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Ρομπολής Δημήτριος - Κωνσταντίνος,  Επίκοσρος 

Καθηγητής ΕΚΠΑ 

 

Hμεπίδα για ηην αξιολόγηζη 5/7/2011 

 

Δπραξηζηνχκε γηα ηελ επθαηξία πνπ καο δίλεηε λα κηιήζνπκε ηφζν γηα ην Σκήκα καο φζν θαη 

γηα ηε δηαδηθαζία ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο.  

 

1. Παποςζίαζη ηος Τμήμαηορ 

Σν Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο 1954-1955. Με βάζε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν ηνπ 1954, ζηφρνο ηνπ ηεηαξηνεηνχο 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ήηαλ « ε δεκηνπξγία επθαηξηψλ εηο Έιιελαο ζπνπδαζηάο πξνο 

βαζπηέξαλ γλσξηκίαλ θαη αζρνιίαλ κε ηελ Γαιιηθήλ Γιψζζαλ θαη Φηινινγίαλ, εηδηθψο δε, ε 

θαηάξηηζηο θαζεγεηψλ, νίηηλεο ζα δηδάμσζη ηελ Γαιιηθήλ Γιψζζαλ θαη Φηινινγίαλ ζηα 

ζρνιεία ηεο Μέζεο εθπαηδεχζεσο». 

 

Αξρηθά, ην Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο πεξηειάκβαλε δχν έδξεο: 

Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο θαη Γαιιηθνχ Πνιηηηζκνχ, θαη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εληζρχζεθε απφ Γάιινπο θαζεγεηέο, απνζπαζκέλνπο απφ ηε γαιιηθή 

δεκφζηα εθπαίδεπζε.  

 

Σν 1971, ηδξχζεθε κε απφθαζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο πγθιήηνπ, έθηαθηε απηνηειήο 

έδξα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ εθάζηνηε Κνζκήηνξα ηεο 

Φηινζνθηθήο ρνιήο, θαζψο θαη πνπδαζηήξην κε δχν ζέζεηο βνεζψλ. Μεηά ηε ζηαδηαθή 

απνρψξεζε ησλ Γάιισλ δηδαζθφλησλ, ηε δεθαεηία ηνπ ΄70, ην Σκήκα ζηειερψζεθε απφ 

Έιιελεο δηδάζθνληεο, θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Με ην Νφκν 1268/82, 

δεκηνπξγήζεθε απηνηειέο Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 

Σν 1997 (ΦΔΚ 106/18-2-1997, Σφκνο Β΄), ζην πιαίζην ηεο εμεηδίθεπζεο, 

ζπγθξνηήζεθαλ ηξεηο ηνκείο :  ν ηνκέαο Γιψζζαο – Γισζζνινγίαο, ν ηνκέαο Γαιιηθήο 

Λνγνηερλίαο θαη ν ηνκέαο Ηζηνξίαο ηνπ Γαιιηθνχ Πνιηηηζκνχ, ελψ κε κεηαγελέζηεξε 

απφθαζε ηνπ 2001 (ΦΔΚ 297/21-3-2001), ζπζηάζεθε ν Σνκέαο Μεηάθξαζεο – 

Μεηαθξαζενινγίαο. 

 

2. Τα ππογπάμμαηα ζποςδών 

 Σν Σκήκα βξίζθεηαη ζε κία κεηαβαηηθή θάζε θαζψο ηζρχνπλ παξάιιεια δχν 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ην παιαηφ θαη ην αλακνξθσκέλν. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-

2010, άξρηζε ε πινπνίεζε ηνπ λένπ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ 

αληηθαζηζηά ζηαδηαθά ην παιαηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ζ πξσηνβνπιία απηή ζα 

ζεκαηνδνηήζεη, θαηά ηε γλψκε καο, κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ πνξεία ηνπ Σκήκαηνο, 

επηηξέπνληαο ηφζν ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηψλ φζν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο  πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ.  Δπηπιένλ, κε ηελ εηζαγσγή 

καζεκάησλ, ζηα νπνία γίλεηαη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ην ΠΠ αληαπνθξίλεηαη 

νπζηαζηηθφηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο. Σν Σκήκα παξακέλεη, 
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σζηφζν, πξνζεισκέλν ζην ζηφρν ηνπ, λα εληζρχζεη, δειαδή, πεξαηηέξσ ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ έξεπλα θαη ζηε δηδαζθαιία.   

