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Πεξέιεςε 

ην θείκελν απηφ παξνπζηάδνληαη ηα πεπξαγκέλα ηεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο κε ζέκα «Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: 
θέςεηο, Πξνηάζεηο, Αλαζηνραζκνί» απφ ηνπο ηξεηο εηζεγεηέο θαη ηνλ ζπληνληζηή ηεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
πιαίζην ηνπ 2νπ Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο: «Γηδαθηηθέο Σάζεηο θαη Πξνθιήζεηο ζηα 
χγρξνλα Πεξηβάιινληα Μάζεζεο». Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ελεξγεηηθή-βησκαηηθή εκπινθή φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 
αθνινπζήζεθε δηαδηθαζία πνπ έρεη ζηνηρεία ελφο Inverse Science Cafe. Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ θιεζεί λα ζηείινπλ απφ πξηλ 
ζχληνκα ζρφιηα θαη εξσηήκαηα γηα ην ζέκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο. Σα ζρφιηα απηά ζπλειέγεζαλ, 
θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ ακέζσο κεηά απφ ηηο πξνβιεπφκελεο εηζεγήζεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 

ιεπηνκεξέζηεξα ζην παξφλ θείκελν κε ηνπο αθφινπζνπο ηίηινπο: «Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Ηρλειαηψληαο ηε 
δηδαζθαιία ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε», «Ζ Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή ζηελ πξάμε: επηζηεκνινγηθή θαη δηδαθηηθή 
πξνζέγγηζε» θαη «H Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή ζηελ Διιάδα: επξήκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ». ηε ζπλέρεηα, νη 
ζχλεδξνη ζπκκεηείραλ ζε αλνηρηή ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα εξσηήκαηα πνπ είραλ ζέζεη πξηλ, αιιά θαη κεηά ηηο εηζεγήζεηο ησλ 
νκηιεηψλ. Ζ ζπγθέληξσζε θαη αλαζθφπεζε φισλ ησλ ζθέςεσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζπγθιίλνπλ ζην 
ζπκπέξαζκα φηη ε Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξφ κέζν αλαβάζκηζεο ηεο Διιεληθήο 
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη: α) ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα επελδχνπλ ζηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ 
παηδαγσγηθψλ πξνζφλησλ ηνχ πξνζσπηθνχ ηνπο, θαη β) νη παλεπηζηεκηαθνί θαζεγεηέο έρνπλ ηε βνχιεζε θαη ηα απαξαίηεηα 
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Abstract  

This paper presents the round table speeches and discussions on the theme "University Pedagogy: Thoughts, Proposals, 
Reflections", at the 2nd International Workshop on Applied Didactics: "Teaching Trends and Challenges in Contemporary 
Learning Environments". In order to achieve the active and experiential engagement of all participants, a process inspired by 
The Science Café movement has been applied. Participants were invited to send short comments and questions regarding the 

issue of University Pedagogy/Teaching and learning in Higher Education. These comments were collected, categorized and 
discussed immediately after the predetermined speeches, which are presented extensively herein with the following titles: 
"University Pedagogy: Tracing Teaching in Higher Education", "University Pedagogy in Practice: An Epistemological and 
Didactical Approach" and "University Pedagogy in Greece: findings of empirical research". The participants then 
participated in an open discussion based on the questions they had asked before, but also after the prepared lectures. The 
review of all the contributions during the conversation and the submitted proposals conclude that University Pedagogy can be 
a powerful means of enhancing the quality of Greek Higher Education, provided that: a) university institutions invest in the 
continuous improvement of the teaching skills of their staff, and (b) university professors have incentives and the readiness to 
engage in teaching and learning based on a scientific ground and well-tried methods. 

Keywords:University Pedagogy/Teaching and Learning in Higher Education, active learning, reflection, experiential 

learning 

1. Δηζαγσγά 

Δίρε ελεκεξσζεί απφ ηε Γξακκαηεία φηη, ζχκθσλα κε ην λφκν, νη θνηηεηέο απφ απηφ ην κάζεκα ζα 
δηακφξθσλαλ θαη ζα δηαηχπσλαλ άπνςε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Σν ζεψξεζε σο επράξηζηε 
πξφθιεζε. ην εμσηεξηθφ ειάρηζηα είρε αζρνιεζεί κε ηελ εθπαίδεπζε, ζθφξπηεο δηαιέμεηο απφ εδψ θαη απφ εθεί 
ρσξίο ζπλέρεηα·έβαιε ινηπφλ ηα δπλαηά ηνπ λα είλαη ζαθήο θαη δηαζθεδαζηηθφο. (…)  

Ακήραλνο ν πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο, ςέιιηζε φηη νη θνηηεηέο ελδερνκέλσο λα κελ ελεκεξψζεθαλ εγθαίξσο γηα 
ηε δηάιεμε. Καη πσο λα ελεκεξσζνχλ, αθνχ είραλ θιείζεη ην παλεπηζηήκην κε θαηάιεςε ηηο ηειεπηαίεο 
δεθαπέληε εκέξεο; Απηφ θαλείο δελ ην είπε. Καη λα ην έιεγε φκσο ζα ήηαλ ε κηζή αιήζεηα. Ζ άιιε κηζή ήηαλ φηη 
νη θνηηεηέο ζπαλίσο παηνχζαλ ζ‘ απηέο ηηο δηαιέμεηο ησλ ππνςεθίσλ θαζεγεηψλ ηνπο.(…) 

Δίζηε λένο, θχξηε θαζεγεηά, θαη κάιινλ δελ έρεηε θαηαιάβεη κεξηθά πξάγκαηα. Ζ Παηδεία ζηελ Διιάδα είλαη 
δσξεάλ, εληάμεη, (...) Βαζηθά, ην βηβιίν είλαη έλα, απηφ πνπ είζηε ππνρξεσκέλνο λα δηδάμεηε, εληάμεη, θαη εκείο 
λα δψζνπκε εμεηάζεηο. Ζ δσξεάλ Παηδεία θεξδήζεθε κε ηνπο αγψλεο ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο, πνπ δελ ζα 
πηζσγπξίζεη νχηε έλα βήκα. Σα βηβιία είλαη δσξεάλ, εληάμεη, φια ηα άιια είλαη χπνπηεο πξνζπάζεηεο ηεο 

αληίδξαζεο.174 

Σν δηδαθηηθφ, φπσο θαη θάζε άιιν έξγν ησλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ππφθεηηαη, ζχκθσλα κε ηνλΝφκν 
3374/2005, ζε δηαξθή αμηνιφγεζε -εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή-ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη θαη λα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηεο 
έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο175. 

Δηδηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη νξηζκέλα 
αλαγλσξηζκέλα θξηηήξηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο αλψηαηεο παηδείαο θαη ζπκπιένπλ 
κε δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, εκπεηξίεο θαη πξαθηηθέο. Σα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ εθθξάδνληαη 
κε ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ζηελα) απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, β) ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, γ) ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, δ) ηα 
εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα, ηα κέζα θαη ηηο ππνδνκέο, ε) ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζη) ηελ αλαινγία θαη ηε 
ζπλεξγαζία κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, δ) ην επίπεδν θαη ηελ επηθαηξφηεηα ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ, ε) ηε 
ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηε δηδαζθαιία θαη ζ) ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ ή 
ζπνπδαζηψλ. 

                                                             
174 Απνζπάζκαηα απφ ην κπζηζηφξεκα «ηε λχρηα πνπ αγθάιηαζε ην Ginkgobiloba» ηνπ Γηάλλε Μαλέηα (Δθδφζεηο Αηψξα, 

2017). 

175Πεγή: www.adip.gr 
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Σα αλσηέξσ θξηηήξηα θαη δείθηεο ηεο αμηνιφγεζεο ζπκπιεξψλνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ, κε βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο 
θαη ηα πξφηππα πνπ εθδίδεη ε Αξρή Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο (Α.ΓΗ.Π.). Ζ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε 

ησλ θξηηεξίσλ θαη δεηθηψλ πινπνηείηαη, θπξίσο, κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη αλψλπκα θαη 
εζεινληηθά απφ ηνπο θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο, δίρσο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ 
ππφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Οκάδαο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΟΜ.Δ.Α.) ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο(Νφκνο 
3374/2005, άξζξν 5). 

Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, κέζα απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε 
Δθπαίδεπζε, φηη ε δηαξθήο αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ απνηειεί 
πξνυπφζεζε ηεο πνηνηηθήο βειηίσζεο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Γελ γλσξίδνπκε, φκσο, αλ, ζε πνην βαζκφ θαη κέζα 
απφ πνηεο δηεξγαζίεο εθαξκφδνληαη ζηα Διιεληθά Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΑΔΗ) νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ αλαθνξηθά 

κε ην δηδαθηηθφ έξγν θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ κειψλ ηνπ Γηδαθηηθνχ-Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ 
(Γ.Δ.Π.).Μπνξνχκε βάζηκα λα ηζρπξηζηνχκε φηη ππάξρεη έιιεηςε αμηφινγεο εκπεηξηθήο έξεπλαο επί ηνπ ζέκαηνο, ίζσο 
ιφγσκηαο επξέσο δηαδεδνκέλεο, αιιά επηζηεκνληθά αδφθηκεο ,αληίιεςεο ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηεο ρψξαο καο, φηη ε 
δηδαθηηθή επάξθεηα απνηειεί παξεπφκελν ηεο ζεσξεηηθήο θαη εξεπλεηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ 
Πξνζσπηθνχ. Χο εθ ηνχηνπ ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ κειψλ ΓΔΠ δελ ζπληζηά αθφκε πεδίν ζνβαξνχ ζεσξεηηθνχ 
αλαζηνραζκνχ θαη πξνζθνξάο επθαηξηψλ (θαη ππνδνκήο)γηα ηε δηαξθή επαγγεικαηηθή βειηίσζή ηνπο απφ ηα ίδηα ηα ΑΔΗ 
(Γνπγνπιάθεο & Οηθνλφκνπ, 2014). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα εθδειψλεηαη ζηελ Διιάδα κηα νξηζκέλε θηλεηηθφηεηα γχξσ απφ ην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε ηε κνξθή αλαθνηλψζεσλ ζε εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα θαη δεκνζηεχζεσλ ζε εγρψξηα 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (Γνπγνπιάθεο & Οηθνλφκνπ, 2014.Οηθνλφκνπ & Γνπγνπιάθεο, 2016.Κεδξάθα & Ρσηίδε, 
2017.Κεδξάθα & Γεκάζε, 2016.Κεδξάθα, 2016). Ήδε κε πξσηνβνπιία εθιεθηψλ ζπλαδέιθσλ απφ δηάθνξα ηδξχκαηα 
ζπζηάζεθε,ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016, ην πξψην Γίθηπν Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ απνηέιεζε ην 
θπζηθφ επαθφινπζν ηνπ πκπνζίνπ «Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Ζ εθπαίδεπζε θαη δηδαζθαιία ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε, κηα terraincognita;» (Κεδξάθα, επηκ., 2016),πνπ δηνξγάλσζε ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Υσξίο 
ππεξβνιή, ην πκπφζην απνηειεί ζηαζκφ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πξνζθέξνληαο ηελ επθαηξία 
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο παλεπηζηεκηαθνχο δαζθάινπο λα εζηηάζνπλ ζηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ 

ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο ζηα Διιεληθά ΑΔΗ. 

Σν παξφλ θείκελν, ζηεξίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ ζην ζηξνγγπιφ ηξαπέδη ηνπ 2νπ Γηεζλνχο Βησκαηηθνχ 
πλεδξίνπ Δθαξκνζκέλεο Γηδαθηηθήο «Γηδαθηηθέο Σάζεηο θαη Πξνθιήζεηο ζηα χγρξνλα Πεξηβάιινληα Μάζεζεο» θαη ησλ 
ζπδεηήζεσλ, πνπ έιαβαλ ρψξα ζηε ζρεδφλ ηξίσξε δηάξθεηά ηνπ, κε βάζε ηηο εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπλέδξσλ πνπ 
ην παξαθνινχζεζαλ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα ραξαθηεξίδεηαη ελεξγεηηθή-βησκαηηθή θαη 
είρε ηε κνξθή ελφο Scientific Café (Navid & Einsiedel, 2015), ηφζν ζηελ ηππηθή κνξθή ηνπ, φπνπ έλαο ή πεξηζζφηεξνη 
εηδηθνί αλαθέξνληαη ζε έλα ζέκα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο θαη αθνινπζνχλ εξσηήζεηο απφ ην θνηλφ, απαληήζεηο απφ ηνλ εηδηθφ 
(ή ηνπο εηδηθνχο) θαη ζπδήηεζε κε ην θνηλφ κε ηξφπν ραιαξφ θαη ζε έλα άλεην πεξηβάιινλ πνπ δελ ζπκίδεη αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο, φζν θαη ζε κηα κε ηππηθή κνξθή ηνπ (Inverse Scientific Café), φπνπ νη εηδηθνί ζέηνπλ εξσηήζεηο πξνο ην θνηλφ, 
ζπγθεληξψλνληαη νη απαληήζεηο θαη ζρνιηάδνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο(Sparksproject, 2018).Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ δειψζεη 
ηε ζπκκεηνρή ηνπο εθ ησλ πξνηέξσλ ζην πκπφζην, ζηέιλνληαο ζρφιηα, εξσηήκαηα θαη ζχληνκεο απφςεηο γηα ην ζέκα ηεο 
Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο, ιίγεο κέξεο πξηλ. Σα ζρφιηα θαη ηα εξσηήκαηα ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
εηζεγεηέο (ζπγγξαθείο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ), θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ ζηελ νινκέιεηα. Σα πνξίζκαηα 
απηήο ηεο επηθνηλσλίαο ελζσκαηψζεθαλ ζην ηξίην κέξνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνξά ηα επξήκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ γηα ην 
ζέκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο. 

ηε ζπλέρεηα, ινηπφλ, παξνπζηάδνληαη ζπλζεηηθά ηα πεξηερφκελα ησλ ηξηψλ εηζεγήζεσλ ηεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο, ηα 
απνηειέζκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ εξσηεκάησλ θαη 

ηνπνζεηήζεσλ ησλ «ζπλδαηηεκφλσλ» ζπλέδξσλ, θαη, σο θαηαθιείδα έλαο θξηηηθφο θαη αλαζηνραζηηθφο ζρνιηαζκφο, θαζψο 
θαη νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ζηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε. 

2. Παλεπηζηεκηαθά Παηδαγσγηθά: ηρλειαηψληαοηε δηδαζθαιέα ζηελ ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε 

χκθσλα κε ηνπο Coaldrake θαη Stedman (1999) κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ε δηδαζθαιία ήηαλ ε βαζηθφηεξε ιεηηνπξγία 
ησλ Παλεπηζηεκίσλ. κσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα ην γεξκαληθφ κνληέιν έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο θαηέζηεζε ηελ 
έξεπλα πξσηαξρηθφ κέιεκα ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ππνβάζκηζε ηε δηδαζθαιία σο κηα δεπηεξεχνπζα 
δξαζηεξηφηεηα. Χζηφζν, ε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο επαλεμεηάδεηαη θαη επαλαμηνινγείηαη ζπλερψο (Εσληαλφο, 2011).  

