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Περίληψη: Η παιδαγωγική έρευνα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια εµφανίζει αξιόλογη ανάπτυξη. Ο αντίστοιχος τοµέας ο 
σχετικός µε την Ανώτατη Εκπαίδευση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σηµερινή κοινωνία της γνώσης και έχει τα δικά του 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.. Στην εργασία αυτή αναζητούνται στοιχεία από τη βιβλιογραφία για να εκτιµηθεί η διάδοση της 
παιδαγωγικής έρευνας της σχετικής µε την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η 
σχετική έρευνα είναι εξαιρετικά περιορισµένη στη χώρα µας. Γίνεται σύγκριση µε τα διεθνή δεδοµένα και εξετάζονται 
οµοιότητες και διαφορές καθώς και οι λόγοι της µικρής αλληλεπίδρασης έρευνας και διδακτικής πρακτικής. Η επίδραση της 
εισαγωγής των νέων τεχνολογιών, εξαιτίας των εγγενών χαρακτηριστικών τους (διαθεµατικότητα, ελκυστικότητα, 
δυνατότητα εισαγωγής εποικοδοµιστικής διδακτικής προσέγγισης) εκτιµάται ότι συνέβαλε και µπορεί να συµβάλει στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Παιδαγωγική έρευνα, Ανώτατη Εκπαίδευση, Νέες τεχνολογίες, Βιβλιογραφική αναζήτηση 
 
Abstract: Pedagogical research in Greece has been continuously developing during the last years. Similar research on Higher 
Education, having its own characteristic features, is more and more important in modern knowledge-based society. This 
paper investigates Greek research literature in order to estimate the field’s state of the art. Results demonstrate that 
educational research on Higher Education is scarce in our country. A comparison with findings from other countries is 
presented, and the inadequate impact of research on educational practices is discussed. Finally, the impact of Information and 
Communication Technologies on the recent and future development of educational research on Higher Education in Greece is 
estimated to be promising, due to ICTs intrinsic characteristics of attractiveness, interdisciplinary origin and compatibility to 
constructivistic learning theories. 
 

Α.-Εισαγωγή  
Η Παιδαγωγική είναι µια κοινωνική επιστήµη η οποία εξετάζει τον άνθρωπο, δηλαδή τις αλλαγές της 
συµπεριφοράς του κυρίως στην παιδική και εφηβική του ηλικία, υπό το πρίσµα των επιδράσεων της διαδικασίας 
αγωγής και µάθησης (Ξωχέλλης, 1989, σ.11) 
Η Παιδαγωγική ερευνά τρία βασικά ερωτήµατα α) Ποιος διαπαιδαγωγεί και ποιος µαθαίνει (Σχεσιολογία) β) για 
ποιο σκοπό (Τελεολογία) και µε ποια µέσα (Μεθοδολογία) και γ) σε ποιο κοινωνικό περιβάλλον. (Ξωχέλλης, 
1989). Με την ίδρυση στην Ελλάδα Πανεπιστηµιακών Παιδαγωγικών Τµηµάτων και κυρίως την τελευταία 
δεκαετία παρουσιάζεται έντονη κινητικότητα στο χώρο. (Πυργιωτάκης,1999, σ. 95)  
Στην εποχή µας η ραγδαία ανάπτυξη και σύγκλιση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών, µε τη δηµιουργία των λεωφόρων της πληροφορίας, το διαδίκτυο και τον παγκόσµιο ιστό που 
συγκροτούν την υποδοµή της κοινωνίας της πληροφορίας, έχουν ήδη οδηγήσει στην κοινωνία της γνώσης Η 
ικανότητα δηµιουργίας, διανοµής, πρόσβασης και αξιοποίησης της γνώσης και της πληροφορίας φαίνεται 
περισσότερο από ποτέ σηµαντική, και συχνά θεωρείται ο κυριότερος παράγοντας υποστήριξης της οικονοµικής 
ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής (OECD, 1999). Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου από Λισσαβόνας, το Μάρτιο του 2000, θέτει ως στρατηγικό στόχο της για την 
επόµενη δεκαετία «να καταστεί η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη βασισµένη στη γνώση οικονοµία στον 
κόσµο». 
Η εκπαίδευση γενικότερα και η Ανώτατη Εκπαίδευση ειδικότερα, όχι µόνο αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στην 
κοινωνία της γνώσης, αλλά προσαρµόζεται, επεκτείνεται, µετεξελίσσεται, αναζητά νέους στόχους και νέους 
ρόλους. Η συµβολή της ανώτατης εκπαίδευσης στον εµπλουτισµό της δεξαµενής της ανθρώπινης γνώσης, και 
αυτό που τη διαφοροποιεί από τις άλλες βαθµίδες, είναι η έρευνα. Η παιδαγωγική διαδικασία στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση, διαφοροποιείται από τις άλλες βαθµίδες, εξαιτίας και του τρόπου ακριβώς µε τον οποίο η µάθηση 
και η διδασκαλία συνυφαίνονται µε την ακαδηµαϊκή ενασχόληση (scholarship)1 και την ερευνητική 
δραστηριότητα. (Gregory, 2000) 
Η παρούσα εργασία επισηµαίνει µια αντίφαση. Τη σπανιότητα στη χώρα µας της παιδαγωγικής έρευνας για την 
ίδια την Ανώτατη Εκπαίδευση, τον κατεξοχήν χώρο ανάπτυξης της έρευνας. Στην εργασία παρουσιάζονται 
καταρχήν διαπιστώσεις από το διεθνή χώρο. Στη συνέχεια αναζητούνται βιβλιογραφικά δεδοµένα της 
                                                 
