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 Πιστοποιητικό Διδασκαλίας και Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
(Post-Graduate Certificate in Teaching and Learning in Higher Education) 

 
1. Σκεπτικό και αναγκαιότητα του Προγράμματος 
 
Ο αποτελεσματικός «πανεπιστημιακός δάσκαλος» αναστοχάζεται για την 
ποιότητα της διδασκαλίας του και αναγνωρίζει την ανάγκη για βελτίωση των 
διδακτικών του πρακτικών με στόχο τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και την πολύπλευρη ανάπτυξη των φοιτητών/τριών. Ως εκ 
τούτου, τα πανεπιστήμια οφείλουν να στηρίζουν το διδακτικό έργο του 
ακαδημαϊκού προσωπικού προσφέροντας προγράμματα επαγγελματικής 
ανάπτυξης με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.  

Το 2017, το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), αναγνωρίζοντας τη σημασία της 
ποιοτικής πανεπιστημιακής διδασκαλίας, δημιούργησε πολιτική που αποσκοπεί 
στη διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα, 
βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου 2016-2025 του ΠΚ, η αριστεία στη μάθηση και τη 
διδασκαλία αποτελεί στρατηγική επιδίωξη με σκοπό την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς αναγνώρισης του Πανεπιστημίου ανάμεσα 
στα κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου. Οι βασικοί στόχοι της πολιτικής είναι: 
(α) η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας στο ΠΚ, (β) η ανάπτυξη κουλτούρας 
ποιοτικής διδασκαλίας στο ΠΚ, (γ) η παρακολούθηση και διασφάλιση της 
ποιοτικής διδασκαλίας για αυτοαξιολόγηση και αυτοβελτίωση και (δ) η 
εναρμόνιση του ΠΚ με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες. 

Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ) του ΠΚ, έχοντας ως 
βασική προτεραιότητά του τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας στο 
Πανεπιστήμιο, υλοποιεί συστηματικά δράσεις προς την επίτευξη των στόχων του 
στρατηγικού σχεδίου του ΠΚ που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιοτικής 
διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο. Οι δράσεις αυτές βασίζονται σε τρεις άξονες: (α) 
Αναγνώριση και διάχυση καλών πρακτικών και αυτοαξιολόγηση διδασκαλίας, (β) 
Αρχική εκπαίδευση, συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού 
προσωπικού και δικτύωση και (γ) Μηχανισμοί στήριξης και συνεχούς βελτίωσης.  

Ειδικότερα, για τον δεύτερο άξονα που αφορά στην αρχική και συνεχή 
επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ εισηγείται, 
σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του ΠΚ, τη δημιουργία ενός 
προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης που θα διασφαλίζει την εκπαίδευση για 
καλή διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα οδηγεί στην απόκτηση 
σχετικού πιστοποιητικού διδασκαλίας και μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(Post-Graduate Certificate in Teaching and Learning in Higher Education).  
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2. Στόχοι του Προγράμματος 
 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάλληλη παιδαγωγική προετοιμασία μελών του 
διδακτικού προσωπικού ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο: 
 

• Την ανάπτυξη και εφαρμογή καλών πρακτικών και μεθόδων διδασκαλίας.  
• Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθημάτων.  
• Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών μαθησιακών 

περιβαλλόντων. 
• Την εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης για τους φοιτητές/τριες. 
• Την εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης των μαθημάτων. 
• Την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση. 
• Τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.  
• Τη δημιουργία ατομικού Φακέλου Αναστοχασμού και Πεπραγμένων 

Διδασκαλίας (ΦΑΔ). 
• Τη δημιουργία κουλτούρας διδασκαλίας μέσα από τους θεσμούς του 

Μέντορα και της Ισότιμης Παρατήρησης.  
 
 Το προτεινόμενο Πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εναρμόνιση 
θεωρίας και πράξης μέσα από στοχευμένες δράσεις αλλά και διδασκαλίες σε 
πραγματικά περιβάλλοντα και τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα 
επιβάλλει  επίσης την αναγκαιότητα για συνεχή αυτoμόρφωση και αυτοβελτίωση 
των διδασκόντων και την ευθύνη τους για συνεχή και σταδιακή επαγγελματική 
ανέλιξη, εναρμονισμένη με τις ραγδαίες αλλαγές του σύγχρονου τεχνολογικού 
περιβάλλοντος των κοινωνιών μας.  

 
3. Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα και κριτήρια εισδοχής  
 
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που διδάσκουν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Τα άτομα θα έχουν την ευχέρεια, εάν το επιλέξουν, να 
παρακολουθήσουν όλο το Πρόγραμμα ή μέρος του Προγράμματος. Νοείται ότι ο 
τίτλος «Πιστοποιητικό Διδασκαλίας και Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» 
απονέμεται μόνο σε όσους παρακολουθήσουν με επιτυχία όλο το Πρόγραμμα. Σε 
αυτούς που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρώτο μέρος του 
Προγράμματος μόνο θα απονεμηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
Σημειώνεται ότι για το διδακτικό προσωπικό του ΠΚ το Πρόγραμμα θα 
προσφέρεται δωρεάν, αλλά θα υπάρχει κόστος για τα άτομα εκτός ΠΚ. Τα 
κριτήρια εισδοχής για τους/τις υποψήφιους/ες έχουν ως εξής: 
 

• Να είναι κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. 
• Να εργοδοτούνται σε θέσεις διδασκαλίας με πλήρη ή μερική απασχόληση 

σε οποιοδήποτε ανώτερο ή ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα. 
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• Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα χωρίς κόστος έχει μόνο το 
διδακτικό προσωπικό του ΠΚ.  

• Όσοι υποψήφιοι ενταχθούν στο πρόγραμμα (από το ΠΚ ή από άλλο 
ακαδημαϊκό ίδρυμα) μπορούν να ολοκληρώσουν μόνο τον Κύκλο Α’ του 
Προγράμματος χωρίς υποχρέωση να συνεχίσουν στον Κύκλο Β’. Στις 
περιπτώσεις αυτές θα παρέχεται βεβαίωση ότι οι υποψήφιοι 
παρακολούθησαν τον συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων μόνο. Όσοι 
υποψήφιοι δεν προέρχονται από το ΠΚ θα καταβάλλουν το ποσό 
διδάκτρων που θα αντιστοιχεί στον Κύκλο Α΄ μόνο.  

• Ο τίτλος «Πιστοποιητικό Διδασκαλίας και Μάθησης στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση» απονέμεται σε όσους συμπληρώσουν τον Κύκλο Α΄ και τον 
Κύκλο Β’ του Προγράμματος. 

• Οι Λέκτορες του ΠΚ που δεν έχουν προηγούμενη αυτοδύναμη τριετή πείρα 
πανεπιστημιακής διδασκαλίας υποχρεωτικά συμπληρώνουν τον Κύκλο Α΄ 
του Προγράμματος. Εξαιρούνται όσοι Λέκτορες έχουν Πιστοποιητικό 
Διδασκαλίας και Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από κάποιο 
ακαδημαϊκό ίδρυμα. 

• Ο Κύκλος Α’ του Προγράμματος είναι επίσης υποχρεωτικός για όσους 
Επίκουρους Καθηγητές του ΠΚ δεν έχουν προηγούμενη αυτοδύναμε τριετή 
πείρα πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Εξαιρούνται όσοι Επίκουροι 
Καθηγητές έχουν Πιστοποιητικό Διδασκαλίας και Μάθησης στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα. 

• Εθελοντικά και χωρίς κόστος, το Πρόγραμμα μπορούν να το 
παρακολουθήσουν και οι μόνιμοι καθηγητές του ΠΚ καθώς και μέλη ΕΕ 
και ΕΕΠ.  

• Για όσα μέλη ΔΕΠ η παρακολούθηση του Προγράμματος είναι 
υποχρεωτική, το ΠΚ θα μειώσει τον διδακτικό φόρτο του εξαμήνου εκείνου 
που θα παρακολουθούν το Πρόγραμμα από δύο μαθήματα σε ένα.   
 

4. Σχεδιασμός και φιλοσοφία του Προγράμματος 
 
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τα ολιστικά μοντέλα διδασκαλίας και 
μάθησης (van Merrienboer & Kirschner, 2013) τα οποία προωθούν την απόκτηση 
πολύπλοκων δεξιοτήτων και γνώσεων μέσα από αυθεντικές εμπειρίες μάθησης και 
κατά συνέπεια αυξάνουν την πιθανότητα μεταφοράς και εφαρμογής της νέας 
γνώσης σε πραγματικές διδακτικές συνθήκες. Η ολιστική προσέγγιση υποστηρίζει 
την ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευομένων σε όλες τις βασικές θεματικές ενότητες 
και δράσεις του Προγράμματος από την αρχή της εκπαίδευσής τους. 
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα από την πρώτη εβδομάδα, εισάγει, παράλληλα με 
τα μαθήματα τεσσάρων θεματικών ενοτήτων, καινοτομικά στοιχεία όπως την 
καθοδήγηση μέσα από το θεσμό του μέντορα, τη δημιουργία ατομικού Φακέλου 
Αναστοχασμού και πεπραγμένων Διδασκαλίας (ΦΑΔ) και την ισότιμη 
παρατήρηση. Με την χρονική εξέλιξη του Προγράμματος θα αυξάνεται η 
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πολυπλοκότητα, η ανάλυση και η εμβάθυνση σε όλες τις πτυχές του και, θα 
αναπτύσσεται η δημιουργία συσχετισμών και διασυνδέσεων τόσο μεταξύ των 
θεματικών ενοτήτων/μαθημάτων όσο και στη διδακτική πράξη σε σχέση πάντα με 
το γνωστικό αντικείμενο των συμμετεχόντων. Απώτερος στόχος της εκπαίδευσης 
αυτής είναι η αποφυγή της κατάτμησης και του κατατεμαχισμού της γνώσης και η 
προώθηση της οικοδόμησης ενιαίων γνωστικών σχημάτων μέσα σε αυθεντικά 
διδακτικά πλαίσια και εμπειρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.    

Επιπλέον, το Πρόγραμμα με την εισαγωγή του θεσμού του μέντορα και της 
ισότιμης παρατήρησης αποσκοπεί στην ανάπτυξη κουλτούρας διδασκαλίας και 
μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από ένα πλαίσιο ανταλλαγής ιδεών 
μεταξύ ίσων, αναστοχασμού και εποικοδομητικής κριτικής για την προώθηση και 
τη διασφάλιση της ποιοτικής διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(Hodgson, 2016. Oxford Learning Institute, 2016). Επομένως, αναμένεται ότι μέσα 
από τις εμπειρίες που θα προσφέρει το Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα 
καλλιεργήσουν γνώσεις, στάσεις και αξίες που θα τους καταστήσουν μέλη μιας 
κοινότητας που αφοσιώνεται ρητά στην ακαδημαϊκή κουλτούρα και διδασκαλία 
(Burnapp, 2008. The UK Professional Standards Framework for teaching and 
supporting learning in higher education, 2011). 