Ζ πξνβιεκαηηθή πνπ αθνινπζεί εζηηάδεηαη ζε νξηζκέλα θεληξηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ηεο αλαδπφκελεο 
ζπδήηεζεο πνπ έρεη μεθηλήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα δηεζλψο, αιιά θαη ζηελ Διιάδα, θαη απαζρνινχλ (ή πξέπεη λα 
απαζρνινχλ) ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε:  

  Ση ζεκαίλεη κάζεζε θαη πνηεο ζεσξίεο παξέρνπλ έλα ζηέξεν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελελεξγφ θαη κεηαζρεκαηίδνπζα 
κάζεζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε; 

  Ση είδνπο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ρξεηάδεηαη έλαο Καζεγεηήο πνπ ζα δηδάμεη ζηελ παλεπηζηεκηαθή 
εθπαίδεπζε, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ;  

  Πψο αληηκεησπίδεη ην ζέκα ε δηεζλήο παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα θαη ηα θέληξα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο;  
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  Ση ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα;  

  Ση είλαη ην Γίθηπν Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο;  

2.1Πξνηεηλφκελεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κάζεζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε  

Ζ ζεσξία ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο (TransformativeLearning), ηελ νπνία πξφηεηλε ν Ακεξηθαλφο ζηνραζηήο 
JackMezirow,απνηειεί ηελ πιένλ δεκνθηιή ζεσξεηηθή βάζε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ζηνραζηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζην 
πιαίζην ησλ ζπνπδψλ ζε παλεπηζηήκηα θαη ζε πξνγξάκκαηα ελειίθσλ. Ζ ζεψξεζε απηή πξεζβεχεη φηη ππάξρνπλ ηξία 
δηαθνξεηηθά είδε γλψζεο:  

1) ε εξγαιεηαθή γλψζε, πνπ αθνξά ηελ απφθηεζε «ρξεζηηθψλ» γλψζεσλ, πνπ ζπζζσξεχνπλ νη εθπαηδεπφκελνη κέζα 
απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν εθπαίδεπζεο,  

2) ε επηθνηλσληαθή γλψζε, ε νπνίααθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ 
αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζην άηνκν θαη ζηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη, θαη 

3) ε κεηαζρεκαηηζηηθή ή απειεπζεξσηηθή γλψζε, ε νπνία απνηειεί πξντφλ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, νδεγεί ζηελ επίγλσζε 
ηνπ εαπηνχ θαη ζηελ νξζή ρξήζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ησλ επξχηεξσλ γλψζεσλ θάζε αηφκνπ. 

Ζ ζεσξία ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο εζηηάδεη αθξηβψο ζηα ζεκεία απηά, θαζψο «επηδηψθεη λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν δνκείηαη ε ελήιηθε κάζεζε θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο δηεξγαζίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηίδνληαη 
ηα πιαίζηα αλαθνξάο κε βάζε ηα νπνία αληηιακβαλφκαζηε θαη εξκελεχνπκε ηηο εκπεηξίεο καο» (Mezirow, 1991: ΥΗΗ).  

Γηα ηνλ Mezirow (Κφθθνο, 2011), ην θεληξηθφ δεηνχκελν ζηε κάζεζε είλαη ε θξηηηθή επαλεμέηαζε ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ 
αμηψλ θαη ησλ παξαδνρψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νχησο ψζηε λα δηακνξθψλνπλ κηα πεξηζζφηεξν βηψζηκε εηθφλα ηνπ θφζκνπ 
θαη ηεο ζέζεο ηνπο κέζα ζε απηφλ. Ζ δηεξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε ακθηζβήηεζε θαζηεξσκέλσλ πεπνηζήζεσλ θαη 
παξαδνρψλ είλαη ν θξηηηθφο ζηνραζκφο, ν νπνίνο κπνξεί λα βνεζήζεη ηα ελήιηθα άηνκα ζην λα εμεηάζνπλ θξηηηθά ηε ινγηθή 

βάζε ησλ εξκελεηψλ ηνπο θαη λα δηακνξθψζνπλ «κηα λέα αλαζεσξεκέλε εξκελεία ησλ εκπεηξηψλ ηνπο σο νδεγνχ γηα 
ελζπλαίζζεζε θαη πξάμε» (Mezirow, 1991: 35).  

Χζηφζν, ν αξρηθφο νξηζκφο ηνπ Mezirow (1985) γηα ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, σο έλα ζχλνιν αιιαγήο ησλ παξαδνρψλ, 
ησλ πξννπηηθψλ, ησλ λνεκαηηθψλ ζεκαηνδνηήζεσλ, ησλ πιαηζίσλ αλαθνξάο θαη ησλ λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ ηνπ αηφκνπ, 
ζεσξήζεθε πνιχ ζηελφο θαη εζηηαζκέλνο ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε. Ο ίδηνο o Mezirow αξγφηεξα ηφληζε φηη νη 
ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο είλαη,επίζεο, πνιχ ζεκαληηθέο, γηαηί ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, ζε αληίζεζε 
κε ηελ εξγαιεηαθή, κέζα απφ ηελ αλαδφκεζεησλ δπζιεηηνπξγηθψλ πιαηζίσλ αλαθνξάο, νδεγεί ζε λέεο «δνκέο ζθέςεσλ», 
«λνεηηθέο ζπλήζεηεο», «λνεκαηηθέο πξννπηηθέο», εθφδηα κε ηα νπνία νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα εμεηάδνπλ θξηηηθά ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο, λα ηηο πξνζεγγίδνπλ ζηνραζηηθά θαη λα γίλνπλ αλνηρηνί θαη ζπλαηζζεκαηηθά δεθηηθνί ζηελ αιιαγή (Mezirow, 
2009).  

Ζ κάζεζε πνπ νδεγεί ζε κεηαζρεκαηηζκφ «είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζέηνπκε ππφ ακθηζβήηεζε ηηο πηνζεηεκέλεο 
λνεηηθέο καο ζπλήζεηεο ... γηα λα ηηο θάλνπκε πην πεξηεθηηθέο, μεθάζαξεο, αλνηρηέο θαη ζηνραζηηθέο, ψζηε λα θαζνδεγήζνπκε 
αλαιφγσο ηηο ελέξγεηέο καο» (Keegan, 2011: 66 ). χκθσλα κε ηνπο Taylor θαη Cranton (2012), ε εηθφλα ελφο αηφκνπ γηα ηνλ 
εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν είλαη ην απνηέιεζκα ησλ αληηιήςεψλ ηνπ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ. Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε 
ζπκβαίλεη φηαλ ην άηνκν εμεηάδεη θξηηηθά θαη ακθηζβεηεί απηέο ηηο αληηιήςεηο θαη θάλεη αιιαγέο ζηελ πξάμε, κε βάζε ηηο 
λέεο πξννπηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ λνήκαηνο, πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη κέζα απφ πξνζσπηθέο, 

εθπαηδεπηηθέο, επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο, θαη γεληθά, κέζα απφ βησκέλεο εκπεηξίεο. Οη αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη καζεζηαθέο 
εκπεηξίεο θαίλνληαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ: ζε κηα αιιαγή ζηελ πξάμε, ζε κηα λέα πξννπηηθή πνπ νδεγεί ζε λέεο 
λνεηηθέο ζπλήζεηεο (Mezirow, 2009), θαζψονη άλζξσπνη ζπλήζσο βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζε έλα ζχζηεκα «λνεηηθψλ 
ζπλεζεηψλ» (Κφθθνο, 2010). χκθσλα κε ηνλ Clark (1993: 47), ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε «δηακνξθψλεη ηνπο αλζξψπνπο, 
ηνπο θάλεη δηαθνξεηηθνχο, κε ηξφπν πνπ ηφζν απηνί φζν θαη νη άιινη κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ». 

Χο κεηεμέιημε ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο, ν Γαλφο KnudIlleris πξνηείλεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο Οινθιεξσκέλεο 
Μάζεζεο, ηφζν ζην πεδίν ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ κάζεζε, θαηά ηνλ Illeris (2016), 
ζπλαξηάηαη απφ ηξεηο δηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε:  

Σν Πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο: Πεξηιακβάλεη ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαζψο θαη ηηο ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέοθαη 
αμίεο πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. Δδψ εληάζζνληαη, επίζεο, νη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θαη νη 
δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά θαη νη αλαδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θξηηηθή επαλαμηνιφγεζε 
δπζιεηηνπξγηθψλ ζηεξενηππηθψλ παξαδνρψλ θαη πεπνηζήζεσλ, δειαδή δίλεη έκθαζε ζηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε. 

Σελ Τπνθίλεζε θαη ηηο ρέζεηο Γηδαζθφλησλ-Γηδαζθνκέλσλ: ε δηάζηαζε απηή ηεο κάζεζεο αθνξά ζηε 
ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο θαη, ηδηαίηεξα, ζηηο ζρέζεηο 
ηνπο κε ηνπο δηδάζθνληεο, θαζψο θαη ζηα ζηνηρεία ηεο ππνθίλεζεο θαη ησλ θηλήηξσλ, ηεο αλάπηπμεο ηνπ 
ελδηαθέξνληνο, ηεο δηάζεζεο θαη ηεο δέζκεπζεο γηα κάζεζε. 

Σν Πεξηβάιινλ: Πξφθεηηαη γηα ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε. Πεξηιακβάλεη ηφζν ην άκεζν 

πιαίζην, δειαδή ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, φζν θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην(Κφθθνο, 
2016:41f.Γνπγνπιάθεο, 2016: 58f). 
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Οπζηαζηηθά, ε Οινθιεξσκέλε Μάζεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Illeris, ζπληειείηαη φηαλ θαζεκία δηάζηαζε ιεηηνπξγεί άξηηα, αιιά 
θαη αιιειεπηδξά νξγαληθά κε ηηο άιιεο δηαζηάζεηο θαη ζρεδηάδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα βάζεη ηεο πξνζσπηθήο ζεσξίαο ηνπ 

γηα ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηε ζπλάξζξσζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεψλ ηνπ, ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ, ησλ 
θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ πνπ εθαξκφδεη. 

Ο Illeris (2014α, 2014β) ππνζηεξίδεη, επίζεο, φηη ε έλλνηα ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο πξέπεη λα εκπεξηέρεη θαη ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο "ηαπηφηεηαο", θαζψο ζήκεξα νη αηνκηθέο ζπλζήθεο δσήο αιιάδνπλ θαη εμειίζζνληαη ηφζν γξήγνξα, πνπ 
πξέπεη δηαξθψο φρη κφλνλ λα πξνζαξκφδνπκε ηελ ηαπηφηεηά καο, αιιά θαη φηη απηέο νη αιιαγέο επηηπγράλνληαη κφλνλ κέζα 
απφ κεηαζρεκαηηζηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Έηζη, νξίδεη ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε σο ηε«κάζεζε πνπ νδεγεί ζε 
αιιαγή ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ καζεηεπφκελνπ» (Illeris, 2014α: 40). Δθηηκά φηη ε πεξηγξαθή απηήεκπεξηέρεη θαη ηηο ηξεηο 
δηαζηάζεηο θάζε κάζεζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη κηιήζεη ν ίδηνο: ηε γλσζηηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή κάζεζε, 

ζπλδέεη ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κε ηε ζεσξία ηεο γεληθήο κάζεζεο θαη επηηπγράλεη θαη ηε ζπζρέηηζε κε ηελ έλλνηα ηεο 
ηαπηφηεηαο, φπσο ηε ζπλαληνχκε ζήκεξα ηφζν ζηελ Φπρνινγία φζν θαη ζηελ Κνηλσληνινγία. Θεσξεί δε φηη ζπγρξφλσο 
απαληά θαη ζηελ πηεζηηθή (φπσο ηελ αλαθέξεη) εξψηεζε ηνπ Robert Kegan (2000) γηα ην «Ση είλαη απηφ πνπ καο 
κεηαζρεκαηίδεη;» (Illeris, 2015).  

Γίλεηαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο φρη κφλνλ ζηνλ παξαδνζηαθφ 
ραξαθηήξα ηεο εξγαιεηαθήο κάζεζεο (πνπ παξαπέκπεη θπξίσο ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ), αιιά ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή 
κάζεζε, δειαδή ζηελ νπζηαζηηθή δηεξγαζία ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο, ζχλζεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ 
απνθηήζεθαλ, ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα αλαπηχμνπλ θξηηηθφ πλεχκα θαη δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ κε ηηο νπνίεο εθνδηάδνληαη κέζα απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο. ηαλ έλαο Καζεγεηήο ρξεζηκνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο 
απηέο ζεσξίεο σο πιαίζην γηα κάζεζε, ζηνρεχεη ζην λα νδεγήζεη, κε ηε δηδαζθαιία ηνπ, ηνπο θνηηεηέο λα κάζνπλ πψο λα 
δηεξεπλνχλ έλα επηζηεκνληθφ ζέκα, λα ζπγθεληξψλνπλ ηεθκήξηα θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζηε ζπλέρεηα λα κεηαηξέπνπλ ζε 
επηρεηξήκαηα, λα εξγάδνληαη νκαδηθά θαη ζπλεξγαηηθά, λα κνηξάδνληαη θαζήθνληα, λα παξνπζηάδνπλ θαη λα ππεξαζπίδνληαη 
ηηο απφςεηο ηνπο. 

2.2.Πψο κπνξνχλ νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη λα δεκηνπξγήζνπλ καζεζηαθέο εκπεηξίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ 

ηνπο θνηηεηέο ζε θξηηηθή ζθέςε;  

Μηα θεληξηθή ιεηηνπξγία ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη πσο είλαη ην λα δηδάμεη ζηνπο θνηηεηέο πψο λα ζθέθηνληαη 
θξηηηθά θαη λα απνθηνχλ νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο, φπσο ε θξηηηθή ζθέςε, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε επηθνηλσλία, νη 
δεμηφηεηεο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο θαη ε νκαδηθή εξγαζία (Roy & Macchiette, 2005). Οη Stanovich θαη Stanovich (2010) 
αλαθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θξηηηθή ζθέςε, φπσο ην «αλνηθηφ κπαιφ», ε ζέιεζε γηα κάζεζε, ε 
δηάζεζε γηα απηνγλσζία θαη αιιαγή, ε αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ζθέςε, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε πξσηνηππία, ε 

επηλνεηηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα γηα νκαδηθή δνπιεηά θαη ε ελεξγεηηθφηεηα. Έηζη, ε κάζεζε -εηδηθά φηαλ απεπζχλεηαη ζε 
θνηηεηέο-ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη (εθηφο απφ ηελ απφθηεζε/ζπζζψξεπζε γλψζεσλ) θαη ζηελ θξηηηθή ζθέςε, ε νπνία καδί κε 
ηελ ηθαλφηεηα γηα θξηηηθφ ζηνραζκφ ζα πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηα Παλεπηζηήκηα 
(McGonigal, 2007). Χζηφζν, νη Bissell θαη Lemons (2006) δηαπηζηψλνπλ φηη νη ζπνπδέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ 
ελζαξξχλνπλ πάληα ηνλ θνηηεηή λα ζθέθηεηαη θξηηηθά.  

