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Η Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος στην Συνεδρίαση 14 / 27-2-2020 (θέμα 4.4).  

 
 

 

Πολιτική ποιότητας 
 

Η Πολιτική Ποιότητας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης συνίσταται στη 
δέσμευση της Διοίκησης και στα επίσημα κείμενα των οργάνων του,  που αποσκοπούν στην 
παροχή παιδείας και παραγωγή νέας γνώσης σε συνθήκες ασφάλειας,  ισοπολιτείας και 
διαφάνειας ως αρμόζει στο ακαδημαϊκό ήθος.  
  
Συγκεκριμένα, η Πολιτική  Ποιότητας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  
στοχεύει στην επίτευξη του οράματός του που είναι να εκπαιδεύσει εκπαιδευτικό 
επαγγελματία και στοχαζόμενο ερευνητή. Με βάση το όραμα διαμορφώθηκε και η 
αποστολή του Τμήματος, η οποία έγκειται στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων που 
συνδέονται με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των νέων εκπαιδευτικών και αποσκοπεί να 
καταστήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες  ικανούς να ανταποκριθούν αποτελεσματικά 
στη μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας τους και τις νέες απαιτήσεις από αυτούς.  
Ως εκ τούτου, η δομή και οργάνωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών έχει 
σχεδιαστεί να εξυπηρετεί το διεπιστημονικό χαρακτήρα του αντικειμένου που υπηρετεί το 
Τμήμα και να διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από τη γνώση στην εφαρμογή και την 
ικανότητα σύνθεσης.   
 
Αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής ποιότητας αποτελούν οι διαδικασίες υλοποίησής της για  
την παροχή  άριστης εκπαίδευσης και  την πραγματοποίηση έρευνας με ποιοτικούς όρους. 
Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος θα συμβάλει στον κοινό σκοπό της 
επίτευξης των στόχων του με ευθύνη απέναντι στους κοινωνικούς εταίρους, σεβασμό στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, στο περιβάλλον και στις αρχές βιοηθικής.  
 
Προκειμένου να επιτύχει στην αποστολή του, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης έχει διαμορφώσει την ακαδημαϊκή/εκπαιδευτική του φυσιογνωμία στη βάση 
των πιο κάτω αρχών ποιότητας που είναι:  
 

• Η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς μέριμνας για ενσωμάτωση νέων γνώσεων στο 
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.  

 

• Η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών,  η 
οποία επιτυγχάνεται μέσω της ενσωμάτωσης νέων στοιχείων ακαδημαϊκής και 
επαγγελματικής μάθησης, για να παρέχει στους φοιτητές/τριες την ευελιξία και τις 
δεξιότητες που θα χρειαστούν για να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό 
τοπίο. 

 

• Η ανταπόκριση στις προκλήσεις και τις αλλαγές στο επιστημονικό πεδίο μέσω της 
εισαγωγής νέων μαθηµάτων στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, του 
εμπλουτισμού και της ανανέωσης της ύλης από τα μέλη ΔΕΠ, της αξιοποίησης 
ποικίλων και καινοτόμων µμεθόδων διδασκαλίας και μάθησης και της 



 

 

αλληλεπίδρασης με την αγορά εργασίας, σε πλήρη εναρμόνιση με τις πλέον 
σύγχρονες εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις.  

 

• Η ανταπόκριση στις προκλήσεις και τις αλλαγές στο κοινωνικό-εκπαιδευτικό 
συγκείμενο, για να παρέχει στους φοιτητές/τριες τις απαραίτητες γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες που θα χρειαστούν για να ανταποκριθούν στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας. 

 

• Η διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα και την ενεργό συμμετοχή των 
προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στην ερευνητική διαδικασία.  

 

• Η συμμετοχή και συνδιαμόρφωση των διεθνών ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
εξελίξεων.  

 

• Η μέριμνα για συνεχή αναβάθμιση υποδομών και παρεχόμενων διοικητικών και 
υποστηρικτικών υπηρεσιών.  

 
Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την 
ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του Προγράμματος Σπουδών, προωθεί 
το σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους 
ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους και εφαρμόζει 
τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη 
διαρκή βελτίωσή του.  
 
 

Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας 
 
Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλισης 
ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του 
προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου.  
 
Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του 
Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη 
εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης υπόκεινται σε έλεγχο και αναθεώρηση, η οποία διενεργείται σε 
ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.  
 
Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα διασφαλίζουν:  
α. Την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών, με 
διαφανείς διαδικασίες ποιότητας και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών. 
β. Την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων, όπως αυτά περιγράφονται 
στα περιγράμματα μαθημάτων που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόταση, σύμφωνα με 
το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.  
γ. Τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ, καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του 
Ιδρύματος.  
δ. Τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, προωθώντας δράσεις διάχυσης των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων της σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής και στις ποικίλες μορφές 



 

 

της άτυπης εκπαίδευσης, ειδικότερα με την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων  και 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε σχολικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής.   
ε. Την ελκυστικότητα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.  
στ. Την προώθηση της ποιότητας (και της ποσότητας) του ερευνητικού έργου των μελών της 
ακαδημαϊκής μονάδας, μέσω της ετήσιας καταγραφής του ερευνητικού έργου στο πλαίσιο 
αυτοαξιολόγησής τους μέσω των ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων που υποβάλλονται στην 
ΜΟΔΙΠ ΠΑ, ενθαρρύνοντας την συμμετοχή των διδασκόντων σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα, διεθνή και ελληνικά συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα υποστηρίζοντας τη 
διεθνή κινητικότητά τους. 
ζ. Την προώθηση της ποιότητας του διδακτικού έργου, μέσω της αξιολόγησης σε 
εξαμηνιαία βάση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές/τριες, της υποστήριξης των 
φοιτητών/τριών από Ακαδημαϊκούς Συμβούλους, της ενίσχυσης της μαθησιακής και 
ερευνητικής αυτονομίας κάθε φοιτητή/τιας και  της διευκόλυνσης της συμμετοχής των 
φοιτητών/τριών σε προγράμματα φοιτητικής κινητικότητας.   
η. Την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών (όπως είναι οι διοικητικές υπηρεσίες,  οι 
βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας).  
θ. Την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού.  
ι. Την επικαιροποίηση και την αναβάθμιση της ποιότητας της ιστοσελίδας του Τμήματος, 
έτσι ώστε αυτή να είναι διαρκώς έγκυρη πηγή πληροφόρησης για όσα συμβαίνουν στο 
τμήμα.  
 
 

Δημοσιοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας 
 
Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη 
του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του, αλλά και οι φοιτητές του 
να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που 
τους αναλογεί.  
Η πολιτική ποιότητας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  
 