1  Για την απόδοση στα Ελληνικά του  όρου scholarship ευχαριστώ τον καθηγητή Γ. Φλουρή. Ο ορισµός της έννοιας στο 
Βρετανικό RAE (Research Assessment Exercise) είναι: The creation, development and maintenance of the intellectual 
infrastructure of subjects and disciplines. 
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παιδαγωγικής έρευνας για την Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα µας. Παρουσιάζεται η µεθοδολογία, τα 
προβλήµατα και τα αποτελέσµατα της αναζήτησης. Ακολούθως εξετάζεται λεπτοµερέστερα η συµβολή των 
νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη της παιδαγωγικής έρευνας για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Η εργασία 
συµπληρώνεται µε συµπεράσµατα και προτάσεις. 

Β.-∆ιαπιστώσεις από το ∆ιεθνή Χώρο  
Σε αντίθεση µε άλλα επιστηµονικά πεδία, η ύπαρξη εκτενούς βιβλιογραφίας στο διεθνή χώρο δεν µπορεί να 
υποκαταστήσει, ειδικά ως προς την εφαρµογή και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων, την ανάπτυξη της έρευνας 
για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην ίδια τη χώρα µας. Είναι γενική η παραδοχή ότι η παιδαγωγική2 έρευνα και 
κυρίως στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι κατ΄ εξοχήν ερευνητικό πεδίο όπου τα χαρακτηριστικά καθορίζονται 
και εξαρτώνται από το γενικότερο κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτιστικό πλαίσιο (context) και άρα τα ευρήµατα 
δεν µπορούν να µεταφερθούν σε άλλο χώρο ή σε άλλο χρόνο ανεπεξέργαστα. Το ίδιο ισχύει εν πολλοίς και για 
τη µεταφορά ευρηµάτων της παιδαγωγικής έρευνας σε διαφορετικές επιστήµες και διαφορετικά διδακτικά 
αντικείµενα γιατί κάθε επιστήµη έχει τη δική της µεθοδολογία και κουλτούρα, η οποία αντανακλάται και στη 
διδασκαλία. (Gregory, 2000). Ορισµένες όµως γενικές διαπιστώσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία θεωρείται 
σκόπιµο να αναφερθούν παρακάτω.  
Η επίδραση της παιδαγωγικής έρευνας στη διδακτική πρακτική είναι µικρή  
Και σε χώρες µε ανεπτυγµένη τη σχετική έρευνα, η επίδρασή της στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας 
και µάθησης θεωρείται µικρή. Τεκµηριωµένες έρευνες που αποδεικνύουν τη µικρή αποτελεσµατικότητα 
παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας αγνοούνται για δεκαετίες και καινοτοµίες εισάγονται χωρίς καµιά απολύτως 
υποστήριξη από ερευνητικά ευρήµατα. (Gibbs, 2000 και οι εκεί αναφορές Bligh, 1971 και Bligh, 1998). 
Θεωρείται ότι η εξειδικευµένη ορολογία των ερευνητών και η απουσία συγκεκριµένων πρακτικών προτάσεων 
δηµιουργεί πρόβληµα επικοινωνίας µε τους διδάσκοντες τους «µη ειδικούς» στα παιδαγωγικά. Ένας άλλος 
λόγος θεωρείται και η δύσκολη πρόσβαση στη σχετική βιβλιογραφία στην οποία αποδίδεται και η µικρή 
επίδραση της έρευνας στις πολιτικές αποφάσεις. (Gregory, Gibbs ό. π.) 
Η θεµατική (disciplinary) έρευνα έχει υψηλότερο κύρος από τη διδασκαλία και από την έρευνα για τη 