Ο Vogelsang (1993) πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνσζνχλ ηηο εκπεηξίεο 
κεηαζρεκαηηζκνχ πξννπηηθήο ησλ θνηηεηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο Illeris (2015) ζεκεηψλεη φηη ε 
κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε φηαλ εθαξκνζηεί ζε εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, βξίζθεη πνιχ πξφζθνξν έδαθνο κέζα ζε έλα Project, 

αθξηβψο δηφηη δεκηνπξγνχληαη πινχζηεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο. Ο MacKinnon (2017) παξνπζηάδνληαο ην 
‗Thecuriosityproject‘, ην νπνίν πινπνίεζε κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ, ζπκθσλεί, ηνλίδνληαο φηη ε επηηπρία ηεο ζεκεξηλήο 
θνηλσλίαο εμαξηάηαη απφ ηελ θαηλνηνκία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε δηα βίνπ κάζεζε γηα φινπο, γηα 
ηερλίηεο ή εξεπλεηέο, ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη ζπνπδαζηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ λα ακθηζβεηνχλ, λα δηεξεπλνχλ πηζαλέο 
απαληήζεηο, λα βιέπνπλ ηηο κεγάιεο εηθφλεο θαη λα δνθηκάδνπλ ρσξίο λα θνβνχληαη ζπλερψο φηη θάλνπλ "ιάζνο" (Adams, 
2004). ην ηέινο, ε επηηπρία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, αιιά θαη άιισλ παξνκνίσλ Project, έγθεηηαη ζηε κεηαηξνπή ηνπ ηξφπνπ κε 
ηνλ νπνίν νη θνηηεηέο ζθέπηνληαη θαη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηε δηθή ηνπο κάζεζε θαη αλαθνξηθά κε ηηο πξνζσπηθέο 
κεηακνξθψζεηο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα δνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ππφ έλα λέν πξίζκα. ιε απηή ε εκπεηξία είλαη πνιχ ηζρπξή 

θαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπο (MacKinnon, 2017). Καη εMilenkova (2015), ζηελ 
έξεπλά ηεο, αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηαο εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ, κέζσ Projects, ηα νπνία ζα 
πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ πεξηζζφηεξν ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ αηνκηθή πξνζέγγηζε θαη πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ 
ελεξγεηηθή θαη βησκαηηθή κάζεζε. ηαλ νη θνηηεηέο αηζζάλνληαη φηη έρνπλ επελδχζεη ζηε κάζεζή ηνπο κέζα απφ έλα 
Project , απνθηνχλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη θαηαιαβαίλνπλ φηη ην «λα καζαίλσ πψο λα καζαίλσ» είλαη πην ζεκαληηθή 
ηθαλφηεηα γηα ηε δσή ηνπο (θη φρη κφλνλ γηα ηελ επηζηήκε) απφ φ, ηη ε απνζηήζηζε θαη ε απφθηεζε γλψζεσλ κέζα απφ 
δηαιέμεηο ζηα ακθηζέαηξα.  

Ζ ζεψξεζε, ινηπφλ, ηεο κάζεζεο σο θαζαξά γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο, φπσο εθηηκά ν Illeris (2015),δηαπεξλά ηα φξηα ηεο 

γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ λέσλ (κηα γλσζηηθή αλάπηπμε ζηελ νπνία είρε αλαθεξζεί ν Erikson, ρσξίο σζηφζν λα θαληάδεηαη 
ηε ξαγδαία εμέιημε δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο ηερλνινγίαο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο) θαη ζεκεηψλεη φηη, κέζα απφ ηα 
παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο, νη λένη απνθηνχλ λέεο πιεξνθνξίεο, αλαπηχζζνπλ θαηαλφεζε ηνπ 
θφζκνπ θαη επεθηείλνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζην πιαίζην ησλ ζεκεξηλψλ πιαηζίσλ αλαθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ελδέρεηαη λα 
αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο πνπ απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ πξνεγνχκελε γλψζε, νη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη 
νη πξνζσπηθέο δπλάκεηο ελδέρεηαη λα εκπνδίδνπλ ηελ εκθάληζε λέσλ ιχζεσλ. Σφηε ρξεηάδεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 
αληηιήςεσλ θαη παξαδνρψλ ηνπο -ηφζν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη γηα ηνλ θφζκν- πξνθεηκέλνπ λα ηα θαηαθέξνπλ ζηηο λέεο 
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ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη. Ζ κάζεζε ζπλίζηαηαη ζηε ζπλερή ηξνπνπνίεζε απηνχ πνπ ήδε γλσξίδεη ν θνηηεηήο γηα ηνλ 
εαπηφ ηνπ θαη γηα ηνλ θφζκν, αιιά θαη γηα ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε(Zull, 2006) θαη δεκηνπξγεί ηηο πξννπηηθέο 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο γλψζεο, ηεο κάζεζεο θαη ησλ επξχηεξσλ αληηιήςεσλ ησλ λέσλ (Apte, 2009).  

Ζ κάζεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο κειινληηθήο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 
θνηηεηψλ θαη απξηαλψλ επηζηεκφλσλ. Ο Shön (1983, 1987) απέδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ ξφιν ηεο ζηνραζηηθήο 
ηθαλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ επαγγεικαηία. Δμεγεί πσο ε «γλψζε θαηά ηε δξάζε» 
(«knowing‐ in‐ action»), θαη ε «γλψζε θαηά ηελ εμάζθεζε» («knowing‐ in‐ practice»), δειαδή ε νξζή εθαξκνγή ησλ 
επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ, ησλ ηξφπσλ ζθέςεο, ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηά θάζε κειινληηθφο 
επαγγεικαηίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην παλεπηζηήκην θαη ηεο επίιπζεο πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, θαζηζηά έλα 
άηνκν ηθαλφ επαγγεικαηία. 

2.3.Πψο αληηκεησπίδεηαη ην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο ζηα ΑΔΗ, δηεζλψο θαη ζηελ Διιάδα 

ε έγγξαθν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνλ Αλαζρεδηαζκφ ηεο Δθπαίδεπζεο(European Commission, 2011) ζεκεηψλεηαη πσο 
ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Έηζη, 
εΔπηηξνπή ζχζηεζε κηα Οκάδα Τςεινχ Δπηπέδνπ (ΟΤΔ – High Level Group on the Modernisation of Higher Education) γηα 
ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ ην 2013 ππέβαιε ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο πξνηάζεηο ζηνπο 
ππεχζπλνπο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζηα ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θάζε ρψξαο-κέινπο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 
πξνψζεζεο ηεο πνηφηεηαο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε176, ηνλίδνληαο πσο ε δηδαζθαιία ζεσξείηαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε 
ηελ έξεπλα, ππνγξακκίδνληαο φηη «βαζηθή πξφθιεζε γηα ηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ε εθηελήο 
επαγγεικαηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηεο πξνζσπηθνχ σο δαζθάισλ» (ΟΤΔ, 2013: 12).  

Γίλεηαη, ινηπφλ, ζαθέο πσο νη εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πξνζεγγίζεηο θαζψο θαη νη δηδαθηηθέο ηερληθέο παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ. Κη εδψ εκθαλίδεη ην εξψηεκα: είλαη έηνηκνη νη θαζεγεηέο παλεπηζηήκηνπ 
λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξνθιήζεηο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηδαζθαιίαο ζηα Παλεπηζηήκηα; 
Καη πξηλ απφ φια: αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα απηή; Μηα ελδεηθηηθή αλαζθφπεζε γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζε δηάθνξα 
θξάηε, επξσπατθά θαη κε, παξνπζηάδεηαη ακέζσο παξαθάησ: 

ηε νπεδία ηα πεξηζζφηεξα ΑΔΗ ζπκθψλεζαλ φηη φινη φζνη επσκίδνληαη δηδαθηηθφ έξγν ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζα 
πξέπεη λα έρνπλ εηδηθή παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, αθφκε θαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ αλαιακβάλνπλ δηδαθηηθά 
θαζήθνληα. Έηζη, ην 2002 δεκηνπξγήζεθαλ δνκέο θαηάξηηζεο ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή ζε θάζε 
ΑΔΗ. Γηα ηελ πξφζιεςε ή ηελ εμέιημε ελφο κέινπο ΓΔΠ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ 

ζε ζρνιέο θαιψλ ηερλψλ), ππνρξεσηηθφο φξνο είλαη πιένλ ε επηηπρήο παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ/εξγαζηεξίσλ/καζεκάησλ 
δηάξθεηαο πεξίπνπ 10 εβδνκάδσλ. (Γνπγνπιάθεο & Οηθνλφκνπ, 2014·Οηθνλφκνπ & Γνπγνπιάθεο, 2016) 

Ζ αξρηθή θαηάξηηζε ησλ Καζεγεηψλ Παλεπηζηεκίνπ ζε ζέκαηα Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο απνηειεί 
πξαθηηθή θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηε Ννξβεγία, ζηελ Κχπξν, ζηε ξη Λάλθα θαη δεκηνπξγνχληαη ππνδνκέο γηα ηελ 
εθαξκνγή θαη ζε άιιεο ρψξεο, κέζσ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ 120-500 σξψλ, κε ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ή κε ζχλδεζε 
κε ηε δνθηκαζηηθή ζεηεία, σζηφζν, δελ ππάξρνπλ αθφκα αξθεηέο εκπεξηζηαησκέλεο έξεπλεο γηα ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 
επηκφξθσζεο (Gibbs & Coffey 2004).  

ηελ Αγγιία, σζηφζν, ζεκεηψλεηαη πσο νη αθαδεκατθνί κπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκνη γηα δηδαζθαιία, ιφγσ ηεο 

εθηεηακέλεο δέζκεπζήο ηνπο ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αλαθέξεη ν Stephen Court, Senior Research Officer ηνπ 
πλδηθάηνπUniversity and College Union, ζηε κειέηε ηνπ: «An Analysis of Student-Staff Ratios and Academics‘ Use of Time 
and Potential Links with Student Satisfaction», ην 2014. Δθηηκάηαη φηη νη Καζεγεηέο αθηεξψλνπλ γηα δηδαζθαιία 
ζηνUniversity of Cambridge ην22% ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ ηνπο, ζην University of Oxford ην25%, ζην Imperial College 
London ην21% θαη ζην London School of Economics ην22%. 

εκεηψλνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο, φπνπ απφ ην 2010 (Νφκνο 2547, άξζξν 33) νη λένη επηζηήκνλεο (δηδάθηνξεο, 
ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θ.ιπ.) πξνθεηκέλνπ λα ζηειερσζεί ε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηε ρψξα, εληζρχνληαη νηθνλνκηθά θαη 
κεηαβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ζε δεηήκαηα παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο177. 

ηηο ΖΠΑ ην ελδηαθέξνλ γηα ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέγνπλ νη Καζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ παξνπζηάδεηαη απμεκέλν 
ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη παξαθάησ πεξηπηψζεηο ζθηαγξαθνχλ κηα ελδεηθηηθή εηθφλα: 275 Καζεγεηέο ρνιψλ Οηθνλνκίαο 
αλέθεξαλ φηη δαπαλνχλ ην 70% ηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο ζε δηάιεμε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο (Goffe&Kauper,2014). 
Έξεπλα (Henderson, Dancy & Niewiadomska-Bugaj, 2012) ζε 722 Καζεγεηέο Φπζηθήο ζρεηηθά κε 24 ελαιιαθηηθέο 
εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο εθηφο ηεο δηάιεμεο (π.ρ., εξγαζία ζε νκάδεο, αιιεινδηδαζθαιία) έδεημε φηη ην 12% απφ 
απηνχο δελ γλψξηδαλ θακία! Απφ 2.000 Καζεγεηέο Γεσεπηζηεκψλ, ην 66% αλέθεξε φηη ρξεζηκνπνηεί δηάιεμε ζρεδφλ ζε 

                                                             
176Σα απνηειέζκαηα ηεο Οκάδαο απηήο απνηππψλνληαη ζηελ κειέηε: «High Level Group on the Modernisation of Higher 

education» (Ηνχληνο 2013). Ζ κειέηε απηή ηεο ΟΤΔ (κε ηίηιν: Improving the quality of teaching and learning in Europe‘s 

higher education institutions(δηαζέζηκε ζηνλ ηζηφηνπν: https://goo.gl/VoQ4GCέρεη κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία, δηφηη ζεκαηνδνηεί 

κηα ζηξνθή απφ ηελ έξεπλα ζηε δηδαζθαιία, θαζψο θαηαγξάθεη ηελ ππεξβνιηθή εζηίαζε ζηελ έξεπλα, ε νπνία επηζθηάδεη ηε 

δηδαζθαιία πνπ θηλδπλεχεη λα ζεσξεζεί θάηη ην δεδνκέλν, κε φιεο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. 

177Πεγή: www.oyp.com.tr. 
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θάζε κάζεκα. Ληγφηεξν απφ ην 1/3 ρξεζηκνπνηεί δηαδξαζηηθέο ηερληθέο -πιελ ηεο δηάιεμεο εκπινπηηζκέλεο κε εξσηήζεηο ή 
ζπδεηήζεηο (Macdonald, Manduca, Mogk&Tewksbury, 2005). ε άιιε εκπεηξηθή έξεπλα (Borregim, Froyd&Hall, 2010), 

197 Πξφεδξνη Σκεκάησλ Μεραληθψλ απάληεζαλ φηη ην 82% ησλ δηδαζθφλησλ γλσξίδεη ελεξγεηηθέο παηδαγσγηθέο θαη 
δηδαθηηθέο κεζφδνπο, αιιά κφλνλ ην 47% αλέθεξε φηη ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην Σκήκα ηνπο.Σέινο, έξεπλα ζε 744 πιήξνπο 
θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο δηδάζθνληεο ζε νθηψ (δηεηή) Σερληθά Κνιιέγηα ζηελ Πνιηηεία Georgia δηαπίζησζε φηη ε δηάιεμε 
γηα ην 92,8% ήηαλ ε πην ρξεζηκνπνηεκέλε αλάκεζα ζε 18 δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, κε ην52,6% λα δειψλεη φηη 
ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη ζηηο10 απφ ηηο ηειεπηαίεο 10 παξαδφζεηο (Smith&Valentine,2012).  

Δλδηαθέξνπζα, φκσο, είλαη θαη ε άπνςε ηεο RebeccaSchuman (2015) πνπ ζεκεηψλεη φηη, αθελφο, νηΚαζεγεηέο δελ πξέπεη λα 
δηδάζθνπλ ζε λεφηεξεο εθδφζεηο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη, αθεηέξνπ, νη θνηηεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα αθνχλε ηνπο Καζεγεηέο 
ηνπο λα κηινχλ γηα 50 ιεπηά γχξσ απφ έλα επηζηεκνληθφ ζέκα θαη, επίζεο, δελ ζα πξέπεη λα ζηέιλνπλ κήλπκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζηηο 11:30 ην βξάδπ, γηα λα ελεκεξψζνπλ ηνλ θαζεγεηή ηνπο φηη δελ ππάξρεη ηξφπνο λα θάλνπλ ηελ εξγαζία 
ηνπο γηα ηελ επφκελε κέξα επεηδή ην Wi-Fi δελ ιεηηνπξγεί. 