 

5. Λειτουργία και Δομή του Προγράμματος 
 
Για την απόκτηση του «Πιστοποιητικού Διδασκαλίας και Μάθησης στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν μαθήματα 
και άλλες δράσεις που θα ισοδυναμούν με 60 ECTS (βλ. Παράρτημα 1 και 2). Οι 
απαιτήσεις του Προγράμματος χωρίζονται σε δύο κύκλους - Κύκλος Α’ και 
Κύκλος Β’. Οι δύο κύκλοι θα μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε ένα ακαδημαϊκό 
έτος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεσή τους μέχρι έξι συναπτά ακαδημαϊκά 
εξάμηνα (από την εισδοχή τους στο Πρόγραμμα) για να συμπληρώσουν τις 
απαιτήσεις του προγράμματος. Επομένως, οι δύο κύκλοι μαθημάτων δεν είναι 
απαραίτητο να ολοκληρώνονται μέσα σε ένα ακαδημαϊκό έτος. Με τον τρόπο 
αυτό, παρέχεται η ευελιξία στο διδακτικό προσωπικό να επιλέγει τον χρόνο που 
θα παρακολουθεί το Πρόγραμμα με στόχο την καλύτερη διαχείριση του χρόνου 
και των άλλων ακαδημαϊκών/επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Από τους 
Λέκτορες του ΠΚ απαιτείται όπως ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις του Κύκλου Α΄ 
του Προγράμματος πριν από την έναρξη της διαδικασίας της ανέλιξής τους στην 
επόμενη ακαδημαϊκή βαθμίδα.   

Ο Κύκλος Α’ και Κύκλος Β’ του Προγράμματος περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων υποχρεώσεων, παρακολούθηση εντατικών σεμιναρίων διάρκειας 80 ωρών 
που αντιστοιχούν σε 48 ECTs.  Τα εντατικά αυτά σεμινάρια θα προσφέρονται 
συνολικά σε δύο χρονικές φάσεις, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1.  

Συγκεκριμένα, τα εντατικά σεμινάρια του Κύκλου Α’ θα προσφέρονται σε 
πέντε συνολικά εργάσιμες μέρες τον Σεπτέμβριο αμέσως πριν την έναρξη του 
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ακαδημαϊκού έτους, ενώ τα μαθήματα του Κύκλου Β’ θα προσφέρονται σε πέντε 
συνολικά εργάσιμες μέρες τον Ιανουάριο αμέσως πριν την έναρξη του εαρινού 
εξαμήνου του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης, ο Κύκλος Α΄ θα προσφέρεται 
και κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου πέντε μέρες πριν την έναρξη των 
μαθημάτων. Η προσφορά του Κύκλου Α’ δύο φορές το έτος εξυπηρετεί τις ανάγκες 
που δημιουργούνται με την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού σε διαφορετικό 
χρόνο. Ο Κύκλος Β’ θα προσφέρεται μία φορά ανά ακαδημαϊκό έτος και θα είναι 
δυνατό να το παρακολουθεί κάποιος/α είτε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 
Κύκλου Α’ στο χειμερινό εξάμηνο ή σε μεταγενέστερα εξάμηνα. 

 

 
 

Διάγραμμα 1. Χρονική διάρκεια των εντατικών σεμιναρίων των Κύκλων Α’ 
και Β’ του Προγράμματος 

 
 
Τα υπόλοιπα 12 ECTs αφορούν σε άλλες υποχρεώσεις του Προγράμματος 

όπως παρακολουθήσεις μαθημάτων, συναντήσεις με τους μέντορες, δημιουργία 
υλικού για τον ΦΑΔ και αξιολογήσεις από ισότιμους παρατηρητές (βλ. 
Παράρτημα 1). Οι υποχρεώσεις αυτές του Προγράμματος θα υλοποιούνται 
σταδιακά κατά τη διάρκεια των εξαμήνων σε χρόνο που θα καθορίζουν οι ίδιοι/ες 
οι συμμετέχοντες/ουσες σε συνεννόηση με τους μέντορές τους και τους ισότιμους 
παρατηρητές τους. Οι δράσεις αυτές θα παρακολουθούνται από συγκεκριμένα 
μέλη του διδακτικού προσωπικού του Προγράμματος και για κάθε κύκλο του 
Προγράμματος θα γίνεται διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση. 

Το περιεχόμενο του Προγράμματος σε κάθε κύκλο (Κύκλο Α’ και Κύκλο Β’) 
περιλαμβάνει μαθήματα σε τέσσερεις θεματικές ενότητες και συμπλήρωση 

ΚΥΚΛΟΣ 
Α 

• Εβδομάδα πριν από την έναρξη του χειμερινού ακαδημαϊκού 
εξαμήνου κάθε έτους (5 ημέρες, 08.00-17.00 μ.μ.)

ΚΥΚΛΟΣ 
Β

• Εβδομάδα πριν από την έναρξη του εαρινού ακαδημαϊκού 
εξαμήνου κάθε έτους (5 ημέρες, 08.00-17.00 μ.μ.)

ΚΥΚΛΟΣ 
Α 

• Εβδομάδα πριν από την έναρξη του εαρινού ακαδημαϊκού 
εξαμήνου κάθε έτους (5 ημέρες, 08.00-17.00 μ.μ.)
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υποχρεώσεων σε τρεις άλλες δράσεις. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα είναι: (α) 
Ανάπτυξη Προγραμμάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, (β) Θεωρία και 
Μεθοδολογία της Διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, (γ) Εκπαιδευτική 
Αξιολόγηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, (δ) Ψηφιακή Τεχνολογία και 
Αξιοποίησή της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι τρείς άλλες δράσεις  
περιλαμβάνουν τον μεντορισμό, την ισότιμη παρατήρηση και τη δημιουργία του 
ΦΑΔ (βλ. Παράρτημα 1 και 2).  

Στο Διάγραμμα 2 απεικονίζεται με λεπτομέρεια το περιεχόμενο του 
Προγράμματος. 

 
Διάγραμμα 2. Δομή του Κύκλου Α’ και Κύκλου Β’ του Προγράμματος 

 
 
Η δομή του Προγράμματος ορίστηκε με κύριο γνώμονα τις ανάγκες των 

νέων μελών ακαδημαϊκού/διδακτικού προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και στηρίζεται στα πορίσματα ερευνητικά ενημερωμένων πρακτικών όπως 

Ανάπτυξη Προγραμμάτων 
στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 
 

Θεωρία και Μεθοδολογία 
της Διδασκαλίας στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
 

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 
στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 
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εφαρμόζονται σε εφάμιλλα προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας της 
διδασκαλίας και της μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο 
(βλ. Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο, Πανεπιστήμιο του 
Michigan στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Πανεπιστήμιο του Queensland στην 
Αυστραλία). 

 
Πιο κάτω φαίνονται τα μαθήματα του Προγράμματος ανά κύκλο. Η επίδοση των 
συμμετεχόντων στο κάθε μάθημα θα αξιολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία. 
 
ΚΥΚΛΟΣ Α΄ (30 ECTS) 
 
ΧΧΧ: Ανάπτυξη Προγραμμάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ι (6 ECTS) 
ΧΧΧ: Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια      

Εκπαίδευση Ι (6 ECTS) 
ΧΧΧ: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ι (6 ECTS) 
ΧΧΧ: Ψηφιακή Τεχνολογία και Αξιοποίησή της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ι 

(6 ECTS) 
ΧΧΧ: Ισότιμη Παρατήρηση I (2 ECTS) 
XXX: Μεντορισμός I (2 ECTS) 
XXX:  Φάκελος Αναστοχασμού και Πεπραγμένων Διδασκαλίας I (2 ECTS) 
 
ΚΥΚΛΟΣ Β΄ (30 ECTS) 
 
ΧΧΧ: Ανάπτυξη Προγραμμάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΙΙ (6 ECTS) 
ΧΧΧ: Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση 

ΙΙ (6 ECTS) 
ΧΧΧ: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΙΙ (6 ECTS) 
ΧΧΧ: Ψηφιακή Τεχνολογία και Αξιοποίησή της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

ΙΙ (6 ECTS) 
ΧΧΧ: Ισότιμη Παρατήρηση II (2 ECTS) 
XXX: Μεντορισμός II (2 ECTS) 
XXX:  Φάκελος Αναστοχασμού και Πεπραγμένων Διδασκαλίας II (2 ECTS) 
 
6. Περιγραφή των μαθημάτων και δράσεων του Κύκλου Α’ (30 ECTS) 
 
ΧΧΧ: Ανάπτυξη Προγραμμάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ι (6 ECTS) 
 
Εννοιολογήσεις και φιλοσοφικοί προσανατολισμοί εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Πλαίσια ανάπτυξης και μεταξύ τους διασυνδέσεις στο 
πανεπιστήμιο: διαγράμματα, μαθήματα, διδακτικό υλικό και προγράμματα 
σπουδών. Μοντέλα ανάπτυξης προγραμμάτων, αρχές και διαδικασίες. 
Φιλοσοφία, σκοποί και στόχοι. Τύποι γνώσης (Modes 1 και 2) και οργάνωση 
περιεχομένου πανεπιστημιακών προγραμμάτων: Προνεωτερικά και νεωτερικά 
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ακαδημαϊκά προγράμματα (Ελευθέριες Σπουδές, Τρικτύς και Τετρακτύς). 
Πυρηνικά Προγράμματα (5 τύποι). Προγράμματα Ευρείων Πεδίων. 
Διεπιστημονικά προγράμματα. Διεπιστημονική Διασταύρωση. Διδακτικός 
σχεδιασμός πραγμάτωσης προγράμματος. 
 
ΧΧΧ: Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση Ι (6 ECTS) 
 
Η διδασκαλία και μάθηση ως συμπληρωματικές έννοιες. Ιστορικές καταβολές της  
διδασκαλίας στο συγκείμενο του πανεπιστημιακού θεσμού. Το διδακτικό 
συμβόλαιο. Ακαδημαϊκές, τεχνοκρατικές, ψυχολογικές (με έμφαση στον 
εποικοδομισμό), προοδευτικές και κριτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και 
μάθηση και διασύνδεση με θεωρίες μάθησης ενηλίκων. Διδακτικός σχεδιασμός, 
πραγμάτωση και αναστοχασμός επί της διδασκαλίας σε ποικιλία πλαισίων 
(διαλέξεις για μεγάλα ακροατήρια, σεμινάρια και εργαστήρια για μικρό αριθμό 
φοιτητών/τριών, επίβλεψη κλινικής άσκησης, επίβλεψη διατριβών, συντονισμός 
και συνδιδασκαλία μαθημάτων). Ζητήματα στοχοθεσίας, επιλογής περιεχομένου, 
μέσων-υλικών, μορφών, στρατηγικών μεθόδων διδασκαλίας, δραστηριοτήτων-
μαθησιακών εμπειριών και μέσων αξιολόγησης κατά τον σχεδιασμό και 
πραγμάτωση της διδασκαλίας. Κριτήρια παρακολούθησης διδασκαλίας. 
Μορφές/Τύποι αναστοχασμού επί της διδασκαλίας. 

 
ΧΧΧ: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ι (6 ECTS) 
 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τα νέα μέλη να μελετήσουν θέματα που 
πραγματεύεται η εκπαιδευτική αξιολόγηση και να συζητήσουν αποτελεσματικές 
μεθόδους αξιολόγησης των φοιτητών/τριών. Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος, τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού θα έχουν την ευκαιρία να 
εξοικειωθούν με τη βασική ορολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και να 
ασχοληθούν με την αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών/τριών για σκοπούς 
τόσο συγκριτικής όσο και διαμορφωτικής αξιολόγησης. Παρουσιάζονται οι 
κυριότεροι σκοποί της αξιολόγησης και αναλύονται οι αποφάσεις που λαμβάνει 
ο/η διδάσκοντας/ουσα ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό. Δίνεται έμφαση στον 
σχεδιασμό και καταρτισμό της γραπτής αξιολόγησης με τη χρήση του πίνακα και 
στην οργάνωση ενδιάμεσης και τελικής εξέτασης ανάλογα με τους στόχους του 
εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου. Ενασχόληση με την ανάλυση και αξιολόγηση 
των γραπτών εξετάσεων, κάνοντας αναφορά στην εγκυρότητα, αξιοπιστία, 
περιεκτικότητα, διακριτικότητα, πρακτικότητα και στο επίπεδο δυσκολίας των 
ερωτήσεών τους.  
 
