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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

 
 

Η φυσιογνωμία των Ελλήνων δασκάλων σε σχέση με τις σπουδές τους. Τα 
αποτελέσματα μιας εμπειρικής έρευνας 

 
Αθανασιάδης Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Αιγαίου 

Μαρόπουλος Μ.,  Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Αιγαίου 
 
Περίληψη  
Το σώμα των Ελλήνων δασκάλων διαφοροποιείται, μεταξύ άλλων, και από το επίπεδο σπουδών τους. 
Μια μερίδα δασκάλων έχει καταρτιστεί αποκλειστικά σε Παιδαγωγικές Ακαδημίες διετούς φοίτησης 
και δεν έχει ακολουθήσει άλλο κύκλο επιμόρφωσης. Ένας πολύ σημαντικός αριθμός αποφοίτων 
Παιδαγωγικών Ακαδημιών έχει αποφοιτήσει από Προγράμματα πανεπιστημιακής εξομοίωσης των 
πτυχίων τους και από Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πολλοί δάσκαλοι έχουν επίσης 
παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης. Πολλοί άλλωστε είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι  ή Τ.Ε.Ι. σε 
διάφορα αντικείμενα. Μετά το 1985 όλοι οι δάσκαλοι καταρτίζονται σε πανεπιστημιακά τμήματα 
δημοτικής εκπαίδευσης. Τέλος, πολλοί έχουν ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές. Στα πλαίσια μιας 
εμπειρικής έρευνάς μας σε 2.410 δασκάλους από όλη την Ελλάδα, με θέμα τη φυσιογνωμία των 
Ελλήνων δασκάλων, διερευνώνται οι σπουδές που έχουν πραγματοποιήσει και η σχέση των  σπουδών 
αυτών με τα δημογραφικά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά  καθώς με τις θέσεις και τις απόψεις 
τους για διάφορα ζητήματα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Η πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση 
που επεξεργάζεται το σύνολο των δεδομένων της έρευνας οδηγεί, με τη βοήθεια μεθόδων της 
Ανάλυσης Δεδομένων, στη διατύπωση κριτηρίων διαφοροποίησης των δασκάλων που 
ανταποκρίθηκαν στην έρευνα και στην πρόταση ταξινόμησής τους σε ομάδες με βάση την κοινότητα 
χαρακτηριστικών. 
 
Εισαγωγή 
Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ταξινόμηση των Ελλήνων δασκάλων με βάση τα 
δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, τις σπουδές τους, την προτίμησή τους σε 
τάξεις και μαθήματα  και τέλος το πώς αντιλαμβάνονται το επάγγελμά τους. Τα στοιχεία στα 
οποία βασίζεται η ταξινομική προσπάθεια προέρχονται από μια εμπειρική έρευνα η οποία 
διεξήχθη τα τελευταία δύο χρόνια σε πανελλήνιο επίπεδο. Ένας μεγάλος αριθμός δασκάλων, 
περίπου το 5% του διδασκαλικού σώματος, ανταποκρίθηκε στην έρευνα και οι απαντήσεις 
τους όχι μόνο φωτίζουν τη σύσταση του δείγματος αλλά και επιτρέπουν να διαφανεί με ποιο 
τρόπο όλες οι απαντήσεις σχετίζονται μεταξύ τους ώστε να προκύψει, με στατιστικές 
μεθόδους, μια πρόταση ομαδοποίησής τους. Σε όλους τους πίνακες που ακολουθούν 
παρατίθενται οι συχνότητες και τα ποσοστά των απαντήσεων που έδωσαν χωριστά οι άνδρες 
και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί. 
 
Τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των δασκάλων του δείγματος 
Η αναλογία ανδρών-γυναικών στο δείγμα, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, εναρμονίζεται 
με αυτήν του συνόλου του διδασκαλικού σώματος.  
 
Πίνακας 1. Φύλο δασκάλων 
 

 n % 
Άνδρες 936 38,84 
Γυναίκες 1447 60,04 
Δεν απάντησαν 27 1,12 
ΣΥΝΟΛΟ 2410 100,00
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Οι γυναίκες είναι, εν γένει, πιο νέες από τους άνδρες συναδέλφους τους. (Πίνακας 2). 
 
 
 
Πίνακας 2. Ηλικία και έτη υπηρεσίας δασκάλων 
 

Άνδρες Γυναίκες  n % n % 
Ηλικία 
23-30 206 22,01 413 28,54 
31-40 308 32,91 610 42,16 
41-50 300 32,05 315 21,77 
51-60 93 9,44 74 5,11 
>60 8 0,85 4 0,28 
Δεν απάντησαν 21 2,24 31 2,14 
ΣΥΝΟΛΟ 936 100,00 1447 100,00 
Έτη υπηρεσίας 
0-5 269 28,74 435 30,06 
6-10 160 17,09 286 19,77 
11-15 144 15,38 268 18,52 
16-25 246 26,28 326 22,53 
>25 109 11,65 122 8,43 
Δεν απάντησαν 8 0,85 10 0,69 
ΣΥΝΟΛΟ 936 100,00 1447 100,00 

 
Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, υπάρχουν συγκριτικά περισσότεροι άνδρες 
παντρεμένοι και συγκριτικά περισσότερες γυναίκες διαζευγμένες ή χήρες.  
 
 
Πίνακας 3. Οικογενειακή κατάσταση δασκάλων 
 

Άνδρες Γυναίκες  n % n % 
Ανύπαντροι/ες 230 24,57 430 29,72 
Παντρεμένοι/ες 653 69,76 912 63,03 
Διαζευγμένοι/ες 41 4,38 77 5,32 
Χήροι/ες 9 0,96 18 1,24 
Δεν απάντησαν 3 0,32 10 0,69 
ΣΥΝΟΛΟ 936 100,00 1447 100,00 

 
(Πίνακας 3). Ως προς την κατανομή ανδρών και γυναικών σε σχέση με τον πληθυσμό του 
τόπου υπηρεσίας, παρατηρούμε ότι σε επίπεδο δείγματος οι άνδρες είναι συγκριτικά 
πολυπληθέστεροι στους πολύ μεγάλους οικισμούς και στις πόλεις με πληθυσμό 10.000 έως 
30.000 κατοίκων. Οι γυναίκες, αντίθετα, υπηρετούν συγκριτικά περισσότερο σε πόλεις με 
ενδιάμεσο πληθυσμό αλλά και σε οικισμούς που δεν υπερβαίνουν τους 10.000 κατοίκους, 
πιθανόν λόγω του μικρότερου χρόνου υπηρεσίας τους. (Πίνακας 4). 
 Ένα στοιχείο που έχει άμεση σχέση με την κοινωνική προέλευση των δασκάλων 
είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων τους. Στο επίπεδο του δείγματός μας, όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 5, οι άνδρες διαφοροποιούνται από τις γυναίκες συναδέλφους τους 
κατά τον ακόλουθο τρόπο: Οι πατέρες και οι μητέρες των ανδρών αφενός μεν είναι σε 
συγκριτικά 
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                                        Πίνακας 4. Πληθυσμός τόπου υπηρέτησης 
 

Άνδρες Γυναίκες 
Δεν απάντησαν 
(ως προς το 
φύλο) 

ΣΥΝΟΛΟ Κάτοικοι 

n % n % n % n % 
>500.000  242 25,85 215 14,86 0 0,00 457 18,96 

100.001-500.000 211 22,54 441 30,48 10 37,04 662 27,47 

50.001-100.000 156 16,67 287 19,83 8 29,63 451 18,71 

30.001-50.000 91 9,72 156 10,78 6 22,22 253 10,50 

10.000-30.000 164 17,52 190 13,13 0 0,00 354 14,69 

<10.000 64 6,84 136 9,40 1 3,70 201 8,34 
Δεν απάντησαν 
(ως προς τον τόπο) 8 0,85 22 1,52 2 5,41 32 1,33 

ΣΥΝΟΛΟ 936 100,00 1447 100,00 27 100,00 2410 100,00 
 
μεγαλύτερο βαθμό αναλφάβητοι ή έχουν τελειώσει λίγες τάξεις του Δημοτικού, αφετέρου δε 
είναι σε συγκριτικά μεγαλύτερο βαθμό απόφοιτοι μιας σχολής μετά το Δημοτικό ή απόφοιτοι 
Λυκείου. Αντίθετα οι μητέρες τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών έχουν αποφοιτήσει 
 
Πίνακας 5. Επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων των δασκάλων 
 

Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα  Επίπεδο εκπαίδευσης μητέρας 
Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

 

N % n n n % n % 

Αναλφάβητος/η 23 2,46 15 1,04 55 5,88 49 3,39 

Λίγες τάξεις 
Δημοτικού 139 14,85 183 12,65 163 17,41 204 14,10 

Απόφοιτος/η 
Δημοτικού 261 27,88 407 28,13 252 26,92 487 33,66 

Απόφοιτος/η 
Γυμνασίου 123 13,14 229 15,83 125 13,35 181 12,51 

Απόφοιτος/η 
Λυκείου 134 14,32 193 13,34 154 16,45 231 15,96 

Απόφοιτος/η 
Σχολής μετά το 
Δημοτικό 

14 1,50 16 1,11 12 1,28 12 0,83 

Απόφοιτος/η 
Σχολής μετά το 
Λύκειο 

62 6,62 103 7,12 42 4,49 66 4,56 

Απόφοιτος/η 
ΚΑΤΕΕ/ΤΕΙ 30 3,21 56 3,87 21 2,24 34 2,35 

Απόφοιτος/η ΑΕΙ 122 13,03 215 14,87 69 7,37 134 9,26 

Δεν απάντησαν 28 2,99 30 2,07 43 4,59 49 3,39 

ΣΥΝΟΛΟ 936 100,00 1447 100,00 

 

936 100,00 1447 100,00 
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συγκριτικά περισσότερο από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, αλλά και από σχολές μετά το 
Λύκειο, από Ανώτερες και Ανώτατες σχολές. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι 
περισσότερο από το 40% των γονέων των δασκάλων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα δεν 
έχει συνεχίσει σπουδές πέρα από το Δημοτικό. 
 
Οι σπουδές και οι ειδικές γνώσεις των δασκάλων του δείγματος  
Λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο των δασκάλων, και των δύο φύλων, έχει ολοκληρώσει 
τις σπουδές του σε Παιδαγωγική Ακαδημία. Οι άνδρες έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό 
αποφοιτήσει από προγράμματα Εξομοίωσης, ενώ οι γυναίκες έχουν αποφοιτήσει σε 
μεγαλύτερο βαθμό από Α.Ε.Ι. (Πίνακας 6). Οι γυναίκες, όπως  
 
Πίνακας 6. Κύριες σπουδές δασκάλων 
 

Άνδρες Γυναίκες 
 n % n % 
Παιδαγωγική Ακαδημία 249 26,60 394 27,23 
Παιδαγωγική Ακαδημία και εξομοίωση 283 30,24 331 22,87 
ΑΕΙ 280 29,91 471 32,55 
Παιδαγωγική Ακαδημία και ΑΕΙ 51 5,45 111 7,67 
Παιδαγωγική Ακαδημία και εξομοίωση και 
ΑΕΙ 48 5,13 101 6,98 

Δεν απάντησαν 25 2,67 39 2,70 
ΣΥΝΟΛΟ 936 100,00 1447 100,00 

 
προκύπτει από τον Πίνακα 7, έχουν ολοκληρώσει τις βασικές σπουδές τους με καλύτερες 
επιδόσεις από τους άνδρες συναδέλφους τους. 
 
Πίνακας 7. Βαθμός βασικού πτυχίου δασκάλων 
 

Άνδρες Γυναίκες  n % n % 
5-6,9 154 16,45 140 9,68 
7-8,5 514 54,91 797 55,08 
8,6-10 258 27,56 491 33,93 
Δεν απάντησαν 10 1,07 19 1,31 
ΣΥΝΟΛΟ 936 100,00 1447 100,00 

 
 Οι δάσκαλοι του δείγματος, σε μεγαλύτερο βαθμό οι άνδρες από τις γυναίκες, έχουν  
επίσης προχωρήσει σε μετεκπαίδευση και μεταπτυχιακές σπουδές. (Πίνακας 8).  
 
 
Πίνακας 8. Περαιτέρω σπουδές δασκάλων 
 

Μετεκπαίδευση Μεταπτυχιακές σπουδές 
Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

 

N % n % n % n % 
Ναι 144 15,38 192 13,27 40 4,27 52 3,59 
Όχι 792 84,62 1255 86,73 896 95,73 1395 96,41 
ΣΥΝΟΛΟ 936 100,00 1447 100,00

 

936 100,00 1447 100,00 
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Αυτό διαφοροποιεί την εικόνα των σπουδών ανδρών και γυναικών σε επίπεδο εγκυκλίων 
σπουδών. 
 Όσο αφορά τις γνώσεις Πληροφορικής, λιγότεροι από τους μισούς άνδρες δηλώνουν 
ότι οι γνώσεις τους είναι ικανοποιητικές, ενώ το ίδιο συμβαίνει με το ένα τρίτο των γυναικών. 
(Πίνακας 9). 
 
 
Πίνακας 9. Επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής 
 

Άνδρες Γυναίκες  n % n % 
Άριστο 132 14,10 87 6,01 
Πολύ καλό 308 32,91 400 27,64 
Μέτριο 350 37,39 659 45,54 
Καθόλου 
καλό 136 14,53 290 20,04 

Δεν 
απάντησαν 10 1,07 11 0,76 

ΣΥΝΟΛΟ 936 100,00 1447 100,00 
Ως προς τη γλωσσομάθεια, οι μισοί περίπου δάσκαλοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν μια ξένη 
γλώσσα, ενώ λίγο περισσότεροι από το ένα τέταρτο δήλωσαν ότι δεν  γνωρίζουν καμία. 
Πάντως η γλωσσομάθεια των γυναικών είναι μεγαλύτερη εκείνης των ανδρών. (Πίνακας 10.) 
 
Πίνακας 10. Γνώσεις ξένων γλωσσών 
 

Άνδρες Γυναίκες  n % n % 
Μιας 458 48,93 729 50,38 
Δύο 119 12,71 253 17,48 
Πάνω από δύο 16 1,71 57 3,94 
Καμιάς 295 31,52 335 23,15 
Δεν 
απάντησαν 48 5,13 73 5,04 

ΣΥΝΟΛΟ 936 100,00 144
7 100,00 

 
 
Οι προτιμήσεις σε τάξεις και σε μαθήματα των δασκάλων του δείγματος 
Από τον Πίνακα 11 προκύπτει ότι οι άνδρες προτιμούν να διδάσκουν στις μεγαλύτερες 
τάξεις. Μεγαλύτερη είναι επίσης η προτίμηση των ανδρών κυρίως στα πρακτικά αλλά και 
στα ειδικά μαθήματα, ενώ οι γυναίκες προτιμούν τα θεωρητικά μαθήματα. (Πίνακας 12). 
 
 
 
Πίνακας 11. Προτίμηση σε τάξεις 
 

Άνδρες Γυναίκες  n % n % 
1η - 4η  151 16,13 536 37,04 
5η – 6η  406 43,38 301 20,80 
Όλες 352 37,61 557 38,49 
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Δεν 
απάντησαν 27 2,88 53 3,66 

ΣΥΝΟΛΟ 936 100,00 1447 100,00 
 
Πίνακας 12. Προτίμηση σε μαθήματα 
 

Άνδρες Γυναίκες  n % n % 
Θεωρητικά 144 15,38 352 24,33 
Πρακτικά 232 24,79 166 11,74 
Ειδικά 39 4,17 51 3,52 
Θεωρητικά 
και Πρακτικά 201 21,47 351 24,26 

Θεωρητικά 
και Ειδικά 30 3,21 89 6,15 

Πρακτικά και 
Ειδικά 49 5,24 45 3,11 

Όλα 227 24,25 346 23,91 
Δεν 
απάντησαν 14 1,50 47 3,25 

ΣΥΝΟΛΟ 936 100,00 1447 100,00 
 
 
Οι μελλοντικοί στόχοι και η αποτίμηση της επαγγελματικής επιλογής των δασκάλων 
Οι δάσκαλοι απάντησαν, μεταξύ άλλων, και για τους μελλοντικούς τους στόχους. Στον 
Πίνακα 13 παρουσιάζεται ο τρόπος που απάντησαν σε δύο από αυτούς. Προκύπτει ότι οι 
γυναίκες δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται σε μεγαλύτερο βαθμό τόσο για μετεκπαίδευση όσο και 
για περαιτέρω κατάρτιση. 
 