ην MIT (MassachusettsInstituteofTechnology) έρεη δεκηνπξγεζεί ην «Δξγαζηήξην Γηδαζθαιίαο θαη Δθπαίδεπζεο» (Teaching 
and learning Lab), ην νπνίν έρεη σο απνζηνιή ηνπ ηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ  
Καζεγεηέο θαη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. Οη θαζεγεηέο ηνπ ΜΗΣ ππνζηεξίδνληαη απφ εκπεηξνγλψκνλεο ηεο δηδαθηηθήο, 
ηεο κάζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηελ αληαιιαγή ζηξαηεγηθψλ κε βάζε ηελ έξεπλα, γχξσ απφ ηε δηδαζθαιία, ηνλ 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ηε ζπλεξγαζία θαη δηαβνχιεπζε κε ηνπο Καζεγεηέο ηνπ MIT γηα λα δηεξεπλήζνπλ επθαηξίεο θαη ιχζεηο γηα 

ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ -κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ- γηα ηελ παξνρή επνηθνδνκεηηθήο, πξαθηηθήο θαη ελεκεξσηηθήο 
αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο Καζεγεηέο θαη ηελ αλαδήηεζε λέσλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ νηζπλερψο 
εμειηζζφκελεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηα επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ.  

ηελ Απζηξαιία, κηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε είλαη απηή ηνπ Adrian Lee, Οκφηηκνπ Καζεγεηή Ηαηξηθήο 
Μηθξνβηνινγίαο, ζηνλ νπνίν αλεηέζε ε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ κε θαζήθνληα Τπεχζπλνπ γηα ζέκαηα βειηίσζεο ηεο 
Δθπαίδεπζεο θαη Πνηφηεηαο ζην Παλεπηζηήκην New South Wales (UNSW) πνπ βξίζθεηαη ζην ίδλετ. Σν Παλεπηζηήκην, 
φηαλ δηαπίζησζε φηη ηα δηδαθηηθά απνηειέζκαηά ηνπ δελ ήηαλ αλάινγα ηεο εξεπλεηηθήο δπλακηθήο ηνπ, αλέζεζε ζηνλ Adrian 

Lee έλα πξφγξακκα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο. Ο Lee έζεζε σο ζθνπφ ηελ αιιαγή θνπιηνχξαο ζην 
Παλεπηζηήκην, ψζηε ε δηδαζθαιία λα κελ αληηκεησπίδεηαη σο δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο εξγαζία απφ ηνπο Καζεγεηέο. 
Αξρηθά, έθαλε δηεξεχλεζε αλαγθψλ, ζηε ζπλέρεηα βξήθε πφξνπο κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, 
δεκηνχξγεζε νκάδεο εξγαζίαο θαη ζεκηλαξίσλ, αμηνιφγεζε ηελ φιε πξνζπάζεηα θαη αλέπηπμε έλα δηεζλέο δίθηπν 
ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε δηδαζθαιίαο (Lee,2016).  

ηελ Διιάδα νη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο (επηζηεκνληθήο, παηδαγσγηθήο, 
δηδαθηηθήο) επάξθεηαο αθνξνχλ ηφζν ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε (θπξίσο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ) 
φζν θαη ηηο δπν πξψηεο βαζκίδεο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά δελ έρνπλ αγγίμεη αθφκε ηνπο Καζεγεηέο/δηδάζθνληεο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ήκεξα αλαγλσξίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο εηιηθξηλνχο θαη ζνβαξήο αμηνιφγεζεο -θαη 
αλαβάζκηζεο, αλ ρξεηάδεηαη- ηεο παηδαγσγηθήο/δηδαθηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ κειψλ ΓΔΠ κε έκθαζε ζε πνηνηηθνχο θπξίσο, 
δείθηεο, πνπ αθνξνχλ ην «ηη» (ζηφρνη, αληηιήςεηο, δηδαθηηθέο πξαθηηθέο)θαη ην «πψο» (έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
ησλ πξναλαθεξφκελσλ) (Κεδξάθα & Γεκάζε, 2016). Θα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε θαη ην «γηαηί», δειαδή ηνλ θξηηηθά 
ζηνραζηηθφ έιεγρν, ηηο βαζηθέο παξαδνρέο επί ησλ νπνίσλ εδξάδεηαη ε ζηνρνζεζία, ηηο αληηιήςεηο ησλ δηδαζθφλησλ ζηα ΑΔΗ 
γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη, ελ ηέιεη, ηηο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο, κέζσ ησλ νπνίσλ, πξαγκαηψλνπλ ζηφρνπο θαη 
αληηιήςεηο.  

ε ζρεηηθέο κειέηεο (Γνπγνπιάθεο & Οηθνλφκνπ, 2014· Οηθνλφκνπ & Γνπγνπιάθεο, 2016· Κεδξάθα & Γεκάζε, 2016· 

Κεδξάθα, 2016) δηαπηζηψλεηαη φηη ηα δεηήκαηα Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο αληηκεησπίδνληαη σο δεπηεξεπνχζεο 

ζεκαζίαο θαη ε πνηφηεηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απνηηκάηαη -ζρεδφλ απνθιεηζηηθά-κε βάζε ηελ πνζφηεηα ζηελ 
έξεπλα θη φρη ηελ πνηφηεηα ζηε δηδαζθαιία! Δπνκέλσο, εεπάξθεηα -θαη ε αμηνιφγεζε-ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΑΔΗ/ΣΔΗ 
εζηηάδεηαη, φρη ζηε δηδαζθαιία, αιιά ζηελ έξεπλα, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηε δηαδηθαζία πξναγσγήο θαη εμέιημεο ησλ 
κειψλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, φπνπ ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 
πξνζδίδνπλ γφεηξν, ηίηινπο θαη θνλδχιηα, ελψ ην δηδαθηηθφ έξγν θαη ε πνηφηεηά ηνπ, ζπρλά, ζεσξείηαη «αλαγθαίν θαθφ» 
ζηελ αθαδεκατθή ζηαδηνδξνκία. Έηζη, ε εηζήγεζε (ε απφ θαζέδξαο δηδαζθαιία) είλαη -ζρεδφλ-ε κφλε εθπαηδεπηηθή ηερληθή 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηα πεξηζζφηεξα κέιε ΓΔΠ δελ ελεκεξψλνληαη γηα λέεο ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο ηερληθέο, ίζσο γηαηί 
δελ ππάξρνπλ ηα αλάινγα θίλεηξα, ελψ είλαη εμαηξεηηθά ελεξγνί σο πξνο ηελ εμέιημε, ηε ζηαδηνδξνκία θαη ηηο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Οη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο (Νφκνο 3848/2010, Νφκνο 
4547/2018 θαη ν πξφζθαηνο Νφκνο 4547/2018) γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα αθνξνχλ ηε δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε, ελψ ν ΔΟΠΠΔΠ έρεη δηθφ ηνπ ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο γηα ηελ 
Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Σειηθά, νη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ή/θαη πηζηνπνίεζεο ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο 
δελ έρνπλ αγγίμεη ηνπο Καζεγεηέο/ δηδάζθνληεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  

2.4 Σν Γίθηπν Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο  

Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο θνηλσλήζεθε ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα κέζα απφ ηελ αξζξνγξαθία, αιιά θαη ζπδεηήζεηο κε 
κέιε ΓΔΠ. Γηαπηζηψζεθε φηη είλαη εκθαλή ηα «ζεκάδηα» απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ αλάγθε γηα 
βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην Παλεπηζηήκην, δηφηη ε ηθαλφηεηα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ δαζθάινπ δελ κπνξεί λα 
ζηεξίδεηαη ζην έκθπην ηαιέλην ηνπ, αιιά ζε εζηηαζκέλε θαηάξηηζε, ψζηε λα απνθηήζεη θαη λα πηνζεηήζεη παηδαγσγηθέο 
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γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο/ζπκπεξηθνξέο. Τπήξμε θαζνιηθή ζπκθσλία φηη ηα επαγγεικαηηθά εθφδηα ηνπ 
παλεπηζηεκηαθνχ δαζθάινπ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζε γλψζεηο ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαη φηη ν «θαιφο» 

παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο ρξεηάδεηαη ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο, ηελ Παλεπηζηεκηαθή 
Παηδαγσγηθή.  

Έηζη, κέζα απφ κηα επηπρή ζπλάληεζε «ζπλνδνηπφξσλ», δεκηνπξγήζεθε ην Γίθηπν Παλεπηζηεκηαθψλ Γαζθάισλ κε ζηφρν 
λα αλαπηπρζεί έλαο αξρηθφο δηάινγνο θαη κηα πξνβιεκαηηθή γηα ην δήηεκα ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο θξηηηθήο κάζεζεο θαη ελ 
γέλεη ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Οη ζηφρνη ηνπ Γηθηχνπ είλαη: 

 ε αλαβάζκηζε ηεο παηδαγσγηθήο δηάζηαζεο ηνπ ξφινπ ησλ θαζεγεηψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

 ε θαηάξηηζή ηνποζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο θαη Μάζεζεο, 

 ε παηδαγσγηθή ζρέζε, επηθνηλσλία θη αιιειεπίδξαζε θνηηεηψλ-θαζεγεηψλ, 

 ε πξνζσπηθή εκπινθή θη απηελέξγεηα ησλ θνηηεηψλ ζε φιν ην θάζκα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, 

 ε αλάπηπμε θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, 

 ε έκθαζε φρη ζε πνζνηηθνχο δείθηεο, πφζεο δειαδή ψξεο θαη καζήκαηα έρεη δηδάμεη ν θαζεγεηήο, αιιά ζε 
πνηνηηθνχο, πνπ αθνξνχλ ην πψο ρεηξίδεηαη ηε δηδαζθαιία ηνπ, δειαδή απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα «Πνηεο 
δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο ρξεζηκνπνηεί φηαλ δηδάζθεη;» θαη «Δίλαη απνηειεζκαηηθέο νη δηδαθηηθέο 
πξνζεγγίζεηο ηνπ;», 

 ε αλάπηπμε κηαο παλεπηζηεκηαθήο θνπιηνχξαο πνπ λα βιέπεη ηε κάζεζε σο κηα παηδαγσγηθά θαηάιιειε 
δηαδηθαζία, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε. 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2016 ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ην Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο θη Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο ησλ 
Βηνεπηζηεκφλσλ ηνπ Σκήκαηνο Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο δηνξγάλσζε 
ην πξψην πκπφζην ηνπ Γηθηχνπ κε ηίηιν: «Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Ζ εθπαίδεπζε θαη δηδαζθαιία ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε, κηα terraincognita?». ην πκπφζην ζπκθσλήζεθαλ νη αξρέο θαη νη ζηφρνη ηνπ Γηθηχνπ, πνπ απνηππψζεθαλ ζην 
αληίζηνηρν Κείκελν βαζηθψλ αξρψλ, καδί κε ηηο απφςεηο θαη εηζεγήζεηο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Γαζθάισλ πνπ πήξαλ κέξνο 
θαη απνηππψλνληαη ζηα Πξαθηηθά ηνπ πκπνζίνπ178. ην πκπφζην απηφ ζπκθσλήζεθαλ, επίζεο,νη εμήο δξάζεηο ηνπ 
Γηθηχνπ:  

 ζπγθέληξσζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο θη έξεπλαο, 

 αλάιεςε εξεπλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, 

 δεκηνπξγία ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ, 

 δεκηνπξγία ―ππξήλσλ‖ επαηζζεηνπνηεκέλσλ κειψλ ΓΔΠ κέζα ζηα Παλεπηζηήκηα, 

 έθδνζε Newsletter, 

 νξγάλσζε πλεδξίνπ ην θζηλφπσξν ηνπ2019. 

3. Ζ Παλεπηζηεκηαθά Παηδαγσγηθά ζηελ πξΪμε: επηζηεκνινγηθά θαη δηδαθηηθά πξνζΫγγηζε 

Ζ δηδαζθαιία, σο βαζηθή απνζηνιή ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνβιέπεηαη λα βαζίδεηαη ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη 
ηε δνθηκαζκέλε/αλαζηνραδφκελε εκπεηξία θαη λα παξέρεηαη «ζην αλψηεξν επίπεδν πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο 
αλαγλσξηζκέλα θξηηήξηα» (ΦΔΚ 114, Νφκνο 4485/2017, άξζξν 4, §1αβ).  

Απηφο είλαη εμάιινπ θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν παξέρεηαη ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ 
έξεπλα κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζνπλ ην επηζηεκνληθφ ππφβαζξν ηεο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, πνιινί παλεπηζηεκηαθνί 
εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηελ έξεπλα ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν -ζηελ «επηζηήκε» ηνπο-σο πξσηαξρηθφ ηνπο θαζήθνλ θαη 

πνιχ ζπάληα εζηηάδνπλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα ζηε δηδαζθαιία ησλ επηζηεκψλ πνπ ππεξεηνχλ. Απηφ κάιινλ 
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη εξεπλεηηθέο επηδφζεηο ζην πεδίν ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπο απνθηνχλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ 
αμηνιφγεζε γηα πξφζιεςε ή/θαη εμέιημε. Παξαδφμσο, ελψ ε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε εξεπλεηψλ πςειψλ 
πξνδηαγξαθψλ είλαη ε πνηνηηθή δηδαζθαιία, νη παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο λα κελ ηπραίλνπλ ίζεο ηνπιάρηζηνλ 
αληηκεηψπηζεο ζηηο θξίζεηο αμηνιφγεζεο. Θεσξνχκε φηη είλαη εχινγε ε ζέζε-ηελ νπνία θαη θπζηθά ππνζηεξίδνπκε-φηη ε 
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο απαηηεί νξηζκέλα «εξγαιεία» απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο 
δηδαζθαιίαο, ηα νπνία πξνζθέξνληαη πξνλνκηαθά κέζα απφ καζήκαηα θαη ζεκηλάξηα Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο. 

