himself/herself, such as: How do I handle my teaching? Which teaching 
methods and techniques do I use when I teach? Are my teaching approaches effective? What 
can I do to improve my teaching? Who can support me? 

 

A first step: The Symposium in Alexandroupolis 

On 9th-11th September 2016 a Symposium was held in Alexandroupolis on the topic: 
“University Pedagogy: Education and teaching in Higher Education, a terra incognita?”.  Τhe 
objective was to trigger an initial dialogue on and concern about teaching, critical learning 
and education in Higher Education, as a response to the European and international trends 
and developments in the field of learning and teaching at Universities. This scientific 
meeting, which was both innovative for Greek standards and in accordance with the 
European specifications, created an expectation of continuity in conducting an open dialogue 
that is intended for all University teachers. The event was held by the Laboratory of Teaching 
& Professional Skills of Bioscientists of the Department of Molecular Biology & Genetics of 
the Democritus University of Thrace. 

Participants included skilled scientists, academics from Universities in Greece and abroad 
who were experts in Adult Education, Active and Transformative Learning, Pedagogy and 
Didactics, as well as faculty from other disciplines, e.g. Sciences, Economics, etc., to ensure 
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an osmosis and a more holistic perspective. The conclusions of that creative three-day event 
are published in the Symposium Proceedings, where the first scientific delineations, thoughts 
and suggestions are reflected. For more information, see http://panepistimiaki-
paidagogiki.gr/.  

 

Recommendations 

It is estimated that the most important element that emerged from the Symposium was that, 
through this innovative enterprise, a network of academic teachers was developed. The 
network is expected to open up prospects for the launching of a new, modern scientific field, 
and will develop the relevant scientific debate along the following three thematic axes: (a) 
theoretical background, (b) institutional framework and policies, as well as (c) practical 
teaching approaches. 

In this framework, the newly established network of University Professors put forward the 
initiative of kicking off and developing a fruitful scientific debate, in order to pave the way in 
our country for the strengthening and improvement of teaching provided in Universities. This 
consultation is intended to result in the delineation of the scientific field, based on modern 
theoretical approaches about learning (in this regard, Knud Illeris’ How  we learn was 
perceived as especially relevant), the appreciation of current policies at European and 
international levels, the collection of research on the subject, as well as of Good Practices 
already in place at different Universities, the development of original research activities, 
through synergies between members of the academic community that focus on teaching and 
learning as an interactive process between students, professors and the discipline-specific 
know-how. 

Finally, the network put forward the creation of appropriate structures within Universities 
(Vergidis, 2016) that will ensure the basic psycho-educational and pedagogical training and, 
subsequently, the continuous updating and development of the pedagogical competence of 
all members of the academic community. 

Specifically, a supporting structure of each University could: 

 raise awareness of the academic community in each institution and in the broader 
community, as well as in educational policy makers, about 

  the need for the development of University Pedagogy infrastructures for the 
initial and continuous support of University teachers in their teaching,  

  the importance of fostering teaching skills of University teachers, and  

  the significant contribution of student-centered teaching in high quality learning 
results. 

 contribute to the quality of teaching and learning in Higher Education by  

  pursuing initiatives in cooperation with experts on teaching and learning in 
Higher Education in all Universities at a national and international level,  

http://panepistimiaki-paidagogiki.gr/
http://panepistimiaki-paidagogiki.gr/
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  conducting interdisciplinary research in University Pedagogy that focuses on 
learning, teaching, learning environments, and the various scientific practices and 
traditions in Higher Education, 

  organising scientific conferences on University Pedagogy, 

  publishing scientific papers, and 

  designing courses/seminars for the pedagogical and didactic training of University 
faculty members.  
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