διδασκαλία 
Είναι αδιαµφισβήτητη η διαπίστωση ότι η έρευνα στα Πανεπιστήµια έχει πολύ υψηλότερο κύρος και ανταµοιβές 
(µονιµότητα, εξέλιξη, ερευνητική χρηµατοδότηση) από την απόδοση στη διδασκαλία και την έρευνα για τη 
διδασκαλία. (Gosling and D’ Andrea, 2000 και Drennan and Beck, 2000) παρά το ότι η διδασκαλία αποτελεί 
βασική υποχρέωση και λειτουργία των Πανεπιστηµίων. Γενικά θεωρείται ότι ορισµένα τουλάχιστον συστήµατα 
αξιολόγησης της έρευνας και της διδασκαλίας δεν ενθαρρύνουν τη βελτίωση και τις καινοτοµίες στη 
διδασκαλία. Στo γνωστό Dearing Report της Εθνικής Επιτροπής Έρευνας για την Ανώτατη Εκπαίδευση 
(NCIHE, 1997) (Μεγάλη Βρετανία) αναφέρονται ευρήµατα έρευνας, όπου µόνο το 3% των διδασκόντων θεωρεί 
ότι η διδασκαλία ανταµείβεται ενώ το 63% θεωρεί ότι θα έπρεπε. (NCIHE, 1997, &32). Έρευνα στα 13 
Πανεπιστήµια της Σκοτίας, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το σύστηµα αξιολόγησης της έρευνας (RAE-
Research Assessment Exercise} και της διδασκαλίας (TQA-Teaching Quality Assessment) δεν ενθαρρύνει τη 
βελτίωση και τις καινοτοµίες στη διδασκαλία. (Drennan and Beck, 2000). Και σε χώρες µε µικρή έρευνα στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως η Πορτογαλία, οι στάσεις των διδασκόντων είναι παρόµοιες. (Vieira, 2001) 
Το ακαδηµαϊκό προσωπικό αναζητεί τρόπους αναβάθµισης της διδασκαλίας  
Η υποτίµηση της παιδαγωγικής έρευνας για την Ανώτατη Εκπαίδευση και η απουσία σχετικής ενηµέρωσης των 
διδασκόντων προβληµατίζει τη διεθνή ακαδηµαϊκή κοινότητα. Στο Dearing Report (NCIHE, 1997, &8.64) 
επισηµαίνεται: «Για να τοποθετηθεί η διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση σε µια βάση περισσότερο 
επαγγελµατική (professional), απαιτείται ισχυρή θεµελίωση θεωρητικής και πρακτικής έρευνας για τις 
διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης. ∆εν υπάρχει επί του παρόντος κανείς χώρος όπου αυτό το σώµα της 
γνώσης να µπορεί να αναπτυχθεί». Ακολουθούν προτάσεις π.χ. (Recommendation 13,14,15,48) για την 
αναβάθµιση της διδασκαλίας και της έρευνας για τη διδασκαλία µε κυριότερη εκείνη για την άµεση ίδρυση 
Ινστιτούτου για τη Μάθηση και τη ∆ιδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση που σκοπό θα έχει την πιστοποίηση 
προγραµµάτων διδακτικής κατάρτισης για τους διδάσκοντες της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τη χρηµατοδότηση 
προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης στη διδασκαλία και µάθηση και την ενθάρρυνση διδακτικών 
καινοτοµιών. Το προτεινόµενο Ινστιτούτο (Institute for Learning and Teaching, ILT), πράγµατι ιδρύθηκε το 
2000 µε συµµετοχή των ίδιων των Πανεπιστηµίων, και παρουσιάζει ήδη αξιόλογη δραστηριότητα  
Στις Ηνωµένες Πολιτείες όπου τις προηγούµενες δεκαετίες δόθηκε επίσης ιδιαίτερη έµφαση στη θεµατική 
έρευνα και όχι στην παιδαγωγική, (Johnson and Ghafoori 2001), οι ίδιοι οι διδάσκοντες αναζητούν τρόπους 
ανανέωσης των µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης βασισµένοι στα πορίσµατα ερευνών, στις οποίες ολοένα και 
περισσότεροι συµµετέχουν. Με στόχο την αναβάθµιση του κύρους και της ποιότητας της διδασκαλίας, το 
΄Ίδρυµα Carnegie (Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching) ίδρυσε τα τελευταία χρόνια την 
Ακαδηµία για την Ακαδηµαϊκή Ενασχόληση µε τη ∆ιδασκαλία και τη Μάθηση. (Carnegie Academy for the 
Scholarship of Teaching and Learning – CASTL). Η κίνηση - Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) - 
βασίζεται στην αρχική εργασία του Boyer (Boyer, 1990) που εξειδικεύτηκε στη συνέχεια (ενδεικτικά Hutchings 

                                                 
2  Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται για ενήλικες και οι όροι andragogy και andragogic (ανδραγωγική και 
ανδραγωγικός), όµως παραµένουν αδόκιµοι 
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and Shulman, 1999, Shulman, 1999 και 2000, Sockett, 2000) και σήµερα αναπτύσσεται σε πολλές χώρες εκτός 
από τις Ηνωµένες Πολιτείες.  
Υπάρχει και η άποψη ότι δεν αρκεί η ενασχόληση των διδασκόντων µόνο µε τη διδακτική, δηλαδή: 
Εστίαση σε διδακτικές τεχνικές είναι αναποτελεσµατική χωρίς ευρύτερο εννοιολογικό υπόβαθρο και 

χωρίς την κατανόηση των διαδικασιών µάθησης 
Έτσι π.χ. ο Entwistle, µε µακροχρόνια έρευνά για τη µάθηση, την κατανόηση και τη διδασκαλία στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση (συνοπτική παρουσίαση Entwistle, 1998) θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιµη η εστίαση στη διδασκαλία 
και τη µάθηση, διαχωρισµένη από ευρύτερη έρευνα και επισηµαίνει «Χωρίς στερεή εννοιολογική κατανόηση 
για τη φύση της µάθησης και της διδασκαλίας, είναι δύσκολο για το ακαδηµαϊκό προσωπικό να αντιληφθεί είτε 
τον καλύτερο τρόπο εφαρµογής τεχνικών διδασκαλίας ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι, είτε πώς να 
προσαρµόσει τη διδασκαλία στις µεταβαλλόµενες συνθήκες στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Entwistle, 2000). 
Ο Gibbs (ό. π.) συµπεραίνει ότι δεν αρκεί η ύπαρξη καλύτερης ή διαφορετικής έρευνας, αλλά χρειάζεται 
διαφορετικός τρόπος αξιοποίησης της έρευνας και γενικότερα «αλλαγές στην κουλτούρα, στις αξίες, στην 
υποδοµή και στους µηχανισµούς στήριξης της ακαδηµαϊκής κοινότητας» Σε παρόµοια συµπεράσµατα, σε σχέση 
µε τις νέες τεχνολογίες για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, καταλήγει και µελέτη του Ο.Ο.Σ.Α (OECD, 1997) 