Έλα απφ ηα ζέκαηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ ξπζκίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ θάζε Α.Δ.Η., φπσο νξίδεη ν Νφκνο 

Πιαίζην (ΦΔΚ 114, Νφκνο 4485/17, άξζξν 8), είλαη ηεο «επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο». 
Δπνκέλσο, επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα θάζε Ηδξχκαηνο λα ζρεδηάζεη θαη πινπνηήζεη ην δηθφ ηνπ ζρέδην 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

                                                             
178Πεγή: http://panepistimiaki-paidagogiki.gr/ 
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ειίδα 664 απφ 852 

Έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ επηβάιιεη ζηα ΑΔΗ λα ελζθήςνπλ ζην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί 
αλακθηζβήηεηα ε κεηαηξνπή ηνπο απφ ρψξνπο εθπαίδεπζεο κηαο ειίη ζε καδηθά ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο179. Ζ 

Διιάδα, κε 10 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, έρεη ζπλνιηθά 37 ηδξχκαηα (21 Παλεπηζηήκηα θαη 16 Αλψηεξα Σερλνινγηθά θαη 
Δπαγγεικαηηθά Ηδξχκαηα) πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηνπο θνηηεηέο ζε 455 εηδηθφηεηεο. Σν 2012, ην ζχλνιν ηνπ θνηηεηηθνχ 
πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα ήηαλ 638.971 θνηηεηέο/-ηξηεο θαη ν έλαο ζηνπο δχν λένπο ειηθίαο 20 εηψλ (51,3%)θνηηνχζε ζε κία 
Αλψηαηε ρνιή. Καηά ην ίδην ζηαηηζηηθφ έηνο (2012) ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζπλνιηθά 
αλέξρνληαλ ζηνπο 18.820 δηδάζθνληεο. εκεηψλεηαη φηη κεηαμχ 2001-2010 θαηαγξάθεηαη ζπλνιηθή αχμεζε ησλ 
δηδαζθφλησλ θαηά 26,0% (απφ 19.840 ην 2001 ζε 25.070 δηδάζθνληεο ην 2010), ελψ αληίζεηα ηελ πεξίνδν 2010-2012 ην 
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κεηψλεηαη θαηά 24,9%. Σν απνηέιεζκα είλαη αξθεηά δξακαηηθφ αλ 
αλαινγηζζεί θαλείο φηη ην ίδην δηάζηεκα φρη κφλν δελ κεηψλεηαη αληίζηνηρα ν ζπλνιηθφο φγθνο ησλ θνηηεηψλ, αιιά 

απμάλεηαη θάζε έηνο180. Χο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε Δμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 156 
Σκεκάησλ ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ απφ ηελ ΑΓΗΠ (Αξρή Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε 
Δθπαίδεπζε) ηελ πεξίνδν 2013-2014, θαηαγξάθνληαη αξλεηηθέο αλαθνξέο απφ ηνπο θνηηεηέο γηα ηα πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηδαζθαιίαο ζηα Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (φπ. π.).  

Δπίζεο, ην 2012, ελψ ν ηαθηηθφο πιεζπζκφο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αλέξρεηαη ζηνπο 280.624 θνηηεηέο181, νη 
καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππνινγίδνληαη ζε ζρεδφλ ζε 250.000. πγθξηηηθά, ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ηεο 
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΗ+ΣΔΗ) είλαη ζήκεξα φζνο ήηαλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ πξηλ απφ 
50 πεξίπνπ ρξφληα! Ο αξηζκφο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ ησλ ΑΔΗ+ΣΔΗ είλαη, επίζεο, φζνο πεξίπνπ ήηαλ ν αξηζκφο 

ησλ θαζεγεηψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο πξηλ ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ν αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (56.691 
θνηηεηέο/-ηξηεο) είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πξηλ απφ 50 πεξίπνπ ρξφληα182!  

Άζρεηα απφ ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηε καδηθή δήηεζε θαη πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, 
εξεπλεηηθφ θαη πνιηηηθφ, παξνπζηάδνπλ νη επηπηψζεηο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ παξέρνληαη ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο εθπαηδεπηηθνχο λα 
εθπιεξψζνπλ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληά ηνπο. Καηά θαηξνχο αθνχγνληαη απφςεηο ζηνλ δεκφζην δηάινγν, πνπ, ζηελ πξάμε, 
ππνβαζκίδνπλ ηελ απηνλνκία ησλ ηδξπκάησλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα επγελή αθαδεκατθά θαη επαγγεικαηηθά θαζήθνληά ηνπο. 
πσο, γηα παξάδεηγκα, φηη ε καδηθή εηζαγσγή θνηηεηψλ ζηηο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο θαη ε εμίζνπ αλακελφκελε εθξνή ηνπο απ‘ 

απηέο λα νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ επηινγήο θαη απνδνρήο (βι. π.ρ. Λαθαζάο, 2016.ΠΡΧΣΟ ΘΔΜΑ, 2014). 

Ζ ίδηα, ιίγν πνιχ, ζπδήηεζε γίλεηαη θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Πεξηνξηδφκαζηε ελδεηθηηθά ζηε νπεδία, φπνπ 
παξάιιεια κε ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε πξνο καδηθά παλεπηζηήκηα θαη κεησκέλεο απαηηήζεηο επηινγήο, μεθίλεζε 
θαη ν δηάινγνο γηα ην επίπεδν πνηφηεηαο ηεο ζνπεδηθήο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Έθζεζε ηεο νπεδηθήο Δζληθήο 
Τπεξεζίαο γηα ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Högskoleverket, 2012) δηαπίζησλε φηη 21 απφ ηα 56 παλεπηζηεκηαθά 
καζήκαηα πνπ αμηνινγήζεθαλ δελ εθπιήξσλαλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. χκθσλα κε 
ηνπο αμηνινγεηέο, ε θξηηηθή ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αθνξνχζε ζην αλεπαξθέο επηζηεκνληθφ ππφβαζξν ηεο 
δηδαζθαιίαο (Brommesson θ.ά., 2016, ζ. 3). Απφ άιιε έθζεζε ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε 

πξνθχπηεη φηη απφ ηηο αμηνινγήζεηο 189 πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ζρεδφλ ην έλα ζηα πέληε αμηνινγήζεθε αξλεηηθά. 
πκπεξαζκαηηθά, νη πξναλαθεξφκελεο εθζέζεηο θαηαιήγνπλ λα επηζχξνπλ ηελ πξνζνρή ζην ελδερφκελν νη δηδάζθνληεο λα 
κελ έρνπλ πξνζαξκφζεη ηελ παηδαγσγηθή ηνπο, αθελφο ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο νκάδεο ζπνπδαζηψλ, νη νπνίεο 
εκθαλίδνπλ αλνκνηνγέλεηα επξχηεξνπ θάζκαηνο απ‘ φ,ηη παιαηφηεξα, αθεηέξνπ ζηνλ ζπλερψο κεηνχκελν ρξφλν δηδαζθαιίαο 
θαη επαθήο ησλ θαζεγεηψλ κε ηνπο θνηηεηέο ηνπο.  

Έξεπλεο πνπ θαηέγξαςαλ ηηο απφςεηο πξσηνεηψλ θνηηεηψλ, ζρεηηθά κε ην ηη δηαθέξνπλ νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο απφ ην 
Λχθεην, έδεημαλ φηη νη πξψηεο απαηηνχλ πεξηζζφηεξε απηνλνκία θαη επζχλε απφ ηνπο θνηηεηέο γηα ηε κάζεζε. Σελ ίδηα 
άπνςε ζπκκεξίδνληαη θαη νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη γχξσ απφ ηνλ ραξαθηήξα ησλ αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ θαη ηελ 
απηνλνκία σο ζθνπνχ θαη σο κέζνπ ηεο εθπαίδεπζεο. Γελ λνείηαη, βέβαηα, παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε πνπ λα 

κελ ζθνπεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο απηφλνκεο ζθέςεο ησλ θνηηεηψλ γηα λα κπνξνχλ λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα 
εμεηδίθεπζήο ηνπο, δίρσο ηελ θαζνδήγεζε άιισλ. Δπεηδή, φκσο, ε επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ πξνυπνζέηεη κεγάιν βαζκφ 
αλεμαξηεζίαο ζα πξέπεη ε αλεμαξηεζία λα αζθεζεί ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, επεξεάδνληαο αληίζηνηρα θαη ηελ 
εθαξκνδφκελε παηδαγσγηθή. Δίλαη, δειαδή, ζέκα κάζεζεο (Lindberg, 1994).  

Απφ θαζαξά παηδαγσγηθή άπνςε, φπσο θαη απφ κηα επξχηεξε θνηλσληθή ζθνπηά, ηίζεηαη ην εξψηεκα θαηά πφζνλ νη θνηηεηέο 
καζαίλνπλ φζα ζα έπξεπε λα έρνπλ κάζεη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δθνδηάδνπλ ηα ΑΔΗ ηελ θνηλσλία θαη ηελ 
αγνξά εξγαζίαο κε θαηάιιεια εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ; Πψο δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηεο ηξηηνβάζκηαο 

                                                             
179Γηα απνθπγή νπνηαζδήπνηε ζχγρπζεο κε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ελλννχκε εδψ ηελ α) Παλεπηζηεκηαθά 

Ηδξχκαηα θαη β) ηα Αλψηαηα Σερλνινγηθά Ηδξχκαηα θαη γ) ηελ Αλψηεξε Δπαγγεικαηηθή & Δθθιεζηαζηηθή Δθπαίδεπζε 

(ΑΠΑΗΣΔ θαη Δθθιεζηαζηηθέο ρνιέο).  

180Πεγή: ΚΑΝΔΠ-ΓΔΔ, 2014 

181Ο ραξαθηεξηζκφο ηαθηηθνί θνηηεηέο αλαθέξεηαη ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ θνηηνχλ ζε θαλνληθφ εμάκελν 

ζπνπδψλ θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ηελ πξνβιεπφκελε γηα ην ηκήκα δηάξθεηα ζπνπδψλ.  
182πσο ζεκεηψλεη ν παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο ζην Φπζηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, η. Σξαραλάο, ζηελ 

ηζηνζειίδα: https://goo.gl/bJYH4h. 
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εθπαίδεπζεο φηαλ ην καζεζηαθφ ράζκα κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ φιν θαη δηεπξχλεηαη εμαηηίαο δηαθνξεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ; Ση 
ζεσξνχλ νη θαζεγεηέο σο δεδνκέλν ζην πιαίζην ησλ δηδαθηηθψλ ζρεδηαζκψλ ηνπο θαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

ηνπο; Μήπσο νη ζεκεξηλνί θνηηεηέο δελ είλαη ηφζν πξνεηνηκαζκέλνη απφ ην Λχθεην φζν λνκίδεηαη θαη, άξα, δελ είλαη 
«ψξηκνη» γηα παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ ζπνπδέο; Πνηεο νη επηπηψζεηο, αλ πξάγκαηη έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, γηα ηελ 
Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή ζηελ αληηκεηψπηζε «πεξηζζφηεξσλ θνηηεηψλ, κε φιν θαη ιηγφηεξεο πξνεγνχκελεο γλψζεηο, πνπ 
κειεηνχλ φιν θαη ιηγφηεξν, γηα φιν θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα» (Sonnerby, 2012); 

ηε ζπλέρεηα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα εθζέζνπκε νξηζκέλεο ζθέςεηο γηα ην πεξηερφκελν ησλ ζεκηλαξίσλ Παλεπηζηεκηαθήο 
Παηδαγσγηθήο θαη, γεληθά, γηα ην πψο ελδερνκέλσο ζα πξέπεη λα ελεξγήζνπλ ηα ηδξχκαηα ηα ίδηα θαη, θπζηθά, ε Πνιηηεία κε 
ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ, ψζηε λα γίλνπλ θαιχηεξνη παηδαγσγνί. Αιιά πξηλ εηζέιζνπκε ζην 
πεξηερφκελν ησλ ζεκηλαξίσλ επηβάιιεηαη λα ζηαζνχκε πξψηα ζηνλ ραξαθηήξα ηεο παηδαγσγηθήο θηινζνθίαο θαη 

πξνζέγγηζεο πνπ ζα πξέπεη λα πξνάγεηαη θαη λα θαιιηεξγείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζ‘ απηά. 

3.1.Παηδαγσγηθή αληίιεςε, δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαη κάζεζε 

Μηα αξθεηά θπξίαξρε άπνςε κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο είλαη φηη νη βαζηθέο αληηιήςεηο, ηηο 
νπνίεο ελζηεξλίδεηαη ν θαζεγεηήο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, επεξεάδνπλ θαη‘ επέθηαζε θαη ην πσο νη θνηηεηέο 
πξνζεγγίδνπλ ηε δηθή ηνπο κάζεζε (π.ρ. Gibbs & Coffey 2004. Trigwell etal., 1999). Θα εζηηάζνπκε ηελ παξνπζίαζή καο ζε 
δχν ηέηνηεο δηαθξηηέο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο κνληέια πνπ επεξεάδνπλ ηνλ γεληθφηεξν δηδαθηηθφ 
ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο επηθνηλσλίαο δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ. 
Πξφθεηηαη γηα ην θαζεγεηνθεληξηθφ θαη ην θνηηεηνθεληξηθφ κνληέιν δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο.  

Ζ θαζεγεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε παξαπέκπεη ζε έλα θψδηθα δηδαθηηθήο αληίιεςεο θαη ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία ζέηεη ηνλ 
θαζεγεηή ζην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ επηθνηλσλία ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο απνηειεί πξάμε κεηάδνζεο 

πιεξνθνξηψλ πνπ εθπνξεχεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ζηεξίδεηαη ζηε δηάιεμε κέζσ ηεο νπνίαο κεηαθέξεηαη ην 
πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, πνπ φρη ζπάληα είλαη ηαπηφζεκν κε ην πεξηερφκελν ηνπ βαζηθνχ βηβιίνπ. Πάληνηε ειινρεχεη ν 
θίλδπλνο ν θαζεγεηήο πνπ αθνινπζεί έλαλ θαζεγεηνθεληξηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο λα απεπζχλεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ, ζαλ 
φινη ηνπο λα έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, θαη λα επαλαιακβάλεη ελδερνκέλσο ηηο ίδηεο δηαιέμεηο θάζε εμάκελν.  