 
Πίνακας 13. Μελλοντικοί στόχοι δασκάλων 
(Δυνατότητα για περισσότερες από μια επιλογές) 
 

Άνδρες Γυναίκες  n % n % 
Μετεκπαίδευση 253 27,03 461 31,86 
Κατάρτιση 131 14,00 264 18,24 

 
 Τελευταίο παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι δάσκαλοι απάντησαν αν θα επέλεγαν 
πάλι το ίδιο επάγγελμα. Θετική απάντηση έδωσαν περισσότερο από τα τρία τέταρτα των 
γυναικών, ενώ αμφιβολία εξέφρασε το ένα τέταρτο περίπου των ανδρών. Η αρνητική 
απάντηση δεν ανήλθε σε σημαντικά ποσοστά και προτιμήθηκε περισσότερο από τους άνδρες. 
(Πίνακας 14). 
 
Πίνακας 14. Θα επιλέγατε πάλι το ίδιο επάγγελμα; 
 

Άνδρες Γυναίκες  n % n % 
Ναι 656 70,09 1111 76,78 
Ίσως 232 24,79 283 19,56 
Όχι 35 3,74 30 2,07 
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Δεν απάντησαν 13 1,38 23 1,59 
ΣΥΝΟΛΟ 936 100,00 1447 100,00 

 
    
                          
Η ταξινόμηση του δείγματος με βάση τις απαντήσεις του 
Η Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση έχει τη δυνατότητα να εξετάζει τη συσχέτιση όλων 
των μεταβλητών –ερωτήσεων μεταξύ τους. Στα όρια που τίθενται στην έκταση της εργασίας 
αυτής επιλέξαμε να μην παρουσιάσουμε τη συσχέτιση μεταβλητών ανά δύο (πέρα από την 
κατά φύλο κατανομή των απαντήσεων). Η Ανάλυση Δεδομένων έχει τη δυνατότητα να 
οδηγήσει σε ταξινομικές προτάσεις ενός πληθυσμού ή ενός δείγματος. Η Ιεραρχική 
Ταξινόμηση, μια από τις μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων, έχει τη δυνατότητα να χωρίσει 
ένα πληθυσμό σε ομάδες, ορίζοντας το μέγεθος καθεμιάς, τα χαρακτηριστικά της -στην 
προκειμένη περίπτωση τις απαντήσεις στις ερωτήσεις- και να δώσει με ένα διάγραμμα τον 
τρόπο που οι ομάδες συνδέονται και ταυτόχρονα διαφοροποιούνται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα1. Διάγραμμα Ιεραρχικής Ταξινόμησης 
Το δυναμικό κάθε ομάδας και τα χαρακτηριστικά της παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω. 
 
Ομάδα 1:   112 άτομα    4,65%  του δείγματος  
31-40 ετών, 6-10 χρ.υπηρ., Τόπος υπηρ. 100.000-500.000 κατ., Μεταπτυχιακά, Άριστο 
επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής, Γνώση πολλών ξένων γλωσσών, Προτίμηση σε πρακτικά 
και ειδικά μαθήματα, Πατέρας απόφ. Σχολής μετά το Λύκειο, Μητέρα απόφ. Λυκείου, 
Βαθμός πτυχίου 8,5-10, Δεν θα επέλεγαν πάλι το ίδιο επάγγελμα  
 
Ομάδα 2:   380 άτομα    15,77%  του δείγματος  
23-30 ετών, 0-5 χρ. υπηρ., Τόπος υπηρ. >500.000 κατ., <10.000 κατ., Ανύπανδροι, Απόφοιτοι 
Α.Ε.Ι., Γονείς απόφοιτοι Λυκείου ή Γυμνασίου, Βαθμός πτυχίου 7,5-8, Πολύ καλό επίπεδο 
γνώσεων Πληροφορικής, Γνώση δύο ξένων γλωσσών, Προτίμηση σε μικρές τάξεις, Θα 
επέλεγαν πάλι το ίδιο επάγγελμα 
 
Ομάδα 3:   176 άτομα    7,30%  του δείγματος  
23-30 ετών, 0-5 χρ. υπηρ., Τόπος υπηρ. 50.000-100.000 κατ., Ανύπανδροι ή διαζευγμένοι, 
Γονείς απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ/ΤΕΙ ή σχολής μετά το Λύκειο, Άριστο επίπεδο γνώσεων 
Πληροφορικής, Γνώση πολλών ξένων γλωσσών, Προτίμηση σε  ειδικά μαθήματα 
 
Ομάδα 4:   310 άτομα    12,86%  του δείγματος  
31-40 ετών, 6-15 χρ. υπηρ., Τόπος υπηρ. >100.000 κατ., Άνδρες, Απόφοιτοι Παιδ. 
Ακαδημίας, Βαθμός πτυχίου 5-7, Διαζευγμένοι, Γονείς απόφοιτοι Λυκείου ή Γυμνασίου, 
Γνώση μιας ξένης γλώσσας, Προτίμηση σε  ειδικά μαθήματα, Θα επέλεγαν ίσως πάλι το ίδιο 
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επάγγελμα 
 
Ομάδα 5:   170 άτομα    7,05%  του δείγματος  
23-30 ετών, 0-5 χρ. υπηρ., Ανύπανδροι, Απόφοιτοι Α.Ε.Ι., Γονείς απόφοιτοι Α.Ε.Ι., Άριστο 
επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής, Γνώση πολλών ξένων γλωσσών, Θα επέλεγαν ίσως πάλι το 
ίδιο επάγγελμα 
 
Ομάδα 6:   246 άτομα    10,21%  του δείγματος  
41-50 ετών, 16-25 χρ. υπηρ., Τόπος υπηρ. 30.000-50.000 κατ., Άνδρες, Παντρεμένοι, 
Απόφοιτοι Παιδ. Ακαδημίας και προγράμματος εξομοίωσης ή Α.Ε.Ι., Βαθμός πτυχίου 7-8,5, 
Γονείς μέχρι λίγες τάξεις Δημοτικού, Καθόλου καλό επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής, 
Γνώση καμιάς ξένης γλώσσας, Προτίμηση σε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα 
 
Ομάδα 7:   420 άτομα    17,43%  του δείγματος  
31-40 ετών, 6-15 χρ. υπηρ., Τόπος υπηρ. <30.000 κατ., Γυναίκες, Παντρεμένες, Γονείς 
απόφοιτοι Δημοτικού, Επιθυμία για μετεκπαίδευση, Γνώση μιας ξένης γλώσσας, Μέτριο 
επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής, Προτίμηση σε θεωρητικά μαθήματα, Θα επέλεγαν πάλι το 
ίδιο επάγγελμα  
 
Ομάδα 8:   371 άτομα    15,39%  του δείγματος  
41-50 ετών, 16-25 χρ. υπηρ., Τόπος υπηρ. 30.000-50.000 κατ., Άνδρες, Παντρεμένοι, Γονείς 
απόφοιτοι Δημοτικού, Απόφοιτοι Παιδ. Ακαδημίας και προγράμματος εξομοίωσης ή Α.Ε.Ι., 
Μετεκπαίδευση, Βαθμός πτυχίου 8,5-10, Γνώση καμιάς ξένης γλώσσας, Πολύ καλό επίπεδο 
γνώσεων Πληροφορικής, Προτίμηση κυρίως σε πρακτικά μαθήματα 
 
Ομάδα 9:   225 άτομα    9,34%  του δείγματος  
51-60 ετών, >25 χρ. υπηρ., Τόπος υπηρ. 10.000-30.000 κατ., Άνδρες, Παντρεμένοι, Πατέρας 
το πολύ απόφοιτος Δημοτικού, Μητέρα μέχρι λίγες τάξεις Δημοτικού, Απόφοιτοι 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Γνώση καμιάς ξένης γλώσσας, Καθόλου καλό επίπεδο γνώσεων 
Πληροφορικής    
 
Παρατηρούμε ότι δημιουργούνται δύο σχηματισμοί ομάδων. Ο αριστερός σχηματισμός έχει 
ως κοινό χαρακτηριστικό κυρίως το μικρότερο χρόνο υπηρεσίας  και συναθροίζει το 47,63% 
των δασκάλων και ο δεξιός τον μεγαλύτερο σχετικά χρόνο υπηρεσίας και συναθροίζει το 
52,37% των δασκάλων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ομάδες που αποσπώνται από  κάθε 
σχηματισμό. 

 Στην Ομάδα 5 συγκεντρώνονται 170 δάσκαλοι και δασκάλες, ηλικίας μέχρι 30 ετών, 
ανύπανδροι, απόφοιτοι Π.Τ.Δ.Ε., με γονείς αποφοίτους Α.Ε.Ι., με άριστο επίπεδο γνώσεων 
Πληροφορικής και γνώση πολλών ξένων γλωσσών, οι οποίοι δεν είναι σίγουροι αν θα 
επέλεγαν πάλι το ίδιο επάγγελμα.  

Στον αντίποδα, την Ομάδα 9 απαρτίζουν 225 δάσκαλοι ηλικίας 50-60 ετών με 
περισσότερα από 25 χρόνια υπηρεσίας, που υπηρετούν σε μικρές πόλεις, είναι παντρεμένοι, 
προέρχονται από οικογενειακό περιβάλλον που δεν έχει ολοκληρώσει σπουδές Δημοτικού, 
που είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας και δεν έχουν γνώσεις Πληροφορικής ή ξένων 
γλωσσών. 

Στις υπόλοιπες ομάδες συναντάμε εκπαιδευτικούς που μπορούν να χαρακτηριστούν 
από ενδιάμεσους συνδυαστικούς τρόπους απαντήσεων στις ερωτήσεις που αναλύθηκαν σε 
αυτή την εργασία. 
 
Συμπεράσματα 
Από όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω προκύπτει ότι οι σπουδές των δασκάλων, που 
αποτελούν βασικό στοιχείο της φυσιογνωμίας τους, έχει σχέση τόσο με την ηλικία τους όσο 
και την κοινωνική τους προέλευση. Συχνά, η αποτίμηση της επαγγελματικής τους επιλογής 
έχει σχέση με το επίπεδο σπουδών τους. Ορισμένα ζητήματα κατάρτισης και ειδικών 
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γνώσεων σχετίζονται με την ηλικία τους. Η εργασία, στα συγκεκριμένα αυτά πλαίσια, δεν 
υπεισήλθε σε ζητήματα παιδαγωγικών και γενικότερα ανθρωπίνων σχέσεων στο χώρο του 
Δημοτικού σχολείου. Προκύπτει όμως ότι δεν υπάρχει ένα στερεότυπο δασκάλου ή δασκάλας 
όπως εξάλλου δεν υπάρχει και ένα στερεότυπο μαθητή ή μαθήτριας. 
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Περίληψη  
Η εργασία αποτελεί μία πρόταση. Η πρόταση αυτή αναφέρεται σε μία καίρια πτυχή των σπουδών στα 
Παιδαγωγικά Τμήματα, την Πρακτική Άσκηση. Η πρόταση (η επιστημονική συγκρότηση και 
τεκμηρίωσή της) παίρνει αφορμή από μία μακροσκοπική παρατήρηση της εξέλιξης των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων. Κατά τον περίπου 20ετή βίο τους, έχουν διανύσει τρία στάδια και οδεύουν προς ένα 
τέταρτο. Τα τρία συντελεσμένα στάδια περιγράφονται στην εργασία αυτήν, αλλά δίνεται έμφαση στο 
διαφαινόμενο τέταρτο στάδιο, κατά το οποίο τα Παιδαγωγικά Τμήματα θα κληθούν να ανταποκριθούν 
σε νέα δεδομένα και ιδίως στην ανάγκη να στρέψουν τους φοιτητές τους σε μία διεύρυνση των 
γνωστικών τους εφοδίων και των επαγγελματικών τους εμπειριών, έτσι ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν σε συνθήκες διαμόρφωσης πολλαπλών στρατηγικών για την σταδιοδρομία τους.    
Θεωρητικές και Πρακτικές προεκτάσεις   
Κανένα μοντέλο εκπαίδευσης δασκάλων δεν μπορεί να παγιωθεί. Η εκπαίδευση του δασκάλου δεν 
μπορεί να είναι μία διαδικασία σταθερή. Πρέπει να εμπλουτίζεται μονίμως με νέα στοιχεία. Στοιχεία, 
που να ανταποκρίνονται, τόσο στην γνωστική του συγκρότηση, ώστε να ασκεί το επάγγελμά του με 
τους γνωστούς τρόπους, όσο και στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σύντομα, 
δάσκαλος δεν θα είναι ένα επάγγελμα ενιαίο, αλλά ένα επάγγελμα που θα αποβλέπει σε στόχους που 
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θα υπηρετούνται με ποικίλους τρόπους. Στοχαζόμενοι τον μελλοντικό δάσκαλο, οφείλουμε να ανα-
κατασκευάσουμε την Πρακτική Άσκησή του. 

Μεθοδολογία / Ερευνητικός Σχεδιασμός 
Η συστοιχία «θεωρητικής εξοικείωσης – πρακτικής εφαρμογής» της γνώσης και η συνεπακόλουθη 
ανατροφοδότηση του θεωρητικού στοχασμού από την εμπειρία, αποτελούν ειδοποιά γνωρίσματα της 
επιστημονικής εξειδίκευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός 
από τον ίδιο του το ρόλο καλείται αφενός να συμβάλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών και στον 
κριτικό ενστερνισμό αξιών και προτύπων, όπως επίσης στην εσωτερίκευση κοινωνικών σημασιών και 
στη συγκρότηση ταυτότητας, και αφετέρου να λειτουργήσει ως δίαυλος για τη λεγόμενη «διδακτική 
μετατόπιση» των διδασκόμενων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση γνωστικών αντικειμένων, των 
«σχολικών επιστημών». Ο όρος διδακτική μετατόπιση, ο οποίος εισήχθη στο σχετικό επιστημονικό 
λεξιλόγιο στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και προέρχεται από τον μαθηματικό Yves Chevallard, 
παραπέμπει στην υπό όρους συμβατότητα και στη μεταγραψιμότητα της επιστημονικής γνώσης σε 
σχολική γνώση και  χρησιμοποιείται για να δηλώσει συνδυαστικά τα εξής:  
α) την εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τον προβληματισμό αναφορικά με τη φύση, τις κοινωνικές 
λειτουργίες, την ιστορική πλαισίωση και τους τρόπους πρόσκτησης της επιστημονικής γνώσης, β) την 
στέρεα κατοχή του γνωστικού περιεχομένου ενός διδακτικού αντικειμένου, γ) την γνώση και τη 
δυνατότητα εφαρμογής των απαραίτητων και κατάλληλων σε κάθε ιδιαίτερη περίσταση και σχολικό 
περιβάλλον παιδαγωγικών και διδακτικών χειρισμών για τον μετασχηματισμό της επιστημονικής 
γνώσης σε σχολική, όπως επίσης την ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και αξιολόγησης της 
μαθησιακής διαδικασίας. Ως απαραίτητη προϋπόθεση κάθε διδακτικής μετατόπισης θεωρείται η 
δυνατότητα του εκπαιδευτικού να παρατηρεί, να αξιολογεί και να στοχάζεται τις συνάφειες που 
δημιουργούν τα γνωστικά του εγχειρήματα σε σχέση αφενός με τις μεθόδους και τα μέσα που 
χρησιμοποιεί και αφετέρου με τα παρατηρούμενα από τον ίδιο αποτελέσματα της μαθησιακής 
διαδικασίας. Η δυνατότητα αυτή προσδιορίζει τη μεταγνωστική διάσταση της διδακτικής μετατόπισης, 
χωρίς την οποία κάθε διδακτική εφαρμογή παραμένει έωλη, τυχαία ή εμπειριστική. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
Δύο είναι οι βασικοί στόχοι της ανακοίνωσης αυτής. Ο πρώτος είναι να περιγράψει τις νέες 
συνθήκες εργασίας που διέπουν τον ενιαίο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό χώρο ο οποίος βαθμιαία 
διαμορφώνεται και να τοποθετήσει τον εκπαιδευτικό μέσα σε αυτές. Προσπαθεί δηλαδή να 
αναδείξει το αίτημα για ένα εκπαιδευτικό “orchistrator and facilitator” (ενορχηστρωτή και 
διευκολυντή) της μάθησης128. Ο δεύτερος στόχος της εργασίας, είναι να διατυπώσει μία 
πρόταση. Η πρόταση αυτή αναφέρεται σε μία καίρια πτυχή των σπουδών στα Παιδαγωγικά 
Τμήματα, την Πρακτική Άσκηση. Η πρόταση (η επιστημονική συγκρότηση και τεκμηρίωσή 
της) παίρνει αφορμή από μία μακροσκοπική παρατήρηση της εξέλιξης των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων στην Ελλάδα. Κατά τον περίπου 20ετή βίο τους, έχουν διανύσει τρία στάδια και 
οδεύουν προς ένα τέταρτο. Τα τρία συντελεσμένα στάδια περιγράφονται στην εργασία αυτήν, 
αλλά δίνεται έμφαση στο διαφαινόμενο τέταρτο στάδιο, κατά το οποίο τα Παιδαγωγικά 
Τμήματα θα κληθούν να ανταποκριθούν σε νέα δεδομένα και ιδίως στην ανάγκη να στρέψουν 
τους φοιτητές τους σε μία διεύρυνση των γνωστικών τους εφοδίων και των επαγγελματικών 
τους εμπειριών, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε συνθήκες διαμόρφωσης 
πολλαπλών στρατηγικών για την σταδιοδρομία τους.    

ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ που επηρεάζουν και την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    
Το τοπίο της εκπαίδευσης αλλάζει. Πρόκειται για αλλαγές ριζικές, που οφείλονται σε 
γενικότερους κοινωνικο-οικονομικούς μετασχηματισμούς. Οι μετασχηματισμοί αυτοί είναι 
κοινοί, καθώς εκδιπλώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, η εκπαίδευση σε όλα τα επάλληλα 
επίπεδα (παγκοσμίως129, στην Ευρώπη130, στην Ελλάδα), καλείται (πιέζεται, εάν προτιμάτε) 

                                                 
128 Marx, Gary, “Educating Children for Tomorrow's World”, The Futurist, v. 35, no. 2, p. 43-48. 
129 Για τις χώρες του ΟΟΣΑ: Coolahan, John, “Teacher Education and the Teaching Career in an Era of 
Lifelong Learning”, OECD EDUCATION WORKING PAPERS No2 (2002). Πρόκειται για άρθρο του 
Καθηγητή John Coolahan, το οποίο ετοιμάσθηκε για λογαριασμό του Education and Training Policy 
Division του ΟΟΣΑ, με σκοπό να συμβάλλει στη δραστηριότητα του Education Committee με τίτλο 
Lifelong Learning for Teachers για το Πρόγραμμα Εργασίας  2000-2001. 
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να αναδιαμορφωθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο αλλαγών. Αλλά όχι να αναδιαμορφωθεί εφάπαξ. 
Να αναδιαμορφωθεί κατά τρόπο πολυμορφικό, δηλαδή κατά τρόπο «ανοικτό» σε διαρκείς 
αναδιαμορφώσεις. Και εδώ υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να το κατανοήσουμε πολύ 
καλά, εάν θέλουμε, εκτός από υψηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς να επιδιώξουμε και δύο άλλα 
μεγάλα αγαθά: την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική αλληλεγγύη. Πράγματι, θα πρέπει 
έγκαιρα να πάρουμε θέση απέναντι σε ένα ερώτημα γενικό, αλλά το οποίο αφορά και στην 
εκπαίδευση: «θα πορευτούμε αγνοώντας τα παγκόσμια δεδομένα, ή λαμβάνοντάς τα υπόψη 
πρέπει να αναζητήσουμε βαθμούς ελευθερίας και δυνατότητες αξιοποίησής τους;»131.  

Θα δούμε τώρα μερικά καίρια στοιχεία που επηρεάζουν και συνθέτουν την νέα 
εκπαιδευτική πραγματικότητα:     
α. Η παγκοσμιοποίηση έχει θέσει το ζήτημα της διεθνούς ανταγωνιστικότητας υψηλά στην 
ατζέντα των χωρών. Έτσι, η ανταγωνιστικότητα αποτελεί κεντρική οικονομική επιδίωξη 
παγκοσμίως. Χώρες και ενώσεις χωρών αυτήν επιδιώκουν και, προκειμένου να την επιτύχουν 
μεταβαίνουν προς ένα νέο υπόδειγμα παραγωγής, το τεχνο-οικονομικό. Αυτό το νέο 
υπόδειγμα παραγωγής, προϋποθέτει άτομα που διαθέτουν μόρφωση, καλλιέργεια, 
ομαδικότητα, αυτοπεποίθηση, προσαρμοστικότητα. Έτσι, προσδίδεται ιδιαίτερη αξία στην 
ανάπτυξη/εκπαίδευση ατόμων που θα διαθέτουν τα στοιχεία αυτά.  
β. Η κοινωνία και οικονομία της γνώσης για την ανάπτυξή της εξαρτάται από την παραγωγή 
νέων γνώσεων, τη μετάδοση τους µέσω της εκπαίδευσης, καθώς και τη διάδοσή τους µε τη 
βοήθεια των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών132. Οι νέες τεχνολογίες 
δημιουργούν ανάγκες για άτομα με ειδικές δεξιότητες και προσόντα. Στο εκπαιδευτικό 
σύστημα απόκειται να δημιουργήσει τα άτομα αυτά. Παράλληλα οι νέες τεχνολογίες 
προσφέρουν νέα εργαλεία στην διδασκαλία. Δημιουργείται δηλαδή μία κυκλοτερής σχέση 
μεταξύ τεχνολογίας και διδασκαλίας133. 
γ. Εξαιτίας των δημοσιονομικών περιορισμών και των πιέσεων για περιορισμένη αύξηση της 
κρατικής δαπάνης για την εκπαίδευση, καθώς και του αυξημένου ανταγωνισμού στην παροχή 
υπηρεσιών εκπαίδευσης, ασκούνται πιέσεις για την ενσωμάτωση στην εκπαίδευση πρακτικών 
που έχουν εφαρμοστεί  στο πεδίο της οικονομίας. 
δ. Ασκούνται πιέσεις ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
προετοιμασία των νέων για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας134. Σήμερα πλέον, έχει 
κάνει την εμφάνισή της η λεγόμενη γενιά Υ (generation Y), η γενιά των εφήβων και προ-
εφήβων που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1982 και 2000. Προς την γενιά Υ, προς αυτούς «τους 
                                                                                                                                            
130 Kok, W., Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment, Report from the 
High Level Group, November 2004. 
131 Γιαννίτσης, Τάσος, Η Ελλάδα και το Μέλλον. Πραγματισμός και Ψευδαισθήσεις, Πόλις, Αθήνα 2005, 
σ. 321.   
132 Βλ. το πολύ ενδιαφέρον Κεφάλαιο «Η Εκπαίδευση ως μορφή κοινωνικής επένδυσης υποδομής» 
στο: Freeman, Chris - Soete, Luc, Εργασία για όλους ή μαζική ανεργία; Ο ρόλος της πληροφορικής στην 
τεχνολογική αλλαγή στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Θεμέλιο, Αθήνα 2000 [Printer Publishers, London 
1994]. 
133 Ακόμα λοιπόν και εάν δεν αποδεχθούμε τους αφορισμούς του Thomas Friedman (The World is 
Flat. A brief History of Twenty-First Century, Farrer-Straus and Giroux, New York 2005) ότι ο κόσμος 
μας έχει γίνει επίπεδος, ότι σ΄ αυτόν τον κόσμο το μόνο σύνορο είναι η ανθρώπινη φαντασία και ότι 
τεράστιες δυνατότητες διανοίγονται για την εφευρετικότητα αρκεί τα άτομα να αποκτήσουν τις 
αναγκαίες –τεχνολογικές ιδίως- γνώσεις και δεξιότητες, δεν παύει να έχουμε μπροστά μας έναν ευρύ 
ορίζοντα δράσης, για τον οποίο θα πρέπει να μεριμνούμε να είναι ικανοποιητικά ευρύς για όσο γίνεται 
περισσότερους.   
134 Στην Θεματική Μελέτη Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Τελική Έκθεση (Δεκέμβριος  2005) που 
εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας από ερευνητικούς και ιδιωτικούς 
φορείς (Ε.Ε.Ο. - GROUP A.E., E.K.K.E., E-2000), σημειώνεται χαρακτηριστικά:  “Συμπερασματικά 
θα µπορούσαµε να πούμε ότι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας είναι ότι 
συγκλίνει ως προς τα πρότυπα εκπαιδευτικού επιπέδου της Ευρώπης, και ταυτόχρονα δηµιουργεί 
«στρατό» ανέργων υψηλού µορφωτικού επιπέδου. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι θέµα 
πολιτικών σύνδεσης της εκπαίδευσης µε τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει 
ιδιαίτερη ευελιξία του εκπαιδευτικού συστήµατος τόσο από την πλευρά των υποδοµών όσο και από 
την πλευρά της διαρκούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών.”  
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υπερ-συνδεδεμένους» νέους (και λιγότερο, δυστυχώς, νέες135) που έχουν ενσωματώσει την 
τεχνολογία στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή136, εκτός από τη γνώση, υποβάλλονται 
ως πρόσθετες αξίες-απαιτήσεις, η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία, η συναίνεση, η 
συνεργατικότητα, η δημιουργικότητα και η καινοτομική σκέψη137.  
ε. Τέλος, στην εκπαίδευση ασκούνται πιέσεις εξαιτίας και άλλων παραγόντων που αφορούν 
στο κοινωνικό πεδίο, όπως π.χ. η μαζική είσοδος μεταναστών, η ανάγκη ενσωμάτωσης 
ατόμων με ειδικές ικανότητες, τα εντεινόμενα προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας του 
κοινωνικού αποκλεισμού και των συνεπειών του για τις οικογένειες (π.χ. ανεργία, φτώχεια). 
Αυτά συνεπάγονται έναν μαθητικό πληθυσμό που είναι περισσότερο ανομοιογενής. 
 Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, «ο δάσκαλος χρειάζεται  να «εκτίθεται» σε νέες 
ιδέες»138. Πράγματι, «ο δάσκαλος δεν παραδίδει μόνο μαθήματα, αλλά γαλουχεί και 
μορφώνει πολίτες οι οποίοι έχουν κρίσιμη σημασία για την πολιτική και κοινωνική 
ζωή μιας κοινωνίας». Ο ρόλος του γίνεται πολυδιάστατος139. Επιφορτίζεται να 
καθοδηγήσει τους μαθητές του, ώστε:   

• να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες   

• να λειτουργούν μέσα σε έναν αυξανόμενα διεπιστημονικό κόσμο 

• να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της «δημιουργικής εποχής»140. Ειδικότερα στην 
περίπτωση αυτή, η κοινωνική και οικονομική καινοτομία φαίνεται να συνδέεται με τρεις 
κυρίως συνιστώσες, τα λεγόμενα 3Τ (Talent–Technology-Tolerance) και πιο συγκεκριμένα 
με στοιχεία όπως δημιουργικότητα, ταλέντο, καινοτομικότητα, ανεκτική συμπεριφορά 
απέναντι σε μειονότητες, καλλιέργεια σύγχρονων αξιών που αφορούν -ενδεικτικώς- στην 
οικογένεια, τη θρησκεία, την εξουσία και τέλος, η απονομή αξίας σε ζητήματα που αφορούν 
–πάλι ενδεικτικώς- στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον, την 
επιστήμη και την τεχνολογία.  

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι εξελίξεις που προκάλεσαν οι εκπαιδευτικές πολιτικές 
που εφαρμόστηκαν (με κορυφαία την μαζική είσοδο στα πανεπιστήμια), οι προσδοκίες των 
ίδιων των δασκάλων, καθώς και κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν 
συγκεκριμένες προσδοκίες από τους δασκάλους, έχουν οδηγήσει σε ένα διεθνές, αυξανόμενο 
ενδιαφέρον για το ρόλο των δασκάλων141. Πράγματι, εντείνεται ο προβληματισμός για την 
προτεραιότητα που πρέπει να αποδίδεται στην εκπαίδευση των δασκάλων ώστε να στερεωθεί 
η διασύνδεση μεταξύ διδασκαλίας και ποιότητας των εισαγομένων στην ανώτατη 
εκπαίδευση, εντείνεται η έρευνα και διαχέονται τα αποτελέσματα της σε ότι αφορά στην 
ικανή εκπαίδευση δασκάλων, εδραιώνεται η αντίληψη ότι ένα «υψηλής ποιότητας διδακτικό 
δυναμικό» είναι απολύτως αναγκαίο ώστε να λειτουργήσει ως «καταλύτης αλλαγών»142.  

                                                 
135 Opie, C. (1998), “Gender issues in information technology”, in: Clark, A. - Mill, E. (eds.), Gender 
in Secondary Education – Balancing the Books, London: Rutledge, p.80-95 & Cassell, J. - Jenkins, H. 
(1998), From Barbie to Mortal Κombat – Gender and Computer Games, Cambridge: MIT Press. 
136 Τσακαρέστου, Μπέττυ, “«Γενιά Υ», εθισμένη στην καινοτομία. Η πρωτοπορία και η νεανική 
πρωτοβουλία”, Βήμα Ιδεών 1 (4 Μαΐου 2007).  
137 McCrindle 2006, 'New Generations at work: Attracting, Recruiting, Retraining & Training 
Generation Y',  McCrindle Research, στο http://www.mccrindle.com.au 
138 Demo, Pedro, The Teacher and His/Her Right to Study, in: Shigunov, Neto Alexandre - Maciel, 
Lizete Shizue B. (orgs.), Reflexões Sobre A Formação de Professores, Campinas, São Paulo: Papirus 
Editora, 2002.  
Reviewed by Ana Cruz St. Louis Community College-Meramec, USA 
(http://edrev.asu.edu/reviews/rev224.htm) 
139 European Commission Study Group on Education, Accomplishing Europe through Education and 
Training, Brussels, 1997, p. 131 και UNESCO, Learning: The Treasure Within, Paris, 1996.  
140 Florida, Ρ. - Tinagli, Ι., Europe in the Creative Age, DEMOS - CARNEGIE MELLON, February 
2004. 
141 Coolahan, John, “Teacher Education and the Teaching Career in an Era of Lifelong Learning”, 
OECD EDUCATION WORKING PAPERS No2 (2002).  
142 Fullan M. Change Forces : Probing the Depths of Educational Reform, New York : Falmer, 1993. 
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Δυστυχώς, παρότι η εκπαίδευση έχει τεθεί ανάμεσα στις υψηλές προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής, στην χώρα μας  οι συζητήσεις αυτές 
φθάνουν καθυστερημένα. Και χρειαζόμαστε διαρκείς προτροπές για να συλλάβουμε και να 
οδεύσουμε προς τα αυτονόητα. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόσφατη Έκθεσή της 
(του Μαρτίου 2007), αφού αξιολόγησε το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της 
χώρας μας και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, προτρέπει την Ελλάδα να προβεί σε 
αναδιάρθρωση των δημοσίων δαπανών της κατά τρόπο ώστε να ενισχυθούν δύο κυρίως 
τομείς: η Εκπαίδευση και η Υγεία. Η προτεραιότητα που υποδεικνύει για την Εκπαίδευση, 
εξηγείται μέσα στην ίδια την Έκθεση. Πρόκειται, όπως συμβαίνει σταθερά τα τελευταία 
χρόνια, για την προσδοκία ότι διαμέσου της Εκπαίδευσης θα περιοριστεί η ανεργία και θα 
ενδυναμωθούν οι απασχολήσιμοι. Η Έκθεση σημειώνει ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στην 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, όλων των ειδών και των βαθμίδων (υποχρεωτική, 
ανώτερη, ανώτατη, κατάρτιση, δια βίου μάθηση).    
 

ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   
Κατά τα 20 περίπου χρόνια που λειτουργούν στην Ελλάδα τα Παιδαγωγικά Τμήματα, 
διήλθαν, θα μπορούσαμε να πούμε, 3 στάδια.  

Το πρώτο στάδιο ήταν το στάδιο της αμφισβήτησης. Επειδή οι παλαιές Παιδαγωγικές 
Ακαδημίες αναβαθμίστηκαν σε πανεπιστημιακά Τμήματα, δημιουργήθηκε μία συνθήκη δύο 
ταυτοτήτων. Τα νέα Τμήματα έπρεπε να πείσουν για την αξία και την προσφορά των 
Παιδαγωγικών Ακαδημιών και ταυτοχρόνως να ενσωματωθούν στο διαμορφωμένο 
πανεπιστημιακό περιβάλλον. Οι καθηγητές που τα στελέχωσαν, θεωρήθηκαν ότι είναι φορείς 
αυτής της δίσημης κατάστασης και έτσι αντιμετωπίστηκαν από την προ-διαμορφωμένη 
πανεπιστημιακή κοινότητα με μεγάλη επιφυλακτικότητα.  