ΧΧΧ: Ψηφιακή Τεχνολογία και Αξιοποίησή της στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση Ι (6 ECTS) 
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Η σχέση της Ψηφιακής Τεχνολογίας με τη διδασκαλία και μάθηση ενηλίκων. 
Βασική προϋπόθεση για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας ο σχεδιασμός 
εποικοδομητικών περιβαλλόντων μάθησης με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των 
μανθανόντων στη μαθησιακή διαδικασία. Κριτική ανάλυση των διδακτικών 
αναγκών των συμμετεχόντων για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στο 
πλαίσιο των μαθημάτων τους. Πρακτικές εφαρμογές, μεταξύ άλλων, με εργαλεία 
για τη δημιουργία ηλεκτρονικών συνεργατικών κοινοτήτων μάθησης, 
ασύγχρονης επικοινωνίας, συντρέχουσας και τελικής αξιολόγησης και εργαλεία 
για έκφραση ιδεών. Η αξιοποίηση των έξυπνων συσκευών (smart devices) στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.  
 
ΧΧΧ: Ισότιμη Παρατήρηση Ι (2 ECTS) 
 
Συσχέτιση των βασικών πτυχών παρακολούθησης της διδασκαλίας με τις βασικές 
πτυχές αξιολόγησης της διδασκαλίας. Σκοπός της αναφερόμενης συσχέτισης είναι 
η σύνδεση της ισότιμης παρατήρησης με την ποιοτική ανατροφοδότηση για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας. Παρουσιάζονται οι βασικές πτυχές της ισότιμης 
παρατήρησης της διδασκαλίας οι οποίες καθορίζονται στο έντυπο αξιολόγησης 
που χρησιμοποιείται από τον παρατηρητή, μέσα από παραδείγματα κατά τη 
διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διεξαγωγή ισότιμης παρατήρησης σε 
οπτικογραφημένα αποσπάσματα διδασκαλιών στη βάση δύο δομικών μερών που 
περιλαμβάνουν: α) την παρατήρηση της διδασκαλίας και των βασικών πτυχών 
διαμορφωτικής αξιολόγησης και β) την αξιολόγηση του διδακτικού σχεδιασμού 
που εφαρμόζεται κατά τη διδασκαλία. Δημιουργούνται ζευγάρια ισότιμης 
παρατήρησης τα οποία στη βάση των πτυχών που αναλύονται σε επίπεδο 
σχεδιασμού καθώς και υλοποίησης διδασκαλίας παρουσιάζουν στην ολομέλεια 
την ανατροφοδότηση που θα έδιναν στον/στη διδάσκοντα/ουσα. Αναπαράσταση 
της ισότιμης παρατήρησης με εναλλαγή ρόλων στο πλαίσιο των 
οπτικογραφημένων αποσπασμάτων διδασκαλιών. Η στοχαστικο-κριτική διάθεση 
ανάλυσης της διδασκαλίας από τα νέα μέλη στοχεύει στη διεξαγωγή εστιασμένου 
αναστοχασμού στις θετικές πτυχές καθώς και σε αυτές που χρήζουν βελτίωσης με 
βάση τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο ειδικός αναστοχασμός του 
κάθε νέου μέλους μετά από την ισότιμη παρατήρηση θα στηρίζεται σε αυτή την 
αρχή.  
 
XXX: Μεντορισμός I (2 ECTS) 
 
Παρουσίαση προγραμμάτων παιδαγωγικής και επαγγελματικής κατάρτισης νέων 
μελών και ο ρόλος του μέντορα. Εδραίωση και κωδικοποίηση μιας διαδικασίας 
για αποτελεσματική επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ του μέντορα 
και του νέου μέλους. Βασικά στοιχεία της μεντορικής σχέσης και πώς μπορεί να 
δημιουργηθεί με επιτυχία. Καθορίζεται το πλαίσιο στήριξης καθώς και το είδος, η 
συχνότητα και οι μορφές ανατροφοδότησης που θα λαμβάνει το νέο μέλος κατά 
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την έναρξη και κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Ανάλυση των πτυχών 
παρακολούθησης της διδασκαλίας από τον μέντορα σε 3 στάδια: σχεδιασμού 
διδασκαλίας, υλοποίησης διδασκαλίας και αναστοχασμού και αξιολόγησης. 
Ανάλυση της σημασίας του έγκαιρου προγραμματισμού και του αναστοχασμού 
σε διαφορετικές διδακτικές τεχνικές/στρατηγικές. Ο ρόλος του μέντορα στην 
σταδιακή ένταξη του νέου μέλους στο εκάστοτε Τμήμα. 
 
XXX:  Φάκελος Αναστοχασμού και Πεπραγμένων Διδασκαλίας I (2 ECTS) 
 
Παρουσίαση της δομής και των βασικών προϋποθέσεων/στοιχείων κατάρτισης 
του ΦΑΔ. Σύνδεση διδακτικής επάρκειας με τη στοχευμένη συλλογή τεκμηρίων 
κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των διδασκαλιών στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Παρουσίαση του ΦΑΔ ως κύριου εργαλείου αξιολόγησης και 
αναστοχασμού των νέων μελών. Παρουσίαση παραδειγμάτων ΦΑΔ σε 
προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης προσωπικού και συγκεκριμένα σε 
προγράμματα βελτίωσης της διδασκαλίας. Ανάλυση των παραδειγμάτων και 
σύνδεση της θεωρίας και της πράξης στο πλαίσιο του περιεχομένου και της 
φιλοσοφίας του ΦΑΔ. 
 
7. Περιγραφή των μαθημάτων και δράσεων του Κύκλου Β’ (30 ECTS) 
 
ΧΧΧ: Ανάπτυξη Προγραμμάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΙΙ (6 ECTS) 
 
Θεωρίες εφαρμογής προγραμμάτων. Αξιολόγηση προγραμμάτων (μοντέλα 
αξιολόγησης προγραμμάτων, μετα-αξιολόγηση). Θεωρίες αλλαγής 
προγραμμάτων. Ανάπτυξη ακαδημαϊκών εγχειριδίων και διδακτικού υλικού. Το 
κρυφό και μηδενικό πρόγραμμα. Πολιτικές ανάπτυξης προγραμμάτων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα προγράμματα ως τοπικά και διεθνή κείμενα. 
Ιδεολογικοπολιτικές, ιστορικές, οικονομικο-κοινωνικές και ψυχολογικές 
διαστάσεις προγραμμάτων σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.   
 
ΧΧΧ: Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια  

Εκπαίδευση ΙΙ (6 ECTS) 
 
Ζητήματα γενικής και ειδικής διδακτικής: επανασυγκειμενοποίηση μεθοδολογίας 
διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας των συμμετεχόντων. 
Ζητήματα «καλής» και «αποτελεσματικής» διδασκαλίας. Σύγχρονες τάσεις, 
μέθοδοι και τεχνικές στη διδασκαλία (διερευνητική, βιωματική, συνεργατική 
μάθηση, διαθεματική προσέγγιση, διαφοροποίηση, καλλιέργεια μεταγνώσης, 
κριτικής και δημιουργικής σκέψης). Ζητήματα οργάνωσης και οριοθέτησης της 
γνώσης εντός του πανεπιστημιακού θεσμού: μορφές/τύποι γνώσης και 
εκπαιδευτική πολιτική. Ζητήματα και πρακτικές διασύνδεσης έρευνας και 
διδασκαλίας. Ηθικά ζητήματα και ζητήματα δεοντολογίας κατά τη διδασκαλία σε 
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ποικιλία πλαισίων στο συγκείμενο του πανεπιστημιακού θεσμού. Επαγγελματική 
ακαδημαϊκή ταυτότητα και κουλτούρα. Ακαδημαϊκή αυτονομία και ετερονομία 
στη διδασκαλία.  
 
ΧΧΧ: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΙΙ (6 ECTS) 
 
Συζήτηση αυθεντικών μορφών αξιολόγησης των φοιτητών/τριών όπως η 
αξιολόγηση μέσω δημιουργικών εργασιών και παρουσίαση των βημάτων και των 
προϋποθέσεων για εφαρμογή της ετεροαξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Κατά 
τη διάρκεια των σεμιναρίων, θα συζητηθούν τρόποι καταγραφής των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ανάλογα με τον σκοπό της. Επιπρόσθετα, θα 
συζητηθούν τρόποι κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους 
μανθάνοντες, οι οποίοι να εξυπηρετούν όχι μόνο τον συγκριτικό σκοπό της 
αξιολόγησης αλλά και να περιλαμβάνουν πολυδιάστατα σχόλια για σκοπούς 
βελτίωσης και κάλυψης των αδυναμιών τους. Η χρήση των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης για σκοπούς εξατομικευμένης στήριξης στους/στις φοιτητές/τριες, 
αλλά και για σκοπούς αυτοαξιολόγησης του ίδιου του/της διδάσκοντα/ουσας και 
της διαμόρφωσης της διδασκαλίας του/της.    
 
ΧΧΧ: Ψηφιακή Τεχνολογία και Αξιοποίησή της στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση ΙΙ (6 ECTS) 
 
Έμφαση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σχεδίων/σεναρίων διδασκαλίας με την 
αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας 
διδασκαλίας των μαθημάτων των συμμετεχόντων. Έμφαση στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου μέσα από ένα 
διδακτικό πλαίσιο διαφοροποιημένης και προσαρμοζόμενης μάθησης. Η 
ψηφιακή τεχνολογία ως ένα εργαλείο επίλυσης παιδαγωγικών προβλημάτων. 
Δημιουργία εξειδικευμένου μαθησιακού υλικού με την ψηφιακή τεχνολογία στο 
συγκείμενο της διδασκαλίας των συμμετεχόντων.  
 
ΧΧΧ: Ισότιμη Παρατήρηση II (2 ECTS) 
 
Η επαγγελματική εξέλιξη των νέων μελών κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
της διδασκαλίας, μέσα από την ισότιμη αξιολόγηση. Σύγκριση υφιστάμενων 
σχεδιασμών, δράσεων και διδασκαλιών με τους επικείμενους σχεδιασμούς 
δράσεων/διδασκαλιών στο Πρόγραμμα. Κωδικοποίηση βασικών αναγκών και 
στόχων των διδασκόντων μέσα από την εμπειρία των πρώτων διδασκαλιών (και 
των σχεδιασμών τους) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καθορισμός επικείμενων 
στόχων διδασκαλίας και τρόπων αξιολόγησής τους. Παρουσίαση διδακτικών 
επινοήσεων κάτω από συνθήκες προσομοίωσης στο πλαίσιο της ισότιμης 
παρατήρησης.   
     

