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Abstract: The rapid spread of the production of new knowledge has led to the urgent need for 

qualified teachers who transmit knowledge through high quality teaching methods. 

Qualifications such as effective management, evaluation and utilization of new knowledge as 

well as the capability of continuous training and reeducation are highly required for future 

students. Therefore, the role of the professors in University cannot only reflect the research 

work, but also the valuable role of the teacher. Inspired teachers, who surpass an outdated 

teacher-oriented learning method play a significant role on the development of intergraded 

personalities with critical thinking abilities, academic ethos and sense of social responsibility. 

In this paper, a semi- structured face to face interview was conducted where the importance of 

University Pedagogy (U.P.), which is referred to the professional, educational training of the 

academic members at higher educational institutions, in Greek Universities, was studied and 

evaluated. The findings seem to be promising, since the majority of academic members were 

strongly encouraged the application of U.P. in Greek institutions considering that many 

existing drawbacks may be overcome. 

Keywords: Academic teachers, University Pedagogy, qualitative research, educational 

training 

Πεπίλητη: Η ξαγδαία επηηάρπλζε ηεο παξαγσγήο λέαο γλώζεο επηθέξεη ηελ άκεζε αλάγθε 

γηα ηθαλνύο θαζεγεηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ κεηαδίδνπλ ηε γλώζε ζηνπο θνηηεηέο 

κε κνξθέο δηδαζθαιίαο πςεινύ επηπέδνπ. Γίλεηαη αληηιεπηό όηη απαηηείηαη ε εθπαίδεπζε 

λέσλ επηζηεκόλσλ κε δεμηόηεηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θαηαηγηζκνύ λέσλ 

γλώζεσλ, κε ηθαλόηεηεο αμηνιόγεζεο, αμηνπνίεζεο θαη δεκηνπξγηθνύ ζπλδπαζκνύ ησλ 

παξαγόκελσλ πιεξνθνξηώλ θαη κε δπλαηόηεηα ζπλερνύο επηκόξθσζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο. 

Σπλεπώο, ν ξόινο ηνπ θαζεγεηή ζηα Παλεπηζηήκηα ζήκεξα δελ κπνξεί λα αληαλαθιά κόλν ην 

εξεπλεηηθό ηνπ έξγν, αιιά ζα πξέπεη λα εζηηάδεη θαη ζηνλ πνιύηηκν ξόιν ηνπ δαζθάινπ. 
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Δκπλεπζκέλνη Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη μεπεξλώληαο έλα παξσρεκέλν δαζθαινθεληξηθό 

ηξόπν κάζεζεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θνηηεηώλ νινθιεξσκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ κε 

θξηηηθή ζθέςε, αθαδεκατθό ήζνο θαη ζπλαίζζεζε θνηλσληθήο επζύλεο. Σηελ παξνύζα 

εξγαζία πινπνηείηαη κηα δηα δώζεο εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε ζε πέληε Παλεπηζηεκηαθνύο 

Γαζθάινπο ηεο ρώξαο όπνπ θαη δηεξεπλάηαη θαη αμηνινγείηαη ε ζεκαζία ηεο 

Παλεπηζηεκηαθήο Παηδαγσγηθήο, πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή παηδαγσγηθή θαηάξηηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα. Τα επξήκαηα 

θαίλνληαη λα είλαη πνιιά ππνζρόκελα, αθνύ ε πιεηνλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ επηθξόηεζε 

εληόλσο ην εγρείξεκα ηεο ΠΠ ζηελ Διιάδα ζεσξώληαο όηη κέζσ απηνύ πνιιά πξνβιήκαηα 

δύλαηαη λα μεπεξαζηνύλ. 

Λέξειρ-κλειδιά: Παλεπηζηεκηαθόο Γάζθαινο, Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή, πνηνηηθή 

έξεπλα, παηδαγσγηθή θαηάξηηζε 

Διζαγυγή 

Η εθξεθηηθή αύμεζε ηεο Πιεξνθνξίαο θαη θαη' επέθηαζε ε νινέλα θαη κεγαιύηεξε 

παξαγσγή λέαο γλώζεο κέζσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ξαγδαίαο αύμεζεο ηεο ρξήζεο 

ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ αιιάδεη δξακαηηθά ηνλ ξόιν ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ ζε 

πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ (Κνπξεηάο, 2013). Ο ξόινο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζήκεξα δελ 

κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο πνπ 

απνξξέεη από ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Κξίλεηαη απαξαίηεην όηη ζα πξέπεη λα δνζεί κεγάιε έκθαζε θαη ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κεηαδίδεηαη ε γλώζε ζηνπο θνηηεηέο. Έλλνηεο όπσο «έξεπλα» θαη «δηδαθηηθή» ζα 

πξέπεη λα είλαη ηζόηηκεο θαη απόιπηα ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ όξν Παλεπηζηήκην (Κηκνπξηδήο, 

2010). Μέζσ πνηνηηθήο θαη πςεινύ επηπέδνπ δηδαζθαιίαο, ν θνηηεηήο θαιιηεξγείηαη ςπρηθά 

θαη πλεπκαηηθά. Τν Παλεπηζηήκην πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε δηακόξθσζε πξνζσπηθνηήησλ 

απζύπαξθησλ, απηνδύλακσλ, ειεύζεξσλ θαη νινθιεξσκέλσλ, ηθαλώλ λ’ αληεπεμέιζνπλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο (Rita de 

Cássia& Vieira, 2014) 

Δλώ ε εξεπλεηηθή δνπιεηά, ε εμεηδίθεπζε θαη ε εκπεηξία απνηεινύλ ηα βαζηθόηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ελόο Παλεπηζηεκηαθνύ Γαζθάινπ, ηα ηειεπηαία ρξόληα, ζπδεηήζεηο ζρεηηθά 

κε ηε βειηίσζε ηεο παηδαγσγηθήο ζθέςεο, αιιά θαη ηεο δηδαθηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ 

Παλεπηζηεκηαθώλ δαζθάισλ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν (Postareff et al., 2007). Έηζη, ζήκεξα 

ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε απνηειεί αληηθείκελν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε επίπεδν ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ θπβεξλήζεσλ θξαηώλ
1
, αιιά θαη 

                                                
1Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Αγγιία δεκηνπξγήζεθε ην 2000 ην Ιλζηηηνύην γηα ηε Μάζεζε θαη ηε Γηδαζθαιία ζηελ 

Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Institute for Learning and Teaching in Higher Education), ην νπνίν εμππεξέηεζε ηε 

δεκηνπξγία ησλ πξώησλ Κέληξσλ Αξηζηείαο γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε ζηα Αγγιηθά Παλεπηζηήκηα θαη 