Δεύτερο στάδιο: μετά από μία περίπου δεκαετία λειτουργίας, τα Παιδαγωγικά 
Τμήματα κατάφεραν να ισχυροποιήσουν την θέση τους στον πανεπιστημιακό χάρτη. Με 
αργά βήματα, άρχισαν να πείθουν για την ικανότητά τους να ακολουθήσουν τον γενικό 
πανεπιστημιακό ρυθμό. Μπολιάστηκαν με νέο διδακτικό αίμα, με καθηγητές δηλαδή που δεν 
έφεραν ως προσημείωση της επιστημονικής τους ικανότητας την προηγούμενη θητεία τους 
στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και τους διοικητικούς θεσμούς της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Βέβαια, παραλλήλως με την ανάδυση της εικόνας αυτής, δεν έπαψε από 
μερικές πλευρές, να διαγράφεται και μία άλλη, αντίθετη. Η εικόνα αυτή παρουσίαζε τα 
Παιδαγωγικά Τμήματα εξακολουθητικά ελλειμματικά, και η αιτιολόγηση αυτής της άποψης 
ήταν ότι ιδρύθηκαν στρεβλά και ότι δεν έπαψαν να αποτελούν μία στρέβλωση του 
πανεπιστημιακού συστήματος, καθώς η λειτουργία τους βασίστηκε σε μία αναπαραγωγή των 
αρχικών στρεβλώσεων (αναπαραγωγή της μετριότητας στην ποιότητα των διδασκόντων, 
αναπαραγωγή της ερευνητικής αναποτελεσματικότητας κλπ.)143.  

Τρίτο στάδιο: Η μαζικοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στην Ελλάδα 
εντονότατα από το 1982 και κατόπιν) και οι διεθνείς αλλαγές στους προσανατολισμούς και 
τους στόχους του πανεπιστημιακού θεσμού, άλλαξαν τα δεδομένα για τα Παιδαγωγικά 
Τμήματα. Από Τμήματα υποδοχής μέτριων φοιτητών έγιναν Τμήματα αιχμής, διότι εδώ και 
μία 5ετία προσφέρουν βέβαιη επαγγελματική εξασφάλιση στους πτυχιούχους τους. 
Παράλληλα, επειδή η διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έφθασε στα ποσοτικά της 
όρια, προέκυψε ένα σημαντικό πρόβλημα ως προς την απορρόφηση των ικανών νέων 
επιστημόνων, τους οποίους είχε ήδη αρχίσει να παράγει το διευρυμένο πανεπιστημιακό 

                                                 
143 Καίρια είναι η κριτική που ασκεί η Θ.Ανθογαλίδου στην εμμονή των Παιδαγωγικών Τμημάτων, 
κατά την περίοδο αυτή (αλλά και εξακολουθητικά έως σήμερα), να καταρτίζουν έναν μοναδικό τύπο 
δασκάλου «τον πολυσθενή δάσκαλο, ένα πολύμορφο Πρωτέα της επιστήμης». Όπως σημειώνει «ο 
πολυσθενής δάσκαλος είναι σήμερα ανεπαρκής […] οι καλύτεροι δάσκαλοι έχουν με άλλες σπουδές ή 
από μεράκι εξειδικευθεί σε ένα τομέα». Στο: Ανθογαλίδου, Θεοπούλα, «Από τον πολυμορφικό στο 
συλλογικό δάσκαλο του κυβερνοχώρου», Virtual School - The sciences of Education Online, τ. 2, τχ. 
2-3.  
[http://www.auth.gr/virtualschool/2.2-3/Praxis/AnthogalidouEducationInNewAge.html].   
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σύστημα. Έτσι, ο υψηλότερος ανταγωνισμός για την κατάκτηση διδακτικών θέσεων στα 
ελληνικά πανεπιστήμια, οδήγησε σε ενίσχυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων με νέους 
διδάσκοντες οι οποίοι και καλές σπουδές είχαν και καλό ερευνητικό έργο, αλλά κυρίως, 
ακολουθούνταν από την θετική γνώμη των καθοδηγητικών ερευνητικών φορέων (που 
άλλωστε τους είχαν παραγάγει).  

Το τρίτο στάδιο που μόλις περιγράψαμε φθάνει στο τέλος του. Διανοίγεται μπροστά 
μας ένα τέταρτο στάδιο, το οποίο θα φέρει τα Παιδαγωγικά Τμήματα πολύ πιο κοντά στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα και τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα 
κοινωνικής και ανθρωπιστικής κατεύθυνσης. Εντελώς επιγραμματικά: καλή ποιότητα 
διδακτικού προσωπικού, παραγωγή μέτριου ερευνητικού έργου (εξαιτίας των δυσκολιών 
διεξαγωγής της έρευνας υπό τις δυσμενείς ελληνικές συνθήκες), άντληση φοιτητικού 
δυναμικού και πάλι από χαμηλότερα επίπεδα (εξαιτίας της συμπλήρωσης των κενών θέσεων 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την διαφαινόμενη εγκατάλειψη της «άδολης» επιθυμίας 
να γίνει κάποιος δάσκαλος). Αυτή η εξέλιξη θα δημιουργήσει ισχυρούς τριγμούς στο status 
των Παιδαγωγικών Τμημάτων, τα οποία πριν προλάβουν να απολαύσουν το σύντομο 
διάστημα της αναβάθμισής τους θα βρεθούν μπροστά σε νέους κινδύνους.    
 
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓIA ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στα ΠΤΔΕ  
Μεθοδολογικά ζητήματα   
Βασικό, ειδοποιό γνώρισμα της επιστημονικής εξειδίκευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης του εκπαιδευτικού, αποτελεί η διασύνδεση «θεωρητικής εξοικείωσης – πρακτικής 
εφαρμογής». Δηλαδή, η συνεχής ανατροφοδότηση του θεωρητικού στοχασμού από την 
εμπειρία. Ο εκπαιδευτικός, από τον ίδιο του το ρόλο, καλείται: αφενός, να συμβάλει στην 
κοινωνικοποίηση των μαθητών και στον κριτικό ενστερνισμό αξιών και προτύπων, στην 
εσωτερίκευση κοινωνικών σημασιών και στη συγκρότηση ταυτότητας ˙ αφετέρου, να 
λειτουργήσει ως δίαυλος για τη λεγόμενη «διδακτική μετατόπιση» των διδασκόμενων στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση γνωστικών αντικειμένων, των «σχολικών επιστημών».  

Ο όρος διδακτική μετατόπιση, ο οποίος εισήχθη στο σχετικό επιστημονικό λεξιλόγιο 
στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και προέρχεται από τον μαθηματικό Yves Chevallard, 
παραπέμπει στην υπό όρους συμβατότητα και στη μεταγραψιμότητα της επιστημονικής 
γνώσης σε σχολική γνώση και χρησιμοποιείται για να δηλώσει συνδυαστικά τα εξής:  
α) την εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τον προβληματισμό αναφορικά με τη φύση, τις 
κοινωνικές λειτουργίες, την ιστορική πλαισίωση και τους τρόπους πρόσκτησης της 
επιστημονικής γνώσης,  
β) την στέρεα κατοχή του γνωστικού περιεχομένου ενός διδακτικού αντικειμένου, και   
γ) την γνώση και τη δυνατότητα εφαρμογής των απαραίτητων και κατάλληλων σε κάθε 
ιδιαίτερη περίσταση και σχολικό περιβάλλον παιδαγωγικών και διδακτικών χειρισμών για 
τον μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης σε σχολική, όπως επίσης την ικανότητα 
οργάνωσης, προγραμματισμού και αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας.  
Ως απαραίτητη προϋπόθεση κάθε διδακτικής μετατόπισης θεωρείται η δυνατότητα του 
εκπαιδευτικού να παρατηρεί, να αξιολογεί και να στοχάζεται τις συνάφειες που δημιουργούν 
τα γνωστικά του εγχειρήματα σε σχέση αφενός με τις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιεί 
και αφετέρου με τα παρατηρούμενα από τον ίδιο αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας. 
Η δυνατότητα αυτή προσδιορίζει τη μεταγνωστική διάσταση της διδακτικής μετατόπισης, 
χωρίς την οποία κάθε διδακτική εφαρμογή παραμένει έωλη, τυχαία ή εμπειριστική. 

Οι προτεραιότητες που θέτει και τα καινοτομικά στοιχεία που εμπεριέχει το 
προτεινόμενο Π.Π.Α  
Με γνώμονα το προαναφερθέν θεωρητικό πλαίσιο, πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι η 
πρακτική άσκηση των φοιτητών δεν μπορεί να έχει περιορισμένο και περιχαρακωμένο 
φάσμα εφαρμογής, να αφορά δηλαδή μόνο την επιστημονική και παιδαγωγική 
κατάρτιση και τις διδακτικές εφαρμογές στα βασικά γνωστικά αντικείμενα των 
Μαθηματικών, της Φυσικής, της Γλώσσας και της Ιστορίας. Παρά την κομβική σημασία των 
παραπάνω μαθημάτων, δεν είναι δυνατόν να μη λαμβάνεται υπόψη πλέον στην εποχή της 
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«κοινωνίας της μάθησης» και της επαναστατικής μεταβολής που προκαλούν οι νέες 
τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, η αναγκαιότητα της πολύπλευρης, ολιστικής, 
διαθεματικής και κριτικής προσέγγισης της γνώσης.  

Επομένως, μία εξέχουσα ανάγκη, είναι η επαφή του μελλοντικού δασκάλου/ας με 
τους χώρους παραγωγής της γνώσης και γενικότερα της πολιτιστικής (γιατί όχι και 
οικονομικής και κοινωνικής ;) δημιουργίας. Μέσα από αυτήν την επαφή, θα καταστούν 
ικανοί να κατανοούν την «εν τω γεννάσθαι» μετατροπή/νομιμοποίηση  της παραγόμενης 
γνώσης σε αντικείμενο, είτε τη διάχυση της γνώσης αυτής στα ήδη διαμορφωμένα γνωστικά 
αντικείμενα. Και περαιτέρω θα καταστούν ικανοί να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο 
(προκειμένου οι γνωστικές εξελίξεις να αποτυπωθούν στον εκπαιδευτικό χάρτη) 
μεταβάλλονται οι κοινωνικές σταθερές, αναπτύσσεται η κοινωνικο-πολιτική δυναμική, 
χαράσσονται εκπαιδευτικές πολιτικές και ανασχηματίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν 
πρόκειται για γνώση δευτερεύουσα, αλλά για γνώση καταστατική, επειδή ο σύγχρονος 
δάσκαλος είναι ένας επιστήμονας που εργάζεται μεν στην πρώτη  εκπαιδευτική βαθμίδα, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει λιγότερη επαφή με την επιστήμη και την γνώση από τους 
διδάσκοντες στα υπερκείμενα εκπαιδευτικά επίπεδα. Ούτε ότι περιμένει να ολοκληρωθεί ο 
κύκλος της επιστημονικής συζήτησης στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, για να ανοίξει ο 
κύκλος της συζήτησης στην οποία θα πάρει μέρος και ο ίδιος. Αντιθέτως, τώρα περισσότερο 
από ποτέ, καλείται να παίρνει θέση στις επιστημονικές εξελίξεις, καθώς αυτές επηρεάζουν 
ολοένα και περισσότερο το έργο του. Οι εξελίξεις στην βιοτεχνολογία που ήδη επηρεάζουν 
τον σύγχρονο άνθρωπο, θα δημιουργήσουν σε παραλληλία με τον post-human και ένα post-
child, που θα έχει νέες δυνατότητες μάθησης. Οι διαδικασίες αυτές, σίγουρα θα αποτελέσουν 
κεντρικά στοιχεία των εκπαιδευτικών πολιτικών που θα εκπονηθούν στο άμεσο μέλλον. Και 
ο «νέος» δάσκαλος δεν είναι αποκλειστικώς υπο-κείμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά 
και διαμορφωτής της, υπό τις πολλαπλές κοινωνικο-επαγγελματικές του δραστηριοποιήσεις.     

Άλλωστε, στο σχολείο του μέλλοντος, ο δάσκαλος θα καλείται να διδάσκει ολοένα και 
περισσότερο μαθήματα που θα εντάσσουν γρηγορότερα το παιδί στην κοινωνία, με 
αυξημένα μάλιστα τα κριτικά του αντανακλαστικά. Τα μαθήματα αυτά, θα 
τροφοδοτούνται από όλο το φάσμα της επιστημονικής γνώσης˙ και η διαμόρφωση 
αντίληψης για τις διαδικασίες παραγωγής της γνώσης, αποτελεί καταστατική ανάγκη για 
κάθε περαιτέρω προβληματισμό πάνω στα σχετικά ζητήματα. Επομένως, η όλη 
διαδικασία των «διδακτικών μετατοπίσεων», απαιτεί άτομα έτοιμα να εκπληρώνουν 
ταυτοχρόνως και αενάως τους δύο παράλληλους ρόλους: του ιμάντα μεταφοράς 
γνώσεων και του συνειδητού παραγωγού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.        

 
Το στοιχεία αυτά καθιστούν απαραίτητη την επιλεκτική, αλλά ταυτόχρονα και 

δυναμική, ενσωμάτωση ερευνητικών πεδίων, εννοιολογικών εργαλείων και μεθόδων, που 
προέρχονται και από άλλες επιστήμες, οι οποίες εκβάλλουν στο ευρύ πεδίο του παιδαγωγικού 
προβληματισμού, στην προσέγγιση των βασικών σχολικών επιστημών. Το διαθεματικό 
πλαίσιο οργάνωσης αποτελεί το αναγκαίο επιστημολογικό υπόβαθρο, αλλά και την 
απαραίτητη θεσμική υποδομή για τη λειτουργική ένταξη μιας τέτοιας πολυεπίπεδης λογικής 
στις διεργασίες υλοποίησης ενός σύγχρονου προγράμματος πρακτικής άσκησης φοιτητών 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το διαθεματικό πλαίσιο προσπέλασης της 
γνώσης ανταποκρίνεται στην ίδια τη δομική λογική της σύστασης των γνωστικών 
αντικειμένων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, που έχει θεμελιωθεί 
στην ιδέα της διεπιστημονικότητας και της δημιουργίας συναφειών μεταξύ των διαφόρων 
επιστημονικών πειθαρχιών που ο προβληματισμός τους εκβάλλει στην επιτέλεση της 
μαθησιακής και ευρύτερα κοινωνικοποιητικής διαδικασίας. Υπό την έννοια αυτή, το φάσμα 
της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του ΠΤΔΕ πρέπει να διευρυνθεί και να εμπλουτισθεί 
με διδακτικές εφαρμογές που θα έχουν ως αφετηρία και άλλα υποχρεωτικά μαθήματα του 
προγράμματος σπουδών του ΠΤΔΕ, όπως η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, η Φιλοσοφία 
της Παιδείας, η Κοινωνική και Παιδαγωγική Έρευνα, η Πληροφορική και οι νέες 
τεχνολογίες, η Φιλοσοφία του Πολιτισμού, η Λαογραφία, η Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, η 
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Κλινική Ψυχολογία, η Παιδική Λογοτεχνία, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Θεωρίες Μάθησης, κλπ. 

Αλλά και εκτός του πλαισίου της διαθεματικής οργάνωσης των πρακτικών 
ασκήσεων, που μπορεί να αποτελέσει ένα δεύτερο και ευρύτερο ομόκεντρο κύκλο 
παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης στις ίδιες τις σχολικές μονάδες (σε σχέση πάντοτε 
με τον πρώτο κύκλο των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών που αφορά τα τέσσερα βασικά 
μαθήματα της Γλώσσας, της Ιστορίας, των Μαθηματικών και της Φυσικής), μπορεί να 
ληφθεί πρόνοια για την οργάνωση πρακτικών ασκήσεων στενότερου ορίζοντα που δεν θα 
αποβλέπουν στη δημιουργία δεξιοτήτων ολιστικής προσπέλασης της γνώσης, αλλά στην 
εμβάθυνση στις τεχνικές της επιστημονικής έρευνας. Ένας τέτοιος τρίτος κύκλος 
εναλλακτικής και φυγόκεντρης πρακτικής κατάρτισης χωρίς να θέτει την παιδαγωγική 
διάσταση της πρακτικής άσκησης σε δεύτερη μοίρα, δεν θα διεξάγεται αποκλειστικώς στις 
σχολικές μονάδες και δεν θα αφορά μόνον στη δημιουργία διδακτικών δεξιοτήτων στους 
φοιτητές. Θα πραγματοποιείται σε ερευνητικά ινστιτούτα, ιστορικά αρχεία, βιβλιοθήκες, 
επιστημονικούς φορείς, πολιτιστικούς οργανισμούς και θα επιτρέπει στους φοιτητές του 
ΠΤΔΕ να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τα ειδικότερα επιστημονικά τους 
ενδιαφέροντα. Θα τους ανοίγει ταυτοχρόνως επαγγελματικούς δρόμους, συναρτημένους 
με τις νέες, πολυεπίπεδες μορφές που αναμένεται να λάβει η διδασκαλία και γενικότερα 
οι εξωσχολικές παιδαγωγικές δράσεις στα αμέσως προσεχή χρόνια, καθώς η μαθησιακή 
διαδικασία θα διεξάγεται όχι αποκλειστικώς στις σχολικές μονάδες, αλλά και σε άλλους 
κοινωνικούς τόπους.        
 