17



13 
 

XXX: Μεντορισμός II (2 ECTS) 
 
Aνάλυση των βασικών πτυχών της διδασκαλίας που χρήζουν βελτίωσης μέσα από 
τη διεξαγωγή του πρώτου Κύκλου του Προγράμματος τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού 
όσο και σε επίπεδο υλοποίησης της διδασκαλίας. Εφαρμογή μεθοδολογίας ρητής 
ανάλυσης των δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης των ακροατηρίων από τα 
νέα μέλη διδακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του μεντορισμού. Ο ρόλος του 
σχεδιασμού της διδασκαλίας στην αναφερόμενη μεθοδολογία. Εισηγήσεις 
αναδιαμόρφωσης ιεράρχησης, αλληλουχίας και βαρύτητας 
δράσεων/δραστηριοτήτων κατά τη διδασκαλία, στο πλαίσιο του μεντορισμού, 
συγκρίνοντας τις δυνατότητες/δεξιότητες των συμμετεχόντων/ουσών κατά την 
έναρξη και κατά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η αξιοποίηση των 
παρακολουθήσεων διδασκαλιών του μέντορα και του νέου μέλους. Αξιοποίηση 
της σχέσης του μεντορισμού για την περαιτέρω εξέλιξη και εμπλουτισμό των 
διδακτικών προσπαθειών του νέου μέλους. 
 
XXX:  Φάκελος Αναστοχασμού και Πεπραγμένων Διδασκαλίας ΙΙ (2 ECTS) 
 
Τεκμηρίωση επαγγελματικής προοπτικής των διδασκόντων στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση μέσα από την επιλογή αντιπροσωπευτικών πρακτικών, επινοήσεων, 
ευρημάτων, τεχνουργημάτων και ερευνητικών αποτελεσμάτων κατά τις 
διδασκαλίες τους. Επιλεκτική περιγραφή σχεδιασμών και διεξαγωγής διδακτικών 
δράσεων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής παρουσίασης 
του έργου του/της διδάσκοντα/ουσας στο Πρόγραμμα. Διατύπωση διδακτικής 
πρότασης μέσα από εστιασμένο αναστοχασμό για τη συνέχεια της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας του νέου μέλους. Ανάλυση σταδίων αναστοχασμού κατά τη 
διδασκαλία και προσπάθεια παρουσίασής τους κατά την περιγραφική 
αναστοχαστική ανάλυση που περιλαμβάνεται στον ΦΑΔ και που στηρίζεται στην 
παρουσίαση αποτελεσματικών/κατάλληλων πρακτικών κατά τη διδασκαλία. 
Επιλεξιμότητα και αντιπροσωπευτικότητα δειγμάτων διδασκαλίας στον ΦΑΔ. 
Εύστοχη παρουσίαση των διδακτικών προσπαθειών του νέου μέλους του 
διδακτικού προσωπικού.  

 
8. Δίδακτρα του Προγράμματος 
 
Τα δίδακτρα του Προγράμματος για όσους δεν ανήκουν στο διδακτικό 
προσωπικό του ΠΚ ανέρχονται στις 2560 ευρώ για την παρακολούθηση 
ολόκληρου του Προγράμματος (Κύκλος Α’ και Κύκλος Β’). Το κόστος 
παρακολούθησης των μαθημάτων του κάθε Κύκλου ανέρχεται στις 1280 ευρώ. Το 
Πρόγραμμα προσφέρεται χωρίς κόστος στα μέλη του διδακτικού προσωπικού του 
ΠΚ.  
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9. Κόστος υλοποίησης του Προγράμματος 
 
Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα αμείβονται με το ποσό των 123 ευρώ ανά 
διδακτική ώρα. Ο Κύκλος Α’ του Προγράμματος περιλαμβάνει 40 διδακτικές ώρες 
και το κόστος υλοποίησής του ανέρχεται στις 4920 ευρώ. Ο Κύκλος Β’ του 
Προγράμματος περιλαμβάνει επίσης 40 διδακτικές ώρες και το κόστος του 
ανέρχεται αντίστοιχα στις 4920 ευρώ. Το συνολικό κόστος για τη διδασκαλία των 
μαθημάτων και για τους δύο κύκλους ανέρχεται στο ποσό των 9840 ευρώ. 
Επιπρόσθετα, οι ισότιμοι παρατηρητές και οι μέντορες αμείβονται με το ποσό των 
500 ευρώ για κάθε κύκλο του Προγράμματος στον οποίο συμμετέχουν.  
 
 

Η Εφαρμογή των Θεσμών της Ισότιμης Αξιολόγησης/Παρατήρησης, του 
Μέντορα και του Φακέλου Αναστοχασμού και Πεπραγμένων Διδασκαλίας 

στο Πρόγραμμα 
 

1. Η ισότιμη αξιολόγηση/παρατήρηση στο πλαίσιο του Προγράμματος 
 
Η ισότιμη αξιολόγηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες  μέσο 
για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας διδασκαλίας και μάθησης σε οποιοδήποτε 
ίδρυμα, καθώς μέσα από αυτή επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση του 
ακαδημαϊκού προσωπικού (Newman, Lown, Jones, Johansson, & Schwartzstein, 
2009˙ Sullivan, Buckle, Nicky, & Atkinson, 2012). Η ισότιμη αξιολόγηση της 
διδασκαλίας ως τύπος αξιολόγησης εφαρμόζεται για να παρέχει ανατροφοδότηση 
στους/στις διδάσκοντες/ουσες αναφορικά με τις διδακτικές τους προσπάθειες με 
βασικό στόχο τη βελτίωση ή τη λήψη προσωπικών αποφάσεων και/ή αποφάσεων 
επιλογής καριέρας (Cassidy & Lee, 2011˙ Chism & Banta, 2007). Η ισότιμη 
αξιολόγηση υλοποιείται σε δύο επίπεδα, επίσημα και ανεπίσημα (Golparian, 
Chan, & Cassidy, 2015). Από τη μία, η ανεπίσημη ισότιμη αξιολόγηση συνήθως 
πραγματοποιείται για σκοπούς εξέλιξης/επαγγελματικής ανάπτυξης και συχνά 
αναφέρεται ως διαμορφωτική ισότιμη αξιολόγηση (Scriven, 1974). Από την άλλη, 
η επίσημη ισότιμη αξιολόγηση συνήθως πραγματοποιείται για σκοπούς κρίσης και 
προαγωγής και είναι γνωστή ως συγκριτική ισότιμη αξιολόγηση (Scriven, 1974).  

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αξιοποιεί κυρίως την διαμορφωτική ισότιμη 
αξιολόγηση μέσα από την παρατήρηση, καθώς αυτός ο τύπος αξιολόγησης 
φαίνεται ότι επιδρά θετικά στη βελτίωση της διδασκαλίας του ακαδημαϊκού 
προσωπικού που δεν έχει προηγούμενη διδακτική πείρα (Bell & Couper, 2013 ˙ 
Barnard, Croft, Irons, Cuffe, & Bandara, 2011). Αξίζει να αναφερθεί, ότι πλήθος 
πανεπιστημίων υψηλού κύρους και ποιότητας έχουν εντάξει την ισότιμη 
αξιολόγηση μέσω παρατήρησης σε προγράμματα επιμόρφωσης νέων 
ακαδημαϊκών μελών για τη διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας τους 
(McGrath & Monsen, 2015).  
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Η ισότιμη παρατήρηση χαρακτηρίζεται από σύνθετες μεθόδους ανάπτυξης 
και εφαρμογής τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το ανθρώπινο 
δυναμικό  που θα στελεχώσει την όλη προσπάθεια, η επιλογή και η υποστήριξη 
των ισότιμων παρατηρητών καθώς και η διασφάλιση ενός θετικού κλίματος 
συμμετοχής με σεβασμό στις ανάγκες των συμμετεχόντων αποτελούν βασικές 
παραμέτρους επίτευξης των στόχων του Προγράμματος. Η υπάρχουσα 
βιβλιογραφία προτείνει την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που θα 
εμπλέκεται, σε στάδια. Τα στάδια εξασφαλίζουν ένα στέρεο και δυναμικό 
θεωρητικό υπόβαθρο που συνδυάζει πρακτική εφαρμογή με ευελιξία σύμφωνα με 
τις γενικές και ειδικές ανάγκες των συμμετεχόντων/ουσών για την υποστήριξη και 
βελτίωση της διδασκαλίας τους (Bell & Couper, 2014). Ταυτόχρονα, οι 
συμμετέχοντες/ούσες με τη σταδιακή συμμετοχή τους, έχουν την ευκαιρία να 
χτίσουν τις γνώσεις τους προοδευτικά, σε σχέση με σύνθετες μεθόδους βελτίωσης 
της διδασκαλίας, όπως η ισότιμη παρατήρηση (Harris κ.ά., 2008). Επομένως, το 
γεγονός ότι θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν από τις αρχές της θεωρίας στην 
πράξη σταδιακά και στοχευμένα, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και την ειδικότητά 
τους, διασφαλίζει την ποιότητα του περιεχομένου και των πρακτικών της 
επιμόρφωσης, παρουσιάζοντας ρητά τους στόχους εφαρμογής της.  

 
1.1. Εφαρμογή ισότιμης παρατήρησης στο Πρόγραμμα 
 
Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ κατόπιν συνεννόησης με το ακαδημαϊκό ίδρυμα και τμήμα από το 
οποίο προέρχονται οι διδάσκοντες/ουσες που θα παρακολουθήσουν το 
Πρόγραμμα, θα συγκεντρώνει σε ένα κατάλογο τα ονόματα όσων επιθυμούν να 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ως ισότιμοι παρατηρητές. Σε περίπτωση που το 
εκάστοτε ακαδημαϊκό ίδρυμα, δεν διαθέτει ή αδυνατεί για τον οποιοδήποτε λόγο 
να προτείνει κάποιον ισότιμο παρατηρητή, τότε το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ του ΠΚ θα 
αναλαμβάνει αυτό το έργο. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ισότιμοι παρατηρητές θα 
είναι μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού με τρία ή περισσότερα έτη διδακτικής πείρας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και που θα προέρχονται από το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με αυτό του/της αξιολογούμενου/νης.  
 Ο ισότιμος παρατηρητής πραγματοποιεί ισότιμη παρατήρηση σε 
τουλάχιστον δύο (2) διδασκαλίες σε κάθε Κύκλο του Προγράμματος. Για την κάθε 
μία παρακολούθηση συμπληρώνεται ειδικό έντυπο παρατήρησης διδασκαλίας 
(βλ. Παράρτημα 3). Στη βάση των εντύπων παρακολούθησης πραγματοποιείται 
αναστοχαστική συζήτηση ανάμεσα στον ισότιμο παρατηρητή και τον/την 
διδάσκοντα/ουσα. Στο τέλος του Προγράμματος συμπληρώνεται επιπρόσθετο 
έντυπο αξιολόγησης το οποίο παραδίδεται στο υπεύθυνο μέλος του διδακτικού 
προσωπικού του Προγράμματος που διδάσκει τα σεμινάρια ισότιμης 
παρατήρησης (βλ. Παράρτημα 5). Επίσης, σημειώνεται ότι ο θεσμός της ισότιμης 
παρατήρησης θα λειτουργεί και ως ανεξάρτητη δράση εκτός του πλαισίου του 
Προγράμματος για όλο το διδακτικό προσωπικό του ΠΚ σε εθελοντική βάση. 
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1.2. Κριτήρια επιλογής του ισότιμου παρατηρητή 
 
Τα κριτήρια επιλογής του ισότιμου παρατηρητή είναι τα εξής: 

 
• Ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας. 
• Παρακολούθηση των σεμιναρίων κατάρτισης που θα προσφέρονται 

από το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ για την πιστοποίηση των ισότιμων παρατηρητών 
πριν τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. 