Γ.-Αναζήτηση Ελληνικής Βιβλιογραφίας για την Ανώτατη Εκπαίδευση  
Παρά το αυξανόµενο διεθνώς ενδιαφέρον σχετικά µε την παιδαγωγική έρευνα για την ανώτατη3 εκπαίδευση, δε 
γνωρίζοµε να έχει αναπτυχθεί ανάλογης έκτασης προβληµατισµός στη χώρα µας. Για µια πρώτη αποτύπωση του 
χώρου, επιχειρήσαµε καταγραφή της σχετικής βιβλιογραφίας. 
Η παιδαγωγική έρευνα για την Ανώτατη Εκπαίδευση, αποτελεί πεδίο µε ποικίλο περιεχόµενο και ασαφή όρια. 
Άρθρα δηµοσιεύονται σε περιοδικά (Hounsel, 2000). 
εξειδικευµένα στην Ανώτατη Εκπαίδευση -στο διεθνή χώρο υπάρχουν τουλάχιστον 30- 
γενικότερου παιδαγωγικού προβληµατισµού για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης 
µε συγκεκριµένο επιστηµονικό αντικείµενο (π.χ. Ιατρική, Γλωσσολογία) 
επιστηµών που «συνεισφέρουν» στην παιδαγωγική (π.χ. Κοινωνιολογία, Ψυχολογία) 
Στην παρούσα αναζήτηση χρησιµοποιήθηκαν ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, οι οποίες αναγράφονται στους 
πίνακες που ακολουθούν, για α) περιοδικά, β) βιβλία και µονογραφίες, και γ) διδακτορικές διατριβές. Ως 
πρόσθετη πηγή χρησιµοποιήθηκαν και (δ) άρθρα σε εκδοθέντα πρακτικά επιλεγµένων ελληνικών συνεδρίων που 
έχουν ως αντικείµενο εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες. Τα δεδοµένα αυτά προστίθενται για να µελετηθεί η 
επίδραση από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων και για να είναι πληρέστερη η 
βιβλιογραφική αναζήτηση. Η έλλειψη ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων δεν επιτρέπει την αξιόπιστη καταγραφή 
του συνόλου των άρθρων που παρουσιάζονται σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων στα οποία εντοπίζονται 
σποραδικά άρθρα Ελλήνων ερευνητών. 

Γ1.- Περιοδικά 
Χρησιµοποιήθηκαν ως λέξεις-κλειδιά για τις ξένες βάσεις δεδοµένων «Greek Higher Education». Για το ∆ελτίο 
Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας (∆. Ε. Α..) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Ανώτατη Εκπαίδευση» (17 άρθρα), 
«ανώτερη εκπαίδευση» (1 άρθρο) «τριτοβάθµια εκπαίδευση» (201 άρθρα) και «Higher Education» (35 άρθρα). 
Μετά την αφαίρεση των επικαλύψεων και των άρθρων που εµφανώς δεν ανήκαν στο αντικείµενο της 
αναζήτησης καταµετρήθηκαν 225 άρθρα από το ∆. Ε. Α.. 

 
Ηλεκτρονική βάση 

δεδοµένων 
Μέγεθος βάσης Αριθµός 

άρθρων 
για την 

ελληνική Α. 
Ε. 

Αριθµός άρθρων 
χωρίς επικαλύψεις 

Ποσοστό 
του 

συνόλου 
της βάσης 

∆ελτίο Εκπαιδευτικής 
Αρθρογραφίας 

8000 225 225 2,8% 

ERIC 96061** 9 9 - 
ECO  6 5 - 
ARTICLE FIRSΤ  6 5 - 
Σύνολο   244  
**Μόνο Higher Education 1988-1997 (Hounsel, 1998) 

Πίνακας 1: Βιβλιογραφική αναζήτηση άρθρων περιοδικών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων 
 

Στην προτελευταία στήλη του πίνακα έχουν αφαιρεθεί (2) άρθρα που καταγράφηκαν συγχρόνως σε 
διαφορετικές βάσεις δεδοµένων. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα συγκεκριµένα άρθρα που καταγράφονται στη 
βάση δεδοµένων ERIC δεν εµφανίζονται στο ∆. Ε. Α. παρά το ότι η ERIC αποδελτιώνεται στο ∆. Ε. Α.. 
Το 50% των ελληνικών άρθρων ανήκει στη θεµατική κατηγορία «Εκπαίδευση και κράτος – Εκπαιδευτική 
πολιτική» Τα µισά περίπου από αυτά (56) δηµοσιεύονται στον Οικονοµικό Ταχυδρόµο, περιοδικό που 
                                                 
3 Ο όρος Ανώτατη Εκπαίδευση περιλαµβάνει Πανεπιστήµια και ΤΕΙ σύµφωνα µε το ν. 2916 του 2001. Στη βιβλιογραφική 
αναζήτηση χρησιµοποιήθηκε και ο όρος τριτοβάθµια εκπαίδευση για να καλύψει αποδελτίωση προηγούµενων ετών. 
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αποδελτιώνεται στην παρούσα αναζήτηση µε 64 άρθρα. Ο αριθµός των άρθρων που αναφέρονται σε θέµατα 
διδασκαλίας και µάθησης είναι µονοψήφιος. Το ποσοστό των άρθρων στο σύνολο της βάσης είναι 2,8% για το 
∆. Ε. Α.. Στις άλλες βάσεις είναι αµελητέο. 