 

 Σα καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο, κέρξη θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009, δηαθξίλνληαη 

ζε ππνρξεσηηθά θαη ππνρξεσηηθά θαη’ επηινγήλ θαη θαηαλέκνληαη ζε νθηψ (8) εμάκελα.  

 

 Γηα ηνπο εγγξαθέληεο απφ ην αθαδ. έηνο 2009-2010 άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά 

ην αλακνξθσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

 

 25 ππνρξεσηηθά καζήκαηα.  

 25 καζήκαηα ππνρξεσηηθήο επηινγήο  

 καζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο  

 

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηεο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο γηα ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο ζην Α΄ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-10, πξέπεη λα 

πιεξνχληαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

1. Δγγξαθή, παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε φια ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (ζπλνιηθά 25) 

2. Δγγξαθή, παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε 14 καζήκαηα ππνρξεσηηθήο 

επηινγήο  

3. Δγγξαθή, παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε 13 καζήκαηα ππνρξεσηηθήο ε 

ειεχζεξεο επηινγήο.  

4. Ο ρξφλνο ζπνπδψλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ επηά (7) εμάκελα αθφκε θη αλ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 1,2 θαη 3. 

5. Ο θνηηεηήο πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη 240 Π.Μ. (ECTS). 

Ο  βαζκφο ηνπ πηπρίνπ εμάγεηαη απφ ηνλ κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ησλ πελήληα (52) 

καζεκάησλ, δειαδή ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, ησλ καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο 

θαη ησλ καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο.  

 

Ππογπάμμαηα Μεηαπηςσιακών Σποςδών 

 Σν Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο κεξηκλά θαη γηα ηε κεηαπηπρηαθή 

εμεηδίθεπζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ. Δίρε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δσδεθαεηή δηεχζπλζε ζην 

Γηαηκεκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Μεηάθξαζεο-Μεηαθξαζενινγίαο», ζηα πιαίζηα 

ηνπ νπνίνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί θαη εθδνζεί κέρξη ζήκεξα 40 ινγνηερληθά έξγα απφ 

ζεκαληηθνχο ειιεληθνχο θαη μέλνπο εθδνηηθνχο νίθνπο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ έιεμε ην 2010 

νπφηε θαη θαηαηέζεθε λέα πξφηαζε αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο κε λέν ηίηιν θαη 

πεξηερφκελν, ην νπνίν δελ έρεη εγθξηζεί. Εεηήζακε κάιηζηα ην 2011, ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

ελδηαθέξνληνο ζην ρψξν απηφ, δηεηή παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 Απφ ην 2004, ιεηηνπξγεί ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηξηψλ 

θαηεπζχλζεσλ: α) Γηδαθηηθήο, β) Γαιιηθήο Λνγνηερλίαο θαη γ) Ηζηνξίαο ηνπ Γαιιηθνχ 

Πνιηηηζκνχ. Ζ θαηεχζπλζε ηεο Γηδαθηηθήο αλέζηεηιε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαηά ην αθαδεκατθφ 

έηνο 2009-2010, δηφηη ζπκπεξηειήθζε ζην πξφγξακκα θνηλψλ ειιελνγαιιηθψλ 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζα πξνζθέξεηαη ζε ζπλδηδαζθαιία κε ην Παλεπηζηήκην 

ηεο Angers ηεο Γαιιίαο. Γπζηπρψο, κέρξη ζήκεξα, θη ελψ είραλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο απφ ηα δχν ζπλεξγαδφκελα παλεπηζηήκηα, εθθξεκεί ε ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
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απφθαζεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Δλ αλακνλή ηεο έγθξηζεο, ζα επαλαιεηηνπξγήζεη ε 

θαηεχζπλζε ηεο Γηδαθηηθήο,  θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012. 

 

 Έλαο ζεκαληηθφο, επίζεο, αξηζκφο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ εθπνλνχληαη ζην Σκήκα, 

νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο ππάγνληαη ζην Πξσηφθνιιν ζπλεπίβιεςεο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ. 