 
Χαρακτηριστικά και πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης της επίδοσης 

(performance-based assessment) με τη κατασκευή μιας ρούμπρικας (rubric) 
σχεδιασμένης για να εκτιμήσει το βαθμό συνεργατικότητας των μαθητών στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
 

Πανταζής Γ., Εκπαιδευτικός, Ερευνητής 
 
Περίληψη  
Η εισήγησή μου αυτή αποσκοπεί στο να προσεγγίσει και να προτείνει εναλλακτικές πρακτικές 
αξιολόγησης σχεδιασμένες από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες βασίζονται  στους εξής 
τέσσερεις άξονες: 1) προσδιορισμός και οργάνωση των μαθησιακών σκοπών και αντικειμενικών 
στόχων 2) αναγνώριση και επιλογή κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης της επίδοσης (performance-
based assessment) των μαθητών 3) κατασκευή και εφαρμογή ρουμπρικών (rubrics) οι οποίες 
συστηματοποιούν και οργανώνουν τη διαδικασία αξιολόγησης 4) συγκέντρωση των δεδομένων της 
αξιολόγησης, ερμηνεία και αξιοποίησή τους με σκοπό τον εμπλουτισμό/αναθεώρηση της διδακτικής 
διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο είδος αξιολόγησης,  την 
αξιολόγηση επίδοσης η οποία δεν ελέγχει μόνο το τελικό προϊόν της μάθησης των μαθητών, αλλά τη 
συνεχή διαδικασία απόκτησης, εφαρμογής και εκδήλωσης  γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Το 
κύριο πλεονέχτημα της αξιολόγησης επίδοσης είναι ό,τι συνυπάρχει στη διδακτική διαδικασία και 
ανατροφοδοτεί συνέχεια τον/την εκπαιδευτικό, κατευθύνοντας τη διδασκαλία του/της σύμφωνα με την 
λειτουργική εφαρμογή της γνώσης. Με αυτό το τρόπο η αξιολόγηση προσανατολίζει τη 
διδακτική/μαθησιακή διαδικασία και ελέγχει την εκπλήρωση των προκαθοριζόμενων αντικειμενικών 
στόχων, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται και υλοποιείται πάνω σε αυτούς τους ίδιους μαθησιακούς 
στόχους. Το κύριο μειονέχτημα της είναι ο βαθμός αξιοπιστίας (reliability) της ο οποίος επηρεάζεται 
από τον υποκειμενισμό που διακρίνει, μέχρι ενός ορισμένου σημείου, τον εκπαιδευτικό που διδάσκει 
στη τάξη. Όταν ο εκπαιδευτικός παρατηρεί τους μαθητές του για να διαπιστώσει την ικανότητα 
εφαρμογής των αποκτηθέντων γνώσεων, ή την ικανότητα τους να αιτιολογούν και να 
επιχειρηματολογούν, οι εκτιμήσεις του/της  επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες, όπως οι 
προσδοκίες που έχει ήδη καλλιεργήσει για τους μαθητές του. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους 
μπορούμε να βελτιώσουμε την αξιοπιστία της αξιολόγησης-επίδοσης είναι η κατασκευή ρουμπρικών. 
Με τις ρούμπρικες συστηματοποιούμε και οργανώνουμε την αξιολογική διαδικασία στη τάξη 
μειώνοντας το υποκειμενισμό του αξιολογητή και επικεντρώνοντας τις παρατηρήσεις μας στους 
συγκεκριμένους στόχους που έχουμε ήδη προκαθορίσει. Θα παρουσιάσω ένα παράδειγμα κατασκευής 
ρούμπρικας βασισμένο στο σκοπό και τους διδακτικούς στόχους και θα εκτιμήσω τα μετρήσιμα 
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αποτελέσματα της αξιολόγησης επίδοσης που δόθηκε στην έκτη τάξη ενός δημοτικού σχολείου της 
ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται με την εφαρμογή της 
περιγραφικής στατιστικής (descriptive statistics) και πιο συγκεκριμένα με την εφαρμογή της 
διερευνητικής ανάλυσης δεδομένων (Exploratory Data Analysis). Στη συνέχεια τα αποτελέσματα 
ερμηνεύτηκαν και συγκεκριμένες παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν οι οποίες παρουσιάζονται  στο τέλος της 
εισήγησης. Σκοπός της εισήγησής μου είναι να παρουσιάσω τα χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα της αξιολόγησης επίδοσης και παράλληλα να περιγράψω τη κατασκευή μιας 
ρούμπρικας βασισμένης σε συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό ο 
εκπαιδευτικός να γνωρίσει το συγκεκριμένο τύπο αξιολόγησης και να το συμπεριλάβει στις ήδη 
υπάρχουσες πρακτικές που εφαρμόζει. 
 
Εισήγηση 
Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία με απότερο σκοπό τη μάθηση 
γνωστικών αντικειμένων, συμπεριφορών, στάσεων και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων. 
Βασιζόμενοι σε αυτή την παραδοχή, σκοπός των εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα της 
εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, είναι να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τους 
μαθητές τους στην κατάκτηση και τον εμπλουτισμό της μάθησης (γνωστικής, 
συναισθηματικής και ψυχοκινητικής). Σκοπός αυτής της εισήγησης είναι να περιγράψει και 
να αναλύσει τα βασικά στάδια εφαρμογής της αξιολόγησης της επίδοσης (performance-based 
assessment) των μαθητών, να παραθέσει τις πιθανές δυσκολίες εφαρμογής της και να 
παρουσιάσει τις φάσεις κατασκευής μιας ρούμπρικας. 

Ένα καθοριστικό μέσο για την απόκτηση και επεξεργασία σημαντικών πληροφοριών 
αναφορικά με τη συνεχή ή μη μαθησιακή πρόοδο των μαθητών είναι και η διαδικασία της 
αξιολόγησης. Η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να αποτελεί το τελευταίο στάδιο της 
διδακτικής μας πρακτικής (τελική αξιολόγηση), αλλά θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος των διδακτικών μας προσεγγίσεων με σκοπό να τις τροποποιήσουμε ή να τις 
ενισχύσουμε (διαμορφωτική αξιολόγηση). Η αξιολόγηση δεν αποτελεί από μόνη της 
καταληκτικό σημείο. Είναι το μέσο που θα μας οδηγήσει στην αναθεώρηση και 
αναπροσαρμογή των διδακτικών μας στόχων και τεχνικών (Airasian, 1997). 
Η διαμορφωτική αξιολόγηση αποβλέπει στη βελτίωση της καθοδήγησης προς τους μαθητές, 
ικανοποιεί τις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού (εξατομικευμένη διδασκαλία), εμπλουτίζει 
τη μάθηση και ελέγχει το βαθμό επίτευξης των στόχων όπως αυτοί καθορίζονται από τα 
αναλυτικά προγράμματα σπουδών.  

Καθώς η μαθησιακή διαδικασία είναι μια περίπλοκη διαδικασία και οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι είναι ποικιλόμορφοι, ένας συνδυασμός από μεθόδους αξιολόγησης απαιτείται για να 
συγκεντρώσουμε αντικειμενικές, έγκυρες  και αξιόπιστες πληροφορίες αναφορικά με την 
πρόοδο των μαθητών μας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να 
ικανοποιήσουμε αποτελεσματικά τις μαθησιακές και κοινωνικές ανάγκες των μαθητών 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή τους (Wiggins, 1989).  

Κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής αξιολόγησης, όπου επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε 
το βαθμό κατανόησης πρότερων γνωστικών αντικειμένων των μαθητών μας, οι τεχνικές μας 
(υποβολή ερωτήσεων, τεστς πολλαπλών επιλογών) κυρίως αποσκοπούν στον έλεγχο της 
ικανότητας ανάκλησης πληροφοριών. Ο περιορισμένος χρόνος της διδασκαλίας και οι 
συνήθεις μέθοδοι αξιολόγησης μας περιορίζουν να διαπιστώσουμε την ικανότητα εφαρμογής 
των αποκτηθέντων γνώσεων των μαθητών μας σε καθημερινές καταστάσεις. Για παράδειγμα, 
η ικανότητα ενός μαθητή να αναπαράγει δομημένο, περιεκτικό και κριτικό γραπτό λόγο είναι 
αδύνατο να διαπιστωθεί μέσα από μια διαδικασία αξιολογητική στην οποία κυρίαρχα μέσα 
αποτελούν τα τεστς ανάκλησης πληροφοριών (πολλαπλών επιλογών). 
Για αυτό το συγκεκριμένο λόγο αναπτύχθηκαν και υποστηρίχθηκαν από μια μεγάλη μερίδα 
της εκπαιδευτικής κοινότητας οι μέθοδοι αξιολόγησης που εκτιμούν την ικανότητα για 
πρακτική εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων και εμπειριών (performance-based 
assessments). Αν προσπαθούσαμε να προσδιορίσουμε τους γενικούς στόχους που επιχειρεί να 
επιτύχει η συγκεκριμένη τεχνική αξιολόγησης, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τρεις: 
1. Συγκέντρωση πληροφοριών για τον εξατομικευμένο  τρόπο κατανόησης του/της 
μαθητή/τριας. 
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2. Συγκέντρωση πληροφοριών για το βαθμό εφαρμογής των αποκτηθέντων γνώσεων 
από τους μαθητές μας. 
3. Δυνατότητα ελέγχου του βαθμού αποτελεσματικότητας των διδακτικών μας τεχνικών 
μέσα από μια διαδικασία ενσωμάτωσης της αξιολόγησης στη διδακτική μας μεθοδολογία. 
O Hibbard και άλλοι (1996) αναφέρουν ότι το είδος αυτό της αξιολόγησης αντιπροσωπεύει 
ένα σύνολο στρατηγικών για τον έλεγχο της αποτελεσματικής εφαρμογής της γνώσης, των 
δεξιοτήτων και των καθημερινών μαθησιακών τεχνικών των μαθητών μέσα από τη 
διεξαγωγή δραστηριοτήτων που είναι κατάλληλα σχεδιασμένες για να ενισχύουν την ενεργό 
συμμετοχή τους.  

Αν και η αξιολόγηση της εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων αναγνωρίστηκε ως ένα 
σημαντικό είδος αξιολόγησης, παρ΄όλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι εφαρμόστηκε από 
ένα μεγάλο μέρος εκπαιδευτικών. Η διαπίστωση αυτή είναι αναμενόμενη μια και όπως 
συμβαίνει και με το σύνολο των καινοτόμων εφαρμογών προσεγγίστηκε  από τους 
εκπαιδευτικούς με έναν δικαιολογημένο σκεπτικισμό. Στην επισκόπηση της ξένης 
βιβλιογραφίας αναφέρονται προσπάθειες επεξήγησης της διστακτικότητας των 
εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν την προαναφερόμενη μέθοδο αξιολόγησης (Wiggins, 1998). 
Αξίζει να σημειωθεί πως αν και οι σχετικές έρευνες διεξήχθησαν σε σχολεία των Η.Π.Α τα 
αποτελέσματα αναφορικά με τις στάσεις και τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών 
παρουσιάζουν στο μεγαλύτερο μέρος τους κοινά σημεία. 
Δύο είναι οι κατηγορίες στις οποίες μπορούμε να εντάξουμε τη γενικότερη απροθυμία των 
εκπαιδευτικών να συμπεριλάβουν ενεργά τη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης στις 
διδακτικές τους τεχνικές: 
1. Οι δάσκαλοι αισθάνονται στο μεγαλύτερο μέρος τους ότι δε γνωρίζουν όλες τις 
λεπτομέρειες  της τεχνικής για να μπορέσουν εφαρμόσουν με επιτυχία την αξιολόγηση της 
επίδοσης των μαθητών τους (Airasian,1991). 
2. Όταν προσπάθησαν να την εφαρμόσουν, είτε συνάντησαν δυσκολίες σε κάποια φάση 
της, είτε τα αποτελέσματα τα οποία συγκέντρωσαν ήταν ανολοκλήρωτα και κατά συνέπεια 
μη αξιοποιήσιμα (Stiggins, 1994). 

Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε ότι οι ανωτέρω δυσκολίες μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με δύο κυρίως τρόπους: α) με τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων που 
θα έχουν ως κύριο θέμα τους την εφαρμογή αποτελεσματικής αξιολόγησης και β) με την 
ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να την εφαρμόσουν. 
Ο Stiggins (1994) μας πληροφορεί ό,τι για να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά μια διαδικασία 
αξιολόγησης το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να καθορίσουμε είναι ο ειδικός σκοπός για τον 
οποίο διενεργούμε την αξιολόγηση. Μερικές από τις ερωτήσεις που μπορούμε να θέσουμε 
στους εαυτούς μας πριν την αξιολόγηση είναι οι εξής:  
• Ποιες γνώσεις, έννοιες, ή δεξιότητες θέλω να διαπιστώσω αν θα κατακτηθούν από 
τους μαθητές μου;  
• Τι ακριβώς οι μαθητές μου πρέπει να γνωρίζουν πριν την έναρξη της 
διδακτικής/μαθησιακής διαδικασίας ; 
• Ποιο είναι το γενικό γνωστικό επίπεδο το οποίο αναμένεται να 
κατακτηθεί/εμπλουτιστεί από τους μαθητές μου;  
• Ποιο είναι το επίπεδο της γνώσης και των δεξιοτήτων τα οποία αξιολογούνται; Για 
παράδειγμα, είναι η κριτική ικανότητα, η ανάκληση πληροφοριών, ή η διαδικαστική 
δεξιότητα; 
 