Γ2.- Βιβλία και Μονογραφίες 
Λέξεις κλειδιά, όπως και προηγουµένως.  

Ενδεικτικά αναφέροµε: 
Στα αποτελέσµατα της βάσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου περιλαµβάνονται πολλοί οδηγοί σπουδών. Στα 
αποτελέσµατα του WORLD CAT των συλλογών βιβλιοθηκών του OCLC, στις εγγραφές ξένων συγγραφέων 
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων 3 εκθέσεις για τα ΚΑΤΕ και 5 εσωτερικές αξιολογήσεις (audit) ελληνικών 
κολεγίων από τα συνεργαζόµενα βρετανικά Πανεπιστήµια. 
 

Ηλεκτρονική βάση 
δεδοµένων 

Μέγεθος βάσης Βιβλία 
ελληνικά 

για την Α.Ε. 

Βιβλία 
ξενόγλωσσα για 
ελληνική Α.Ε. 

Άθροισµα Ποσοστό 
του 

συνόλου 
της βάσης 

Βιβλιοθήκη 
Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου 

14500 τόµοι 148 35 183 1,3% 

WORLD CAT  40 38 78 - 
Πίνακας 2: Βιβλιογραφική αναζήτηση βιβλίων και µονογραφιών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων 

Γ3.- ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές  
Αναζητήθηκαν στο Εθνικό Αρχείο ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ). Το 
αρχείο περιλαµβάνει διατριβές από το 1985, ενώ από το 1995 η κατάθεση των διατριβών είναι υποχρεωτική. 
Από το ΕΚΤ εκτιµάται ότι κατατίθεται το 70-80% των εκπονούµενων διατριβών. Η αποδελτίωση γίνεται µε 
λέξεις-κλειδιά που δίνουν οι συγγραφείς και όχι οι βιβλιοθηκονόµοι, και η ηλεκτρονική αναζήτηση έδινε 
αµφίβολα αποτελέσµατα. Τελικά µελετήθηκαν οι καταχωρήσεις στη λέξη-κλειδί «εκπαίδευση» και επιλέχτηκε, 
µε κριτήριο τον τίτλο και το περιεχόµενο, ο αριθµός διατριβών που καταγράφεται στον πίνακα 3. 
Συµπεριελήφθησαν διατριβές για Παιδαγωγικές Ακαδηµίες καθώς και µελέτες ιστορικής φύσεως. 

 
Βάση δεδοµένων Μέγεθος 

βάσης 
Αριθµός διατριβών για 

εκπαίδευση 
Αριθµός διατριβών για Α. Ε. 

Εθνικό Αρχείο 
 ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών  

12000 184 20 

Πίνακας 3: Βιβλιογραφική αναζήτηση διδακτορικών διατριβών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων 

Γ4.- Πρακτικά συνεδρίων 
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, δεν υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδοµένων για εργασίες που παρουσιάζονται 
σε συνέδρια ελληνικά ή ξένα Αναζητήθηκαν και καταγράφηκαν εργασίες από τα εκδοθέντα πρακτικά 
πρόσφατων σχετικά συνεδρίων. Τα συνέδρια αυτά είναι τα ακόλουθα: 
Πέντε Πανελλήνια Συνέδρια µε ∆ιεθνή Συµµετοχή «∆ιδακτική των Μαθηµατικών και Πληροφορική στην 
Εκπαίδευση», και συγκεκριµένα: 1ο Ιωάννινα (1993), 2ο Κύπρος (1995), 3ο Πάτρα (1997), 4ο Ρέθυµνο (1999), 5ο 
Θεσσαλονίκη (2001). 
 

Συνέδριο Σύνολο εργασιών 
συνεδρίου 

Ανώτατη 
Εκπαίδευση 

(Α. Ε) 

Επιµόρφωση 
(Ε) 

Άθροισµα 
Α. Ε. + Ε. 

Iωάννινα (1993) 21 1 - 1 
Κύπρος (1995) 45 5 3 8 
Πάτρα (1997) 43 4 - 4 
Ρέθυµνο (1999) 57 8 8 16 
Θεσσαλονίκη (2001) 62 11 2 13 

Ιωάννινα  
Μάης 1999 

32 - 2 2 

Πάτρα Οκτώβριος 2000 58 8 5 13 
Ρέθυµνο  
Ιούνιος 2001 

51 5 4 9 

ΣΥΝΟΛΟ 369 42 24 66 
Πίνακας 4: Βιβλιογραφική αναζήτηση άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων 

  
Επίσης τα πρόσφατα συνέδρια: 
Πανελλήνιο Συνέδριο «Πληροφορική και Εκπαίδευση», Ιωάννινα, Μάης 1999  
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Πανελλήνιο Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην 
Εκπαίδευση», Πάτρα, Οκτώβριος 2000 

Πανελλήνιο Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από 
Απόσταση», Ρέθυµνο, Ιούνιος 2001. 

