
 

                         

 

 

 

 

 

 

 Έλα λέν επξσπατθό πξόγξακκα μεθίλεζε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010, πνπ αθνξά 

ζηε ζπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ επξσπαίσλ νδνληηάηξσλ – ε νπνία 

παξέρεηαη από ηηο Οδνληηαηξηθέο Σρνιέο – κε ηίηιν “Harmonization and 

standardization of European Dental Schools programs of continuing professional 

development for graduate dentists” (DentCPD). Τν πξόγξακκα εληάζζεηαη ζηελ 

θαηεγνξία πξνγξακκάησλ Lifelong Learning, ππν-θαηεγνξία Erasmus θαη πξάμε 

“Modernisation of higher education”, έρεη δηάξθεηα 2 εηώλ (Οθηώβξηνο 2010 έσο 

Σεπηέκβξηνο 2012) θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Επξσπατθή Έλσζε (EACEA - 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) θαηά 75%. Σπληνληζηήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Cardiff-Αγγιίαο (ππεύζπλνη νη Καζεγεηέο 

Jon Cowpe θαη Alison Bullock), ελώ εηαίξνη είλαη: 

1. Οδνληηαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ - Ειιάδα 

2. Ιλζηηηνύην Οδνληηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Helsinki - Φηλιαλδία 

3. Οδνληηαηξηθή Σρνιή ACTA- Οιιαλδία 

4. Οδνληηαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Rīga Stradiņš –Λεηνλία  

5. ADEE (Association for Dental Education in Europe) 

  

 Επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν Καζεγεηήο ηεο 

Οδνληηαηξηθήο Σρνιήο Κ. Τζηριάθεο, ελώ ηελ Οκάδα Εξγαζίαο απαξηίδνπλ ν 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γ. Τδνύηδαο, ε Επίθνπξε Καζεγήηξηα Α. Κνζηώλε, ε 

δηδάθησξ Οδνληηαηξηθήο Σρνιήο θαη Τακίαο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηεο ADEE 

Α. Καβαδέιια (ε νπνία ζπκκεηείρε εμαξρήο ζηελ νκάδα δηακόξθσζεο θαη ππνβνιήο 

αίηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Cardiff) θαη ν ηερληθόο ππνινγηζηώλ 

Α. Μπάθαο. Σπκβνπιεπηηθό ξόιν ζε ζέκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαηέρεη ν 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Ειιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ Α. Ληνλαξάθεο. 

 

 
DentCPD: Το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ζηο οποίο ζυμμεηέχει η 

Οδονηιαηρική Σχολή Αθηνών  



 Η ζπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ νδνληηάηξσλ (continuing 

professional development, CPD) είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε 

ησλ γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θιηληθή πξάμε. 

Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο DentCPD είλαη λα θαηαγξάςεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε 

ζπλερηδόκελεο νδνληηαηξηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Επξώπε, λα πξνζδηνξίζεη ηα βαζηθά 

πεδία γλώζεσλ θαη λα δηακνξθώζεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα παξνρή πνηνηηθήο 

ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο από ηηο Οδνληηαηξηθέο Σρνιέο ηεο Επξώπεο. Οη 

επηκέξνπο ζηόρνη είλαη: 

 Να δεκηνπξγεζεί έλαο θαηάινγνο ησλ ππαξρόλησλ πξνγξακκάησλ θαη παξόρσλ 

ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο, λα ζπκθσλεζνύλ ηα βαζηθά γλσζηαθά πεδία 

επηκόξθσζεο θαη λα πξνζδηνξηζηνύλ νη θαιύηεξεο πξαθηηθέο 

 Να δηακνξθσζνύλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηηο Οδνληηαηξηθέο Σρνιέο πνπ 

αθνξνύλ ζηελ νξγάλσζε θαη πνηνηηθή δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδόκελεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεζνδνινγίαο, ησλ 

θαηλνηόκσλ ηξόπσλ παξνρήο θαη ησλ πξνζδνθώκελσλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ. 

 Να δεκηνπξγεζεί κηα ππνδεηγκαηηθή – πξόηππε δηδαθηηθή ελόηεηα ζε έλα βαζηθό 

γλσζηαθό πεδίν ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο - κε ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ παηδαγσγηθώλ 

εξγαιείσλ θαη ηερλνινγηώλ - ε νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί από ηηο Οδνληηαηξηθέο 

Σρνιέο, αιιά θαη από άιινπο πάξνρνπο πξνγξακκάησλ ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο.  

  

 Η νξγαλσηηθή δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη κηα βαζηθή Οκάδα 

Εξγαζίαο (Taskgroup), όπνπ ζπκκεηέρνπλ εθπξόζσπνη ησλ έμη ηδξπκάησλ πνπ 

απνηεινύλ ηνπο εηαίξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία είλαη ππεύζπλε γηα ην 

επηζηεκνληθό θαη νξγαλσηηθό (θαηά εηαίξν) ζθέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελώ ηελ 

θεληξηθή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε θαηέρεη ν Σπληνληζηήο (Παλεπηζηήκην ηνπ 

Cardiff). Η βαζηθή Οκάδα Εξγαζίαο ζα ππνζηεξηρζεί από Οκάδεο Εξγαζίαο 

(Working Groups) πνπ ζα αλαπηπρζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηήζησλ Σπλεδξίσλ ηεο 

ADEE 2011 θαη 2012, θαζώο θαη από εηδηθνύο εμσηεξηθνύο ζπκβνύινπο. Τα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο DentCPD ζα αλαβαζκίζνπλ ηελ παξνρή 

ζπλερηδόκελεο νδνληηαηξηθήο εθπαίδεπζεο από ηηο Επξσπατθέο Οδνληηαηξηθέο 

Σρνιέο, ζα εληζρύζνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ αλώηαησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη 

ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ επξσπαίσλ νδνληηάηξσλ.  Η 

πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα θαηαγξάθεηαη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν www.dentcpd.org .  

Α. Καβαδέιια 

http://www.dentcpd.org/