ην 2004 ζπλελώζεθε κε ην Γίθηπν Υπνζηήξημεο ηεο Μάζεζεο θαη ηεο Γηδαζθαιίαο (Learning and Teaching 

Support Network - LTSN) θαη ηελ Δζληθή Οκάδα Σπληνληζκνύ (TQEF National Co-ordination Team - NCT) γηα 

λα ζρεκαηίζνπλ καδί ηελ Αθαδεκία Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο (Higher Education Academy). 
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από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε(High Level Group on the Modernisation of Higher Education, 

2014)πεδίν έξεπλαο πνιιά Παλεπηζηήκηα ηνπ θόζκνπ
2
θαη αληηθείκελν δηεζλώλ 

ζπλεδξίσλ
3
.Ωζηόζν, ε δηδαθηηθή θαηάξηηζε ησλ κειώλ ΓΔΠ ζηε ρώξα καο ζεσξείηαη 

δεπηεξεπνύζεο ζεκαζίαο θαη δελ ζπληζηά πεδίν ζεσξεηηθνύ πξνβιεκαηηζκνύ θαη πξαθηηθήο 

εμάζθεζεο (Γνπγνπιάθεο & Οηθνλόκνπ, 2014). Δπηπιένλ, ε δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή 

επάξθεηα, πηζηνπνηεκέλε από έλαλ εγθεθξηκέλν θνξέα, ελόο εθπαηδεπηηθνύ πνπ πξννξίδεηαη 

γηα εηζαγσγή ζε θάπνην Αλώηαην Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (ΑΔΙ) δελ ζεσξείηαη απαξαίηεην 

πξνζόλ(Αξεηνπιάθε & Γαξγελίδνπ, 2017).  

Η Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή (ΠΠ) απνηειεί έλα λέν πεδίν ζεσξίαο θαη πξάμεο θαη 

εζηηάδεη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ δαζθάισλ ζε ζέκαηα 

παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο (Οηθνλόκνπ & Γνπγνπιάθεο, 2016). Οη 

Γνπγνπιάθεο θαη Οηθνλόκνπ (2014) νξίδνπλ ηελ ΠΠ σο ηνλ θαηλνηόκν θιάδν πνπ 

αζρνιείηαη κε εθείλεο ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο πνπ αθνξνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο κόξθσζεο ζε 

επίπεδν αηόκνπ, νκάδαο, θνηλόηεηαο θαη θνηλσλίαο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο ησλ δηδαζθόλησλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκό, 

ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ. Σην ίδην άξζξν, 

αλαθέξνπλ όηη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα όιν ην κόληκν δηδαθηηθό 

πξνζσπηθό ηεο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη γηα όινπο όζνη ζπλεπηθνπξνύλ ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία ησλ ηδξπκάησλ απηώλ (ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ή κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 

πνπ επηηεινύλ έξγν βνεζώλ θαζεγεηώλ, επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο θαη άιινη). Η ζπλερήο 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ δαζθάισλ ππνζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα δηαπηζηώλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί, αιιά θαη λα βειηηώλνπλ ηε 

καζεζηαθή εκπεηξία ησλ θνηηεηώλ ηνπο.  

Η ΠΠ πξαθηηθά απαληά ζην εξώηεκα (Γνπγνπιάθεο & Οηθνλόκνπ, 2014): «Τη είδνπο 

γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ρξεηάδεηαη ν Παλεπηζηεκηαθόο Γάζθαινο ώζηε λα βνεζήζεη 

απνηειεζκαηηθά ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα κάζνπλ θαη λα θαιιηεξγεζνύλ;» Ο Παλεπηζηεκηαθόο 

Γάζθαινο πξέπεη λα είλαη πξσηίζησο άξηζηνο γλώζηεο ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ θαζώο θαη ηθαλόο 

παηδαγσγόο θαη κεηαδόηεο ηεο γλώζεο. Δμίζνπ ζεκαληηθό θξίλεηαη λα κπνξεί, ιεηηνπξγώληαο 

σο «κεραληθόο ηεο εθπαίδεπζεο» (Οηθνλόκνπ & Γνπγνπιάθεο, 2016), αθελόο λα θαηαλνεί ζε 

βάζνο ηηο πνιπδηάζηαηεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο (Κόθθνο, 2016), θαη, αθεηέξνπ, λα κπνξεί λα 

ζρεδηάδεη θαη λα πξαγκαηνπνηεί ηα καζήκαηά ηνπ κε ηξόπν πνπ λα απνηεινύλ βηώκαηα 

κύεζεο ησλ θνηηεηώλ ζηελ επηζηήκε ηνπ (Γνπγνπιάθεο & Οηθνλόκνπ, 2014). 

Δύινγα, ινηπόλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε δηεξεύλεζε, αιιά θαη ε αμηνιόγεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

ΠΠ, ε νπνία αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα.  

                                                
2Γηα παξάδεηγκα: League of European Research Universities (LERU), https://goo.gl/1uGyhn 
3Γηα παξάδεηγκα: 43d International Conference on Improving University Teaching (IUT), June 27-29, 2018, 

CONFERENCE THEME:NEW SPACES FOR LEARNING, http://www.iutconference.com/, Port Macquarie, 

Australia. 
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Σην πιαίζην ηεο παξνύζαο έξεπλαο πινπνηείηαη, κέζσ δηα δώζεο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, 

κηα πξώηε επαθή κε θαζεγεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έηζη ώζηε λα παξαηεζνύλ, 

αιιά θαη λα αλαιπζνύλ νη απόςεηο ηνπο γύξσ από ην ζέκα ηεο δηδαθηηθήο θαη 

ςπρνπαηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο πνπ εηζάγεη ε ΠΠ. 

1. Η μέθοδορ  

Σηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη ρξήζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο κε κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε (DiCicco-Bloom &Crabtree, 2006) κε ζθνπό λα εμεηαζηνύλ νη 

απόςεηο ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ Γαζθάισλ πάλσ ζηελ ΠΠ. Τν είδνο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1. 

Δπηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα αθνύ απνηειεί ηελ πην θαηάιιειε κεζνδνινγηθή επηινγή γηα 

λα δηεξεπλεζνύλ ζε βάζνο νη αλαπαξαζηάζεηο, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο, ηα θίλεηξα, θαζώο 

θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά δεδνκέλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εμεηαδόκελσλ αηόκσλ 

(Κσλζηαληηλίδεο, Μπισλά & Τζαληόπνπινο, 2009). 