 

Σν Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα πξνγξάκκαηα 

αληαιιαγψλ ERASMUS – ΩΚΡΑΣΖ (γηα θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο) θαη ζπλεξγάδεηαη κε 

15 επξσπατθά παλεπηζηήκηα. 

 

Σημεία πος δςζσεπαίνοςν ηο εκπαιδεςηικό και επεςνηηικό έπγο ηος Τμήμαηορ 

 Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ην Σκήκα θαη πνπ δπζρεξαίλεη ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ είλαη ν κηθξφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ πνπ ην ζηειερψλνπλ, ε 

δπζαλάινγε ζρέζε θνηηεηψλ-δηδαζθφλησλ θαη νη απνξξένπζεο δπζθνιίεο. εκεηψλεηαη φηη 

θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο δελ απνζπάζηεθε θαλέλαο εθπαηδεπηηθφο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ηκήκα καο παξά ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε δηδαθηηθφ θαη 

επηθνπξηθφ έξγν. Ζ εθπφλεζε λέσλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ κεγάιεο πλνήο πξνζθξνχεη ζε 

απηή ηε ζεκαληηθή αδπλακία ε νπνία κπνξεί λα θαιπθζεί κφλν κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.   

  

 Δπίζεο, ε ζεκαληηθή αδπλακία πνπ παξνπζηάδνπλ νη λενεηζεξρφκελνη θνηηεηέο σο 

πξνο ηε γισζζηθή επάξθεηα νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ απνπζία ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ησλ 

μέλσλ γισζζψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη δε ηεο γαιιηθήο, θαζψο θαη ζηε ρακειή 

– γηα ηα παλεπηζηεκηαθά δεδνκέλα – βάζε εηζαγσγήο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί γηα ην εηδηθφ 

κάζεκα ηεο γιψζζαο. 

 

 Σα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ησλ κειψλ ΓΔΠ εληάζζνληαη, θπξίσο, ζην πξφγξακκα 

«Καπνδίζηξηαο» ηνπ ΔΚΠΑ. Δληνχηνηο, νη πεξηνξηζκέλνη πφξνη θαη ε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα 

ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο δελ επηηξέπνπλ ηε δηεχξπλζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ κεγάιεο πλνήο.  

 

 Οη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, παξά ην κηθξφ αξηζκφ ηνπο (6 κέιε ΔΣΔΠ θαη 1 

βηβιηνζεθνλφκνο) θαηαβάιινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα ψζηε λα θαιχπηνληαη φιεο νη αλάγθεο 

ηνπ ηκήκαηνο. ηελ πξνζπάζεηα απηή ζπκβάιινπλ θαη ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο.  

 

 

Επιζηημονική, πολιηιζμική και επεςνηηική δπαζηηπιόηηηα ηος Τμήμαηορ 

Σν Σκήκα καο ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο 

έξεπλαο κε ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. Γηαζέηεη κηα 

βηβιηνζήθε 22.000 ηφκσλ, ε νπνία εκπινπηίδεηαη ζπλερψο. Ζ έκπξαθηε πξνψζεζε ηνπ 

γαιιφθσλνπ πνιηηηζκνχ εθθξάδεηαη, επίζεο, κέζα απφ ηε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ Σκήκαηνο ε 

νπνία, απφ ην έηνο 1984-1985, αλεβάδεη έξγα γαιιφθσλσλ ζπγγξαθέσλ ζην πξσηφηππν. Σν 

ηειεπηαίν έξγν παξνπζηάζηεθε ζην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Aζελψλ, ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2011, 

παξνπζία ηνπ ζπγγξαθέα Alain Badiou. Φέηνο, μεθίλεζε θαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα 

ζχλδεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο κε ηε δηνξγάλσζε ηεο δηήκεξεο 

εθδήισζεο Réseau Diplômés 2011, κε ζθνπφ ηφζν ηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ 

απνθνίησλ γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο φζν θαη ηελ εμεξεχλεζε λέσλ επαγγεικαηηθψλ 
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δηεμφδσλ ησλ απνθνίησλ καο. Δθηφο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο απφθνηηνπο, ζηελ εθδήισζε 

ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηνπ ΔΚΠΑ θαη ηνπ Γαιιηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ Αζελψλ.  

