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Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,  

 

H πανεπιστημιακή διδασκαλία έχει βρεθεί στο επίκεντρο επιστημονικών συζητήσεων 
αλλά και εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, που συντείνουν στο ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη 
για  καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η 
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να αναπτυχθούν στρατηγικές για την 
προώθηση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

Η ικανότητα του σύγχρονου πανεπιστημιακού δασκάλου δεν μπορεί να στηρίζεται στο 
έμφυτο ταλέντο του αλλά σε κατάρτιση, στο πλαίσιο μιας πανεπιστημιακής κουλτούρας που 
αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μια παιδαγωγικά κατάλληλη διαδικασία που προωθεί την 
ενεργό μάθηση. Η κατεύθυνση, λοιπόν, του αναδυόμενου προβληματισμού στρέφεται προς 
την αναθεώρηση της επαγγελματικής ανάπτυξης, μέσα από την αναβάθμιση της 
παιδαγωγικής/διδακτικής ικανότητας των διδασκόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με 
έμφαση όχι σε ποσοτικούς δείκτες, πόσες δηλαδή ώρες και μαθήματα διδάσκει κανείς, αλλά 
σε ποιοτικούς όρους, που αφορούν το πώς χειρίζεται τη διδασκαλία του, πώς ενεργοποιεί 
τους φοιτητές του και πώς επικοινωνεί μαζί τους, ποιες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές 
χρησιμοποιεί όταν διδάσκει.  

Το 2016, μετά και την επιτυχή διοργάνωση στην Αλεξανδρούπολη από το Δ.Π.Θ. του 
Συμποσίου: «Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μια terra incognita?», δημιουργήθηκε το Δίκτυο Πανεπιστημιακών Δασκάλων 
για την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική με στόχο να αναπτυχθεί ένας διάλογος και μια 
προβληματική για το ζήτημα της διδασκαλίας, της κριτικής μάθησης και εν γένει της 
ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για περισσότερες 
πληροφορίες βλ και https://panepistimiaki-paidagogiki.gr/ 

Στο πλαίσιο των παραπάνω στόχων το Δίκτυο διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής με θέμα: «Διδασκαλία και Μάθηση στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση», ένα ανοιχτό για όλους τους διδάσκοντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
Συνέδριο, που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη 12-13 Απριλίου 2019 υπό την αιγίδα του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Στο Συνέδριο προσκαλούνται να πάρουν μέρος όλοι οι διδάσκοντες στα ιδρύματα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, ώστε να  καταγραφούν οι προσδοκίες, οι απόψεις 
και οι προτάσεις των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα θέματα που αφορούν στην 
παιδαγωγική και διδακτική πλευρά του έργου τους.   

Κρίνεται ως ιδιαιτέρως σημαντικό κι ενδιαφέρον να  συμμετέχουν επιστήμονες από ποικίλα 
επιστημονικά πεδία, ώστε  να υπάρξει μια ώσμωση και μια σφαιρικότερη και 
διεπιστημονική οπτική για την ανάλυση των ζητημάτων που θα προσεγγιστούν. Η επιδίωξη 
είναι οι Πανεπιστημιακοί που θα συμμετάσχουν, βάσει του ενδιαφέροντος, της 
επιστημονικής γνώσης, της εμπειρίας, της εξειδίκευσης και της εμπειρογνωμοσύνης τους να 
εμπλουτίσουν την αναδυόμενη προβληματική, προτείνοντας ρεαλιστικές και καινοτόμες 
προσεγγίσεις. 

https://panepistimiaki-paidagogiki.gr/


Διοργάνωση  

Η οργανωτική και επιστημονική υποστήριξη του Συνεδρίου γίνεται από το «Εργαστήριο 
Διδακτικής κι Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων» του Τμήματος Μοριακής 
Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  

Οι σύνεδροι μπορούν  να δηλώσουν την συμμετοχή τους μέχρι 10/04/2019 στην διεύθυνση: 
https://panepistimiaki-paidagogiki.gr/conference2019/registration/. 

Το Συνέδριο είναι ανοιχτό και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Η μετακίνηση και η διαμονή 
των συμμετεχόντων βαρύνει τους συνέδρους. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου έχει 
εξασφαλίσει από το ξενοδοχείο RAMADA Thraki (5 αστέρων) που θα φιλοξενήσει τις 
εργασίες του Συνεδρίου, ειδικές τιμές διαμονής για τους συμμετέχοντες. Κρατήσεις 
δωματίων για το Συνέδριο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής στο 25510 89100 και 25510 
89727.  

Πληροφορίες για το Συνέδριο υπάρχουν στην διεύθυνση: https://panepistimiaki-
paidagogiki.gr/conference2019/. Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε στους: Κ. Κεδράκα 
kkedraka@mbg.duth.gr  κιν. 6972 090997 και Χρ. Καλτσίδη ckaltsid@mbg.duth.gr   

Μεθοδολογία εργασιών 

Στο Συνέδριο δεν θα υπάρχουν μετωπικές εισηγήσεις, πάρα μόνον μια εισαγωγική, κεντρική 
ομιλία, η οποία θα θέσει το πλαίσιο και την προβληματική της Πανεπιστημιακής 
Παιδαγωγικής. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα γίνουν σε Εργαστήρια, στα οποία θα 
συμμετέχουν οι σύνεδροι σε ομάδες, ορίζοντας  μεταξύ τους έναν συντονιστή.  Οι ομάδες θα 
δουλέψουν επιτόπου, καταγράφοντας μέσα από διάλογο τις απόψεις, τις σκέψεις, και τις  
προτάσεις τους πάνω σε συγκεκριμένους άξονες. Στη συνέχεια, οι ομάδες, μέσω των 
συντονιστών τους,  θα ενημερώσουν την ολομέλεια για τα πορίσματα της δουλειάς που 
συγκέντρωσαν, ώστε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, να αναπτυχθεί ένας δημιουργικός 
διάλογος.   

Τέλος, οι συμμετέχοντες μετά τη λήξη των εργασιών στην Αλεξανδρούπολη και για το 
επόμενο διάστημα (2-3 μηνών) θα συνεχίσουν την μεταξύ τους συνεργασία και με την 
φροντίδα των συντονιστών, θα στείλουν ολοκληρωμένα κείμενα, που θα  συγκεντρωθούν σε 
έναν τόμο Πρακτικών, ο οποίος θα δημοσιευτεί από το Δ.Π.Θ, και θα περιλαμβάνει τα 
πορίσματα του Συνεδρίου.   

Με τις παραπάνω σκέψεις, σας στέλνουμε την παρούσα πρόσκληση με την παράκληση να 
ενημερώσετε αρμοδίως όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου σας. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε 
την χαρά και την τιμή να σας έχουμε μαζί μας στις εργασίες του Συνεδρίου αλλά και να 
υπάρξει ενδιαφέρον και προσέλευση συναδέλφων.  

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου επισυνάπτεται. 

Καλή αντάμωση στην Αλεξανδρούπολη! 

 

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

Κατερίνα Κεδράκα, Επ. Καθηγήτρια ΔΠΘ  

Συντονίστρια του Δικτύου Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής  
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