Πίνακαρ 1. Το είδορ ηηρ ζςνένηεςξηρ πος σπηζιμοποιήθηκε ζηην έπεςνα 

Τρόπος Επικοινωνίας Διά ζώσης  

Δίδνο ζπλέληεπμεο Ηκηδνκεκέλε 

Αξηζκόο εξσηώκελσλ Αηνκηθή (έλαο εξσηώκελνο αλά ζπλέληεπμε) 

Αξηζκόο ζπλεληεπθηώλ Απιή/ Μνλνπξόζσπε (έλαο ζπλεληεπθηήο) 

Μέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
Ηιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο γηα καγλεηνθώλεζε ησλ 

εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ 

 

Καη πξάγκαηη, ε παξνύζα έξεπλα ζηνρεύεη ζηε δηεξεύλεζε θαη θαηαλόεζε ελόο θνηλσληθνύ 

θαηλνκέλνπ, ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνπλ ηα Παλεπηζηήκηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ξόιν πνπ παίδεη ν ηξηηνβάζκηνο θαζεγεηήο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ελήιηθσλ θνηηεηώλ ηνπ. Βαζίδεηαη εμνινθιήξνπ ζε αηνκηθά βηώκαηα θαη πεπνηζήζεηο ησλ 

εξσηώκελσλ, ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, επίζεο, ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. 

Όπσο θάζε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, έηζη θαη ε ζπγθεθξηκέλε, έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζε έλαλ 

νξηζκέλν πξνβιεκαηηζκό. Τν θύξην εξώηεκα ζην νπνίν πξνζπαζνύκε λα απαληήζνπκε κε 

ηελ παξνύζα έξεπλά καο, θαη κε ηε βνήζεηα Παλεπηζηεκηαθώλ Γαζθάισλ, είλαη: 

Δίλαη αλαγθαία θαη ρξήζηκε ε εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζηα Διιεληθά Τξηηνβάζκηα Ιδξύκαηα; 

Τν ζέκα απηό ζπλδέεηαη ηόζν κε ηα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κε ηα νπνία 

έξρνληαη αληηκέησπνη νη Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη, όζν θαη κε ηελ παηδαγσγηθή θαη 

δηδαθηηθή επάξθεηά ηνπο.  
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2. Θεμαηικοί άξονερ ηηρ έπεςναρ  

Τν έληππν αλαθνξάο ηεο ζπλέληεπμεο απνηειείηαη από ηξεηο βαζηθνύο άμνλεο θαη απαξηίδεηαη 

από δεθαεθηά (17) εξσηήζεηο. Σε απηό ην είδνο ηεο ζπλέληεπμεο ν εξεπλεηήο απνθαζίδεη ηε 

ζεηξά κε ηελ νπνία ζα θάλεη ηηο εξσηήζεηο ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, αλάινγα κε ηελ 

ηξνπή πνπ παίξλεη θάζε θνξά ε ζπδήηεζε. Δπηπιένλ, ε ζπλέληεπμε κε θάζε ζπκκεηέρνληα 

δύλαηαη λα πάξεη θαη κνξθή δηαιόγνπ, όπνπ ε επόκελε εξώηεζε ηνπ εξεπλεηή πξνθύπηεη από 

ηελ πξνεγνύκελε απάληεζε ηνπ εξσηώκελνπ, ρσξίο λα ππάξρεη θαηαγεγξακκέλε ζην έληππν. 

Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ην έληππν ιεηηνπξγεί ζαλ ράξηεο πνπ ππελζπκίδεη ζηνλ εξεπλεηή 

πνπ ζέιεη λα θηάζεη, αιιά ε επηινγή ηεο δηαδξνκήο κπνξεί λα αιιάδεη από ζπκκεηέρνληα ζε 

ζπκκεηέρνληα, επηιέγνληαο δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα ή δξόκνπο αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε 

πεξίπησζε.  

Η έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε απαξηίδεηαη από ηξία βαζηθά ζεκεία, πνπ απνηεινύλ θαη ην 

πεξίγξακκα ηεο ζπλέληεπμεο:  

 Τα πξνβιήκαηα ζην πεδίν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

 Η ςπρνπαηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε  

 Η Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή  

Σε πξώην βήκα, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζνύλ θαη λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πηζαλόλ ππάξρνπλ ζηηο παλεπηζηεκηαθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο ζηε ζρέζε 

δηδαζθαιίαο θαη απνδνηηθόηεηαο ησλ θνηηεηώλ. Σηόρνο είλαη λα αληιεζνύλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλάληεζαλ νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο αθαδεκατθήο πνξείαο ηνπο θαη ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζήο ηνπο. Δπηπιένλ, 

εζηηάδεη ζε γεληθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα Διιεληθά παλεπηζηήκηα ζήκεξα θαη 

πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, όπσο ε έιιεηςε 

ρξεκαηνδόηεζεο, ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θνηηεηώλ, αιιά ηαπηόρξνλα θαη ε κείσζε 

πξνζέιεπζήο ηνπο ζηα ακθηζέαηξα.  

Σε δεύηεξν βήκα, εξεπλάηαη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε πνπ έρνπλ ηα κέιε ΓΔΠ ζηα Διιεληθά 

παλεπηζηήκηα. Αληινύληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή εθπαίδεπζή ηνπο, όπσο 

ε παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ, ε θνίηεζε ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ, ηα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθώλ 

ζπνπδώλ ή ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

Σην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζθέινο ηεο έξεπλαο, νη Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη παξαζέηνπλ ηηο 

απόςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη ηα ελδερόκελα νθέιε εηζαγσγήο ηεο ΠΠ ζηα 

Διιεληθά Τξηηνβάζκηα Ιδξύκαηα. 

Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη δεθαεπηά (17) εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηνπο 

Παλεπηζηεκηαθνύο Γαζθάινπο, ρσξηζκέλεο ζηνπο άμνλεο πνπ αλαθεξζήθακε. 

Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα ησλ παλεπηζηεκηαθώλ κνλάδσλ ζηε ζρέζε δηδαζθαιίαο θαη 

απνδνηηθόηεηαο θνηηεηώλ ηέζεθαλ νη εμήο εξσηήζεηο: 
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1. Σπλαληήζαηε πξνβιήκαηα/εκπόδηα θαηά ηελ έλαξμε ησλ δηδαθηηθώλ θαζεθόλησλ 

ζαο; Αλ λαη, πώο ηα αληηκεησπίζαηε; 

2. Σρεηηθά κε ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, εζείο πνηεο ρξεζηκνπνηείηε; Δίλαη 

απνηειεζκαηηθέο; 

3. Δίζηε εμνηθεησκέλνη κε έλλνηεο όπσο βησκαηηθή κάζεζε, εξσηεκαηηθή δηδαζθαιία, 

δηάδξαζε θαη αλαηξνθνδόηεζε;  

4. Θεσξείηε όηη ζηα Παλεπηζηήκηα, θαη εηδηθόηεξα ζε επηζηήκεο όπνπ είλαη απαξαίηεην, 