Η επιλογή έγινε µε βάση το περιεχόµενο των άρθρων και ανεξάρτητα από την κατηγοριοποίηση που έδωσαν οι 
συγγραφείς. Συµπεριελήφθησαν εργασίες που αφορούσαν Παιδαγωγικά Τµήµατα, και από τις εργασίες 
ανάπτυξης λογισµικού ή µεθοδολογίας, όσες περιελάµβαναν συγκεκριµένο παράδειγµα εφαρµογής σε τµήµατα 
Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ.. Εργασίες αναφερόµενες σε επιµορφούµενους δάσκαλους ή καθηγητές καταχωρήθηκαν 
στην κατηγορία «Επιµόρφωση». 
 

∆.-Σχολιασµός των Αποτελεσµάτων 
∆1.-Γενικές Παρατηρήσεις  

     

Ως µέτρο σύγκρισης για άρθρα περιοδικών και για βιβλία αναφέρονται πρόσφατα στοιχεία από το διεθνή χώρο 
(Hounsell 2000). Αναζήτηση στο ERIC για “Ηigher Εducation”, που δεν συµπεριλαµβάνει συµπληρωµατική 
εκπαίδευση, ή εκπαίδευση ενηλίκων, δίνει για τη δεκαετία 1988-1997 αριθµό άρθρων 96061 (Πίνακας 1) από τα 
οποία 11132 αφορούν διδασκαλία και µάθηση. (Το ∆. Ε. Α.. καλύπτει περίοδο επίσης 10 ετών). Εκτιµάται ότι 
υπάρχουν σε κυκλοφορία από τους µεγάλους εκδοτικούς οίκους που ειδικεύονται σε εκδόσεις σχετικές µε την 
Ανώτατη Εκπαίδευση περίπου 700 τίτλοι βιβλίων. 
Από τις διδακτορικές διατριβές πολλές απονέµονται από µη Παιδαγωγικά Πανεπιστηµιακά τµήµατα. Το 
ποσοστό των διατριβών για την Ανώτατη Εκπαίδευση σε σχέση µε τις άλλες βαθµίδες είναι πολύ υψηλότερο 
(10,9%) από ό,τι το αντίστοιχο για άρθρα και βιβλία-µονογραφίες. (2,8% και 1,3% αντίστοιχα) όµως οι 
απόλυτοι αριθµοί είναι µικρότεροι, παρά το ότι καλύπτεται µεγαλύτερη χρονική περίοδος. Το 1993-94 και τα 
προηγούµενα έτη, το ποσοστό των µεταπτυχιακών σπουδαστών στην Ελλάδα ήταν µικρότερο από το 1% του 
συνολικού αριθµού των σπουδαστών, γεγονός που φανερώνει τη σπανιότητα µεταπτυχιακών προγραµµάτων και 
έρευνας. (Protopapas,1999). Εκτιµούµε ότι το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη. 
Από τα πρακτικά των συνεδρίων προκύπτει ότι η σχετική βιβλιογραφία είναι συγκριτικά πλουσιότερη από ό,τι 
στις προηγούµενες ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων που ερευνήσαµε. Πράγµατι το ποσοστό των άρθρων για την 
Α. Ε είναι 11,4% και για το άθροισµα Α. Ε. και επιµόρφωση είναι 17,9% στο σύνολο των άρθρων των 
συνεδρίων (όλες οι βαθµίδες εκπαίδευσης).  
Από την παραπάνω βιβλιογραφική αναζήτηση, και χωρίς να αναφερθούµε σε θέµατα ποιότητας, τεκµηριώνεται 
η άποψη ότι η εκπαιδευτική έρευνα η σχετική µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά 
περιορισµένη και αποτελεί σε κάθε περίπτωση µικρό ποσοστό της συνολικής παιδαγωγικής έρευνας. Ακόµη και 
αν η παρούσα βιβλιογραφική αναζήτηση αφήνει ακάλυπτο σηµαντικό µέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, και 
αυτό το γεγονός που υποδηλώνει δυσχέρεια προσπέλασης, αποκαλύπτει ένα επιπλέον πρόβληµα του 
εξεταζόµενου ερευνητικού πεδίου, γιατί από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της επιστηµονικής έρευνας είναι η 
κοινοποίηση και διάχυση των αποτελεσµάτων της. ∆υσκολίες στη βιβλιογραφική αναζήτηση και πρόβληµα 
µεταφοράς των ερευνητικών αποτελεσµάτων στην εκπαιδευτική πρακτική όλων των βαθµίδων, αναφέρονται και 
από άλλους ερευνητές (Βάµβουκας, 1989, Βαβουγιός κ. ά., 1995)  
Τα αντικείµενα, η µεθοδολογία της έρευνας και η (επαγγελµατική και επιστηµονική) προέλευση των ερευνητών 
είναι σύµφωνα µε τη γενικότερη διεθνώς εκτίµηση για την παιδαγωγική έρευνα τη σχετική µε την Ανώτατη 
Εκπαίδευση: «Απουσιάζουν µερικά από τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των περισσότερο επαληθευµένων 
(established) ακαδηµαϊκών πεδίων µελέτης. Ο κοινός πυρήνας των πλήρως κατανοητών εννοιών, η ανταλλαγή 
ενηµέρωσης για τα καθοριστικά ευρήµατα και τις σπουδαιότερες εµπειρικές µελέτες και ένα σύνολο αρχών και 
αντιλήψεων που καθοδηγούν τη µεθοδολογία.» (Hounsell, 2000).  
Προηγούµενες εργασίες για την παιδαγωγική έρευνα γενικά, καταλήγουν στα ακόλουθα συµπεράσµατα: «Όσον 
αφορά το επίπεδο της Ελληνικής παιδαγωγικής έρευνας σήµερα και ποια επιστηµολογική κατεύθυνση φαίνεται 
να προτιµάται από τους ΄Έλληνες ερευνητές, η απάντηση δεν είναι εύκολη.» (Πυργιωτάκης 1999, σ. 155). 
Επίσης, µετά από αξιολόγηση της σχετικής ελληνικής ερευνητικής βιβλιογραφίας: «Αν θελήσουµε να 
συγκρίνουµε τις τάσεις της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών στον Ελληνικό και το διεθνή χώρο τα 
αποτελέσµατα είναι απογοητευτικά.» (Βαβουγιός κ. α., 1995) 
∆2.-Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγική Έρευνα
Από τα προηγούµενα προκύπτει ότι το ποσοστό της βιβλιογραφίας για την Ανώτατη Εκπαίδευση είναι 
σηµαντικά υψηλότερο στην περιοχή των νέων τεχνολογιών. ∆ιαφοροποίηση υπάρχει επίσης ως προς τις 
θεµατικές κατηγορίες και ως προς το επίπεδο της έρευνας. Πράγµατι από τα άρθρα του ∆. Ε. Α.. (Πίνακας 1) 
ποσοστό 50% ανήκει στη θεµατική κατηγορία «Εκπαίδευση και κράτος – Εκπαιδευτική πολιτική» Τα µισά 
περίπου από αυτά (56) δηµοσιεύονται στον Οικονοµικό Ταχυδρόµο, περιοδικό που αποδελτιώνεται µε 64 