Γηαηί άξαγε θάπνηνη θαζεγεηέο καο θαηλφληνπζαλ ηφζν αληαξνί; Γηαηί θνπξαδφκαζηαλ αθάληαζηα ζηηο 
παξαδφζεηο ηνπο θαη βγαίλακε ςπρηθά ξάθε; (...) Θπκάκαη ηνλ θαζεγεηή ηξάην πνπ ζεσξνχζε φηη ε 
ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε δηδαζθαιία εμαληιείην ζηελ απηνιεμεί απφ έδξαο αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ. Ξεθηλνχζε ην 
πξψην κάζεκα ηελ πξψηε Γεπηέξα ηνπ Οθησβξίνπ ζηηο 10 π.κ. δηαβάδνληαο ηελ πξψηε θξάζε ηεο εηζαγσγήο 

θαη ηειείσλε δηαβάδνληαο ηελ ηειεπηαία θξάζε ηνπ ηειεπηαίνπ θεθαιαίνπ ηελ ηειεπηαία Παξαζθεπή ηνπ Μαΐνπ 
αθξηβψο ζηηο 11 π.κ. εκαληηθφ επίηεπγκα ζπληνληζκνχ, σζηφζν ηελ επηηπρία απηή άκβιπλε θάπσο ην γεγνλφο 
φηη είρε ηεξάζηηα πείξα: έθαλε ην ίδην αθξηβψο πξάγκαηα πξνεγνχκελα 10 ρξφληα αδηάιεηπηα. Ήηαλ θαλεξφ φηη 
καο δνχιεπε. (Μαλέηαο, 2017: 166f) 

Ζ άιιε πξνζέγγηζε έρεη επίθεληξν ηνλ θνηηεηή θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ην ηη δειαδή ηειηθά καζαίλεη ν θνηηεηήο, 
θαη κφλν δεπηεξεπφλησο εζηηάδεη ζηε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ δηδάζθνληα ζηνπο θνηηεηέο. Ζ εζηίαζε ζηε κάζεζε 
ησλ θνηηεηψλ, θαη φρη απνθιεηζηηθά ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ, πξνυπνζέηεη κηα δηαδξαζηηθή πξνζέγγηζε φπνπ ν 
θαζεγεηήο θξνληίδεη λα εμαζθαιίζεη, ψζηε νη θνηηεηέο λα θαηαλννχλ βαζηθέο έλλνηεο θαη ζεσξίεο θαη λα κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνπλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, ν παλεπηζηεκηαθφο δάζθαινο κε θνηηεηνθεληξηθφ παηδαγσγηθφ πξνθίι, 
δηαγηγλψζθεη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ, ηα θίλεηξα θαη ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο, θαη απηήλ ηελ 
εηεξνγέλεηα πξνζπαζεί λα ηε ιάβεη ππφςε ηνπ φηαλ ζρεδηάδεη ηα καζήκαηα. Πξάηηνληαο έηζη, ν δηδάζθσλ επηδεηθλχεη 
επειημία ζηε ρξήζε ησλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ πνπ εθαξκφδεη, πξνζαξκφδεηαη ζηε ζχλζεζε ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ θαη 
ζπκβάιιεη ζηελ εμάζθεζε θαη βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ λα εμειηρζνχλ ζε απηφλνκνπο καλζάλνληεο 
(Postareffet al., 2008).  

Απνηειεί ζήκεξα θνηλφ ηφπν φηη δηαθνξεηηθά άηνκα καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ή δείρλνπλ πξνηίκεζε ζηνέλα ή 
ζην άιιν ζηηι κάζεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ επηβάιιεηαη νη δηδάζθνληεο λα ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο κνξθέο θαη κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, έηζη ψζηε λα δίλεηαη ε επθαηξία ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο λα καζαίλνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ηνπο ηαηξηάδεη 
θαιχηεξα. Πέξαλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο καζεζηαθήο πνηθηινκνξθίαο ηνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ πξέπεη λα 
δηαρεηξηζζεί ν θαζεγεηήο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ, έρεη λα αληηκεησπίζεη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, θαη ηελ πξφθιεζε ησλ 
ειιηπψο αλαπηπγκέλσλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ησλ απνθνίησλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο θαιιηέξγεηαο θξηηηθήο ζθέςεο θαζψο θαη ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κέζσ ρξήζεο απνηειεζκαηηθψλ 
ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο. Δπνκέλσο, ε επηηπρήο αληηκεηψπηζε φισλ απηψλ ησλ παηδαγσγηθψλ πξνθιήζεσλ ζπλεγνξνχλ ζηελ 
πηνζέηεζε θνηηεηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία, ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε αλάπηπμε ελεξγεηηθψλ 
ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη, θπζηθά, ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ θνηηεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Απφ παηδαγσγηθή 
άπνςε, απηνχ ηνπ είδνπο ε πξνζέγγηζε εκθαλίδεη κεγάια πιενλεθηήκαηα γηαηί δηακνξθψλεη απηφλνκνπο θαη δεκηνπξγηθνχο 

αθαδεκατθνχο πνιίηεο κε ηθαλφηεηα λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα ηε δηθή ηνπο κάζεζε (Brommessonetal., 2016).  

Αλακθίβνια, ε θνηηεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε πξνβάιιεηαη παγθνζκίσο σο ην θπξίαξρν παηδαγσγηθφ αθήγεκα ζηελ 
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ήδε, ζηελ εηζαγσγή ηεο, ε Παγθφζκηα Γηαθήξπμε ηεο UNESCO γηα ηελ Σξηηνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε ζηνλ 21ν Αηψλα (UNESCO, 1998) ηνλίδεη ηελ απμεκέλε δήηεζε θαη απαίηεζε γηα δηαθνξνπνίεζε ηεο 
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζψο ζπλεηδεηνπνηείηαη ε δσηηθή ζεκαζία ηεο ζηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε, θαη θπζηθά ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ κέιινληνο γηα ην νπνίν νη λεφηεξεο γεληέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ λέεο δεμηφηεηεο, 
γλψζεηο θαη ηδαληθά. Σα Ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα εθπαηδεχνπλ ηνπο θνηηεηέο ψζηε 
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λα γίλνπλ θαιά ελεκεξσκέλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο, νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη ηθαλφηεηα λα αλαιχνπλ 
πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσλία, θαζψο, επίζεο, θαη λα αλαδεηνχλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο, ηηο νπνίεο ζα 

πινπνηνχλ κε αίζζεζε θνηλσληθήο επζχλεο (φ.π., άξζξν 9b).Γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη, ε δηαθήξπμε ζεσξεί φηη: 

Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αλαδηακνξθσζνχλ ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ρξεζηκνπνηψληαο λέεο θαη θαηάιιειεο 
κεζφδνπο, ψζηε λα πάλε παξαπέξα απφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζε δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Οη λέεο 
παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πξέπεη λα είλαη πξνζηηέο θαη λα πξνσζνχληαη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη 
ε απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο, ε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή αλάιπζε, ε απηφλνκε ζθέςε 
θαη νκαδηθή εξγαζία ζε πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, φπνπ ε δεκηνπξγηθφηεηα ζπλδπάδεη παξαδνζηαθέο ή 
ηνπηθέο γλψζεηο θαη ηελ ηερλνγλσζία (know-how) κε ηελ πξνεγκέλε επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία. Απηά ηα 
αλαδηακνξθσκέλα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζηηθφ, ηζηνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην θάζε ρψξαο. Ζ δηδαζθαιία γηα ηα αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα ζηε βάζε δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη ε εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ θνηλνηήησλ ζε φια ηα 
κέξε ηνπ θφζκνπ ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ φισλ ησλ θιάδσλ, ηδίσο εθείλσλ 
πνπ πξνεηνηκάδνπλ γηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. (ν.π., άξζξν 9γ.)183 

ια ζπγθιίλνπλ, θαζψο θαίλεηαη, ζε έλα πηζαλφ ζελάξην εθπαίδεπζεο ζην κέιινλ, φπνπ πξνηεξαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο δελ 
ζα είλαη ηφζν ην πεξηερφκελν εγρεηξηδίσλ, αιιά ε θαιιηέξγεηα θαη απφθηεζε δεμηνηήησλ δσήο, φπσο ε δεμηφηεηα 
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο (Καλειινπνχινπ, 2013: 8). Πεξηνξηδφκελνη ζηε «δεκηνπξγηθή ζθέςε», 

ζεσξνχκε επηβεβιεκέλν λα ζρνιηάζνπκε φηη ε αλάπηπμή ηεο κάιινλ δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ εμίζνπ δεκηνπξγηθή κάζεζε, ε 
νπνία δελ απνηειεί κφλν έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα αληηκεηψπηζεο ησλ πνιχπινθσλ δεηεκάησλ πνπ ελζθήπηνπλ, ιφγσ ηεο 
επηηάρπλζεο ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ, αιιά ιεηηνπξγεί θαη σο θαηαιχηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο 
ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο. Δίλαη ινγηθφ λα αλακέλεη θαλείο φηη νη εξγνδφηεο, ζην κέιινλ, 
δελ ζα ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ην ηη γλσξίδνπλ νη απφθνηηνη, αιιά εμίζνπ θαη γηα ην πφζν δεκηνπξγηθνί είλαη ζην λα 
εθαξκφδνπλ απηά πνπ γλσξίδνπλ (Blessinger, 2017).  

Απφ ηα πξναλαθεξφκελα ίζσο δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, 
φπσο έρεη εθηεζεί, αξκφδεη πεξηζζφηεξν ζε νξηζκέλεο κφλν επηζηεκνληθέο πεηζαξρίεο (γλσζηηθά αληηθείκελα) θαη λα αγλνεί 

ηηο κεηαμχ ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο. Δλλννχκε εδψ ηελ ηαμηλφκεζε πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ Biglan (1973), κεηαμχ ζθιεξψλ 
(hard) θαη καιαθψλ (soft) γλσζηηθψλ πεδίσλ θαη ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ εληνπηζζεί ζρεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο 
ηνπο. Ζ ζρεηηθή έξεπλα (Rotidi, Collins, Karalis & Lavidas, 2017) δείρλεη φηη ηα ζθιεξά πεδία (hardfields) δίλνπλ έκθαζε 
ζηελ επαγγεικαηηθή πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη ζε γλσζηηθνχο ζηφρνπο, φπσο κάζεζε γλψζεσλ, 
ελλνηψλ θαη κνληέισλ. Σα καιαθά πεδία (softfields), αληίζεηα, ηνλίδνπλ ηε κφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 
ησλ θνηηεηψλ, κε έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ, ηελ 
επηθνηλσλία θ.ιπ. ηε κειέηε ησλ Rotidi, Collins, Karalis θαη Lavidas (φ.π.) αλαιχεηαη πην εκπεξηζηαησκέλα ην δήηεκα ηεο 
χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ αλάινγα κε ην επηζηεκνληθφ πεδίν, ρσξίο φκσο απηφ λα αλαηξεί ηε βαζηθή 

ζέζε πνπ ππνζηεξίδεη ην θνηηεηνθεληξηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο, φηη δειαδή ε κάζεζε επηηπγράλεηαη θαιχηεξα φηαλ ν 
θνηηεηήο απνρηήζεη ηελ «ηδηνθηεζία» ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

3.2.Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη ζηξαηεγηθέο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη θαζεγεηέο ζρεηίδνληαη κε αληίζηνηρεο 
ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο. Έηζη, ινηπφλ, νη πξνζεγγίζεηο κε επίθεληξν ηνλ θνηηεηή, φπσο 
πξνθχπηεη απφ κειέηεο (Asonitouetal., 2009.Attardetal., 2010), ζρεηίδνληαη κε ζηξαηεγηθέο βαζηάο κάζεζεο (deeplearning), 
φπνπ νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ απηφ πνπ κειεηνχλ θαη φρη κφλν λα ην απνζηεζίζνπλ κέρξη ηηο εμεηάζεηο. 
Αληίζεηα, νη θνηηεηέο πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη κε δηδάζθνληεο πξνζθνιιεκέλνπο κε κηα παξαδνζηαθή, θαζεγεηνθεληξηθή, 
δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηνχλ επηθαλεηαθή ζηξαηεγηθή κάζεζεο (surfacelearning).Δπηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ 
απνκλεκφλεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζηηο δηαιέμεηο θαη ζηε βηβιηνγξαθία, κε ζηφρν λα πεξάζνπλ ηηο 

εμεηάζεηο. Σν αλ θαη πφζν έρνπλ θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη θαζαξά εκπεηξηθφ δήηεκα.  

Πξψηνη πνπ δηαπίζησζαλ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κάζεζε, ηε βαζηά θαη ηελ επηθαλεηαθή, είλαη νη νπεδνί 
εξεπλεηέο Ference Marton θαη Roger Säljö (Marton&Säljö, 1976a; 1976b), ε έξεπλα ησλ νπνίσλ έδσζε έθηνηε ην έλαπζκα 
γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, θαη φρη κφλνλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
(Asonitou et al., 2009). Γεδνκέλνπ φηη ε βαζηά πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε απνθέξεη απνηειέζκαηα πςειφηεξεο πνηφηεηαο θαη 
είλαη πην επράξηζηε (Ramsden, 1992), είλαη επηζπκεηφ νη δηδάζθνληεο λα πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν κειέηεο ησλ 
θνηηεηψλ ηνπο πξνο ηε βαζηά κάζεζε, δεκηνπξγψληαο έλα ζπκβαηφ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. 
Αθνινχζσο, ζηεξηδφκελνη ζε εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ δηαπηζηψλνπλ ηε ζπζρέηηζε παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο θαη 
κάζεζεο, κπνξνχκε λα εμάγνπκε νξηζκέλα ελδεηθηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

επηβεβιεκέλεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ.  

Μειέηε ησλ Gibbs θαη Coffey (2004) ζρεηηθά κε ην αλ νη θαζεγεηέο, πνπ παξαθνινχζεζαλ ζεκηλάξηα Παλεπηζηεκηαθήο 
Παηδαγσγηθήο, γίλνληαη πεξηζζφηεξν θνηηεηνθεληξηθνί ζηελ πξνζέγγηζή ηνπο θαη νη θνηηεηέο ηνπο ιηγφηεξν επηθαλεηαθνί 
κειεηεηέο, θαηέιεμε ζην εμήο: ε νκάδα ησλ θνηηεηψλ ησλ νπνίσλ νη θαζεγεηέο είραλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα 
Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο εκθάληζαλ ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ κειεηνχλ θαη άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

                                                             
183Ζ κεηάθξαζε δηθή καο. 
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ιηγφηεξν επηθαλεηαθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο. πκπεξαζκαηηθά, ε κειέηε ησλ Gibbsθαη Coffey (φ.π.) ηζρπξνπνηεί ην 
επηρείξεκα φηη ε θαηάξηηζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο κηα θνηηεηνθεληξηθή θαηεχζπλζε.  

ε ηειηθή αλάιπζε, ε παηδαγσγηθή αλάπηπμε ησλ κειψλ ΓΔΠ ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε δηαξθή βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ 
θνηηεηψλ. Οη ππάξρνπζεο έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ αθξηβψο φηη νη ζηάζεηο ησλ δηδαζθφλησλ πνπ ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηνλ 
θνηηεηή ζπληεινχλ ζε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηέιεζκα. Δίλαη ζέκα, εμάιινπ, επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ηνπ δηδάζθνληα ε 
κεηάβαζή ηνπ απφ ηε θάζε, φπνπ ηα πάληα θηλνχληαη γχξσ απφ ην άηνκφ ηνπ, ηηο δηαιέμεηο ηνπ θαη ηελ επηβνιή ηεο 
αθαδεκατθήο ηνπ λνκηκνπνίεζεο/απζεληίαο, ζηε θάζε φπνπ ε χιε ηνπ καζήκαηνο θαη ε θάιπςή ηεο ηζρπξνπνηεί ηελ 
αθαδεκατθή χπαξμή ηνπ. Οχηε φκσο θαη απηή ε θάζε είλαη αξθεηή γηα έλαλ ζχγρξνλν θαη έκπεηξν δάζθαιν, αλ ν δηδαθηηθφο 
ζρεδηαζκφο θαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, 

θάηη πνπ απνηειεί, ζχκθσλα κε ηνλ Kugel (1993) ηελ ηξίηε θάζε επαγγεικαηηθήο νινθιήξσζεο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ 
δαζθάινπ. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ απφςεσλ, πνπ θαηαηείλνπλ ζηελ αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο 
ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερνχο επηκφξθσζεο ησλ κειψλ ΓΔΠ, ππνγξακκίδνπκε 
επηγξακκαηηθά πνηνη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη ηξεηο βαζηθνί ζηφρνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο: 

 Να παξνηξχλεη ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο λα εληνπίζνπλ θαηεζηεκέλεο ή/θαη ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο γηα ηε δηδαζθαιία 
θαη ηνλ ξφιν ηνπ «θαζεγεηή» θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα αλαζεσξήζνπλ ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπο, 
κεηαζρεκαηίδνληαο ηνλ ηξφπν πνπ λνεκαηνδνηνχλ ηελ παηδαγσγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

 Να εκπεδψζεη ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο ηε ζεκαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ, αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, σο κέζνπ θαη 
δηαδηθαζίαο επαγγεικαηηθήο βειηίσζεο, πξνζθέξνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 
έλα θνηλφ ελλνηνινγηθφ ππφβαζξν γηα ηα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο. 