ππάξρεη δπλαηόηεηα/ππνδνκή ε ζεσξία λα ζπλππάξρεη κε ηελ πξάμε (πεηξακαηηθή 

δηδαζθαιία);  

5. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ην πνζνζηό πξνζέιεπζεο ησλ θνηηεηώλ ζηα καζήκαηά 

ζαο;  

6. Θεσξείηε όηη ε έιιεηςε ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο -κείσζε θνλδπιίσλ εμαηηίαο ηεο 

θξίζεο πνπ δύλαηαη λα επηθέξεη κείσζε ησλ πξαθηηθώλ καζεκάησλ- κπνξεί λα 

ζπληειέζεη ζηε κείσζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ θνηηεηώλ ζηα ακθηζέαηξα; 

7. Πνηα πξνζόληα ζαο ζεσξείηε όηη είλαη ηθαλά λα πξνζειθύζνπλ κεγαιύηεξν αξηζκό 

θνηηεηώλ ζε έλα κάζεκα; 

Όζνλ αθνξά ζηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ Γαζθάισλ, ηέζεθαλ νη 

εμήο εξσηήζεηο: 

8. Υπήξραλ παηδαγσγηθά καζήκαηα ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ζαο, ζε πξνπηπρηαθό 

επίπεδν; Αλ λαη, πόζα παξαθνινπζήζαηε εζείο; Δπηπιένλ, ήηαλ ππνρξεσηηθήο 

παξαθνινύζεζεο πξνθεηκέλνπ λα πάξεηε ην πηπρίν ζαο; 

9. Έρεηε παξαθνινπζήζεη, θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ζαο, έλα πξόγξακκα παηδαγσγηθήο 

θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο; (ΑΣΠΑΙΤΔ, ζεκηλάξηα, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 

κεηαπηπρηαθό θ.ιπ.)  

10. Πόηε θαη ζε πνην θνξέα θιεζήθαηε λα δηδάμεηε γηα πξώηε θνξά; 

11. Θεσξείηε όηη είραηε ηα θαηάιιεια εθόδηα γηα λα αληεπεμέιζεηε ηεο δηαδηθαζίαο; 

12. Παξέρεη ην Παλεπηζηήκην δπλαηόηεηεο θαηάξηηζεο/επηκόξθσζεο/εμεηδίθεπζεο ζε 

ζέκαηα δηδαθηηθά θαη ςπρνπαηδαγσγηθά; 

13. Πηζηεύεηε όηη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ησλ 

παλεπηζηεκίσλ είλαη αλαγθαία; Θα ήηαλ ρξήζηκε; Θα είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα; Τε 

ρξεηάδνληαη όλησο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο; 

Τέινο, όζνλ αθνξά ζηελ ΠΠ ηέζεθαλ νη εμήο εξσηήζεηο: 

14. Πνην ζεσξείηε όηη πξέπεη λα είλαη ην θύξην κέιεκα ελόο κέινπο ΓΔΠ; Τν εξεπλεηηθό 

ή ην εθπαηδεπηηθό ηνπ έξγν; 
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15. Σε πνιιέο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, ήδε γίλεηαη ιόγνο, αιιά θαη εθαξκνγή ηεο 

δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο όισλ ησλ κειώλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο πνπ 

δηδάζθνπλ. Πώο βιέπεηε ηελ εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα;  

16. Μέζσ ηεο ΠΠ ζα πξνθύςνπλ πξαγκαηηθά νθέιε γηα ηνπο θνηηεηέο ή ζεσξείηε όηη 

είλαη ράζηκν ρξόλνπ;  

17. Δζείο ηη λνκίδεηε όηη ζα θεξδίδαηε από κηα ππνζεηηθή ζπκκεηνρή ζαο ζε έλα 

πξόγξακκα δηδαθηηθήο θαη ςπρνπαηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο; 

3. Γιαδικαζία λήτηρ ηυν ζςνενηεύξευν και ανάλςζήρ ηοςρ 

Σε επόκελν βήκα θαζνξίζηεθε ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Δθόζνλ, ε κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε πνηνηηθή, ην δείγκα δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη πνζνηηθά κεγάιν γηα ηε 

δηεμαγσγή έγθπξεο έξεπλαο. Αλαιπηηθόηεξα, ην δείγκα πξέπεη λα είλαη επαξθέο ζε παξνρή 

πνηνηηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη όρη ζε πνζόηεηα (Mantzoukas, 2007). Σηηο πνηνηηθέο έξεπλεο ην 

δείγκα ζπλήζσο είλαη δηςήθηνο αθόκα θαη κνλνςήθηνο αξηζκόο. Έλα πνιύ κεγάιν δείγκα δελ 

εμππεξεηεί θαη’ αλάγθελ ηνπο ζθνπνύο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. Αληίζεηα, έλα πνιύ κεγάιν 

δείγκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά ζηελ εγθπξόηεηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, αθνύ 

παύνπλ λα ππάξρνπλ ηα ππνθεηκεληθά θαη εμαηνκηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερόλησλ πνπ ζέιεη λα θαηαλνήζεη ε πνηνηηθή έξεπλα (Mantzoukas, 2007).  

Γείγκα ηεο έξεπλάο καο απνηέιεζαλ πέληε Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη πνπ εξγάδνληαη ζε 

Τξηηνβάζκηα Ιδξύκαηα ηεο Θεζζαινλίθεο. Πξόθεηηαη γηα δείγκα επθνιίαο, αθνύ ε επηινγή 

έγηλε κε βάζε ηε δπλαηόηεηα πξνζέγγηζήο ηνπο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, πξόθεηηαη γηα κία 

πξώηε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη λα δηεξεπλεζεί ην ζέκα ζηε ρώξα καο, είλαη δειαδή κηα 

δνθηκαζηηθή έξεπλα, ηα επξήκαηα ηεο νπνίαο αλακέλεηαη λα καο νδεγήζνπλ ζε πην 

εκπεξηζηαησκέλεο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο εκπεηξηθέο έξεπλεο ζην πεδίν ηεο ΠΠ. 

Οη ζπλεληεύμεηο κε ηα πέληε κέιε ΓΔΠ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πξνζσπηθά γξαθεία ηνπο θαη 

δηήξθεζαλ, θαζεκηά, από 15 έσο 40 ιεπηά ηεο ώξαο. Με βάζε ην εξσηεκαηνιόγην-νδεγό ηεο 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, νη ζπδεηήζεηο αθνξνύζαλ αξρηθά ζηα γεληθόηεξα πξνβιήκαηα 

πνπ ππάξρνπλ ζηηο Παλεπηζηεκηαθέο κνλάδεο, ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, 

ζηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε ε θαηάξηηζε ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ Γαζθάισλ, θαη, ηέινο, 

ζπδεηήζεθε ε αλαγθαηόηεηα ή κε εηζαγσγήο ηεο ΠΠ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη ΤΔΙ. 