• Ανεπτυγμένη ηθική δεοντολογία σε θέματα προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και σε επίπεδο ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ 
των αξιολογητών και των αξιολογούμενων.  

• Τρία ή περισσότερα έτη πείρας σε επίπεδο αυτόνομης διδασκαλίας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

 
1.3. Πρόγραμμα κατάρτισης/επιμόρφωσης των ισότιμων παρατηρητών 
 
Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ του ΠΚ θα παρέχει σεμινάρια επιμόρφωσης και πιστοποίησης για 
τους ισότιμους παρατηρητών στην αρχή των Κύκλων Α’ και Β’ του 
Προγράμματος. Επίσης, τα σεμινάρια αυτά θα προσφέρονται και σε άλλες 
χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Τα συγκεκριμένα 
σεμινάρια κρίνονται αναγκαία καθώς οι ισότιμοι παρατηρητές προέρχονται από 
διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιστημονικά πεδία. Με αυτό τον τρόπο, 
θα διασφαλίζεται ένα κοινό υπόβαθρο αρχών και διαδικασιών για τη ισότιμη 
παρατήρηση και, ειδικότερα, για τον ρόλο του παρατηρητή. Ο βασικός σκοπός 
των σεμιναρίων είναι να εισαγάγουν τους ισότιμους παρατηρητές στις βασικές 
αρχές εφαρμογής της ισότιμης παρατήρησης της διδασκαλίας στο πλαίσιο του 
Προγράμματος. Τα σεμινάρια προετοιμασίας των ισότιμων παρατηρητών θα 
διαρκούν συνολικά οκτώ (8) ώρες και θα περιλαμβάνουν τα εξής: 
 

• Συζήτηση των βασικών αρχών της διδασκαλίας και του σχεδιασμού 
αναλυτικού προγράμματος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ 
διαφόρων επιστημονικών πεδίων. 

• Συζήτηση των αρχών εφαρμογής της ισότιμης παρατήρησης για σκοπούς 
βελτίωσης της διδασκαλίας. 

• Ενασχόληση με εργασίες που αφορούν στη διαδικασία της 
παρακολούθησης της διδασκαλίας, με τα εργαλεία παρατήρησης, με την 
παραγωγή γραπτής ανατροφοδότησης και με θέματα παροχής και λήψης 
προφορικής ανατροφοδότησης. Παραδειγματική συμπλήρωση των 
απαραίτητων εντύπων.  

• Συζήτηση παραδειγμάτων και περιπτώσεων ισότιμης παρατήρησης πάνω 
σε υλικό που αφορά στον γενικότερο σχεδιασμό ενός μαθήματος. 
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• Διεξαγωγή υπό συνθήκες προσομοίωσης δραστηριότητας ισότιμης 
παρατήρησης κατά την οποία οι συμμετέχοντες υποδύονται τους 
αντίστοιχους ρόλους του αξιολογητή και αξιολογούμενου/νης.   

• Καταληκτική συζήτηση και αναστοχασμός για τον καταλυτικό ρόλο του 
ισότιμου παρατηρητή στην προώθηση κουλτούρας ποιοτικής διδασκαλίας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

• Απονομή πιστοποιητικού στον ισότιμο παρατηρητή.  
 

 
2. Ο θεσμός του μέντορα στο πλαίσιο του Προγράμματος 
 
Τα τελευταία χρόνια, η έμφαση που δίνεται στη βελτίωση της ποιότητας της 
διδασκαλίας και της μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει οδηγήσει πολλά 
πανεπιστήμια (όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο του Oxford) στην 
προσφορά προγραμμάτων παιδαγωγικής κατάρτισης των νέων μελών του 
διδακτικού προσωπικού και στην ένταξη του θεσμού του μέντορα σε αυτά (Mond, 
2005˙ Oxford University Learning Institute, 2016). Ο μεντορισμός αναφέρεται στη 
σχέση που δημιουργείται ανάμεσα σε έμπειρα μέλη και σε λιγότερο έμπειρα μέλη 
του διδακτικού προσωπικού ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος με σκοπό την καλύτερη 
καθοδήγηση του νέου συναδέλφου σε θέματα διδασκαλίας (Luna & Cullen, 1995).  

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ο μεντορισμός μπορεί να προσφέρει 
σημαντικά οφέλη στα νέα μέλη όπως για παράδειγμα: υποστήριξη, ενθάρρυνση, 
κατανόηση, καθοδήγηση, εποικοδομητική κριτική, μείωση του αισθήματος της 
απομόνωσης και του άγχους, αύξηση της αυτοπεποίθησης, επαγγελματική 
ανάπτυξη, συνεργασία, δικτύωση με τους/τις συναδέλφους, συζήτηση και 
ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών, βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων, 
ενθάρρυνση του αναστοχασμού της διδασκαλίας τους, επίτευξη των διδακτικών 
τους στόχων και ανάπτυξη ακαδημαϊκής κουλτούρας (Aladejana κ. ά, 2006˙ Ehrich 
κ. ά., 2004˙ Ewing κ. ά., 2008˙ Williams, 1991˙ UCL, n.d.). Δεδομένου ότι η 
μεντορική σχέση είναι μια αμφίδρομη σχέση, σημαντικά οφέλη μπορούν να 
προσφερθούν όχι μόνο στα νέα μέλη, αλλά και στους μέντορες. Ορισμένα από τα 
οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι μέντορες από αυτή τη σχέση είναι: 
προσωπική ικανοποίηση μέσα από την υποστήριξη της ανάπτυξης των 
συναδέλφων τους και τη διάχυση των γνώσεων και των εμπειριών τους, αύξηση 
της αυτοπεποίθησης και προσωπική ολοκλήρωση, ευκαιρία για αναστοχασμό της 
διδασκαλίας τους και βελτίωσής της, επαγγελματική ανάπτυξη, ανάπτυξη 
επαγγελματικών σχέσεων, αυξημένη αναγνώριση από τους συναδέλφους τους, 
δυνατότητα εξάσκησης των διαπροσωπικών τους δεξιοτήτων, ανταλλαγή ιδεών 
και γνώσεων και ανάπτυξη ηγετικών και καθοδηγητικών δεξιοτήτων (Barkham, 
2005˙ Ehrich κ. ά., 2004˙ Ewing κ. ά., 2008˙  Kamvounias, McGrath-Champ, & Yip, 
2007˙ Mathias, 2005˙ Quinlan, 1999˙ UCL, n.d.). Επιπλέον, μέσω του μεντορισμού 
επωφελείται και το ίδιο το ακαδημαϊκό ίδρυμα καθώς μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση της παραγωγικότητας, ανάπτυξη κουλτούρας, δέσμευση, βελτίωση της 
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επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των μελών του προσωπικού και ταχύτερη 
ένταξη των νέων συναδέλφων στο ακαδημαϊκό ίδρυμα (Aladejana κ. ά., 2006˙ 
Kamvounias κ. ά., 2007).  

 
2.1. Εφαρμογή του θεσμού του μέντορα στο Πρόγραμμα 
 
Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ κατόπιν συνεννόησης με το ακαδημαϊκό ίδρυμα και τμήμα από το 
οποίο προέρχονται οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα συγκεντρώνει σε ένα 
κατάλογο τα ονόματα όσων επιθυμούν να συμμετέχουν ως μέντορες στο 
Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που το εκάστοτε ακαδημαϊκό ίδρυμα, δεν διαθέτει ή 
αδυνατεί για τον οποιοδήποτε λόγο να προτείνει κάποιον μέντορα τότε το 
ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ του ΠΚ θα αναλαμβάνει τον ρόλο αυτό. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι 
μέντορες θα είναι μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΠΚ ή οποιουδήποτε 
άλλου ακαδημαϊκού ιδρύματος με τρία ή περισσότερα έτη αυτόνομης διδακτικής 
πείρας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και που θα προέρχονται από το ίδιο ή 
συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του νέου διδακτικού προσωπικού.  
 Ο μέντορας και στους δύο κύκλους του Προγράμματος αναλαμβάνει 
ενεργό ρόλο μέσα από συγκεκριμένες δράσεις. Αρχικά το νέο μέλος καλείται να 
παρακολουθήσει μία διδασκαλία του μέντορά του, στις αρχές του ακαδημαϊκού 
εξαμήνου σε κάθε κύκλο, για την οποία θα συμπληρώνεται και ένα ειδικό έντυπο 
παρατήρησης (βλ. Παράρτημα 3). Ακολούθως, ο μέντορας παρακολουθεί δύο 
μαθήματα που διδάσκονται από το νέο μέλος χρησιμοποιώντας το ίδιο έντυπο 
παρατήρησης διδασκαλίας (Παράρτημα 3). Το νέο μέλος καλείται να 
συμπληρώσει και να υποβάλει στον μέντορα ειδικό έντυπο αναστοχασμού 
διδασκαλίας μετά από κάθε παρακολούθηση (Παράρτημα 4). Για τις δύο (2) 
παρακολουθήσεις των μαθημάτων το νέο  μέλος υποβάλλει πριν την διδασκαλία 
των μαθημάτων τον σχεδιασμό του στον μέντορα για ανατροφοδότηση, 
ακολουθώντας ειδικό έντυπο σχεδιασμού διδασκαλίας (βλ. Παράρτημα 7). 
Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ανάλυση πτυχών της διδασκαλίας που 
θα συζητηθούν τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο υλοποίησης της 
διδασκαλίας σε ένα πλαίσιο ανατροφοδότησης και αναστοχασμού. Επίσης, ο 
θεσμός του μέντορα θα λειτουργεί και ως ανεξάρτητη δράση εκτός του πλαισίου 
του Προγράμματος για όλο το διδακτικό προσωπικό του ΠΚ σε εθελοντική βάση. 
 
2.2. Κριτήρια επιλογής του μέντορα 
 
Τα κριτήρια επιλογής του μέντορα είναι τα εξής:  
 

• Ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας. 
• Παρακολούθηση των σεμιναρίων κατάρτισης που θα προσφέρονται 

από το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ για την πιστοποίηση των μεντόρων πριν τη 
συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.  
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• Ανεπτυγμένη ηθική δεοντολογία σε θέματα προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και σε επίπεδο ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ 
των αξιολογητών και των αξιολογούμενων.  