Αξιολόγηση επίδοσης 
Η αξιολόγηση επίδοσης δεν προσδιορίζεται από μία συγκεκριμένη τεχνική αξιολόγησης αλλά 
από μια σειρά προσεγγίσεων οι οποίες έχουν ως κύριο σκοπό να αξιολογήσουν αντικειμενικά 
την επίδοση των μαθητών και παράλληλα να βελτιώσουν τη διδακτική μας διαδικασία. Αυτές 
οι διαφορετικές, αλλά αλληλοσυμπληρούμενες, προσεγγίσεις  συνήθως αναφέρονται  στη 
βιβλιογραφία ως:  
• Εναλλακτική αξιολόγηση: Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται εννοιολογικά για να 
υποδηλώσει τη λειτουργική του διαφοροποίησή του από τις παραδοσιακές μορφές 
αξιολόγησης οι οποίες και περιελάμβαναν κυρίως τα γνωστά ως αντικειμενικά τεστς 
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(objective tests). Τα τεστς αυτά ήταν κυρίως: α) δύο επιλογών (Σωστό/Λάθος), β) πολλαπλών 
επιλογών ή γ) περιορισμένων απαντήσεων (μιας ή δύο λέξεων). Δοκίμια, εκθέσεις, 
προφορικές ερωτήσεις και η αυτοαξιολόγηση των μαθητών περιλαμβάνονται σε αυτή τη 
κατηγορία. 
• Αυθεντική αξιολόγηση:  Το είδος αυτό της αξιολόγησης σχεδιάστηκε για να 
αξιολογήσει την επίδοση των μαθητών μέσα από διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και 
ανάθεσης  δραστηριοτήτων. Σκοπός τους είναι να δραστηριοποιήσουν τους μαθητές και να 
τους φέρουν σε επαφή με καταστάσεις που θα αντιμετώπιζαν στην καθημερινή τους ζωή. 
Συστηματικές παρατηρήσεις για το πως εργάζονται και συνεργάζονται οι μαθητές και οι 
φάκελοι των μαθητών (portfolios) περιλαμβάνονται σε αυτό το είδος της αξιολόγησης. 
• Αξιολόγηση επίδοσης: Είναι το είδος της αξιολόγησης που ελέγχει την ικανότητα των 
μαθητών να χρησιμοποιούν διάφορα μέσα (υπολογιστές, μικροσκόπια, όργανα φυσικής, 
φωτογραφικές μηχανές), να δημιουργούν, να παράγουν ή να εκτελούν μια δραστηριότητα η 
οποία και διεξάγεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και με προκαθορισμένα κριτήρια. 
Έργα ζωγραφικής, χειροτεχνίας, κατασκευές, παρουσιάσεις, χρήση μουσικών οργάνων, 
έρευνες, projects, αθλητικές επιδείξεις και εκθέσεις περιλαμβάνονται στις αξιολογικές 
δραστηριότητες οι οποίες και μπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη κατηγορία (Brualdi, 1999). 
Ανεξάρτητα από τον όρο τον οποίο χρησιμοποιούμε,  το είδος αυτό της αξιολόγησης 
αποσκοπεί  στο διαρκή έλεγχο της κατάκτησης αντικειμενικών και εφαρμόσιμων 
μαθησιακών προϊόντων και όχι στην αναγνώριση του βαθμού ανάκλησης  γνώσεων που 
επιτυγχάνεται μέσα από μια διαδικασία επιλογής  των σωστών απαντήσεων (Kane and 
Mitchell, 1996). Έμφαση δηλαδή δίνεται στην καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής 
σκέψης και συνειδητά αποφεύγεται η στείρα συσσώρευση γνώσεων που πιθανόν να 
αποδεσμεύονται από τη καθημερινή μας ζωή. 
Στον προσανατολισμό προς την ανάπτυξη της τεχνικής αυτής συντέλεσε και το 
κονστρουκτιβιστικό γνωστικό μοντέλο το οποίο και βοήθησε στην αναθεώρηση της 
διδακτικής/μαθησιακής διαδικασίας. Το μοντέλο αυτό, αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο τρόπο 
με τον οποίο ο κάθε μαθητής δομεί τη γνώση, κατευθύνθηκε περισσότερο προς την 
εξατομικευμένη διδασκαλία. Μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες ο 
μαθητής μαθαίνει στην ουσία πως να μαθαίνει. Αντίστοιχα και οι τεχνικές αξιολόγησης 
βασισμένες σε αυτό το μοντέλο θα πρέπει να εξελιχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
συγκεντρώνουν αξιόπιστες  πληροφορίες για: 
1. τη διαδικασία μάθησης των μαθητών  
2. τις πρότερες γνώσεις τους 
3. τη δυνατότητα εφαρμογής των αποκτηθέντων γνώσεων στη καθημερινή ζωή 
Συμπληρωματικά, οι υποστηρικτές της αξιολόγησης επίδοσης  επισημαίνουν ότι η 
χρησιμοποίηση αυτών των τεχνικών ενισχύουν την παρόρμηση των μαθητών και επίσης 
εμπλουτίζουν τη μαθησιακή διαδικασία. Ιδιαίτερα,  η διαδικασία αξιολόγησης κοινών 
δραστηριοτήτων τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε σε περισσότερες από μία διδακτικές 
ενότητες και σχετίζονται με καθημερινές καταστάσεις οδηγεί στην ενεργό συμμετοχή των 
παιδιών.  Καθοριστικό ρόλο παίζει η σύνδεση των δραστηριοτήτων με τα προσωπικά 
βιώματα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών για να μεγιστοποιηθεί η δημιουργική τους 
ενασχόληση με αυτές. 
Στις παραπάνω επισημάνσεις θα πρέπει να προσθέσουμε και τις σύχρονες απαιτήσεις του 
σύγχρονου επαγγελματικού χώρου για την απόκτηση λειτουργικών προσόντων που 
εκτείνονται πέρα από την απλή συσσώρευση γνώσεων στην αποτελεσματική εφαρμογή των 
εξειδικευμένων γνώσεων και των αντίστοιχων δεξιοτήτων. Η παραδοχή αυτή αναμφίβολα 
βρίσκει εφαρμογή και ευνοεί την ενσωμάτωση τεχνικών αξιολόγησης επίδοσης. 
Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει και μπορεί να εξελιχθεί σε μια διαδικασία συνεχούς 
επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές και στον εκπαιδευτικό. Η πρακτική αυτή θα αποτελεί 
το υπόβαθρο και θα υποστηρίζει συνεχώς τη διδασκαλία έχοντας ως γενικό της σκοπό τη 
διαρκής βελτίωση της μάθησης. Η φράση η οποία χαρακτηρίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
της αξιολόγησης στη διδακτική διαδικασία είναι: «Αξιολογούμε για να βελτιώνουμε τη 
διδακτική/μαθησιακή διαδικασία και δεν διδάσκουμε απλά για να αξιολογούμε». 
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Ρούμπρικες 
Οι ρούμπρικες είναι κλίμακες βαθμολόγησης οι οποίες σχεδιάζονται και αναπροσαρμόζονται 
σύμφωνα με τους διδακτικούς στόχους και επιτρέπουν την εξαγωγή αντικειμενικών, 
αξιόπιστων και άμεσων συμπερασμάτων αναφορικά με την επίδοση και τις δεξιότητες των 
μαθητών (Arter, 2000).  Οι κλίμακες αυτές έχουν μία καθορισμένη δομή με τα διάφορα 
επίπεδα επίδοσης να τοποθετούνται στην πρώτη σειρά και τα κριτήρια επίδοσης στην 
αριστερή στήλη. Στα υπόλοιπα μέρη (κελιά) εισάγουμε αναλυτικά τα δευτερεύοντα κριτήρια 
και ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησής τους από τους μαθητές προσδίδουμε και ένα 
συγκεκριμένο βαθμό.  

Οι ρούμπρικες αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία αξιολόγησης και 
ανατροφοδότησης τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να αξιολογήσουν μια ποικιλία προφορικών και γραπτών 
δραστηριοτήτων και εργασιών. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ό,τι το είδος αυτό της 
αυθεντικής αξιολόγησης αποδεικνύεται αποτελεσματικό στο βαθμό που η υιοθέτηση του ή η 
κατασκευή του χαρακτηρίζεται  αξιόπιστη, δηλαδή, να είναι σε θέση να μετράει τις 
μεταβλητές που αρχικά σκόπευε να μετρήσει.  
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατασκευή τους αποσκοπεί στο να απαντήσει ικανοποιητικά  
σε συνήθεις ερωτήσεις που σχετίζονται με τα αποτελέσματα της διδακτικής διαδικασίας 
όπως:  
1. Ποια είναι τα μετρήσιμα στοιχεία τα οποία αποτελούν και καθορίζουν την 
κατάκτηση της προσφερόμενης γνώσης από τους μαθητές;   
2. Ποια είναι τα διακριτά επίπεδα που προσδιορίζουν τη λειτουργική απόκτηση ή την 
αδυναμία απόκτησης προσφερόμενων προϊόντων μάθησης και αντίστοιχων δεξιοτήτων; 
3. Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν όλο το φάσμα της επίδοσης των μαθητών της 
τάξης με την ολοκλήρωση της διδακτικής διαδικασίας; 
4. Πώς επιτυγχάνεται η αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και η αναγκαία εγκυρότητα στις 
τεχνικές αξιολόγησης  επίδοσης;  
5. Πώς μεταφράζεται και αναλύεται η βαθμολογία (ποσοτική/ποιοτική) που έχουμε 
καταγράψει  για να αξιολογήσουμε τη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία; 
6. Πώς περιγράφουμε και διακρίνουμε τα διάφορα επίπεδα επίδοσης των μαθητών  έτσι 
ώστε να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε τον έλεγχο της διδακτικής μας προσέγγισης;  
 
Βασικό χαρακτηριστικό του είδους αυτού της αξιολόγησης είναι η συστηματική και 
λεπτομερής καταγραφή της επίδοσης του μαθητή (εργασίες, παρουσιάσεις, συμπεριφορά, 
προσαρμοστικότητα, επίλυση προβλημάτων, φάκελοι μαθητή, projects) μέσα από τη 
χρησιμοποίηση συγκεκριμένων, προεπιλεγομένων κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι 
προσαρμοσμένα στη μαθησιακή διαδικασία και έχουν καθολική εφαρμογή στους μαθητές της 
τάξης της οποίας εφαρμόζεται η αξιολόγηση. Επίσης επιτρέπει και ενθαρρύνει τους μαθητές 
να γνωρίζουν τις διαβαθμίσεις της επίδοσής τους καθώς και πως μπορούν να τη βελτιώσουν. 
 
Τα βασικά μέρη τα οποία αποτελούν μια ρούμπρικα είναι τέσσερα: 
 
1. Η κλίμακα η οποία περιλαμβάνει τους βαθμούς που αναλογούν για την αξιολόγηση 
μιας δραστηριότητας, συνήθως από το ένα μέχρι το τέσσερα. 
2. Η περιγραφή των επιπέδων της επίδοσης που περιλαμβάνει παραδείγματα της 
αναμενόμενης επίδοσης και που διακριτά χαρακτηρίζει το κάθε επίπεδο. 
3. Τα κριτήρια που περιγράφουν τις παραμέτρους τις οποίες οι επιδόσεις θα πρέπει να 
ικανοποιούν για να θεωρούνται επιτυχείς. 
4. Αναμενόμενες γενικές επιδιώξεις οι οποίες και καθορίζουν συγκεκριμένα το βαθμό 
ικανοποίησης των κριτηρίων. 
 
 
Παράδειγμα κατασκευής ρούμπρικας 
Ειδικός διδακτικός στόχος: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας συλλογικής 
δραστηριότητας από τους μαθητές. 
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Κλίμακα: Από το 1 μέχρι το 4 (Μεγαλύτεροι βαθμοί αντιστοιχούν σε αποτελεσματικότερη 
επίδοση). 
Κριτήρια: Παράδειγμα: “Εκτίμηση της ικανότητας των μαθητών να ανακοινώνουν τα 
αποτελέσματα μιας ομαδικής εργασίας με συνοπτικό και συστηματικό τρόπο σε καθορισμένο 
χρονικό διάστημα”. 
Γενική επιδίωξη: Για το αναφερθέν κριτήριο: ‘με συνοπτικό και συστηματικό τρόπο’ 
μπορούμε να πούμε ότι: Να μπορούν να περιγράψουν με ευκρίνεια και περιεκτικότητα τη 
διαδικασία συγκέντρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων (επιδιώξεις, συγκέντρωση 
στοιχείων, επεξεργασία, δυσκολίες, αντιμετώπιση δυσκολιών, συμπεράσματα). 
 
Τύποι ρουμπρικών 
Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούμε να κατατάξουμε τις ρούμπρικες είναι τέσσερεις:            
1.         Ολιστικές:  εμπεριέχουν ένα και μόνο βαθμό βασισμένο στη γενικότερη εντύπωση 
της επίδοσης του μαθητή σε μια μαθησιακή δραστηριότητα. 
1. Αναλυτικές: παρέχουν λεπτομερή ανατροφοδότηση σε όλες τις παραμέτρους της 
επίδοσης που κρίνεται απαραίτητο να αξιολογηθούν. 
2. Γενικών στόχων: οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε περισσότερες από μία 
διδακτικές και θεματικές ενότητες. 
3. Ειδικών στόχων: οι οποίες συντάσσονται για να εκτιμήσουν το βαθμό απόκτησης 
συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων και δεξιοτήτων από τους μαθητές (Arter, 2000). 
 
Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επιλογή ενός τύπου ρούμπρικας είναι ο χρόνος που 
έχουμε στη διάθεσή μας τόσο για να τη συντάξουμε όσο και για να την εφαρμόσουμε καθώς 
και το είδος και η δυσκολία των προσφερομένων γνωστικών αντικειμένων και δεξιοτήτων. 
 
Ανεξάρτητα όμως από το είδος και την έκταση της ρούμπρικας υπάρχουν κάποιες γενικές 
αρχές τις οποίες και θα πρέπει να γνωρίζουμε και να εφαρμόζουμε: 
 
1. Όταν αναφερόμαστε περιγραφικά στα κριτήρια/ενδείξεις της επιτυχούς επιτέλεσης 
των δραστηριοτήτων θα πρέπει να είμαστε διεξοδικά λεπτομερείς και τα κριτήρια στα οποία 
αναφερόμαστε θα πρέπει να γίνονται απολύτως κατανοητά από τους μαθητές. Για 
παράδειγμα, όταν αναφερόμαστε στην αναζήτηση και καταγραφή των κύριων σημείων μέσα 
σε ένα κείμενο θα πρέπει να: α) αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά των σημείων, β) τους 
λόγους για τους οποίους μερικά σημεία μπορούν να χαρακτηριστούν ως κύρια, γ) σε ποια 
μέρη του κειμένου συνήθως μπορούμε να τα αναζητήσουμε, δ) πόσα σημεία μπορούμε να 
καταγράψουμε ώστε ο αριθμός τους να θεωρείται ικανοποιητικός, ε) πώς θα μπορούσαμε να 
τα κατατάξουμε (κριτήριο σπουδαιότητας, συχνότητα εμφάνισης, από την αρχή προς το 
τέλος). 
2. Τα διαφορετικά επίπεδα της επίδοσης που θα αξιολογηθεί θα πρέπει να είναι 
διακριτά ώστε να διευκολύνεται η γρήγορη αναγνώριση και καταγραφή τους καθώς και να 
αποφεύγονται πιθανές παρερμηνείες. Ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να 
διαφοροποιήσουμε τα επίπεδα αυτά, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους (ας υποθέσουμε πέντε) 
είναι να προσδιορίσουμε τρεις δομικές κατηγορίες (κατώτερο, μεσαίο, ανώτερο) και στη 
συνέχεια να ενσωματώσουμε σε αυτές συμπληρωματικές διαβαθμίσεις. Οι διαφορές ανάμεσα 
στις διαβαθμίσεις θα πρέπει επίσης να είναι εύκολα κατανοητές. 
3. Τα κριτήρια και οι ενδείξειες που καθορίζουν το κάθε επίπεδο αξιολόγησης επίδοσης 
θα πρέπει να είναι ισάριθμα, αυτούσια και λεπτομερή και να αποφεύγονται οι μη αναγκαίες 
συγκρίσεις. Στόχος αυτού του είδους της αξιολόγησης είναι να προσφέρει αξιόπιστα και 
αντικειμενικά στοιχεία για την απόδοση του μαθητή, ενώ παράλληλα να δίνει τη δυνατότητα 
στους μαθητές να διαπιστώσουν το επίπεδο προόδου στο οποίο βρίσκονται, τους λόγους για 
τους οποίους βρίσκονται στο συγκεκριμένο επίπεδο και τι απαιτείται για να προχωρήσουν 
στο αμέσως ανώτερο επίπεδο (με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν ανώτερα επίπεδα). 
4. Μπορούμε να παροτρύνουμε τους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία 
κατασκευής μιας ρούμπρικας προτείνοντας επίπεδα προόδου και συμπληρωματικά 
αξιολογητικά κριτήρια βασιζόμενα στην ατομική τους πρόοδο και σε ενδεχόμενες δυσκολίες 
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που πιθανόν να αντιμετωπίσουν. Επίσης, μπορούν να εμπλουτίσουν υφιστάμενες ρούμπρικες 
ή να μεταλλάξουν ομαδικές ρούμπρικες σε ατομικές αναγνωρίζοντας τις ατομικές τους 
διαφορές και βελτιώνοντας τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης. 
 
 
Κατασκευή ρούμπρικας 
Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση/ανάλυση μιας συγκεκριμένης ρούμπρικας 
που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει το βαθμό συνεργατικότητας των μαθητών μιας τάξης 
δημοτικού σχολείου της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η κατασκευή της συγκεκριμένης 
ρούμπρικας έγινε στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2006 και σχεδιάστηκε με σκοπό να 
διαγνώσει  τη συνεργατική συμπεριφορά των μαθητών και να αξιολογήσει την επιτυχία ενός 
προγράμματος ενίσχυσής της.  