άρθρα. Ο αριθµός των άρθρων που αναφέρονται σε θέµατα διδασκαλίας και µάθησης είναι µονοψήφιος. 
Αντιθέτως στις εργασίες που αποδελτιώνονται στον Πίνακα 4 (συνέδρια σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες) 
απουσιάζει σχεδόν εντελώς η θεµατική κατηγορία «Εκπαίδευση και κράτος – Εκπαιδευτική πολιτική» ενώ 
υπάρχουν αρκετές εργασίες µε θεωρητική θεµελίωση ή/και µε θέµατα διδασκαλίας και µάθησης. Είναι 
προφανές ότι άλλα είναι τα κριτήρια ποιότητας και περιεχοµένου για δηµοσίευση σε περιοδικά γενικότερου 
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προβληµατισµού και ευρείας κυκλοφορίας από τα κριτήρια συνεδρίων µε πρακτικά και κριτές που απευθύνονται 
σε ειδικούς. Ανάλογα συµπεράσµατα προκύπτουν από τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν τους Πίνακες 2 και 3.  
Το µικρό στατιστικό δείγµα δεν επιτρέπει περαιτέρω λεπτοµερή ταξινόµηση των εργασιών ανά µεθοδολογική ή 
θεµατική κατηγορία. Οι περισσότερες είναι εµπειρικές, ορισµένες θα µπορούσαν να καταταγούν στην κατηγορία 
«Έρευνα και Ανάπτυξη» (R & D) µε έµφαση στην Ανάπτυξη. Γενικά οι ερευνητές ακολουθούν την 
εποικοδοµιστική προσέγγιση, η οποία εκτιµούν ότι είναι παιδαγωγικά αναγκαία και συµβατή µε τα 
χαρακτηριστικά των νέων τεχνολογιών Η στάση τους ως προς τις νέες τεχνολογίες είναι θετική, υπάρχουν όµως 
και µεµονωµένες επιφυλάξεις. 
Οι νέες τεχνολογίες δεν ευνοούν µόνο την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών τεχνικών, αλλά µπορούν να 
συµβάλουν στη διάδοση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και στην εξέλιξη της διδακτικής θεωρίας. 
Πράγµατι, οι νέες τεχνολογίες µπορούν να υποστηρίξουν α) την αλλαγή του ρόλου του διδάσκοντα από 
µεταφορέα γνώσης σε διαµεσολαβητή µάθησης β) ευέλικτη µάθηση γ) µάθηση µε επίκεντρο το διδασκόµενο και 
όχι τον διδάσκοντα δ) µάθηση µε µεγιστοποίηση των µετα-γνωστικών δεξιοτήτων και ανάπτυξη αυτό-
οργανούµενης µάθησης (π.χ. CRE, 1998). Τα εγγενή χαρακτηριστικά των νέων τεχνολογιών και κυρίως τα 
χαρακτηριστικά των υπερµέσων, θεωρούνται ότι δηµιουργούν άριστες προοπτικές για την εφαρµογή 
εποικοδοµιστικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία. (Grigoriadou και Papanikolaou, 2000 και οι εκεί αναφορές). 
Επιπλέον, η απαιτούµενη συνεργασία ατόµων από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία, δηµιουργεί τις 
προϋποθέσεις διάχυσης των αποτελεσµάτων της παιδαγωγικής έρευνας όχι µόνον µεταξύ των ειδικών της 
εκπαίδευσης, αλλά στο σύνολο του ακαδηµαϊκού προσωπικού. 
Στη χώρα µας η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι ραγδαία µε υψηλότερο βαθµό 
διείσδυσης και ρυθµό ανάπτυξης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να προετοιµαστεί 
να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις και να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες και από αυτήν την εξάπλωση. Έχει ήδη 
επισηµανθεί (Μιχαηλίδης, 1987) ότι οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση αφορούν α) την πληροφορική ως 
αντικείµενο διδασκαλίας και β) την πληροφορική ως µέσο διδασκαλίας. Οι νέες τεχνολογίες ως διδακτικό 
αντικείµενο εισάγονται µε α) τη δηµιουργία νέων τµηµάτων β) τη δηµιουργία νέων µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων σπουδών και γ) τον εµπλουτισµό των προγραµµάτων σπουδών άλλων τµηµάτων µε σχετικά 
αντικείµενα. Οι νέες τεχνολογίες ως εκπαιδευτικό µέσο, έχουν επίσης αρχίσει να χρησιµοποιούνται σταδιακά, µε 
πρωτοπόρους τους γνώστες και φίλους της τεχνολογίας. 
Και οι δύο παραπάνω µορφές εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην Ανώτατη Εκπαίδευση δηµιουργούν 
προκλήσεις για παιδαγωγική διερεύνηση, η οποία διευκολύνεται εξαιτίας και των κοινών χαρακτηριστικών τους 
µε την παιδαγωγική4. Η ανάπτυξη νέων προγραµµάτων σπουδών (curricula), η αξιολόγηση αυτών των 
προγραµµάτων, οι προϋπάρχουσες γνώσεις διδασκόντων και φοιτητών, η αποδοχή ή όχι των νέων τεχνολογιών 
και γενικότερα η στάση (attitude) προς αυτές, η αποτελεσµατικότητα της χρήσης τους και οι παράµετροι που 
την επηρεάζουν, κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασίες αποτελεσµατικής χρήσης εκπαιδευτικού υλικού και 
εκπαιδευτικών καινοτοµιών, η επίδραση στη διδασκαλία την κατανόηση και τη µάθηση, είναι µερικά µόνο από 
τα ζητήµατα που απαιτούν µελέτη. Η µελέτη πρέπει να συµπεριλάβει ερωτήµατα που αφορούν διδασκαλία 
ενηλίκων, δια βίου µάθηση, ανοικτή και από απόσταση εκπαίδευση, και την παραγωγή νέας γνώσης µε τη 
χρήση και για τη χρήση νέων τεχνολογιών. 
Σηµαντικό τέλος ζήτηµα σε σχέση µε το συγκεκριµένο τοµέα έρευνας, είναι ότι η προσεκτική και αξιόπιστη 
έρευνα απαιτεί χρόνο, σε αντίθεση µε τους ραγδαίους ρυθµούς εξέλιξης της τεχνολογίας. Αυτό σηµαίνει ότι τα 
αποτελέσµατα των ερευνών µπορεί να µην είναι πλέον χρήσιµα ή εφαρµόσιµα αν η υπό µελέτη τεχνολογία έχει 
ήδη ξεπεραστεί κατά τη δηµοσίευσή τους. (OECD, 1997) 