Οη ζπλεληεύμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ κε ζπλαίλεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ πηζηά. Οη δύν ζπγγξαθείο άθνπζαλ ηηο ζπλνκηιίεο ησλ ζπλεληεύμεσλ 

αξθεηέο θνξέο θαη κειέηεζαλ ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα θείκελά ηνπο. Αθνινύζεζε ε 

αλάιπζε ησλ πέληε ζπλεληεύμεσλ κέζσ ηεο θαηλνκελνινγηθήο κεζόδνπ. Η κέζνδνο απηή 

ζηνρεύεη ζηε κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ, δειαδή ησλ ηξόπσλ πνπ ηα πξάγκαηα εκθαλίδνληαη 

ζηελ εκπεηξία καο ή ζηε ζπλείδεζή καο θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηε θύζε ή ην λόεκα ησλ 

πξαγκάησλ (Ισζεθίδεο, 2003). Τν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο είλαη όηη δηεηζδύεη ζηελ 

αλζξώπηλε εκπεηξία, όπσο απηή βηώλεηαη, θαη αλαδεηά ηελ νπζία ηεο (Γεσξγηάδνπ & 
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Κσζηίηζε, 2012), ελώ ηαπηόρξνλα επηρεηξεί λα ζπιιάβεη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

ζπλεληεπμηαδόκελνη πξνζδίδνπλ λόεκα ζηνλ θνηλσληθό ηνπο θόζκν θαη νηθνδνκνύλ ηε 

βησκέλε εκπεηξία ηνπο ζρεηηθά κε ην εμεηαδόκελν θαηλόκελν (Τζηώιεο, 2015). 

4. Δξαγυγή Αποηελεζμάηυν  

Σηηο επόκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπλεληεύμεσλ ζηα ηξία ζέκαηα πνπ κειεηήζεθαλ: α) ηα πξνβιήκαηα ζην πεδίν 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη, β) ε 

ςπρνπαηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζή ηνπο θαη γ) ε Παλεπηζηεκηαθή Παηδαγσγηθή. 

4.1. Τα πποβλήμαηα  

Από ηηο απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδόκελσλ πξνθύπηεη όηη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα πνπ 

αληηκεηώπηζαλ νη Παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο 

ζηαδηνδξνκίαο ζην Παλεπηζηήκην ήηαλ ηα πνιπάξηζκα αθξναηήξηα, ν ηξόπνο εμέηαζεο θαη 

αληηκεηώπηζεο θνηηεηώλ κε πξνβιήκαηα -θηλεηηθά, ζπκπεξηθνξάο, δπζιεμίαο θαη ινηπά- 

όπσο θαη ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη όηη «ππήξραλ 

ρξνληέο πνπ ην κάζεκα παξαθνινπζνύζαλ 500 άηνκα». Παξόκνηεο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη 

από όινπο ηνπο εξσηώκελνπο, «αθξναηήξηα ησλ 200 αηόκσλ, έθεβνπο, όηη θαη αλ ζεκαίλεη 

απηό γηα ηε βηνινγηθή ηνπο ππόζηαζε θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε». Σπλεπώο, ζε πάξα 

πνιιέο πεξηπηώζεηο ήηαλ πξαθηηθά αλέθηθην λα πξαγκαηνπνηεζεί ην κάζεκα όπσο απηνί 

ήζειαλ. Δπηπιένλ, όζνλ αθνξά ζηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο θνηηεηώλ κε νξηζκέλα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, έλαο θαζεγεηήο αλαθέξεη: «αξρηθά μεθίλεζα λα ξσηήζσ αλ απηνί νη 

άλζξσπνη δηθαηνύληαη λα εμεηαζηνύλ πξνθνξηθά, ε απάληεζε πνπ πήξα από ηνπο αξκόδηνπο 

ήηαλ όρη, είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ δηδάζθνληα λα δερζεί, γηαηί απηή ε βεβαίσζε από θάπνην 

λνζνθνκεηαθό ίδξπκα πνπ βεβαηώλεη ην πξόβιεκα ηζρύεη κόλν γηα ηε κέζε εθπαίδεπζε θαη όρη 

γηα ην Παλεπηζηήκην». 

Δπηπιένλ, ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαίλεηαη λα δεκηνπξγνύζε πξνβιήκαηα ζηα 

καζήκαηα όπνπ ήηαλ απαξαίηεηε ε ππνδνκή απηή, αθνύ δπζρέξαηλε αξθεηά ηε δηδαζθαιία 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Φαξαθηεξηζηηθά έλαο άιινο αλαθέξεη: «δελ ππήξραλ πξνβνιηθά, 

επνκέλσο ππήξραλ κόλν νη overhead projectors πνπ βάδακε ηηο δηαθάλεηεο πάλσ ρεηξνθίλεηα, 

δελ ππήξρε δειαδή ηερληθή ππνζηήξημε… κέρξη λα ιπζεί ην πξόβιεκα έθαλα θάπνηα εκίκεηξα». 

Σε γεληθέο γξακκέο, ππνζηεξίδεηαη όηη νη Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη μεθίλεζαλ ηελ πνξεία 

ηνπο ζηελ αλώηαηε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θάπσο αλέηνηκνη: «ζίγνπξα όηαλ γηα πξώηε θνξά 

δηδάζθεηο έρεηο πξνβιήκαηα, είζαη απέλαληη ζε αλζξώπνπο θαη δελ μέξεηο απαξαίηεηα πώο λα 

ην ρεηξηζηείο ρσξίο πξόηεξε εκπεηξία… επίζεο δελ μέξεηο πνηνο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα 

παξνπζηάζεηο ηα πξάγκαηα, κπνξεί λα ηα μέξεηο ζε βάζνο, αιιά αλ ζα ηα πεηο κε ηξόπν ώζηε λα 

ηα θαηαιάβνπλ νη θνηηεηέο είλαη έλα ζέκα». Δπίζεο, ππήξρε έιιεηςε πξαθηηθήο εκπεηξίαο θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαλ θπξίσο σο ηερληθή δηδαζθαιίαο ε κεησπηθή δηδαζθαιία, ε δηάιεμε: «ην 
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ζύζηεκα ην Παλεπηζηεκηαθό δελ αθήλεη πεξηζώξηα λα ειηρζείο, παξάδεηγκα θαηά θόξνλ είλαη ε 

κεησπηθή δηδαζθαιία. Μπαίλεη κέζα ν θαζεγεηήο ιέεη όηη είλαη λα πεη, ηππηθά ξσηάεη αλ 

ππάξρνπλ απνξίεο θαη ζπλερίδεηαη ην κάζεκα». 

