
Μαθησιακά  Αποτελέσματα  Προγράμματος  Σπουδών  του
Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Προεδρικού  Διατάγματος  320/83  τα
Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα, έχουν σαν αποστολή να προάγουν
τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και να παρέχουν στις/στους πτυχιούχους
τους  άρτια  επιστημονική  κατάρτιση  για  την  επαγγελματική  τους
σταδιοδρομία. 

Το  Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.  επιδιώκει  την  αριστεία  τόσο  σε  Ελληνικό  όσο  και  σε
διεθνές επίπεδο. Είναι προσηλωμένο στις αρχές της αξιοκρατίας και της
δημοκρατίας, μέσα σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο δημιουργικής διδασκαλίας
και έρευνας που αποβλέπει στην ενίσχυση των γνωσιακών μεθόδων και
διαδικασιών διαρκούς εκπαίδευσης.

Σκοπός  του  Τμήματος  Επιστημών  της  Εκπαίδευσης  και  Αγωγής  στην
Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών είναι 

• ο εφοδιασμός των φοιτητριών και φοιτητών μας με ένα σύγχρονο και
αναγκαίο  θεωρητικό  υπόβαθρο  που  θα  τους  καθιστά  επαρκείς  στην
στελέχωση  θέσεων  σε  τομείς  εκπαίδευσης  και  επιμόρφωσης  από  το
προπτυχιακό μέχρι το προχωρημένο μεταπτυχιακό επίπεδο, και 

• η παραγωγή γνώσης στις επιστήμες της εκπαίδευσης.

Ειδικότερα,  για  την  υλοποίηση  της  πολιτικής  αυτής,  το  Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.
δεσμεύεται  να  εφαρμόσει  διάφορες  διαδικασίες  ποιότητας  που  θα
ελέγχουν και θα αποδεικνύουν:

i) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και εξασφάλιση προσόντων
σύμφωνα  με  το  Ευρωπαϊκό  και  το  Εθνικό  Πλαίσιο  Προσόντων για  την
ανώτατη εκπαίδευση. 

ii) τη δημιουργία ισχυρού υποβάθρου στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και
ειδικότερα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης 

iii)  την  προετοιμασία  της  επαγγελματικής  σταδιοδρομίας  και  της
ανταγωνιστικότητας των αποφοίτων του μέσα από την κατανόηση της
επιστήμης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους, βασισμένες τόσο
στη βιβλιογραφία όσο και στην έρευνα 

iv)  την  ανάπτυξη  της  ικανότητας  των  αποφοίτων  του,  μέσα  σε  μια
ταχύτατα  εξελισσόμενη  διεθνοποιημένη  επιστημονικά  κοινωνία,  να
συνεχίζουν τη διανοητική τους εξέλιξη 

v) την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε περιοχές των επιστημών της εκπαίδευσης

vi) την παραγωγή γνώσης μέσω βασικής έρευνας και της εφαρμογής και
της αξιολόγησής της,  καθώς και την παρακολούθηση των  σύγχρονων
εξελίξεων και εφαρμογών των πορισμάτων της σχετικής έρευνας 

vii)  την  εισαγωγή  των  φοιτητριών/ών  σε  πρακτικές  έρευνας  μέσω
προσφερόμενων  μαθημάτων  που  εισάγουν  στην  έρευνα  στις  επιστήμες
της  εκπαίδευσης,  καθώς  και  μέσω  της  Πτυχιακής  εργασίας,  που  η
εκπόνησή της μπορεί να επιλεγεί από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές
του Τμήματος.