• Τρία ή περισσότερα έτη πείρας σε επίπεδο αυτόνομης διδασκαλίας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

 
2.3. Πρόγραμμα κατάρτισης/επιμόρφωσης των μεντόρων 
 
Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ του ΠΚ θα παρέχει σεμινάρια επιμόρφωσης και πιστοποίησης για 
τους μέντορες στην αρχή των Κύκλων Α’ και Β’ του Προγράμματος. Επίσης, τα 
σεμινάρια αυτά θα προσφέρονται και σε άλλες χρονικές περιόδους κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Τα συγκεκριμένα σεμινάρια κρίνονται 
αναγκαία καθώς οι μέντορες προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και επιστημονικά πεδία. Με αυτό τον τρόπο, θα διασφαλίζεται ένα 
κοινό υπόβαθρο αρχών και διαδικασιών για το ρόλο του μέντορα. Στο τέλος των 
σεμιναρίων, θα απονέμεται πιστοποιητικό στους μέντορες. Τα σεμινάρια 
προετοιμασίας των μεντόρων θα διαρκούν συνολικά οκτώ (8) ώρες και θα 
περιλαμβάνουν τα εξής: 
 

• Ο ρόλος του μέντορα. 
• Δυνατότητες του μεντορισμού. 
• Ενεργητική ακρόαση και τεχνικές ερωτήσεων. 
• Εργαλεία και μοντέλα μεντορισμού και καθοδήγησης (π.χ., GROW). 
• Τα «πρέπει» και τα «δεν πρέπει» στον μεντορισμό. 
• Δημιουργία καλής σχέσης και κινήτρων στα νέα μέλη. 
• Θέματα ηθικής και δεοντολογίας στον μεντορισμό. 
• Διατήρηση της εμπιστευτικότητας. 
• Παρακολούθηση διδασκαλίας και παροχή ανατροφοδότησης μέσω μιας 

διαμορφωτικής και αναστοχαστικής διαδικασίας. 
• Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 

3. Ο θεσμός του Φακέλου Αναστοχασμού και Πεπραγμένων Διδασκαλίας 
(ΦΑΔ) στο πλαίσιο του Προγράμματος 

 
Η έννοια του ΦΑΔ είναι συνυφασμένη με τη διδακτική επάρκεια και την ποιοτική 
διδασκαλία. Ειδικότερα, ο ΦΑΔ αναφέρεται στη στοχευμένη συλλογή τεκμηρίων, 
τα οποία περιλαμβάνουν περιγραφές, έγγραφα και παραδείγματα καλής 
διδασκαλίας (Baume & Yorke, 2002 ˙ De Rijdt κ. ά., 2006 ˙ Fisher, κ. ά. 2011 ˙ 
McLean & Bullard, 2000 ˙ Ouellett, 2007 ˙ Rodriguez-Farrar, 2006). Η χρήση του 
ΦΑΔ, όπως διαπιστώθηκε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, φαίνεται να 
αποτελεί κοινή πρακτική σε πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως, όπως για 
παράδειγμα τα Πανεπιστήμια Brown, Cornell, Minnesota, Arizona και Michigan 
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στην Αμερική, τα Πανεπιστήμια McMaster και Alberta στον Καναδά, τα 
Πανεπιστήμια Oxford και Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο MARA στη Μαλαισία, το Πανεπιστήμιο της Αδελαϊδας στην 
Αυστραλία και το Πανεπιστήμιο του Waikato της Νέας Ζηλανδίας.  Η σημασία 
του ΦΑΔ για ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να 
προσφέρει τα ακόλουθα:  
 

• Αποδεικτικά στοιχεία για υποτροφίες, διορισμούς, προαγωγές, ανελίξεις ή 
βραβεία διδασκαλίας. 

• Αυτοαξιολόγηση, αναστοχασμό και αυτοβελτίωση. 
• Σχεδιασμό συζητήσεων για τη βελτίωση της διδασκαλίας στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 
• Διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με την ποιοτική διδασκαλία. 
 

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου Προγράμματος «Διδασκαλία και Μάθηση στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» ο ΦΑΔ Θα έχει συγκεκριμένη δομή και θα 
χαρακτηρίζεται από επιλεκτικότητα, θα έχει περιορισμένη έκταση (7000 - 10000 
λέξεις), θα περιλαμβάνει την παιδαγωγική φιλοσοφία και τις επιλεγμένες 
διδακτικές πρακτικές των συμμετεχόντων/ουσών στο Πρόγραμμα και θα 
περιλαμβάνει ένα εύρος παραρτημάτων για την παρουσίαση διδακτικού και 
επιπρόσθετου υποστηρικτικού υλικού. Επίσης, ο θεσμός του ΦΑΔ θα λειτουργεί 
και ως ανεξάρτητη δράση εκτός του πλαισίου του Προγράμματος για όλο το 
διδακτικό προσωπικό του ΠΚ σε εθελοντική βάση. 

 
3.1. Δομή ΦΑΔ 
 
3.1.1. Αρχικός στοχασμός – φιλοσοφία (500-1000 λέξεις). Για τον αρχικό 

στοχασμό ο/η διδάσκοντας/ουσα αναμένεται να συζητήσει τα πιο κάτω 
σημεία: 

 
• Προσωπική φιλοσοφία μάθησης και διδασκαλίας.  
• Προσωπικές επιδιώξεις στα μαθήματα ή και πρόγραμμα σπουδών. 
• Αναμενόμενες διδακτικές προκλήσεις στα μαθήματα ή και στο 

πρόγραμμα σπουδών.  
• Προσωπικές προσδοκίες ως προς τη συνεισφορά στο διδακτικό έργο 

που επιτελείται στο Τμήμα με την εφαρμογή νέων διδακτικών 
επινοήσεων στα μαθήματα. 

• Αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς τις γνώσεις, συμπεριφορά, 
δεξιότητες, στάσεις και αξίες των φοιτητών/τριών.  

• Προσωπικές ανησυχίες και προβληματισμοί.  
 
3.1.2. Κύριο μέρος του ΦΑΔ (6000-8000 λέξεις). Το κύριο μέρος του ΦΑΔ θα 

περιλαμβάνει μια σειρά επιλεγμένων διδακτικών πρακτικών όπως έχουν 
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υλοποιηθεί από τα νέα μέλη. Τέτοια παραδείγματα θα αναφέρονται και θα 
περιγράφουν καινοτόμες, δημιουργικές και αποτελεσματικές διδακτικές 
στρατηγικές/τεχνικές που υλοποίησε το νέο μέλος στο πλαίσιο των 
διδασκαλιών του.  

 
3.1.3. Τελικός στοχασμός (500-1000 λέξεις). Στην τελευταία φάση, τα νέα μέλη 

καλούνται να αναστοχαστούν σε σχέση με όλες τις διδακτικές τους δράσεις 
και τη συνολική τους προσπάθεια κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
Ταυτόχρονα καλούνται να παρουσιάσουν τις σκέψεις τους σε 
μεταγνωστικό επίπεδο. Αναλυτικότερα, αναμένεται ότι τα νέα μέλη στον 
τελικό τους στοχασμό θα αναφερθούν στα πιο κάτω: 

 
• Σύνδεση της θεωρίας με την πράξη κατά τη διάρκεια των 

διδασκαλιών του νέου μέλους. 
• Αναθεωρημένη προσωπική φιλοσοφία (σε σχέση με αυτήν στον 

αρχικό στοχασμό) μάθησης και διδασκαλίας.  
• Επίλυση παιδαγωγικών και άλλων προβλημάτων όπως έχουν 

προκύψει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.  
• Αναφορά στη σχέση και στα οφέλη της σχέσης μεταξύ του νέου 

μέλους και του ισότιμου αξιολογητή και μέντορα. 
• Ανάλυση των αδυναμιών και προσωπικοί στόχοι για μελλοντική 

αυτοβελτίωση.  
 
3.1.4. Παραρτήματα στον ΦΑΔ. Βασικός κανόνας της αντιπροσωπευτικής 

επιλογής του υλικού που θα τοποθετηθεί στα παραρτήματα του ΦΑΔ είναι 
η συμπερίληψη υλικού που θα συνδέεται /αναλύεται στο κυρίως μέρος του 
φακέλου. Είναι σημαντικό όπου αξιοποιούνται εργασίες των 
φοιτητών/τριών να έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους ενώ ταυτόχρονα 
να τηρείται και η ανωνυμία τους. Τα παραρτήματα θα περιλαμβάνουν: 
 

• Βασικές σημειώσεις από τα μαθήματα που σχετίζονται με τον 
κατάλληλο σχεδιασμό και την υλοποίηση των διδασκαλιών του νέου 
μέλους. 

• Ενδεικτικά παραδείγματα εργασιών/δράσεων που τα νέα μέλη 
έχουν ενσωματώσει στις διδασκαλίες τους, όπως δείγματα 
σχεδιασμού καινοτόμων δράσεων και δραστηριοτήτων καθώς και  
επιπρόσθετες δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των 
διδακτικών πρωτοβουλιών του νέου μέλους. 

• Ενδεικτικά παραδείγματα εργασιών των φοιτητών/τριών. 
• Διαγράμματα μαθημάτων. 
• Αποσπάσματα από τα σχέδια μαθημάτων που έχουν 

παρακολουθήσει οι μέντορες και οι ισότιμοι παρατηρητές και οι 
συνεπακόλουθοι αναστοχασμοί από το νέο μέλος.   
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3.1.5. Ο ΦΑΔ υποβάλλεται υποχρεωτικά στο μέλος ΔΕΠ που διδάσκει το σχετικό 
μάθημα στο Πρόγραμμα και αξιολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια 
(βλ. Παράρτημα 6):  

 
• Δομή παρουσίασης ΦΑΔ. 
• Συνεισφορά του διδακτικού έργου του νέου μέλους στις δράσεις του 

Τμήματος. 
• Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται έχουν ως επίκεντρο τις ανάγκες 

των φοιτητών/τριών. 
• Πρωτοτυπία δράσεων. 
• Ενεργός εμπλοκή φοιτητών/τριών στις δράσεις που 

περιλαμβάνονται. 
• Συντρέχουσα και τελική αξιολόγηση (μηχανισμοί και μέσα 

αξιολόγησης). 
• Αρχικός και τελικός αναστοχασμός του νέου μέλους. 
• Εισηγήσεις για την εξέλιξη της διδασκαλίας από το νέο μέλος. 
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Παράρτημα 1  
 

Ισότιμη Παρατήρηση, Μεντορισμός και Φάκελος Αναστοχασμού και Πεπραγμένων Διδασκαλίας 
Πίνακας Υποχρεώσεων 

 
Ισότιμη Παρατήρηση Μεντορισμός Φάκελος Αναστοχασμού και 

Πεπραγμένων Διδασκαλίας (ΦΑΔ) 
1.1.Κύκλος Α: Παρακολουθήσεις 2 
διδασκαλιών του νέου μέλους και 

συμπλήρωση εντύπων 
παρακολουθήσεων από τον ισότιμο 

παρατηρητή. 

2.1. Κύκλος Α: Στήριξη και 
ανατροφοδότηση κατά τον σχεδιασμό των 

διδασκαλιών. Ανατροφοδότηση σε 2 
σχεδιασμούς διδασκαλιών που θα 

παραδοθούν από το νέο μέλος στον/στη 
μέντορα. 

3.1. Κύκλος Α: Αρχικός στοχασμός 
(προσδοκίες από το πρόγραμμα, 

παιδαγωγική φιλοσοφία, διδακτική 
μεθοδολογία κλπ) 

1.2. Κύκλος Α: Αναστοχαστική 
συζήτηση ανάμεσα στον ισότιμο/η 

παρατηρητή/τρια, το νέο μέλος  και 
τον/τη μέντορα, μετά από κάθε 
παρακολούθηση – συμπλήρωση 

εντύπου αναστοχασμού από το νέο 
μέλος 

2.2. Κύκλος Α: Παρακολούθηση 1 
διδασκαλίας του μέντορα από το νέο μέλος 
και συμπλήρωση εντύπου παρακολούθησης 
από το νέο μέλος. Συζήτηση/ανάλυση της 
διδασκαλίας ανάμεσα στον/στη μέντορα 

και το νέο μέλος. 

3.2. Κύκλος Α και Β: Βασικές σημειώσεις 
από τα μαθήματα που θα σχετίζονται με 
τον κατάλληλο σχεδιασμό και υλοποίηση 

των διδασκαλιών. 

1.3. Κύκλος Β: Παρακολουθήσεις 2 
διδασκαλιών του νέου μέλους και 

συμπλήρωση εντύπων 
παρακολουθήσεων από τον ισότιμο 

παρατηρητή. 

2.3. Κύκλος Α: Παρακολουθήσεις 2 
διδασκαλιών του νέου μέλους και 

συμπλήρωση εντύπων παρακολουθήσεων  
από τον/τη μέντορα. 