Αναγνωρίστηκαν τρεις κατηγορίες κριτηρίων που πιστεύουμε ότι καθορίζουν, μέχρι 
ενός βαθμού, τη συνεργατική συμπεριφορά των μαθητών και κάθε κατηγορία αποτελείται 
από δύο ή τρεις υπο-κατηγορίες. Τέσσερα επίπεδα/διαβαθμίσεις χρησιμοποιήθηκαν, ενώ 
ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε για την ακριβή οριοθέτηση των επιπέδων. Το πρόγραμμα 
ενίσχυσης της συνεργατικότητας εφαρμόστηκε, χωρίς διακοπές, για έξι εβδομάδες και στο 
τέλος κάθε εβδομάδας διεξάγονταν οι ατομικές αξιολογήσεις. Σε περιπτώσεις που κάποιος 
μαθητής απουσίαζε από την προγραμματισμένη αξιολόγηση, αυτή διεξάγονταν την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μαθητές που δε συμμετείχαν σε πάνω από δύο αξιολογήσεις 
αποκλείονταν από τη συνέχεια της αξιολογητικής διαδικασίας-συνέχιζαν όμως να 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
 
Πίνακας 1. Κατασκευή ρούμπρικας για την αξιολόγηση της συνεργατικότητας των 
μαθητών της Στ’ τάξης. 
Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:  _________________________  
Μάθημα:  _________________________  
  

Κριτήρια Αρχικό  
1 

Αναπτυσσόμενο 
2 

Σταθεροποιημένο 
3 

Υποδειγματικό 
4 

Α) Συνεισφορά 
στην ομάδα.         

�  Εγκαιρότητα. Δεν ολοκληρώνει 
τις εργασίες του.

Ολοκληρώνει τις 
εργασίες του 
αλλά με 
καθυστέρηση. 

Συνήθως 
ολοκληρώνει τις 
εργασίες του 
έγκαιρα. 

Ολοκληρώνει 
όλες τις 
εργασίες του 
έγκαιρα. 

�  Συλλογή 
ερευνητικών 
στοιχείων.  

Δε συγκεντρώνει 
πληροφορίες. 

Συγκεντρώνει 
με- ρικές 
πληροφορίες. 

Συγκεντρώνει 
μικρό αριθμό 
σχετικών 
πληροφοριών. 

Συγκεντρώνει 
μεγάλο αριθμό 
σχετικών 
πληροφοριών. 

�  Ανταλλαγή 
πληροφοριών. 

Κρατάει τις 
πληροφορίες για 
τον εαυτό του 
και δεν τις 
μοιράζεται με τα 
υπόλοιπα μέλη. 

Μοιράζεται 
μερικές μόνο 
πληροφορίες με 
τα υπόλοιπα 
μέλη. 

Μοιράζεται 
σημαντικές μόνο 
πληροφορίες με τα 
υπόλοιπα μέλη. 

Μοιράζεται 
όλες τις 
πληροφορίες με 
τα υπόλοιπα 
μέλη. 

Β) Συνεργασία 
μέσα στην ομάδα.         

�  Συνεργασία με 
τα υπόλοιπα μέλη 
της ομάδας. 

Δε συνεργάζεται 
με τα υπόλοιπα 
μέλη. 

Σπάνια 
συνεργάζεται με 
τα υπόλοιπα 
μέλη. 

Συνήθως 
συνεργάζεται με τα 
υπόλοιπα μέλη. 

Πάντα 
συνεργάζεται με 
τα υπόλοιπα 
μέλη. 
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�  Διαλεκτική και 
διαλογική 
δεξιότητα. 

Πάντα μιλάει και 
ποτέ δεν αφήνει 
τα άλλα μέλη να 
μιλήσουν.  

Συνήθως μιλάει 
τον περισσότερο 
χρόνο και σπάνια 
αφήνει τα άλλα 
μέλη να 
μιλήσουν.  

Μερικές φορές 
μιλάει αρκετά, 
αλλά έχει 
αναπτυγμένη τη 
δεξιότητα 
ακρόασης. 

Είναι στον ίδιο 
βαθμό ικανός 
ομιλητής και 
ακροατής. 

�  Διενέργεια 
αντικειμενικών 
εκτιμήσεων. 

Θέλει να 
υπερισχύει πάντα 
η άποψή του/της.

Συχνά συμφωνεί 
με μέλη που 
θεωρεί φίλους 
του και δεν 
εκτιμά τις 
απόψεις όλων 
των μελών. 

Συνήθως εκτιμά 
όλες τις απόψεις. 

Λαμβάνει 
υπόψη του και 
επεξεργάζεται 
όλες τις 
απόψεις.   

Γ) Υποχρεώσεις 
προς τα υπόλοιπα 
μέλη της ομάδας. 

        

�  Εκτέλεση 
καθηκόντων.  

Δεν εκτελεί 
καθήκοντα.  

Εκτελεί μόνο τα 
καθήκοντα που 
θέλει. 

Εκτελεί σχεδόν όλα 
τα καθήκοντά 
του/της. 

Εκτελεί όλα τα 
καθήκοντά 
του/της. 

�  Ανάληψη 
υποχρεώσεων και 
πρωτοβουλιών. 

Πάντα βασίζεται 
στα άλλα μέλη 
να κάνουν τις 
εργασίες. 

Σπάνια εκτελεί 
τις εργασίες και 
χρειάζεται 
συνεχή 
υπενθύμιση.  

Συνήθως εκτελεί 
τις εργασίες και 
σπάνια χρειάζεται 
υπενθύμιση.  

Πάντα εκτελεί 
τις εργασίες και 
δε χρειάζεται 
υπενθύμιση.  

 
 
Το πρόγραμμα ενίσχυσης της μαθητικής συνεργατικότητας περιελάμβανε τρεις 
δραστηριότητες:  
1. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες πέντε ατόμων. Σε κάθε μέλος ανατίθεται η μελέτη 
και η επακόλουθη διδασκαλία μιας μικρής ενότητας. Μαθητές που τους έχει δοθεί το ίδιο 
υλικό συγκεντρώνονται και ανταλλάσσουν ιδέες και τεχνικές παρουσίασης. Στη συνέχεια 
διδάσκουν εμπλουτισμένο το υλικό στην ομάδα τους. 
2. Ο/Η εκπαιδευτικός κάνει μια τρίλεπτη παύση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
του/της δίνοντας τη δυνατότητα στις ομάδες να συζητήσουν, να εμβαθύνουν και να 
προβληματιστούν αναφορικά με το προσφερόμενο υλικό της διδασκαλίας.  
3. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες τεσσάρων ατόμων και σε κάθε μέλος αντιστοιχεί 
ένας αριθμός (από το ένα μέχρι το τέσσερα). Ερωτήσεις απευθύνονται σε όλες τις ομάδες των 
οποίων τα μέλη επεξεργάζονται πιθανές απαντήσεις. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός 
απευθύνεται στα μέλη των ομάδων που αντιστοιχεί ο αριθμός τρία (για παράδειγμα) για να 
επιχειρήσουν να απαντήσουν την ερώτηση.  
 
Πίνακας 2. Διάγραμμα διασποράς (τρισδιάστατο) στο οποίο φαίνεται η εξέλιξη του 
δευτέρου κριτηρίου (level) της συνεργατικότητας των μαθητών σε χρονικό διάστημα έξι 
εβδομάδων. 
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3.52.6

1

WEEK

2

3

3.02.4

4

5

6

2.52.2

7

GRADELEVEL
2.02.0 1.51.8 1.01.6

 
 
Με τη χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης ρούμπρικας κατορθώσαμε να παρακολουθήσουμε 
την εξέλιξη της εφαρμογής του προγράμματος ενίσχυσης της συνεργατικότητας των μαθητών 
σε χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων. Για λόγους συντομίας παραθέτουμε ενδεικτικά ένα 
διάγραμμα διασποράς (Πίνακας 2) στον οποίο διαπιστώνουμε τη βελτίωση του μέσου όρου 
της συνεργατικότητας των 21 μαθητών της Στ’ τάξης στο δεύτερο από τα τρία κριτήρια 
συνεργατικότητας. Η εξελικτική πορεία, αν και αργή, παρουσιάζει ανοδικές τάσεις και στην 
έκτη εβδομάδα φτάνει στο επίπεδο τρία (Σταθεροποιημένο).  

Αν και τα αποτελέσματα της μελέτης περίπτωσης που παραθέτουμε δεν προτείνονται 
προς γενίκευση, λόγω των μεθοδολογικών περιορισμών της ερευνητικής μεθόδου (μελέτη 
περίπτωσης), μπορούμε να διαπιστώσουμε ό,τι η χρησιμοποίηση μιας ρούμπρικας μπορεί να 
μας δώσει αξιόπιστες ποσοτικές πληροφορίες και να προχωρήσουμε στους αναγκαίους 
συσχετισμούς για τις μεταβλητές που επιθυμούμε να μετρήσουμε/αξιολογήσουμε. 
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Ο ρόλος των συναισθημάτων στο στοχασμό και στη σύγχρονη εκπαίδευση 
 

Καναβούρας Αντ., Υποψ. Διδάκτ. Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Ιωαννίνων 
 
Περίληψη 
Η συνεισφορά των συναισθημάτων στη σύγχρονη εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί εδώ και πολλές 
δεκαετίες, η επιστημονική τους μελέτη και η αξιοποίησή τους, όμως, συντελείται στις μέρες μας. Αυτό 
λοιπόν, που αρχικά έπρεπε να αλλάξει ήταν η έως τότε εικόνα, που είχαν τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας για τα συναισθήματα. Ο ρόλος των συναισθημάτων και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση 
του στοχασμού στη σχολική τάξη εστιάστηκε, ως εκ τούτου, στην ανάπτυξη διαφόρων 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, όπως η επικέντρωση της προσοχής των παιδιών σε ό,τι θεωρούν 
σημαντικό, στο πλαίσιο αναφοράς, στην ενσωμάτωση των συναισθημάτων στην εν γένει συμπεριφορά 
τους και σε συγκεκριμένους τρόπους αντίδρασης του ανθρώπινου οργανισμού. Τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά καταδεικνύουν ολοφάνερα ότι η συνεισφορά των συναισθημάτων στο στοχασμό είναι 
συμμετρική και πλήρης. Τα συναισθήματα, άλλωστε, παρέχουν το πλαίσιο αναφοράς σε όλες μας τις 
αντιδράσεις. Αυτά είναι που μας βοηθούν να επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε ό,τι πραγματικά 
θεωρούμε αξιοσημείωτο. Κατά συνέπεια, τα συναισθήματα αποτελούν πηγές των πιο χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων των μαθητών, καθώς αυξάνουν την αντίληψή τους, τη συναίσθησή τους για τον 
εξωτερικό τους κόσμο, επαναπροσδιορίζοντας τις πεποιθήσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Υπό τις 
συνθήκες αυτές, το συναισθηματικό πλαίσιο συμπεριφοράς, που αρχίζει σταδιακά να διαμορφώνεται 
στη σχολική τάξη, είναι δυνατόν να επηρεάσει όχι μόνο τις αξιακές κρίσεις των παιδιών αλλά και τις 
κρίσεις ταξινόμησης των ίδιων τους των συναισθημάτων. Το ερώτημα που τίθεται, ύστερα από όλες 
αυτές τις διαπιστώσεις, είναι εάν μπορούμε να έχουμε μια εκπαίδευση, που να λαμβάνει υπόψη τα 
συναισθήματα. Η δυνατότητα διδασκαλίας των συναισθημάτων στα παιδιά ξεκινά από τα πρώιμα 
στάδια ανάπτυξής τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ένα set ανταμοιβών και ποινών τίθεται 
σε εφαρμογή, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι το παιδί έχει εκείνο το είδος της συναισθηματικής 
ζωής, που είναι ανάλογο με την κουλτούρα ή το πολιτιστικό υπόβαθρο της οικογένειάς του. Μια 
σχολική τάξη, επομένως, που επικεντρώνει την προσοχή της στην ηθική εκπαίδευση των μαθητών της, 
έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει και να ελέγξει τη συναισθηματική τους πορεία, την καταλληλότητα ή 
ακαταλληλότητα των αιτιών που προκαλούν τα συναισθήματα, καθώς και τη διαφοροποίηση των 
συναισθημάτων αυτών με το πέρασμα του χρόνου και ανάλογα με τον τρόπο σκέψης των παιδιών στα 
διάφορα στάδια νοητικής και γνωστικής ανάπτυξης. 
 
Εισαγωγή 
Ο ρόλος των συναισθημάτων και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση του στοχασμού στη 
σχολική τάξη εστιάστηκε τις δυο τελευταίες δεκαετίες στην ανάπτυξη διαφόρων 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, όπως η επικέντρωση της προσοχής των παιδιών σε ό,τι 
θεωρούν σημαντικό, στο πλαίσιο αναφοράς, στην ενσωμάτωση των συναισθημάτων στην εν 
γένει συμπεριφορά τους και σε συγκεκριμένους τρόπους  αντίδρασης του ανθρώπινου 
οργανισμού. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καταδεικνύουν ολοφάνερα ότι η συνεισφορά των 
συναισθημάτων στο στοχασμό είναι συμμετρική και πλήρης. Τα συναισθήματα, άλλωστε, 
μας βοηθούν να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ό,τι πραγματικά θεωρούμε 
αξιοσημείωτο. Κατά συνέπεια, τα συναισθήματα αποτελούν πηγές των πιο χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων των μαθητών, καθώς αυξάνουν την αντίληψή τους, τη συναίσθησή τους για τον 
εξωτερικό τους κόσμο, επαναπροσδιορίζοντας τις πεποιθήσεις και τα ενδιαφέροντά τους.      
 
Τα συναισθήματα στην εκπαίδευση και στο στοχασμό  
Μεταξύ των βασικότερων χαρακτηριστικών της αναστοχαστικής εκπαίδευσης είναι και η 
πρόθεσή της να επανεξετάσει το ρόλο των συναισθημάτων. Ωστόσο, ο αντικειμενικός σκοπός 
μιας τέτοιας επανεξέτασης τίθεται αμέσως σε αμφισβήτηση. Μιλούμε, δηλαδή για τα 
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συναισθήματα ως αντικείμενο μελέτης στην εκπαίδευση ή για τα συναισθήματα ως παράγοντα 
διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών διαδικασιών;  
 Οι φιλόσοφοι έχουν εδώ και πολύ καιρό γοητευτεί από τα συναισθήματα ως 
αντικείμενο και έχουν προσφέρει ένα πλήθος περιγραφών και ορισμών γι’ αυτά. Οι 
προδιαθέσεις των ανθρώπων να βιώσουν το ένα ή το άλλο συναίσθημα κάτω από 
συγκεκριμένες ή διαφορετικές κάθε φορά συνθήκες γοήτευσε πριν από αιώνες τον Ντεκάρτ ή 
τον Σπινόζα144. Αρκεί μονάχα να θυμηθούμε τη γεωμετρία των συναισθημάτων του Σπινόζα 
και την ιδιαίτερη προσοχή με την οποία την τελειοποίησε: χαρά, θλίψη, αγάπη, μίσος, 
περιφρόνηση, συμπάθεια, αντιπάθεια, μεταμέλεια, χλευασμός, ελπίδα κ.ο.κ. Για να 
επιχειρήσει κανείς, λοιπόν, να δώσει μια απάντηση αναφορικά με το ρόλο των 
συναισθημάτων στην εκπαίδευση επιβάλλεται προηγουμένως να εξετάσει το επιστημολογικό 
status, που συχνά αποδίδεται στα συναισθήματα145. Τα δυσάρεστα και συγκεχυμένα 
συναισθήματα επηρεάζουν, επί παραδείγματι, το στοχασμό και τον τρόπο σκέψης μας, και 
μάλιστα από τότε που η σαφήνεια και η ευθύτητα αποτέλεσαν τα κριτήρια της αλήθειας, τα 
συναισθήματα συχνά αποτελούν την αιτία σφάλματος ή κακού στον τρόπο που σκεφτόμαστε 
και πράττουμε146.   