 

Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Σκήκαηνο λα αληαπνθξηζεί ζηα πξφηππα ησλ επξσπατθψλ θαη 

δηεζλψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη δηαξθείο. Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ θαη ε εηζαγσγή θαηλνηφκσλ καζεκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο 

ζπλερίδεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ «Αλακφξθσζε 

Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ». Γίλεηαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα 

ιάβνπλ –χζηεξα απφ επηηπρή εμέηαζε ηεζζάξσλ καζεκάησλ– πηζηνπνηεηηθφ επάξθεηαο 

γλψζεσλ ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΑΔΠ.  

 

ην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, νη θνηηεηέο απαζρνινχληαη ζε ζρνιεία, 

νξγαληζκνχο, γαιιηθέο ή ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε γαιιφθσλεο ρψξεο 

ή άιιεο εηαηξείεο, πνπ  ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη 

θνηηεηέο αληαπνθξίλνληαη κε ελζνπζηαζκφ, θαζψο ε πξαθηηθή άζθεζε δεκηνπξγεί 

παξάιιεια επθαηξίεο γηα κειινληηθή απαζρφιεζε ησλ πηπρηνχρσλ. Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ηξέρνληνο Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο  (ΔΠΑ 2007-2013) (έρεη αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://www.edulll.gr/?p=876), πξνθχπηεη φηη ην πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο γιψζζαο 

θαη Φηινινγίαο, χςνπο 226.986,36 επξψ, ζπγθέληξσζε ζπλνιηθή βαζκνινγία 8,9 θαη 

θαηαιακβάλεη (καδί κε ην Σκήκα Φπζηθήο) ηε 2
ε
 ζέζε θαηάηαμεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Σκεκάησλ ηνπ ΔΚΠΑ. 

  

Σν Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 

λα ζπκκεηέρεη ζην επξσπατθφ θαη δηεζλέο αθαδεκατθφ γίγλεζζαη θαη λα πξνσζεί ηηο 

απαξαίηεηεο αιιαγέο ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ λέσλ θαη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 

 

Η διαδικαζία ηηρ αξιολόγηζηρ  

 Ζ ΟΜΔΑ απνηειείηαη απφ 6 κέιε πνπ νξίζηεθαλ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηεο 8/10/2010. Δξγάζηεθαλ γηα ηε ζπιινγή θαη απνδειηίσζε ησλ απνγξαθηθψλ 

δειηίσλ ησλ δηδαζθφλησλ, γηα ηε ζχληαμε ηεο εηήζηαο απνγξαθηθήο έθζεζεο θαη 

ππνδέρηεθαλ, καδί κε ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο εμσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο. Σν Σκήκα πέξαζε απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηελ 

εβδνκάδα ηεο 13
εο

 -18
εο

 Γεθεκβξίνπ 2010, θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο, αλ ιάβεη θαλείο 

ππφςε ηνπ ηηο απεξγίεο θαη ηελ θαηάιεςε ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο απφ ηνπο θνηηεηέο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, νη εμσηεξηθνί αμηνινγεηέο έγηλαλ δεθηνί απφ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, ζην 

θηήξην «Κσζηήο Παιακάο» ηνπ ΔΚΠΑ θαη κφλν ηελ Παξαζθεπή, 17/12, φηαλ έιεμε ε 

θαηάιεςε ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, θαηέζηε δπλαηή ε επίζθεςε ησλ  ρψξσλ δηδαζθαιίαο, 

ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηεο γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο.  

 

 Σηο πξψηεο εκέξεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, νη εμσηεξηθνί αμηνινγεηέο είραλ ηελ 

επθαηξία λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο θαζψο θαη 

κε κηα κηθξή νκάδα θνηηεηψλ, νη νπνίνη αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ 

Σκήκαηνο λα κεηαβνχλ ζην θηήξην «Κσζηήο Παιακάο» θαη λα ζπλαληεζνχλ κε ηνπο 

αμηνινγεηέο. Οη εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο – 

ιφγσ ηεο θαηάιεςεο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο θαη ηεο απεξγίαο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο  – δελ 

http://www.edulll.gr/?p=876
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επέηξεςαλ ηελ απξφζθνπηε εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο 

εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο, επηζηήκνλεο, δειαδή, πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο θαη θνπιηνχξεο, ζα κπνξνχζε λα λα είλαη ζεηηθή εάλ είραλ 

ελεκεξσζεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη γηα ηνλ 

ηξφπν εηζαγσγήο ζηα παλεπηζηήκηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ 

παλεπηζηεκίνπ πνπ αλ θαη απνηεινχλ θνηλφ ηφπν γηα ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο θνηηεηέο, 

δηαθέξνπλ, σζηφζν, ζεκαληηθά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ παλεπηζηεκίσλ, π.ρ. ηεο 

Γαιιίαο ή ηνπ Καλαδά: 

 ε κε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ 

 ν κεγάινο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ 

 ηα πνιππιεζή ακθηζέαηξα  

 ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο δηδαζθφλησλ, θιπ. 

 

 Καηά ζπλέπεηα, ζεσξνχκε φηη ε θαιή γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ 

παλεπηζηεκίνπ απνηειεί πξνυπφζεζε ηφζν γηα ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο 

φζν θαη γηα ηε δηακφξθσζε ξεαιηζηηθψλ πξνηάζεσλ βειηίσζεο.  

 

 Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο ππνγξακκίζηεθε, θπξίσο, ε 

αλάγθε ζχλδεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην εξεπλεηηθφ έξγν θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ.  Αλ θαη ην Σκήκα 

είλαη ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηνπο ζηφρνπο απηνχο, ε πινπνίεζή ηνπο πξνζθξνχεη 

αλαπφθεπθηα ζηελ ρακειή ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλσηάησλ ηδξπκάησλ απφ ην θξάηνο θαη 

ζηελ εμεχξεζε πφξσλ.  

 

 ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, ζα ζέιακε λα ζαο 

επηζεκάλνπκε ηηο επηθπιάμεηο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο. 

Γηαηππψζεθαλ ελδνηαζκνί σο πξνο ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηελ 

πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπο, ηε θχιαμε θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο 

απνδειηίσζήο ηνπο. Θεσξνχκε φηη ν  πξνζδηνξηζκφο κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο ζα 

πεξηφξηδε ελδερφκελεο επηθπιάμεηο θαη ζα ελίζρπε ηε ζεκαληηθή απηή θάζε ηεο αμηνιφγεζεο. 

Δμάιινπ, ε κε πξνζδηνξηζκέλε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ – γηα ηελ 

νπνία δελ επζχλεηαη ην Σκήκα – πξνθάιεζε αξλεηηθά ζρφιηα απφ ηελ πιεπξά ησλ 

αμηνινγεηψλ. 

 

 Θα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ε ελεκέξσζε γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε απφ ην 

Παλεπηζηήκην ζπλέπεζε κε ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο καο, πξάγκα ην νπνίν 

ππνδειψλεη θάπνηεο αδπλακίεο σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σειεπηαίν δείγκα 

απηήο ηεο δπζιεηηνπξγίαο είλαη ην γεγνλφο φηη ην ηκήκα δελ έρεη ιάβεη γλψζε ηεο ηειηθήο 

έθζεζεο ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, ε νπνία ζεκεησηένλ αλαξηήζεθε ρηεο ην πξσί ζην 

Ίληεξλεη. ε απηή ππάξρνπλ αξθεηέο αλαθξίβεηεο. Αλαθέξεηαη, ιφγνπ ράξε, φηη δε δίλνπκε 

ζηνηρεία γηα ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκήκαηφο καο ελψ είρακε 

δψζεη ζηνηρεία θαη ζπθεθξηκέλα ηνπο ζπλδέζκνπο φπνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ηα 

απνηειέζκαηα δχν ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλψλ. Γπζηπρψο ε επηηξνπή εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

δελ έιαβε ππφςε ηεο ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ είρακε απνζηείιεη θαη ιππνχκαζηε 

πνιχ γηα ηελ πξνρεηξφηεηα κε ηελ νπνία έγηλε ε έθζεζε. 
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 Κιείλνληαο, ζα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο θαη λα ζαο 

δηαβεβαηψζνπκε φηη δελ ζεσξνχκε ηελ αμηνιφγεζε σο κέζν ειέγρνπ αιιά σο νπζηαζηηθή 

πεγή δηαιφγνπ θαη αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, φηαλ απηή 

ηεξεί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. 

 