3.3. Κύκλος Α και Β: Ενδεικτικά 
παραδείγματα εργασιών/δράσεων που τα 

νέα μέλη θα ενσωματώσουν στις 
διδασκαλίες τους, από τη συμμετοχή τους 

στα μαθήματα του προγράμματος. 
1.4. Κύκλος Β: Αναστοχαστική 

συζήτηση ανάμεσα στον ισότιμο/η 
παρατηρητή/τρια, το νέο μέλος  και 

2.4. Κύκλος Α: Αναστοχαστική συζήτηση 
ανάμεσα στον ισότιμο/η παρατηρητή/τρια, 
το νέο μέλος  και τον/τη μέντορα, μετά από 

3.4. Κύκλος Α και Β: Ενδεικτικά 
παραδείγματα εργασιών των 
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τον/τη μέντορα, μετά από κάθε 
παρακολούθηση – συμπλήρωση 

εντύπου αναστοχασμού από το νέο 
μέλος 

κάθε παρακολούθηση – συμπλήρωση 
εντύπου αναστοχασμού από το νέο μέλος 

μανθανόντων κατά τις διδασκαλίες των 
νέων μελών. 

1.5. Κύκλος Β: Έντυπο αξιολόγησης 
(παρουσίαση εξέλιξης/προόδου από 

τον κύκλο Α στον Β καθώς και 
ανάμεσα στις διδασκαλίες) 

2.5. Κύκλος Β: Στήριξη και ανατροφοδότηση 
κατά τον σχεδιασμό των διδασκαλιών. 

Ανατροφοδότηση σε 2 σχεδιασμούς 
διδασκαλιών που θα παραδοθούν από το 

νέο μέλος στον/στη μέντορα 

3.5. Κύκλος Β: Περιγραφή καινοτόμων, 
δημιουργικών και αποτελεσματικών 

διδακτικών στρατηγικών/τεχνικών και 
πρακτικών του νέου μέλους κατά τις 

διδασκαλίες του (κυρίως μέρος του ΦΑΔ) 
 2.6. Κύκλος Β: Παρακολούθηση 1 

διδασκαλίας του μέντορα από το νέο μέλος 
και συμπλήρωση εντύπου παρακολούθησης 
από το νέο μέλος. Συζήτηση/ανάλυση της 
διδασκαλίας ανάμεσα στον/στη μέντορα 

και το νέο μέλος. 

3.6. Κύκλος Β: Το/α διάγραμμα/τα 
του/των μαθήματος/των που δίδαξε το 

νέο μέλος ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

 2.7. Κύκλος Β: Παρακολουθήσεις 2 
διδασκαλιών του νέου μέλους και 

συμπλήρωση εντύπων παρακολουθήσεων  
από τον/τη μέντορα. 

3.7. Κύκλος Β: Επιλεγμένα αποσπάσματα 
από: ι) τα σχέδια μαθήματος για τις 4 
διδασκαλίες που παρακολούθησαν οι 

μέντορες, ιι) τα 4 έντυπα 
παρακολουθήσεων και ιιι) τους 4 

αναστοχασμούς των διδασκαλιών του 
νέου μέλους 

 2.8. Κύκλος Β: Αναστοχαστική συζήτηση 
ανάμεσα στον ισότιμο/η παρατηρητή/τρια, 
το νέο μέλος  και τον/τη μέντορα, μετά από 

κάθε παρακολούθηση – συμπλήρωση 
εντύπου αναστοχασμού από το νέο μέλος 

3.8. Κύκλος Β: Τελικός Στοχασμός – 
Δήλωση διδακτικής πρότασης η οποία θα 

τεκμηριώνεται από την προσωπική εξέλιξη 
των νεών μελών και από την αναθεώρηση 

υφιστάμενων διδακτικών αρχών, ενώ 
ταυτόχρονα θα περιλαμβάνει 
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παραδείγματα διδακτικών προσεγγίσεων 
και διδακτικής μεθοδολογίας που θα 

συνοδεύουν το νέο μέλος στην 
ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία.  

 2.9. Εθελοντική Οπτικογράφηση 
Διδασκαλίας 

 

 
Σημείωση 

 
Τα σκιασμένα μέρη του πίνακα αποτελούν δράσεις που θα εφαρμόζονται ταυτόχρονα στην παρουσία των μεντόρων και των 
ισότιμων παρατηρητών (παράλληλες δράσεις ισότιμης παρατήρησης και μεντορισμού). 
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Παράρτημα 2 
 

Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος  
«Πιστοποιητικό Διδασκαλίας και Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» 

 
Ημερομηνία ΚΥΚΛΟΣ Α΄ 

Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο 
ΚΥΚΛΟΣ Β΄ 
Εαρινό Εξάμηνο 

1η ημέρα Εισαγωγικό Σεμινάριο Ι 
08.00-11.00 μ.μ. 
 
Μεθοδολογία της Διδασκαλίας Ι 
11.30-1330 μ.μ. 
 
Ψηφιακή Τεχνολογία και Αξιοποίησή της 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ι 
14.00 -17.00 μ.μ. 
 

Εισαγωγικό Σεμινάριο ΙΙ 
08.00-11.00 μ.μ. 
 
Μεθοδολογία της Διδασκαλίας ΙΙ 
11.30-1330 μ.μ. 
 
Ψηφιακή Τεχνολογία και Αξιοποίησή της στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΙΙ 
14.00 -17.00 μ.μ. 
 

2η ημέρα Ισότιμη Παρατήρηση Ι 
08.00-11.00 μ.μ. 
 
Ανάπτυξη Προγραμμάτων Ι 
11.30-1330 μ.μ. 
 
Ψηφιακή Τεχνολογία και Αξιοποίησή της 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ι 
14.00 -17.00 μ.μ. 
 

Ισότιμη Παρατήρηση ΙΙ 
08.00-11.00 μ.μ. 
 
Ανάπτυξη Προγραμμάτων ΙΙ 
11.30-1330 μ.μ. 
 
Ψηφιακή Τεχνολογία και Αξιοποίησή της στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΙΙ 
14.00 -17.00 μ.μ. 
 

3η ημέρα Μεντορισμός Ι 
08.00-11.00 μ.μ. 

Μεντορισμός ΙΙ 
08.00-11.00 μ.μ. 
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Ψηφιακή Τεχνολογία και Αξιοποίησή της 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ι 
11.30-1330 μ.μ. 
 
Μεθοδολογία της Διδασκαλίας Ι 
14.00 -17.00 μ.μ. 
 

Ψηφιακή Τεχνολογία και Αξιοποίησή της στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΙΙ 
11.30-1330 μ.μ. 
 
Μεθοδολογία της Διδασκαλίας ΙΙ 
14.00 -17.00 μ.μ. 
 

4η ημέρα Φάκελος Αναστοχασμού και πεπραγμένων 
Διδασκαλών (ΦΑΔ) Ι 
08.00-11.00 μ.μ. 
 
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Ι 
11.30-1330 μ.μ. 
 
Ανάπτυξη Προγραμμάτων Ι 
14.00 -17.00 μ.μ. 
 

Φάκελος Αναστοχασμού και πεπραγμένων 
Διδασκαλών (ΦΑΔ) ΙΙ 
08.00-11.00 μ.μ. 
 
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση ΙΙ 
11.30-1330 μ.μ. 
 
Ανάπτυξη Προγραμμάτων ΙΙ 
14.00 -17.00 μ.μ. 
 

5η ημέρα: Μεθοδολογία της Διδασκαλίας Ι 
08.00-10.00 μ.μ. 
 
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Ι 
10.15-12.15 μ.μ. 
 
Ανάπτυξη Προγραμμάτων Ι 
12.45-14.45 μ.μ. 
 
Ψηφιακή Τεχνολογία και Αξιοποίησή της 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ι 
15.00-17.00 μ.μ. 

Μεθοδολογία της Διδασκαλίας ΙΙ 
08.00-10.00 μ.μ. 
 
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση ΙΙ 
10.15-12.15 μ.μ. 
 
Ανάπτυξη Προγραμμάτων ΙΙ 
12.45-14.45 μ.μ. 
 
Ψηφιακή Τεχνολογία και Αξιοποίησή της στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΙΙ 
15.00-17.00 μ.μ. 
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Σημειώσεις 
 
Οι 2 Κύκλοι έχουν πανομοιότυπο πρόγραμμα το οποίο διαρκεί 5 ημέρες (40 ώρες, 08.00-17.00 μ.μ.) σε κάθε Κύκλο, ως 
ακολούθως: 

• 1 εισαγωγικό σεμινάριο: 3 ώρες 
• 4 μαθήματα στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα (7 ώρες το κάθε μάθημα): 28 ώρες 
• 3 μαθήματα σε σχέση με τους άξονες μεντορισμού, ΦΑΔ και ισότιμης παρατήρησης (3 ώρες το κάθε μάθημα): 9 

ώρες 
• Οι συναντήσεις με μέντορες, οι παρακολουθήσεις κλπ θα γίνονται σε επιπρόσθετο χρόνο. 

Τα 4 μαθήματα θα πλαισιώνονται από τους 3 άξονες που καθορίζουν τη σύνδεση του θεωρητικού μέρους του 
Προγράμματος με το πρακτικό μέρος. 
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Παράρτημα 3 
 

Έντυπο Παρατήρησης Διδασκαλίας 
«Πιστοποιητικό Διδασκαλίας και Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» 

 
Ονοματεπώνυμο: ……………………………………….  Μάθημα:……………………. Ημερομηνία: ……………………………….   

 ΘΕΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
Α. Δομή και Περιεχόμενο 
• Αναφορά στον σκοπό και στους στόχους τους μαθήματος 
• Δόμηση και περιγραφή του τρόπου εργασίας του 

μαθήματος (εισαγωγή, πορεία εργασίας, ολοκλήρωση -
κλείσιμο) 

• Καλή γνώση περιεχομένου 

 

Β. Διδακτική Μεθοδολογία & Διδακτικές Δεξιότητες 
• Χρήση κατάλληλων διδακτικών μεθόδων και πρακτικών 

για τη διδασκαλία του περιεχομένου στο συγκεκριμένο 
ακροατήριο 

• Χρήση κατάλληλης μεθοδολογίας και μέσων αξιολόγησης 
της διδασκαλίας 

• Ενεργός εμπλοκή του ακροατηρίου στο μάθημα 
• Ενθάρρυνση της ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων μέσα 

από τη διδασκαλία 

 

Γ. Οργάνωση/Διοίκηση & Επικοινωνία 
• Χρήση κατάλληλων μέσων και υλικών για τη διδασκαλία 

του περιεχομένου στο συγκεκριμένο ακροατήριο 
• Κατάλληλη οργάνωση του χώρου 
• Αποτελεσματική επικοινωνία με το ακροατήριο 
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• Αποτελεσματική μη λεκτική επικοινωνία με το ακροατήριο 
(κατάλληλη γλώσσα του σώματος).  

• Διασφάλιση ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος στο 
οποίο το ακροατήριο εκφράζεται άνετα, κάνει ερωτήσεις, 
αμφισβητεί, αναστοχάζεται, μοιράζεται εμπειρίες, 
δημιουργεί και συλλογίζεται εκτός στεγανών πλαισίων.  

• Κατάλληλη διαχείριση του μεγέθους του ακροατηρίου. 
 