Ε.-Συµπεράσµατα και Προοπτικές 
Η ελληνική βιβλιογραφία για την παιδαγωγική έρευνα στην Ανώτατη Εκπαίδευση, δείχνει ότι η έρευνα είναι 
πολύ περιορισµένη, τόσο σε σχέση µε τις άλλες βαθµίδες της εκπαίδευσης όσο και µε άλλες χώρες. Στην 
περιοχή των νέων τεχνολογιών εµφανίζεται τελευταία αυξηµένο ενδιαφέρον και υπάρχουν αισιόδοξες ενδείξεις 
για µελλοντική ανάπτυξη. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νέων τεχνολογιών προσφέρονται για παιδαγωγική 
διερεύνηση µε συµµετοχή ακαδηµαϊκού προσωπικού πολλών ειδικοτήτων και για τη διάχυση των 
αποτελεσµάτων της έρευνας σε µεγάλο αριθµό διδασκόντων. Στάσεις του ακαδηµαϊκού προσωπικού ως προς τη 
διδασκαλία και την παιδαγωγική έρευνα καθώς και προτάσεις για διαδικασίες και µηχανισµούς υποστήριξης τής 
έρευνας και διάχυσης των αποτελεσµάτων της, αποτελούν αντικείµενο εργασίας µας που βρίσκεται σε εξέλιξη.  
 

                                                 
4 Η πληροφορική, όπως η παιδαγωγική, είναι διαθεµατική (interdisciplinary) επιστήµη, και όπως εκείνη ξεκίνησε από 
«παραδοσιακά» επιστηµονικά πεδία, όπως τα µαθηµατικά, η φυσική, η γνωστική ψυχολογία. (Michaelides, 2001) πριν 
εξελιχθεί σε αυτόνοµη επιστήµη. Η ποικιλία των αντικειµένων  µε τα οποία σχετίζεται η πληροφορική, αντικατοπτρίζεται 
στις διαφορετικές σχολές στις οποίες υπάγονται ή τiς οποίες συγκροτούν τα σχετικά µε την πληροφορική τµήµατα της 
ανώτατης εκπαίδευσης στον Ελληνικό και το διεθνή χώρο. Η οργάνωση  αυτή δεν είναι πρόβληµα µόνο δοµής αλλά και 
κουλτούρας. (Seidman 2001).  
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