 Να ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 
ζρεδηάδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, βαζίδνληαο ηηο επηινγέο ηνπο ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ζηελ θαηαμησκέλε 
εθπαηδεπηηθή εκπεηξία (ηε δηθή ηνπο θαη ησλ άιισλ), θάλνληαο, επίζεο, ρξήζε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηψλ 
θαη επηθνηλσλίαο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

4. H Παλεπηζηεκηαθά Παηδαγσγηθά ζηελ ΔιιΪδα: επξάκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ  

Με δεδνκέλν φηη ζηε ρψξα καο ε Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή θάλεη ηψξα ηα πξψηα βήκαηά ηεο, δελ έρεη ζπγθεληξσζεί 
έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζψκα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ πνπ λα δηεξεπλνχλ ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη φκσο έλα απφ ηα 
ζέκαηα ζηα νπνία δεζκεχηεθε ην Γίθηπν λα επηθεληξσζεί απφ ηνχδε θαη ζην εμήο. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε, 
ελδεηθηηθά, ζηα απνηειέζκαηα ηξηψλ κφλνλ, αιιά ζπκπιεξσκαηηθψλ, εξεπλψλ ελ ησ γελλάζζαη.  

4.1. Ση ιέλε νη απφθνηηνη 

ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2017-2018 δηελεξγήζεθε εκπεηξηθή έξεπλα απφ ηνπο Οηθνλφκνπ Αλδξέα, Μελεμέ 
Γεψξγην θαη ηεξγίνπ Διπίδα (αδεκνζίεπηε) κε ζέκα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ απνθνίησλ Διιεληθψλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ 
γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αθαδεκατθψλ δαζθάισλ ηνπο. Με εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν εθπφλεζε ε Διπίδα ηεξγίνπ (2017) 
ζηελ πηπρηαθή εξγαζία ηεο ζην Δηήζην Πξφγξακκα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο (Δ.Π.ΠΑΗ.Κ.) ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. (2017), 
δεηήζεθε απφ 191 πηπρηνχρνπο (απφθνηηνπο λα απαληήζνπλ ζε 20 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
έξγνπ πνπ ηνπο παξείραλ νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινί ηνπο ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Οη απφςεηο ηνπο ζπλνςίδνληαη 
ζηνλ Πίλαθα 1 (1= ρη, θαζφινπ, 5=Ναη, ζε κεγάιν βαζκφ). 

Πέλαθαο 1. Ζ αμηνιφγεζε ησλ αθαδεκατθψλ δαζθΪισλ απφ ηνπο θνηηεηΫο ηνπο: νη δηΪκεζεο ηηκΫο ησλ απαληάζεσλ 

Οη εθπαηδεπηηθνέ ηνπ/ησλ ΑΔΗ πνπ θνέηεζεο: 1-5 

1. Δίραλ θαιή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ πνπ δίδαζθαλ. 4 

2. Ήηαλ ζπλεπείο ζηα καζήκαηα (ηήξεζε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηθαλνπνηεηηθή πξνεηνηκαζία) 4 

3. Παξαθνινπζνχζαλ θαη απαληνχζαλ κε ζαθήλεηα ζηηο εξσηήζεηο πνπ έζεηαλ νη θνηηεηέο θαη νη 
θνηηήηξηεο ζηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηνπο. 

4 

4. Παξείραλ επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ θαιχηεξε θαη βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ 
ζεκάησλ πνπ δίδαζθαλ. 

3 

5. Παξνπζίαδαλ ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο αθνινπζψληαο έλα ζαθέο θαη ινγηθφ πιαίζην, 
ππνγξακκίδνληαο ηηο ζεκαληηθέο θάζε θνξά πηπρέο. 

3 

6. Δλζάξξπλαλ ηελ έξεπλα θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπο. 3 

7. Δπέηξεπαλ θαη ελζάξξπλαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζην κάζεκα. 3 

8. Δθάξκνδαλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, φπσο θαζνξίδνληαλ απφ πξφγξακκα 
ζπνπδψλ. 

3 
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9. Δθάξκνδαλ ην θαζηεξσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ κε κηα νξηζκέλε επειημία γηα κηα θαιχηεξε δπλακηθή 
ηεο ηάμεο. 

3 

10. Ήηαλ εχθνια πξνζεγγίζηκνη (δηα δψζεο, κε ειεθηξνληθά κελχκαηα θ.ιπ.). 3 

11. Δλεκέξσλαλ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο γηα ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ αλέκελαλ λα 

απνθηήζνπλ. 

3 

12. Παξνπζίαδαλ ην πεξηερφκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ζηηο γλψζεηο ησλ 
θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπο. 

3 

13. Πξνσζνχζαλ ηελ αηνκηθή εξγαζία. 3 

14. Πξνσζνχζαλ ηελ νκαδηθή εξγαζία. 3 

15. ρεδίαδαλ θαη ζπζρέηηδαλ ην πεξηερφκελν ηεο ζεσξίαο πνπ παξνπζίαδαλ ζηελ ηάμε κε ην πεξηερφκελν 
ηνπ εξγαζηεξίνπ (εθφζνλ ππήξρε). 

3 

16. Αιιειεπηδξνχζαλ ηθαλνπνηεηηθά κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηέο ηνπο. 3 

17. Αληηκεηψπηδαλ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηέο ηνπο κε ζεβαζκφ θαη αληηθεηκεληθφηεηα.  3 

18. Γηεπθφιπλαλ ηελ αιιειεπίδξαζε θνηηεηψλ-θνηηεηψλ θαη θνηηεηψλ-δηδαζθφλησλ. 3 

19. Υξεζηκνπνηνχζαλ απνηειεζκαηηθά ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ. 3 

20. Υξεζηκνπνηνχζαλ πιηθνχο πφξνπο (π.ρ. θχιια εξγαζίαο, επηδεηθηηθφ πιηθφ) πνπ δηεπθφιπλαλ ηε 
κάζεζε. 

2 

21. πζρέηηδαλ ην πεξηερφκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο κε απηφ άιισλ καζεκάησλ. 2 

22. Παξείραλ αξρηθή θαη ηειηθή πεξίιεςε (εηζαγσγή θαη αλαθεθαιαίσζε) ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηελ ηάμε. 2 

23. Οξγάλσλαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ηνπο ζην κάζεκα.  2 

24. Δλζάξξπλαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπο θαη έδηλαλ θίλεηξα γηα κάζεζε. 2 

25. Παξείραλ ζαθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ησλ καζεκάησλ ηνπο, ηα πεξηερφκελα, ηε 
βηβιηνγξαθία θαη ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζήο ηνπο. 

2 

26. ρεδίαδαλ ην πεξηερφκελν θαη αλέπηπζζαλ ην κάζεκα κε ηξφπν πνπ λα πξνσζεί ηελ απφθηεζε 
επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ. 

2 

27. πλέδεαλ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπο κε ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ (ηελ αγνξά εξγαζίαο). 2 

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα απηήο ηεο κειέηεο ζπλνςίδεηαη ζην φηη ηα δπλαηά ζεκεία ηνπο είλαη κφλν ηξία ζε ζρέζε κε ηα 27 

εξσηήκαηα/θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ, ελψ είλαη νθηψ ηα ζέκαηα ζηα νπνία πζηεξνχλ θαη βαζκνινγνχληαη θάησ ηνπ κεηξίνπ. Σα 
δπλαηά ζεκεία ηνπο έρνπλ ζρέζε κφλν κε ηελ θαιή γλψζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπο, ελψ ηα αδχλαηα έρνπλ ζρέζε 
θπξίσο κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζήο ηνπο, ελψ δχν εζηηάδνπλ ζηελ αδπλακία 
ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ λα ζπλδέζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο κε απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ 
ηθαλνηήησλ θαη εμνηθείσζε κε επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα.  

4.2. Ση ιέλε νη θαζεγεηέο 

ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2016-2017 δηελεξγήζεθε εκπεηξηθή έξεπλα απφ ηελ Μπειεηζηψηε Γεσξγία θαη ηνλ 
Οηθνλφκνπ Αλδξέα (ππφ δεκνζίεπζε) κε ζέκα ηε δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ελφο θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ: ηεο εθπαίδεπζεο 
πνπ παξέρνπλ ηα Παλεπηζηήκηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ξφιν πνπ παίδεη ν ηξηηνβάζκηνο θαζεγεηήο 
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελήιηθσλ θνηηεηψλ ηνπ. 

Με εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ηνπο άμνλεο ηεο νπνία εθπφλεζε ε Μπειεηζηψηε Γεσξγία (2017) ζηελ πηπρηαθή εξγαζία ηεο 
ζην Δηήζην Πξφγξακκα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο (Δ.Π.ΠΑΗ.Κ.) ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. (2017), δεηήζεθε απφ πέληε 
παλεπηζηεκηαθνχο δαζθάινπο λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ α) ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά θαζήθνληά 
ηνπο, β) ζηελ ςπρνπαηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζή ηνπο θαη γ) ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή. πγθεθξηκέλα 
ηνπο ηέζεθαλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο: 

(ζρεηηθέο κε ηα πξνβιήκαηα:) 

• πλαληήζαηε πξνβιήκαηα/ εκπφδηα θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηδαθηηθήο ζαο δηαδηθαζίαο; Αλ λαη, πσο ηα 

αληηκεησπίζαηε; 

• ρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, εζείο πνηεο ρξεζηκνπνηείηε; Δίλαη απνηειεζκαηηθέο; 

• Δίζηε εμνηθεησκέλνη κε έλλνηεο φπσο βησκαηηθή κάζεζε, εξσηεκαηηθή δηδαζθαιία, δηάδξαζε θαη 
αλαηξνθνδφηεζε;  

• Θεσξείηε φηη ζηα Παλεπηζηήκηα, θαη εηδηθφηεξα ζε επηζηήκεο φπνπ είλαη απαξαίηεην, ππάξρεη δπλαηφηεηα/ 

ππνδνκή ε ζεσξία λα ζπλππάξμεη κε ηελ πξάμε (πεηξακαηηθή δηδαζθαιία);  

• Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πνζνζηφ πξνζέιεπζεο ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηά ζαο;  
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• Θεσξείηε φηη ε έιιεηςε ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο -κείσζε θνλδπιίσλ εμαηηίαο ηεο θξίζεο πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη 

κείσζε ησλ πξαθηηθψλ καζεκάησλ- κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε κείσζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ θνηηεηψλ ζηα ακθηζέαηξα; 

• Πνηα πξνζφληα ζαο ζεσξείηε φηη είλαη ηθαλά λα πξνζειθχζνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ θνηηεηψλ ζε έλα κάζεκα; 

(ζρεηηθέο κε ηελ θαηάξηηζε:) 

• Τπήξραλ παηδαγσγηθά καζήκαηα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζαο, ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν; Αλ λαη, πφζα 
παξαθνινπζήζαηε εζείο; Δπηπιένλ, ήηαλ ππνρξεσηηθήο παξαθνινχζεζεο πξνθεηκέλνπ λα πάξεηε ην πηπρίν ζαο; 

• Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ζαο θάπνην πξφγξακκα δηδαθηηθήο; (ΑΠΑΗΣΔ, ζεκηλάξηα, 
εθπαίδεπζε ελειίθσλ, κεηαπηπρηαθφ θ.ιπ.)  

• Πφηε θαη ζε πνην θνξέα θιεζήθαηε λα δηδάμεηε γηα πξψηε θνξά; 

• Θεσξείηε φηη είραηε ηα θαηάιιεια εθφδηα γηα λα αληαπεμέιζεηε ηεο δηαδηθαζίαο; 

• Παξέρεη ην Παλεπηζηήκην δπλαηφηεηεο θαηάξηηζεο / επηκφξθσζεο / εμεηδίθεπζεο ζε ζέκαηα δηδαθηηθά θαη 
ςπρνπαηδαγσγηθά; 

• Πηζηεχεηε φηη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ παλεπηζηεκίσλ είλαη αλαγθαία; Θα ήηαλ 
ρξήζηκε; Θα είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα; Σε ρξεηάδνληαη φλησο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ηξηηνβάζκηαο; 

(ζρεηηθέο κε ηελ Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή) 

• Πνην ζεσξείηε φηη πξέπεη λα είλαη ην θχξην κέιεκα ελφο κέινπο ΓΔΠ; Σν εξεπλεηηθφ ή ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν; 

• ε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ήδε γίλεηαη ιφγνο, αιιά θαη εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο φισλ ησλ 
κειψλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο πνπ δηδάζθνπλ. Πψο βιέπεηε ηελ εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζηα Διιεληθά 
Παλεπηζηήκηα;  

• Μέζσ ηεο ΠΠ ζα ππήξραλ πξαγκαηηθά νθέιε γηα ηνπο θνηηεηέο ή ζεσξείηε φηη είλαη ράζηκν ρξφλνπ;  

• Δζείο ηη λνκίδεηε φηη ζα θεξδίδαηε απφ κηα ππνζεηηθή ζπκκεηνρή ζαο ζε έλα πξφγξακκα δηδαθηηθήο θαη 
ςπρνπαηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο; 

Οη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη ζπκθσλνχλ ζην φηη α) δελ ππάξρεη θνξέαο παξνρήο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο 
ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη β) ε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζή ηνπο είλαη ειιηπήο. ινη, ηέινο, επηθξνηνχλ ηελ 
εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζην Διιεληθφ Παλεπηζηήκην. Οη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ α) ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
αλαγθψλ ησλ δηδαζθφλησλ θαη εληνπηζκφ ησλ εκπνδίσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ςπρνπαηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ 

πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ ή ζέινπλ λα απνθηήζνπλ νη Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη. 