Γενικά Σχόλια:  
 
 
 
 
Ισότιμος Παρατηρητής /Μέντορας __________________________________________________________________________ 
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Παράρτημα 4 
 

Έντυπο Αναστοχασμού 
Πιστοποιητικό Διδασκαλίας και Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 
Ονοματεπώνυμο διδάσκοντος   
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα  
Τμήμα  
Ονοματεπώνυμο μέντορα  
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα   
Τμήμα   
Ονοματεπώνυμο ισότιμου παρατηρητή  
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα   
Τμήμα   
Κωδικός Μαθήματος/Μάθημα   
Τμήμα/ Γνωστικό Αντικείμενο  
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα  
Χρονική διάρκεια μαθήματος  
Κύκλος Προγράμματος  
Ημερομηνία   
Ακαδημαϊκό εξάμηνο  

 
Ανάφερα τον σκοπό και τους στόχους της διδασκαλίας μου;  
Πώς η συγκεκριμένη διδασκαλία συνδέεται με τον γενικότερο στόχο του μαθήματος στο 
ακαδημαϊκό εξάμηνο; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η δομή που ακολούθησα στο μάθημα ήταν αποτελεσματική ως προς τους στόχους μου; 
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Πώς ανταποκρίθηκα στις ανάγκες των μανθανόντων;  
Ποιες εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους, στρατηγικές ή τεχνικές ενεργοποίησα για να 
ανταποκριθώ στις ανάγκες του συγκεκριμένου ακροατηρίου; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπέβαλα σαφείς και ακριβείς ερωτήσεις σε σχέση με τους στόχους μου;  
Σε ποιο βαθμό ενεργοποίησα το ακροατήριο κατά τη διδασκαλία μου;  
Πώς αξιοποίησα τις απαντήσεις των μανθανόντων κατά τη διδασκαλία μου; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οργάνωσα και κατένεμα ορθά τον χώρο (μέσα και υλικά) και τον χρόνο, ώστε να 
υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι που είχα θέσει; 
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Δημιούργησα ένα κατάλληλο παιδαγωγικά και επικοινωνιακά, κλίμα στο ακροατήριο 
(αλληλοσεβασμού και δημοκρατικού διαλόγου), ώστε το ακροατήριο να νιώθει άνετα να 
εκφραστεί και να αναστοχαστεί σε όλα τα επίπεδα (γνωστικό, συναισθηματικό κλπ);  
Διαχειρίστηκα με αποτελεσματικό τρόπο το μέγεθος του ακροατηρίου; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποιο/ά ήταν το/α πιο θετικό/ά στοιχείο/ά της διδασκαλίας μου; 
Ποιες προκλήσεις είχα να αντιμετωπίσω κατά τη διδασκαλία μου; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πραγματοποίησα τελική/διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διδασκαλία μου; Ποια μέσα 
αξιολόγησης χρησιμοποίησα κατά τη διδασκαλία μου; 
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Παράρτημα 5 
 

Έντυπο Ισότιμης Παρατήρησης Μαθήματος 
«Πιστοποιητικό Διδασκαλίας και Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» 

 
Ονοματεπώνυμο διδάσκοντος   
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα  
Τμήμα  
Ονοματεπώνυμο ισότιμου παρατηρητή  
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα   
Τμήμα   
Κωδικός Μαθήματος/Μάθημα   
Τμήμα/ Γνωστικό Αντικείμενο  
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα  
Χρονική διάρκεια μαθήματος  
Κύκλος  Προγράμματος  
Ημερομηνία   
Ακαδημαϊκό εξάμηνο  

 
Διδακτικοί στόχοι/αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
Ποιος ήταν ο γενικός σκοπός και οι ειδικοί διδακτικοί στόχοι του συγκεκριμένου 
μαθήματος;  
Αναφέρθηκαν από τον διδάσκοντα; Επιτεύχθηκαν; 
Η δομή και ο τρόπος εργασίας εξυπηρέτησαν τους στόχους; 
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Διδακτική μεθοδολογία 
Ο διδάσκοντας χρησιμοποιεί κατάλληλες διδακτικές μεθόδους και πρακτικές για τη 
διδασκαλία του περιεχομένου του στο συγκεκριμένο ακροατήριο; 
Με ποιο τρόπο ο/η διδάσκοντας/ουσα πέτυχε την ενεργό εμπλοκή του ακροατηρίου στο 
μάθημα; 
Ο/Η διδάσκοντας/ουσα ενθαρρύνει την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων μέσα από τη 
διδασκαλία του; Αν ναι ποιών; 
Ο/Η διδάσκοντας/ουσα παρέχει κίνητρα στους μανθάνοντες και προκαλεί το ενδιαφέρον 
τους; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οργάνωση και διοίκηση/διαχείριση ακροατηρίου 
Ο/Η διδάσκοντας/ουσα χρησιμοποιεί κατάλληλα μέσα και υλικά για τη διδασκαλία του 
περιεχομένου στο συγκεκριμένο ακροατήριο; 
Ο/Η διδάσκοντας/ουσα διαχειρίζεται το μέγεθος του ακροατηρίου αποτελεσματικά; 
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Επικοινωνία – Περιβάλλον μάθησης 
Ο/Η διδάσκοντας/ουσα εφαρμόζει αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες (λεκτικής 
και μη λεκτικής επικοινωνίας); Αν ναι ποιες; 
Ο/Η διδάσκοντας/ουσα διασφαλίζει στην τάξη ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον στο 
οποίο το ακροατήριο νοιώθει άνετα να αλληλεπιδράσει (π.χ. να κάνει ερωτήσεις, να 
αμφισβητήσει, να αναστοχαστεί, να μοιραστεί εμπειρίες κλπ); 
Υπάρχει αλληλοσεβασμός ανάμεσα στον/στη διδάσκοντα/ουσα και τα υπόλοιπα μέλη του 
ακροατηρίου; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανατροφοδότηση/Αξιολόγηση διδασκαλίας 
Ο/Η διδάσκοντας/ουσα χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους και μέσα αξιολόγησης για την 
διδασκαλία του; 
Με ποιο τρόπο ο/η διδάσκοντας/ουσα δίνει ανατροφοδότηση στους μανθάνοντες; 
Υπάρχει ολοκλήρωση/κλείσιμο του μαθήματος; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γενικά σχόλια 
Ποιες διδακτικές πρακτικές/τεχνικές εφαρμόστηκαν με πλήρη επιτυχία; 
Ποια ήταν τα πιο δυνατά στοιχεία της διδασκαλίας; 
Ποια σημεία/στοιχεία της διδασκαλίας χρήζουν βελτίωσης στις επόμενες διδασκαλίες;  
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Παράρτημα 6 
 

‘Εντυπο Αξιολόγησης  
Φακέλου Αναστοχασμού και Πεπραγμένων Διδασκαλίας 

Πιστοποιητικό Διδασκαλίας και Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  
 

Ονοματεπώνυμο διδάσκοντος   
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα  
Τμήμα  
Ονοματεπώνυμο μέντορα  
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα   
Τμήμα   
Ονοματεπώνυμο ισότιμου παρατηρητή  
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα   
Τμήμα   
Κωδικός Μαθήματος/Μάθημα   
Τμήμα/ Γνωστικό Αντικείμενο  
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα  
Χρονική διάρκεια μαθήματος  
Κύκλος Προγράμματος  
Ημερομηνία   
Ακαδημαϊκό εξάμηνο  

 
O ακόλουθος πίνακας συμπληρώνεται με βάση τον κώδικα που ακολουθεί: 

1. Μη αποδεκτή εργασία 
2. Η εργασία παρουσιάζει αδυναμίες 
3. Ικανοποιητική εργασία 
4. Πολύ καλή εργασία 
5. Εξαιρετική εργασία 

 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Μ
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Π
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 1 2 3 4 5 
Αρχικός Στοχασμός  – Έκθεση Προθέσεων  
Παιδαγωγική φιλοσοφία στη βάση διδακτικών αρχών που να 
καταδεικνύουν επιστημονικό υπόβαθρο (τεκμηρίωση) 

     

49



45 
 

Ουσιαστικές προσδοκίες από το πρόγραμμα (από τον εαυτό μου, 
από τους/τις φοιτητές/τριες, από τη λειτουργία του τμήματος μου 
στο Πανεπιστήμιο). 

     

Σύνδεση με εμπειρίες-ανησυχίες      

Σύνθεση ΦΑΔ 
Δομή παρουσίασης       
Συνεισφορά του διδακτικού έργου του νέου μέλους στις δράσεις 
του τμήματος 

     

Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται έχουν ως επίκεντρο τις ανάγκες 
των φοιτητών/τριών 

     

Πρωτοτυπία δράσεων/διδακτικών επινοήσεων      
Ενεργός εμπλοκή φοιτητών/τριών στις δράσεις που 
οργανώνονται από το νέο μέλος 

     

Συντρέχουσα και τελική αξιολόγηση (μηχανισμοί και μέσα 
αξιολόγησης) 

     

Αναστοχασμός νέου μέλους      
Εισηγήσεις για την εξέλιξη της διδασκαλίας από το νέο μέλος      
Τελικός Στοχασμός – Παιδαγωγική Φιλοσοφία και Αυτοαξιολόγηση  
Αναστοχασμός της παιδαγωγικής φιλοσοφίας που εφαρμόστηκε  
κατά τη διάρκεια του προγράμματος (τεκμηρίωση). 

     

Δήλωση ρητής διδακτικής πρότασης που να στηρίζεται σε 
συγκεκριμένες διδακτικές αρχές και παιδαγωγική φιλοσοφία. 

     

Ανταπόκριση σε αρχικές προσδοκίες για το πρόγραμμα (από τον 
εαυτό μου, από τους/τις φοιτητές/τριες, από τη λειτουργία του 
Τμήματος στο Πανεπιστήμιο, από το πρόγραμμα της 
επαγγελματικής ανάπτυξης). 

     

Σύνδεση με εμπειρίες (αναφορά σε δυνατότητες και αδυναμίες).      

Προτάσεις για βελτίωση των δράσεων και της διδακτικής 
πρακτικής των νέων μελών στη συνέχεια. 
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Παράρτημα 7 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Πιστοποιητικό Διδασκαλίας και Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  

 
Ονοματεπώνυμο διδάσκοντος   
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα  
Τμήμα  
Ονοματεπώνυμο μέντορα  
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα   
Τμήμα   
Ονοματεπώνυμο ισότιμου παρατηρητή  
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα   
Τμήμα   
Κωδικός Μαθήματος/Μάθημα   
Τμήμα/ Γνωστικό Αντικείμενο  
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα  
Χρονική διάρκεια μαθήματος  
Κύκλος Προγράμματος            
Ημερομηνία   
Ακαδημαϊκό εξάμηνο  

 
Ενότητα/ Θέμα μαθήματος 
 
Διδακτικοί στόχοι/Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 
 
 
 
Προσωπικός/Επαγγελματικός στόχος για βελτίωση της διδασκαλίας  
 
 
 
Προϋπάρχουσες γνώσεις 
 
 
 
 
Οργάνωση τάξης- Μέσα/Υλικά 
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Θεωρητική προσέγγιση – Διδακτική προσέγγιση διδασκαλίας 
 
 
 
 
 
Πορεία Εργασίας – Περιγραφή Δραστηριοτήτων 
Εισαγωγή στο μάθημα – Αφόρμηση (Παγοθραύστης – Ενεργοποιητής Διδασκαλιας) 
 
 
 
 
 
 
Δραστηριότητες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ολοκλήρωση/Κλείσιμο – Τελική Αξιολόγηση/Αναστοχασμός 
 
 
 
 
Παραρτήματα – Αναφορά αρχείων 
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