Καηαιήγνληαο, πξνθύπηεη όηη ελαιιαθηηθέο, πην ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, όπσο ε 

νκαδηθή (group teaching) θαη αιιειεπηδξαζηηθή (interactive teaching), δελ κπνξνύλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε ππεξβνιηθά κεγάια θνηλά. Από ηελ άιιε κεξηά, έλλνηεο όπσο 

βησκαηηθή κάζεζε, αλαηξνθνδόηεζε θαη δηάδξαζε είλαη νηθείεο κόλν ζε νξηζκέλνπο από 

ηνπο εξσηώκελνπο, αθνύ νη ππόινηπνη άθνπζαλ ηηο έλλνηεο απηέο πξώηε θνξά: «ζαλ έλλνηεο, 

δελ είκαη εμνηθεησκέλνο, αιιά πηζαλόλ λα ηηο ρξεζηκνπνηώ». Παξόια απηά θαίλεηαη όηη όηαλ 

είλαη απαξαίηεην θαη όηαλ ην θνηηεηηθό θνηλό είλαη κηθξό, νη Παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη 

(αθόκα θαη απηνί πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο πξνεγνπκέλσο αλαθεξόκελεο ηερληθέο) 

θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ πην θνηηεηνθεληξηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, πέξαλ ηεο 

θαζεγεηνθεληξηθήο δηάιεμεο, όπσο ηε βησκαηηθή κάζεζε, ηελ εξσηεκαηηθή δηδαζθαιία, 

άιια θαη ηελ πεηξακαηηθή δηδαζθαιία κέζσ ησλ εξγαζηεξίσλ: «γηα λα κελ είλαη ζηείξν ην 

κάζεκα, θπξίσο ζηα πξνπηπρηαθά, ηνπο βάδσ θάπνηεο αζθήζεηο εκβόιηκα, ηνπο αθήλσ 5-10 

ιεπηά λα ηηο ζπδεηήζνπλ κεηαμύ ηνπο, λα θηηάμνπλ νκαδνύιεο, λα πνπλ ηδέεο, θαη κεηά όινη καδί 

λα ζπδεηήζνπκε ηελ απάληεζε», «γεληθά ρσξίο λα πσ όηη μέξσ αθξηβώο απηέο ηηο κεζόδνπο, ηη 

είλαη ε θάζε κία, θνηηάσ ε όιε δηαδηθαζία λα είλαη δηαδξαζηηθή, λα θάλσ εξσηήζεηο, λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί… θνηηάσ λα ππάξρεη θαη θάπνην εξγαζηεξηαθό θνκκάηη». 

Σρεηηθά κε ηελ πξνζέιεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηα καζήκαηά ηνπο, νη εξσηώκελνη θαίλεηαη λα 

είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ηα πνζνζηά («ππάξρνπλ θνηηεηέο πνπ είλαη όξζηνη»), θάηη 

πνπ όπσο ιέλε νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ καζήκαηνο, αιιά θαη ζηελ 

ακεζόηεηα («αηζζάλνληαη γξήγνξα άλεηα καδί κνπ.. είκαη ν εαπηόο κνπ… δελ πξνζπνηνύκαη 

έλαλ ξόιν... αηζζάλνκαη όηη κπνξώ λα κεηαδώζσ έλαλ ελζνπζηαζκό γηα ηε κάζεζε»),ηελ 

απζεληηθόηεηα θαη ηε γλώζε (πάλσ ζην αληηθείκελν) ησλ θαζεγεηώλ. 

4.2. Η καηάπηιζη  

Καηά ην δεύηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο νη ζπλεληεπμηαδόκελνη αλαθέξζεθαλ ζε ζέκαηα 

θαηάξηηζεο. Έλα πνζνζηό από ηνπο εξσηώκελνπο θαίλεηαη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαηά 

ην πξώην θαη βαζηθό ηνπο πηπρίν έλα κε δπν παηδαγσγηθά καζήκαηα. Από απηνύο νξηζκέλνη 

ζεσξνύλ όηη απηά ηα καζήκαηα βνήζεζαλ ην άηνκν λα αλαπηύμεη παηδαγσγηθέο ηθαλόηεηεο: 

«ήηαλ δπν καζήκαηα επηινγήο, κνπ δώζαλε ην εξέζηζκα λα αζρνιεζώ ιίγν παξαπάλσ κε ην 

αληηθείκελν, ην ζεώξεζα πάξα πνιύ ελδηαθέξνλ γηαηί ν δηθόο καο ν πξννξηζκόο θαηά 90% ήηαλ 

λα γίλνπλ δάζθαινη, είηε ζε θάπνην ζρνιείν είηε ζε θάπνην θξνληηζηήξην», ελώ άιινη 

αλαθέξνπλ όηη ηα καζήκαηα απηά δελ είραλ ηίπνηα ην νπζηαζηηθό λα πξνζθέξνπλ ζηνπο 

θνηηεηέο: «είρα θάλεη έλα κάζεκα παηδαγσγηθό, ην νπνίν ήηαλ από εθείλα ηα εύθνια, έλα γηα 

λα ιέκε όηη πεξάζακε θαη έλα κάζεκα θηινζνθίαο… από ηα νπνία δελ πήξεο ηίπνηα... 

νπζηαζηηθά θακηά παηδαγσγηθή θαηάξηηζε». Από ηελ άιιε ππάξρνπλ θαη νη Παλεπηζηεκηαθνί 

Γάζθαινη πνπ δελ έθαλαλ θαλέλα παηδαγσγηθό κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο. 
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Δπηπιένλ, θξίλεηαη πνιύ βαζηθό λα αλαθεξζεί όηη δύν (2)από ηνπο εξσηεζέληεο έρνπλ έξζεη 

ζε επαθή κε παηδαγσγηθέο ζπνπδέο, όπσο κεηαπηπρηαθά πνπ πεξηέρνπλ ςπρνπαηδαγσγηθά 

καζήκαηα, πηζηνπνηήζεηο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιίαο («γη’ απηό κεηά 

αζρνιήζεθα κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, γηαηί ήμεξα όηη ζα κε βνεζήζεη λα γίλσ θαιύηεξνο 

δάζθαινο», ΑΣΠΑΙΤΔ θαη ινηπά), ελώ νη άιινη ηξεηο (3)δελ είραλ πνηέ θακηά επαθή κε 

παηδαγσγηθά/δηδαθηηθά καζήκαηα. Τν παξάδνμν ζε απηό ην ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο είλαη όηη 

αθόκα θαη απηνί πνπ παξαθνινύζεζαλ πξνγξάκκαηα παηδαγσγηθήο, ην πξνζόλ ηνπο απηό δελ 

κέηξεζε πνπζελά γηα ηνλ δηνξηζκό ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε «δελ ην έδσζαλ θακηά 

ζεκαζία, ηνπο αξθνύζε όηη είρα κεηαπηπρηαθό, ην άιιν νύηε πνπ ην είδαλ, δελ ηνπο ελδηέθεξε, 

δελ μέξαλ θαη ηη ήηαλ αθξηβώο». 