4.3. Ση ιέλε νη ζχλεδξνη 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηε ζπλεδξία καο, πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηεο, είρε δηαλεκεζεί 
ζηνπο δπλεηηθνχο ζπκκεηέρνληεο εξσηεκαηνιφγην αλνηρηνχ ηχπνπ ζρεηηθά κε ηνλ φξν «Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή», ην 
νπνίν ήηαλ δνκεκέλν ζε ηέζζεξηο άμνλεο: 

1νο άμνλαο: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Οξηνζέηεζε (Πψο αληηιακβάλεζηε ην ζέκα;) 

2νο άμνλαο: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Γηεξεχλεζε (Πνηεο απνξίεο ζαο γελληνχληαη ζρεηηθά;) 

3νο άμνλαο: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Αλαγθαηφηεηα (Τπάξρεη αλαγθαηφηεηα παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο γηα ηνπο 
δηδάζθνληεο ζηα ειιεληθά ΑΔΗ;) 

4νο άμνλαο: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Πξνηάζεηο πξνο πινπνίεζε (Πνηεο ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο ζα ζέιαηε λα 

θαηαζέζεηε;) 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ 12 ζπκκεηέρνληεο (εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο 2,εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο6, 
δηδάζθνληεο ζε ΑΔΗ 3, 1 ππνςήθηνο δηδάθηνξαο). 

Ζ ζχλνςε ησλ θπξηφηεξσλ απαληήζεσλ αλά άμνλα έρεη σο εμήο: 

1νο άμνλαο: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Οξηνζέηεζε (Πψο αληηιακβάλεζηε ην ζέκα;) 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ν φξνο «παλεπηζηεκηαθή παηδαγσγηθή» αθνξά ζηελ ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ 
δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ θαη ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ 
παλεπηζηεκηαθψλ. Δπίζεο, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλαδεηθλχεηαη ν δηαρσξηζκφο επηζηεκνληθήο 
επάξθεηαο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ θαη ηεο απαηηνχκελεο παηδαγσγηθήο επάξθεηαο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ. 

2νο άμνλαο: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Γηεξεχλεζε (Πνηεο απνξίεο ζαο γελληνχληαη ζρεηηθά;) 

Σα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηε ζπδήηεζε αλαθέξζεθαλ α) ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 
Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο (Σν πηζηνπνηεηηθφ παηδαγσγηθήο επάξθεηαο λα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, ππνρξεσηηθή 
ή εζεινληηθή;), β) ζηηο θαιέο πξαθηηθέο απφ ηνλ δηεζλή ρψξν, γ) ζηε ζχλδεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο 
Παηδαγσγηθήο κε ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο (ΜΟΓΗΠ θαη θνηηεηψλ), δ) ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ 
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καζεκάησλ/ζεκηλαξίσλ/επηκνξθψζεσλ, ε) ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Παηδαγσγηθή Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» θαη ζη) ζηελ 
ελίζρπζε ησλ δηδαζθφλησλ κε βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ιφγσ κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ. 

3νο άμνλαο: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Αλαγθαηφηεηα (Τπάξρεη αλαγθαηφηεηα παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο γηα ηνπο 
δηδάζθνληεο ζηα ειιεληθά ΑΔΗ;) 

Σν ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί απνιχησο απαξαίηεηε ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ 

4νο άμνλαο: Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή: Πξνηάζεηο γηα πινπνίεζε (Πνηεο ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο ζα ζέιαηε λα 
θαηαζέζεηε;) 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ ζην φηη ε αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηεο ΠΠ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη δεδνκέλε. 
Αλαξσηηνχληαη σζηφζν, αλ είλαη εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί, κε βάζε ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε, φπσο εθηηκνχλ, 
ζεκαληηθνχ αξηζκνχ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ. Τπάξρνπλ θίλεηξα πνπ λα ηνπο θηλεηνπνηήζνπλ; Με πνηνλ ηξφπν ζα 

νξγαλσζεί; Κεληξηθά, αλά Παλεπηζηήκην ή κε κηθηφ ηξφπν; Πνην ζα είλαη ην Πιαίζην πξνζφλησλ παηδαγσγηθήο επάξθεηαο; 
Σέινο, ππνγξακκίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο έξεπλαο δηεξεχλεζεο επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ 
παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ θαη ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηε δηαζχλδεζε ηεο ΠΠ κε ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ηε θηινζνθία ηεο 
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

4.4. πκπεξάζκαηα 

Σα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη ηα δπλαηά ζεκεία ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 
δαζθάισλ έρνπλ ζρέζε κφλν κε ηελ θαιή γλψζε ηεο επηζηήκεο ηνπο, ελψ ηα αδχλαηα έρνπλ ζρέζε θπξίσο κε ηελ 
ςπρνπαηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζή ηνπο, αιιά θαη ηελ αδπλακία ηνπο λα ζπλδέζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο 
ηνπο κε απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη εμνηθείσζε κε επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα. ε απηφ ζπκθσλνχλ φινη, 
απφθνηηνη, παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη θαη ζπκκεηέρνληεο ζην ζηξνγγπιφ ηξαπέδη. ινη, επίζεο, ζπκθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε 

γηα εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο ρψξαο καο, θαζψο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 
ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. Δθθξάδνληαη, σζηφζν, επηθπιάμεηο γηα ηελ απνδνρή ελφο 
ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο απφ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ιφγσ ηεο επηθξαηνχζαο αληίιεςεο ζρεηηθά κε 
ην ζέκα απηφ. Γηα απηφ, δηαηππψλνληαη εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο (εζεινληηθή ή 
ππνρξεσηηθή) θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ 
παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ θαζψο θαη ηε ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο 
παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο. ινη ζπκθσλνχλ, επίζεο, ζην φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ΠΠ είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο αθνξά ηφζν 
ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο δηαδηθαζίαο (θεληξηθφ/πεξηθεξεηαθφ/κηθηφ) φζν θαη ηελ πηζηνπνίεζή ηεο (πηζηνπνηεηηθφ 

παηδαγσγηθήο επάξθεηαο / πιαίζην πξνζφλησλ). Σέινο, δηαηππψλνληαη απφςεηο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δηαζχλδεζε ηεο ΠΠ κε 
ηε θηινζνθία ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο (ΜΟΓΗΠ /θνηηεηψλ). 

5. Δπέινγνο: ε Παλεπηζηεκηαθά Παηδαγσγηθά σο κΫζν αλαβΪζκηζεο ηεο ηξηηνβΪζκηαο 

εθπαέδεπζεο ζηελ θνηλσλέα ηεο γλψζεο 

Σα ΑΔΗ βξίζθνληαη αληηκέησπα κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ε εληεηλφκελε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ 
παξαγσγή αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη γλψζεο θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο. Ζ ζχλδεζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο 
εθπαίδεπζεο κε ηελ έξεπλα απνηειεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κνλφδξνκν, ψζηε φζνη απνθνηηνχλ απφ ην Παλεπηζηήκην λα 

δηαζέηνπλ επηθαηξνπνηεκέλεο γλψζεηο, λα δηαπλένληαη απφ επηζηεκνληθφ ήζνο θαη λα δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ 
ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ απφθηεζαλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Arrius & Ericson, 2018).  

ια απηά βέβαηα, θαη δεδνκέλνπ φηη ην πεξηερφκελν ηεο γλψζεο έρεη απμεζεί ζε θάζε ηη γχξσ καο, απαηηνχλ 
επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο θαη επεμεξγαζία ζηηβαξνχ ζρεδίνπ ελίζρπζεο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο -κηα δπλακηθή 
πνιηηηθή γλψζεο. Αηρκή απηήο ηεο πνιηηηθήο πξέπεη λα είλαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα, δειαδή ε παξαγσγή γλψζεο θαη ε 
απνηειεζκαηηθή κεηάδνζή ηεο, ψζηε κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο λα παξέρνληαη ζηνπο θνηηεηέο φια εθείλα ηα εξγαιεία, πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο.  

Σαπηφρξνλα, ε επηηπρήο αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ επαγξχπλεζεο, ζσξάθηζεο θαη 

πξννξαηηθήο δξάζεο ησλ ΑΔΗ. Αλ ζέινπλ λα ππνινγίδνληαη σο δσηηθνί κνρινί θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ζα 
πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ παηδαγσγηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Ζ βνχιεζε 
ησλ κειψλ ΓΔΠ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηθή ηνπο επαγγεικαηηθή βειηίσζε, θαη θαηά ζπλέπεηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθή 
αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο, δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξείηαη δεδνκέλε δίρσο πξνζθνξά θηλήηξσλ απφ ηελ ίδηα ηελ 
αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Έλα ηέηνην θίλεηξν, κε κεγάιε ζπκβνιηθή αμία, είλαη λα δίλεηαη εμίζνπ ζεκαζία θαη βάξνο ζηελ 
αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ ηθαλνηήησλ κε ην εξεπλεηηθφ έξγν, ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη αθαδεκατθήο εμέιημεο. Πάλσ 
απ‘ φια, φκσο, ζα πξέπεη ηα Ηδξχκαηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο δαζθάινπο εχινγνπο φξνπο εξγαζίαο γηα λα 
αληαπεμέιζνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο κε αμηνπξέπεηα, δηαζθαιίδνληαο ηθαλνπνηεηηθή ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο, ζην πιαίζην ηεο θαλνληθήο ππεξεζίαο ηνπο. 

Ζ καδηθνπνίεζε ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο επηθαηξνπνηεί ηελ αλάγθε γηα αλαζηνραζκφ θαη επαλεμέηαζε ησλ 
δεμηνηήησλ φζσλ επηιέγνπλ αθαδεκατθή θαξηέξα. Ηζηνξηθά, θαίλεηαη φηη ε βαζηθή αηηία ελφο αηφκνπ λα ζπλερίζεη ηε 
ζηαδηνδξνκία ηνπ ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν δελ ήηαλ ηφζν ε απφθηεζε δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ, φζν ε επηζπκία γηα 
δηεμαγσγή έξεπλαο. Ζ ζπγγξαθή θαη ππνζηήξημε κηαο δηαηξηβήο απνηειεί ην δηαβαηήξην πνπ εμαζθαιίδεη πξνλνκηαθή 
πξφζβαζε ζηελ παλεπηζηεκηαθή αγνξά εξγαζίαο. Ήηαλ θαη παξακέλεη ζρεδφλ αδχλαην ζε άηνκα κε ηδηαίηεξε έθεζε ζηε 
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δηδαζθαιία λα επηβηψζνπλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν ρσξίο εξεπλεηηθφ έξγν. Δμεγείηαη ίζσο έηζη γηαηί επηθξάηεζε ε αληίιεςε 
φηη έλαο εμεηδηθεπκέλνο εξεπλεηήο είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ θαη θαιφο εθπαηδεπηηθφο, ζπζρέηηζε φκσο ε νπνία εκπεηξηθά δελ 

έρεη πξνθχςεη.  

ε θακηά πεξίπησζε δελ παξαγλσξίδεηαη ε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα θαιψλ εξεπλεηψλ, ηδίσο φηαλ ε δηδαζθαιία ηνπο εζηηάδεη 
ζηε δηθή ηνπο έξεπλα. Να, φκσο, πνπ ζπάληα ζήκεξα έλαο παλεπηζηεκηαθφο ζηελ εηζαγσγηθή βαζκίδα, κε ην κέγεζνο ηνπ 
δηδαθηηθνχ έξγνπ πνπ επηθνξηίδεηαη, βξίζθεηαη ζηελ πξνλνκηνχρα ζέζε λα δηδάζθεη κφλν ην κάζεκα ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ, 
φπσο επηηάζζεη ην «Υνπκπνιηηαλφ ηδεψδεο» ε δηδαζθαιία λα ζηεξίδεηαη ζε επηζηεκνληθή/εξεπλεηηθή βάζε. Σν καδηθφ 
παλεπηζηήκην είλαη θπζηθά εδψ θαη δίλεη επηπιένλ αθνξκή φρη κφλν γηα αλαζεψξεζε θαηεζηεκέλσλ απφςεσλ γχξσ απφ ηε 
ζρέζε έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο, αιιά θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ πιαηζίνπ δεμηνηήησλ ησλ κειψλ ΓΔΠ κε ζπλαθφινπζεο 
ελέξγεηεο, απφ ηα ίδηα ηα ΑΔΗ, βειηίσζεο ησλ δνκψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερνχο παηδαγσγηθήο επηκφξθσζεο 

ησλ δηδαζθφλησλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο ζε ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνχ, παξαηεξνχκε φηη ε 
ηάζε πνπ επηθξαηεί πξνο αληηκεηψπηζε ηεο πξφθιεζεο ηνπ καδηθνχ παλεπηζηεκίνπ, είλαη ε απζηεξνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 
γηα παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ηεθκεξίσζεο ηεο παηδαγσγηθήο 
επάξθεηαο κε ηε κνξθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/δηδαθηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ (teaching portfolio). Σν δηδαθηηθφ ραξηνθπιάθην 
πεξηέρεη αλαθνξέο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλνιηθά ππνδειψλνπλ ην εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαθηηθήο θαη 
παηδαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θαηφρνπ ηνπ. ‘ απηφ θαηαγξάθεηαη ε παηδαγσγηθή-δηδαθηηθή θηινζνθία θαη ν ηξφπνο πνπ 
αληηιακβάλεηαη θαη πξνζεγγίδεη ηε δηδαζθαιία θαζψο θαη ηελ ελ γέλεη επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε. Οπζηαζηηθά, ην 

παηδαγσγηθφ ραξηνθπιάθην απνηειεί ηεθκήξην δηδαθηηθήο ηθαλφηεηαο, φπσο αθξηβψο νη δεκνζηεχζεηο ζε έγθπξα 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά απνηεινχλ ηεθκεξίσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη πξναγσγήο 
(Γνπγνπιάθεο, 2017). κσο, είηε πξφθεηηαη γηα ηππηθή (θαη ππνρξεσηηθή;) παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ Παλεπηζηεκηαθήο 
Παηδαγσγηθήο, είηε γηα δηδαθηηθφ ραξηνθπιάθην ζα πξέπεη θαη ηα δχν, σο ηεθκήξηα παηδαγσγηθψλ δεμηνηήησλ θαη δηδαθηηθήο 
επάξθεηαο, λα αμηνινγεζνχλ απφ άηνκα κε εηδίθεπζε ζηελ παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε. Πψο, φκσο, δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα 
αμηνιφγεζεο ησλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ πξνζφλησλ ελφο ππνςεθίνπ γηα ζέζε ΓΔΠ ζηε ζχλζεζε ησλ εθιεθηνξηθψλ 
ζσκάησλ ζήκεξα;  

Σν δηαρξνληθά δεηνχκελν ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο -φπσο θαη θάζε εθπαίδεπζεο- είλαη αδηακθηζβήηεηα ε 

θαηάιιειε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Με άιια ιφγηα, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη θαη πξέπεη λα 
απνηειεί αληηθείκελν δηαξθνχο πξνβιεκαηηζκνχ νιφθιεξεο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο θαη ζπιινγηθήο κάζεζεο είλαη:  

Πψο δηαζθαιίδνπλ ηα Σξηηνβάζκηα Ηδξχκαηα ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή αξηζηεία ησλ θαζεγεηψλ ηνπο; 

Με πνην πεξηερφκελν, πνηα θίλεηξα θαη θάησ απφ πνηεο εξγαζηαθέο/επαγγεικαηηθέο/ππεξεζηαθέο πξνυπνζέζεηο; 
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