Όηαλ ξσηήζεθαλ νη ζπλεληεπμηαδόκελνη αλ ππάξρεη κηα νξηζκέλε δνκή ζην Παλεπηζηήκην 

πνπ λα πξνζθέξεη νξγαλσκέλα θαη ζπζηεκαηηθά εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα παηδαγσγηθά, 

απάληεζαλ όινη όηη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη θακία ηέηνηα δνκή: «ζηελ Διιάδα όρη», «ζε 

εκάο ηνπο δηδάζθνληεο; από όζν μέξσ όρη», «όρη ζηνπο θαζεγεηέο όρη, αιιά παξέρεη απηήλ ηελ 

δπλαηόηεηα ζηνπο θνηηεηέο». Δπηπιένλ, έλαο εξσηώκελνο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά όηη 

«γίλνληαη ζεκηλάξηα εζσηεξηθά γηα ην SPSS, αιιά όρη γηα θάηη πνπ αθνξά ηε δηδαθηηθή». Άμην 

ιόγνπ είλαη λα αλαθεξζεί όηη δύν (2)από ηνπο εξσηώκελνπο γλώξηδαλ λα κηιήζνπλ γηα 

αληίζηνηρεο ηέηνηεο δνκέο ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ: «ζηελ Αγγιία, ππάξρεη ην Center of 

Excellence... ε Σνπεδία έρεη έλα πνιύ θαιό ζύζηεκα εδώ θαη πνιιά ρξόληα», «ην δεκόζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Κύπξνπ έρεη ην θέληξν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη αζρνιείηαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ηέηνηα ζέκαηα… ηα 

ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα ηεο Κύπξνπ κάιηζηα όηαλ πξνζιακβάλνπλ έλαλ λέν, ηνλ αλαγθάδνπλ λα 

παξαθνινπζήζεη παηδαγσγηθά καζήκαηα γηα λα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ε εμέιημή ηνπ, εάλ δελ 

θαηαξηηζηεί θεύγεη». 

4.3. Η Πανεπιζηημιακή Παιδαγυγική  

Τν ηξίην, ηειεπηαίν θαη ζεκαληηθόηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο αθνξνύζε ζηελ Παηδαγσγηθή 

θαη ηελ εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζηα Διιεληθά Τξηηνβάζκηα Ιδξύκαηα. Αξρηθά νη εξσηώκελνη 

θαινύληαη λα απαληήζνπλ αλ ζεσξνύλ ζεκαληηθόηεξν ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπο ην ζέκα ηεο 

έξεπλαο ή ηεο εθπαίδεπζεο. Οη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ έρνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Οη 

ζπλεληεπμηαδόκελνη θαίλεηαη όηη δελ δηαρσξίδνπλ απηέο ηηο δπν έλλνηεο, αιιά αληηζέησο ηηο 

ζεσξνύλ εμίζνπ ζεκαληηθέο: «ζίγνπξα θαη ηα δύν... απηά ηα δύν δύζθνια ηα βιέπεη θαλείο 

μερσξηζηά... είλαη απόιπηα αιιεινεμαξηώκελα», «δελ πξέπεη λα αζρνιείζαη ηόζν πνιύ κε ην 

εξεπλεηηθό ώζηε λα παξακειείο ην εθπαηδεπηηθό... πξέπεη λα θξαηάο κηα ηζνξξνπία.. αλ δεηο όηη 

θάζεζαη πνιιέο ώξεο ζηα papers θαη δελ αζρνιείζαη κε ηε ζσζηή δηδαζθαιία λα δηνξζώλεηο 

ηελ πνξεία ζνπ». Έλαο ζπλεληεπμηαδόκελνο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά όηη ν όξνο Α.Δ.Ι. 

ζεκαίλεη Αλώηαην Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα θαη όρη Αλώηαην Δξεπλεηηθό Ίδξπκα: «μερλάκε ηνλ 

ηίηιν ΑΔΙ ηη ζεκαίλεη, Αλώηαην Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα θαη όρη Αλώηαην Δξεπλεηηθό Ίδξπκα… ην 

θύξην κέιεκά καο λα είλαη ε εθπαίδεπζε, έλα κεγάιν κέξνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο λα θηλείηαη θαη 
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ζε έξεπλα ζε ζέκαηα ηεο ηάμεο καο... θαη όρη κόλν κηα μεξή αμηνιόγεζε πνπ γίλεηαη θάζε 

εμάκελν... λα δεκνζηεύνπκε, λα κειεηνύκε, λα ζπλεξγαδόκαζηε κε εηδηθνύο παηδαγσγνύο... 

ππάξρεη ην εξεπλεηηθό θνκκάηη, ππάξρεη ην επηζηεκνληθό θνκκάηη θαη θάπνπ ππάξρεη θαη ε 

δηδαζθαιία».  

Γεληθά, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ όηη δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ απιά κάζεκα ρσξίο λα ππάξρεη 

ε έξεπλα, γηαηί ζα έθηαλαλ ζε έλα ζεκείν λα δηδάζθνπλ παξσρεκέλα ζέκαηα, όπσο θαη, από 

ηελ άιιε, δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ κόλνλ έξεπλα ρσξίο λα κπνξνύλ λα κεηαδώζνπλ ηηο λέεο 

ηδέεο ζηνπο θνηηεηέο. Δπηθξαηεί, ινηπόλ, ε άπνςε όηη ε δηδαζθαιία είλαη λαη κελ απαξαίηεηε 

γηα λα δεκηνπξγεζεί ην λέν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, αιιά, ηαπηόρξνλα, θαη ε έξεπλα είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή ώζηε λα έρεη λόεκα απηή ε δηδαζθαιία. Καηαιήγνπλ ζην όηη ε έξεπλα θαη 

ε δηδαζθαιία βαζίδνληαη ζε κηα ακθίδξνκε ζρέζε θαη θακηά έλλνηα από ηηο δπν δελ ζα είρε 

λόεκα ρσξίο ηελ ύπαξμε ηεο άιιεο, παξόια απηά όκσο ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ε ειιεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα δηαθέξεη θαη όηη ε δηδαζθαιία δελ έρεη ηε ζέζε πνπ ζα έπξεπε ζηα Διιεληθά 

Αλώηαηα Ιδξύκαηα: «ηα Παλεπηζηήκηα πξέπεη λα είλαη εξγαιεία αλάπηπμεο κηαο ρώξαο, όρη 

αλαπαξαγσγήο, αιιά θαη παξαγσγήο, παξαγσγήο ηδεώλ... δελ ην βιέπσ λα ζπκβαίλεη ζηνλ 

βαζκό πνπ ζα ήζεια», «δπζηπρώο δελ είκαζηε εθπαηδεπηηθό ίδξπκα... πνιινί ζπλάδειθνη 

κηζνύλ λα θάλνπλ κάζεκα... ηνπο ελδηαθέξεη κόλν ε έξεπλα... ε απζεληία ηνπ θαζεγεηή δελ έρεη 

θύγεη από πάλσ καο», «είλαη ην ζύζηεκα έηζη πνπ επηβξαβεύεη πεξηζζόηεξν ηελ έξεπλα».  

Σην θξίζηκν εξώηεκα ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα, όινη νη 

εξσηώκελνη απάληεζαλ όηη είλαη αλαγθαία ε ύπαξμε ελόο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα 

νθέιε γηα ηνπο θνηηεηέο πνιιά: «ν δάζθαινο πνπ κπαίλεη γηα λα θάλεη δηεθπεξαίσζε λα βγάιεη 

ηελ ύιε, θάλεη κηα βαξεηή δνπιεηά, δελ εκπλέεη θαλέλαλ… έλαο άιινο δάζθαινο πνπ είλαη 

απνθαζηζκέλνο εθείλεο ηηο δύν ώξεο πνπ ζα είλαη κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ λα ηνπο κνηξάζεη ηηο 

γλώζεηο, ηηο ηδέεο, ηηο ζθέςεηο, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ, λα ηνπο εκπλεύζεη, λα ηνπο 

εκθπζήζεη ηελ όξεμε λα δνπιέςνπλ είλαη έλαο άιινο δάζθαινο... θαληάδνκαη όηη ν δάζθαινο 

πνπ έρεη ηελ θαηάξηηζε ην θάλεη απηό κε κεγαιύηεξε άλεζε», «είλαη θαιό, είλαη θάηη πνπ πξέπεη 

λα γίλεη». Μάιηζηα, αλαθέξεηαη από άιινπο όηη θαθώο δελ ππάξρεη ήδε έξεπλα γύξσ από ηελ 

ΠΠ, κηαο θαη όινη καο είκαζηε εθπαηδεύζηκνη θαη όινη πξέπεη λα εθπαηδεπηνύκε: «Γηαηί λα 

κελ θηάζνπκε ζε επίπεδν αξηζηείαο θαη ζην θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο;».  

Σπκπεξαζκαηηθά, από ηηο ζέζεηο ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ δαζθάισλ θαίλεηαη μεθάζαξα όηη 

αθόκα θαη αλ ε ΠΠ δελ κπνξεί λα ιύζεη όια ηα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο κέζα ζηα ειιεληθά 

ακθηζέαηξα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή ηεο, αθνύ κπνξεί λα επηθέξεη κόλν ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο ηνπ ζήκεξα: «200 άηνκα, πάιη έρεηο έλα 

αθξναηήξην πνπ δελ κπνξείο λα ην δηαρεηξηζηείο, αιιά ππάξρνπλ πξάγκαηα από κηα ηέηνηα 

πξνζπάζεηα πνπ κπνξεί λα κελ κπνξείο λα εθαξκόζεηο βησκαηηθέο κεζόδνπο, αιιά κπνξείο λα 

βνεζεζείο λα δνκήζεηο κηα πνιύ θαιή παξνπζίαζε», «ζα έθαλαλ θαιύηεξε εθπαηδεπηηθή 

δνπιεηά νη δηδάζθνληεο», «επεηδή όζνλ αθνξά ην κάζεκα είκαη απηνδίδαθηνο, πηζαλώο λα 

ππάξρνπλ θάπνην ηξόπνη ηνπο νπνίνπο δελ ηνπο μέξσ θαη ζα κπνξνύζα λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζσ 

γηα λα βειηησζώ πεξηζζόηεξν», «ζα κπνξνύζα λα γίλσ θαιύηεξνο θαζεγεηήο», «ελδερνκέλσο 

ζα κάζαηλα γηα κεζόδνπο πνπ δελ είρα ζθεθηεί πνηέ λα ρξεζηκνπνηήζσ ζηε δηδαζθαιία».  
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5. Σςμπεπάζμαηα 

Σηελ παξνύζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξώηε επαθή κε Παλεπηζηεκηαθνύο 

Γαζθάινπο ηεο ρώξαο, έηζη ώζηε λα αλαδεηρζεί ην πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο παηδαγσγηθήο θαη 

δηδαθηηθήο επάξθεηαο ησλ δηδαζθόλησλ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα. Από όζν 

γλσξίδνπκε, είλαη ε πξώηε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε (κε κνξθή εκηδνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο βαζηζκέλεο ζε δεθαεπηά εξσηήκαηα) κε θαζεγεηέο ηεο Τξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ΠΠ. Οη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ηνπο πέληε 

εξσηώκελνπο είλαη πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε, αθνύ όινη νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη 

παξαδέρνληαη ηελ έιιεηςε θνξέα ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο 

θαηάξηηζεο/επηκόξθσζεο/εμεηδίθεπζεο ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη θαη’ επέθηαζε 

ειιηπή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ δηδαζθόλησλ ζηνλ ηνκέα απηόλ, ελώ παξάιιεια 

επηθξνηνύλ ηελ εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζην Διιεληθό Παλεπηζηήκην.  

Πξνθαλώο, δελ κπνξνύκε λα γεληθεύζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 

παξνύζα πξνθαηαξθηηθή κειέηε. Σηόρνο καο, κειινληηθά, είλαη ε ζπκκεηνρή πεξηζζόηεξσλ 

Παλεπηζηεκηαθώλ Γαζθάισλ ζηελ έξεπλά καο, ώζηε, ελδερνκέλσο, λα εληζρπζνύλ εκπεηξηθά 

ηα ζπκπεξάζκαηά καο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηεο ΠΠ ζηα Διιεληθά Τξηηνβάζκηα Ιδξύκαηα 

θαη επ’ απηώλ λα ζηεξίμνπκε κηα πξόηαζε γηα ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο ηεο.  

Τέινο, γελλήζεθαλ ζθέςεηο αθελόο κηαο ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

αλαγθώλ ησλ δηδαζθόλησλ θαη αθεηέξνπ εληνπηζκνύ ησλ εκπνδίσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ 

ςπρνπαηδαγσγηθώλ θαη δηδαθηηθώλ εξγαιείσλ πνπ πηζαλόλ λα έρνπλ ή ζέινπλ λα απνθηήζνπλ 

νη Παλεπηζηεκηαθνί Γάζθαινη. 
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