Από την άλλη μεριά, ποιος είναι ο ρόλος που έχουν διαδραματίσει τα συναισθήματα 
στην εκπαίδευση; Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, οφείλουμε πρώτα 
να εξετάσουμε εάν επιθυμούμε ή όχι να αποδώσουμε επιστημολογικό κύρος στα 
συναισθήματα147. Η συνεισφορά των συναισθημάτων στην εκπαίδευση αναγνωρίστηκε πριν 
από πολλές δεκαετίες, η επιστημονική τους μελέτη και η αξιοποίησή τους, όμως, συντελείται 
στις μέρες μας. Αυτό, λοιπόν, που αρχικά έπρεπε να αλλάξει, ήταν η έως τώρα εικόνα, που 
είχαν τα μέλη της σχολικής κοινότητας, για τα συναισθήματα. Από τη συγκεχυμένη εικόνα 
που έχουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας για τα συναισθήματα, είναι ανάγκη να 
περάσουμε σε μια σειρά προϋποθέσεων, που θα τα αποσαφηνίζουν και θα τα οργανώνουν148.  
 Πριν περάσουμε, όμως, στο σημαντικό ρόλο των συναισθημάτων στην εκπαίδευση 
οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τη διάκριση μεταξύ συναισθημάτων και αισθημάτων. Τα 
συναισθήματα φαίνεται να εκφράζουν την οικολογική σχέση μεταξύ του οργανισμού και του 
κόσμου149, ενώ τα αισθήματα, εκφράζουν τα γεγονότα, τις καταστάσεις, που λαμβάνουν χώρα 
μέσα στον ίδιο τον οργανισμό (π.χ. ο φόβος για τα ύψη ή η αγωνία που βιώνει κανείς για τη 
δουλειά του VS ο πόνος στο γόνατο ή στον αγκώνα). Επιβάλλεται, όμως, να κατανοήσουμε 
αυτού του είδους τα αισθήματα και τα συναισθήματα, μέσα από μια σειρά φανταστικών 
αναλογιών, μέσα από την αναπαράσταση εικόνων και περιστατικών, που βιωματικά και 
διαισθαντικά, ενσωματώνονται μέσα μας και εκδηλώνονται, τελικά, ως εμπειρίες150. Ο 
Antonio Damasio, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους στοχαστές στις Η.Π.Α., δε 
διστάζει να χρησιμοποιήσει ακόμη και τη φράση «το θέατρο του σώματος»151, προκειμένου 
να χαρακτηρίσει το δραστικό ρόλο των αισθημάτων στην ανθρώπινη ζωή.  
 Αν επανέλθουμε στο ρόλο των συναισθημάτων, δεν πρέπει σίγουρα να 
παραλείψουμε την επίδρασή τους στο στοχασμό και τη σκέψη, αλλά και στον τρόπο που 
αυτά διαμορφώνουν τις αντιδράσεις μας στο διάλογο και στο συλλογισμό. Καταρχήν, τα 
συναισθήματα λειτουργούν γνωστικά, μόνο όταν εμφυτευτούν πεποιθήσεις152. Έτσι, δε μπορεί 
κανείς να νιώσει το συναίσθημα του πραγματικού φόβου, αν προηγουμένως δεν έχει βρεθεί 
μπροστά σε πραγματικό κίνδυνο. Το συναίσθημα, άλλωστε, είναι αυτό που παρέχει το 
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πλαίσιο αναφοράς σε όλες μας τις αντιδράσεις. Όπως, για παράδειγμα, η αγάπη των γονιών, 
που αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο οργανώνει κανείς ένα set αισθημάτων, 
συμπεριφοράς και δράσης153. Επιπλέον, τα συναισθήματα είναι αυτά που μας βοηθούν να 
εστιάσουμε την προσοχή μας σε ότι πραγματικά θεωρούμε αξιοσημείωτο. Για παράδειγμα, τα 
ενδιαφέροντά μας είναι εκείνα που καθορίζουν ό,τι παρατηρούμε. Γι’ αυτό, κάθε συναίσθημα 
απομονώνει ό,τι πραγματικά επιθυμούμε, το κάνει ολοφάνερο και το φέρνει στην επιφάνεια 
των σκέψεων και των πράξεών μας154. Κατά συνέπεια, τα συναισθήματα αποτελούν πηγές 
των πιο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του ανθρώπου, καθώς αυξάνουν την αντίληψή μας, 
τη συναίσθησή μας για τον εξωτερικό κόσμο, επαναπροσδιορίζοντας τις πεποιθήσεις και τα 
ενδιαφέροντά μας. Με άλλα λόγια, παρέχουν κατευθύνσεις και υποδείγματα 
αισθαντικότητας155, προκειμένου να ξεχωρίζουμε τα πράγματα, χωρίς, ωστόσο, να δρουν 
παραμορφωτικά. Απλά αυξάνουν την αντιληπτικότητά μας, μας δίνουν υποδείγματα 
ευαισθησίας.  
 Εντούτοις, ακόμα και απέναντι στην εν γένει συμπεριφορά μας, τα συναισθήματα δεν 
παύουν να έχουν εξέχουσα θέση. Μια αντίδραση ή συμπεριφορά δεν αποτελεί τίποτε άλλο 
παρά μια στάση ευαισθησίας, που παρέχει μια κατεύθυνση, έναν προσανατολισμό στον 
τρόπο αντίληψης της πραγματικότητας, όπως ακριβώς οι προσδοκίες και οι προδιαθέσεις 
μας156. Αν η διάθεσή μας κατευθύνεται προς τη διατύπωση μιας δήλωσης (αληθινής ή όχι), 
είμαστε σε ετοιμότητα να δεχτούμε ή να απορρίψουμε τη δήλωση, να εκφραστούμε, 
επαναδιατυπώνοντας την άποψή μας, να στοχαστούμε και να επιμείνουμε για την ορθότητα ή 
το συλλογισμό που τη στηρίζει⋅ αλλά και να δεχτούμε τα επιχειρήματα των άλλων να την 
απορρίψουν ή να ενισχύσουν την προσωπική τους άποψη157. Αυτού του είδους οι 
αντιδράσεις, περιγράφονται συνήθως ως «προτασιακές στάσεις» (propositional attitudes), π.χ 
Ο Γιάννης ήξερε ότι η μητέρα του ήταν άρρωστη  ή Ο Σπύρος ήλπιζε ότι η απόδοσή του θα είχε 
διάρκεια.  
 Είναι φανερό, ότι η μια «προτασιακή στάση» έχει έναν σημαντικό επιστημικό 
(epistemic) ρόλο, πέρα και πάνω από τον απλό ισχυρισμό ή την άρνηση του προτασιακού 
περιεχομένου που περιέχει, γιατί η δήλωση παρουσιάζεται ως τμήμα μιας συναισθηματικής 
κατάστασης, που χειρίζεται επιδέξια τη γνωστική αξία (knowledge value) όσων 
επιβεβαιώνει158. Στα παραπάνω παραδείγματα, τα ρήματα «ήξερε» και «ήλπιζε» μπορούν να 
εκληφθούν ως συνειδησιακές καταστάσεις, όσων εμπεριέχονται και προσδιορίζονται στη 
δήλωση. Επομένως, οι «προτασιακές στάσεις» παίζουν ένα σύνθετο και σημαντικό ρόλο 
στην επικοινωνία απ’ ότι τα ρήματα νοητικής κατάστασης (mental-state verb), τα οποία δεν 
έχουν προτασιακά περιεχόμενα ως αντικείμενά τους. Τα συναισθήματα βελτιώνουν, δηλ. τις 
αισθητήριες διακρίσεις, που διαμορφώνει η εμπειρία συνειδητοποίησης των καταστάσεων 
αυτών από τον καθένα μας ξεχωριστά159. Ό,τι ακούμε, εξαρτάται από το περιεχόμενο που αυτό 
μεταφέρει. Όσοι νοιάζονται για τα παιδιά τους ακούνε ακόμη και τους πιο οξείς ήχους της 
φωνής τους, όταν αυτά κλαίνε. Όταν, όμως, το παιδί ανακαλύψει την ευαισθησία αυτή των 
γονιών του, κλαίει, παρατηρώντας την ίδια του τη φωνή160. Το χαρακτηριστικό αυτό 
παράδειγμα τονίζει, για ακόμη μια φορά, πως η πίστη ή η πεποίθηση που έχουμε για τον 
εαυτό μας είναι, ουσιαστικά, αυτό που οι άλλοι πιστεύουν για εμάς.  
 
Η συνεισφορά των συναισθημάτων στη σκέψη  
Υπάρχει, ωστόσο, μια παραδειγματική εκδοχή συναισθηματικού στοχασμού ή βιωματικής 
σκέψης; Η συνεισφορά των συναισθημάτων στο στοχασμό ή τη σκέψη εκδηλώνεται με την 
ανάπτυξη διάφορων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, όπως η επικέντρωση της προσοχής μας 
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σε ό,τι θεωρούμε σημαντικό, το πλαίσιο αναφοράς, η εμφύτευση των συναισθημάτων στην εν 
γένει συμπεριφορά μας και η έμφαση σε συγκεκριμένους τρόπους αντίδρασης του 
ανθρώπινου οργανισμού. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καταδεικνύουν ολοφάνερα ότι η 
συνεισφορά των συναισθημάτων στο στοχασμό είναι τυπική, συμμετρική και πλήρης161. Οι 
στοχασμοί μας διαφοροποιούνται, λοιπόν, με πολλούς τρόπους, όχι, όμως, εξαιτίας των 
διαφορετικών στόχων που θέτουν ή εξαιτίας των διαφορετικών σκοπών που καλούνται να 
πραγματοποιήσουν⋅ αλλά εξαιτίας των διαφορών που έχουν στην αρχική τους σύλληψη, δηλ. 
στα τυπικά χαρακτηριστικά τους, στη δομή ή τη συγκρότησή τους162. Ο συναισθηματικός 
στοχασμός είναι ένα είδος στοχασμού και υπό την έννοια αυτή εκφράζει τη βούληση του 
ατόμου να συνδυάζει τις γνωστικές ή συλλογιστικές διαδικασίες με την επιθυμία του να 
αισθάνεται. Αναλογικά. Η βιωματική (emotive) σκέψη είναι ένα είδος σκέψης και η 
φιλόστοργη σκέψη είναι ένα είδος βιωματικής σκέψης, κατά κάποιον τρόπο. Με την έννοια 
αυτή μπορούμε να ισχυριστούμε ότι κάθε φιλόστοργη σκέψη είναι βιωματική σκέψη, όχι 
όμως ότι κάθε βιωματική σκέψη είναι φιλόστοργη σκέψη163. 
 Υπό τις συνθήκες αυτές, φαίνεται πως υπάρχει και μια παράλληλη μορφή 
στοχασμού, ο φιλόστοργος στοχασμός (caring thinking), που αποτελεί μέρος του 
συναισθηματικού στοχασμού164. Μια ακόμη πιο σύνθετη εκδοχή του φιλόστοργου 
στοχασμού είναι πως αποτελεί παραδειγματική μορφή στοχασμού για όλα τα είδη των 
συναισθηματικών στοχασμών. Η αίσθηση αυτή είναι συνεκδοχική, αφού ένα τμήμα μόνο 
επιτρέπεται να εκπροσωπεί το σύνολο. Δε μπορούμε να σκεφτούμε συναισθηματικά για κάτι, 
χωρίς προηγουμένως να το έχουμε επιθυμήσει σφοδρά, ούτε μπορούμε να 
παρακολουθήσουμε κάτι, είτε είναι ωραίο ή άσχημο, χωρίς προηγουμένως να γνωρίζουμε ότι 
έχει μια ιδιαίτερη σημασία για μας165. Με αυτή την έννοια, ο φιλόστοργος στοχασμός είναι 
εμβληματικός ή παραδειγματικός όλων των μορφών συναισθηματικού στοχασμού166.  
 Όπως ακριβώς η λογοτεχνική γραφή αποτελεί σκέψη με τη μορφή γλώσσας και η 
ζωγραφική σκέψη με τη μορφή χρωμάτων, το ίδιο και η φιλόστοργη σκέψη είναι σκέψη με τη 
μορφή αξιών. Και όπως ακριβώς ο ζωγράφος δεν μπορεί να σκεφτεί με τη μορφή χρωμάτων 
αν δεν μπορεί να εκτιμήσει το χρώμα, κατά τον ίδιο τρόπο για να σκεφτεί κανείς με τη μορφή 
αξιών πρέπει πρώτα να μπορεί να εκτιμήσει τι έχει αξία167. Τα συναισθηματικά πλαίσια 
αναφοράς, που αναφέρθηκαν προηγουμένως και με τα οποία μπορούμε να συλλογιστούμε ή 
να σκεφτούμε, είναι δυνατόν να επηρεάσουν όχι μόνο τις αξιολογικές μας κρίσεις αλλά και 
τις κρίσεις ταξινόμησης των ίδιων μας των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα εστιάζουν την 
προσοχή μας και ο τρόπος με τον οποίο ταξινομούμε καθορίζεται άμεσα από τα 
χαρακτηριστικά στα οποία δίνουμε προσοχή168. Έτσι, τα συναισθηματικά μας μοντέλα 
ελέγχουν τις κρίσεις που διατυπώνουμε για τον κόσμο καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
αιτιολογούμε αυτές μας τις κρίσεις. Ακόμα και εκείνο το είδος του στοχασμού, το οποίο 
αποκαλούμε κριτικό στοχασμό, είναι απόλυτα εναρμονισμένο στις συναισθηματικές ανάγκες 
του καθενός μας για σαφήνεια, επιμονή, πληρότητα και ακρίβεια. Για το λόγο αυτό, θα 
πρέπει να αντισταθούμε σθεναρά στην προσέγγιση εκείνη, που εκλαμβάνει τις γνωστικές και 
συναισθηματικές διαδικασίες ως αυτόνομες και ξεχωριστές λειτουργίες, που συνδυάζονται 
μονάχα αντιστικτικά169.  
  
Μπορούμε να διδάξουμε τα συναισθήματα; 
Το ερώτημα που τίθεται, ύστερα από όλες αυτές τις διαπιστώσεις, είναι αν μπορούμε να έχουμε 
μια εκπαίδευση, που να λαμβάνει υπόψη τα συναισθήματα. Οι καταστάσεις στις οποίες 
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μπορούμε να έχουμε συναισθήματα μπορούν να χαρακτηριστούν ως «μη ελκυστικές», 
ιδιαίτερα όταν κάτι συμβαίνει ως αποτέλεσμα του στοχασμού μας⋅ οπότε τα συναισθήματα 
δεν αναγνωρίζονται170. Όταν, όμως, συμβαίνει κάτι ενοχλητικό, σπεύδουμε να αποδώσουμε 
στα συναισθήματα την κατηγορία. Τα συναισθήματα, δηλ. αναγνωρίζονται ως 
αποδιοπομπαίοι τράγοι και δεν αναρωτιόμαστε αν θα έπρεπε να εκλαμβάνονται ως αθώα, 
μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου171.   
 Πριν αποφασίσουμε εάν τα συναισθήματα θα έπρεπε να διδαχτούν στο σχολείο, 
πρέπει να εξετάσουμε εάν τα συναισθήματα μπορούν να διδαχτούν. Μέρος της απάντησής  
μας έγκειται στο πως μεταχειριζόμαστε τα συναισθήματα, στο πως τα αντιμετωπίζουμε. Αν 
θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ότι ξεπερνούν κάθε όριο λογικής, θα τα εκλάβουμε και θα τα 
χρησιμοποιήσουμε ως παράλογα. Αν θέλουμε να τα εκλάβουμε ως λογικά, θα τα 
αξιοποιήσουμε ως τέτοια. Τέλος, αν θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι διδακτά, θα πρέπει 
να τα αποδεχτούμε ως τέτοια172.  
 Πολλοί από εμάς έχουμε μια συγκεχυμένη εικόνα για την εκπαίδευση στα 
συναισθήματα, που εκδηλώνονται στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας. Θεωρούμε ότι δεν 
επιλέγουμε τα συναισθήματά μας: απλά εκδηλώνονται. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Και 
επιπλέον, κάθε σχήμα, που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία των συναισθημάτων είναι τόσο 
δύσκολο στην εφαρμογή του, ώστε να μη μπορούμε με σαφήνεια να δηλώσουμε εξαρχής αν 
αξίζει τον κόπο ή όχι να εφαρμοστεί173. Αλλά αυτή είναι μια πολύ σκληρή εικόνα της 
πραγματικότητας. Για παράδειγμα, κάποιος δε θα επιτρέψει στον εαυτό του να είναι 
ευτυχισμένος, ενώ κάποιος άλλος δε θα του επιτρέψει να είναι δυσαρεστημένος. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, δεν είναι τα ίδια τα συναισθήματα που επηρεάζονται ή χειραγωγούνται, αλλά οι 
αναστολές, οι φραγμοί που τα περιορίζουν. 
 Αυτό που ακόμη πρέπει να μελετηθεί είναι η καταλληλότητα των συναισθημάτων, που 
επιλέγονται σε κάθε περίπτωση174. Υπό μια έννοια, ως ακατάλληλα πρέπει να εκλαμβάνονται 
τα συναισθήματα εκείνα που δεν είναι ενδεδειγμένα για την επιτακτικότητα κάθε περίπτωσης, 
μιας και δε δίνουν απαντήσεις στις εκάστοτε απαιτήσεις ή στις ανάγκες των συμφραζομένων, 
που σχηματίζουν την τελική τους εικόνα. Με άλλα λόγια, τα συναισθήματα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τις ανάγκες του πλαισίου αναφοράς και να απαντούν σε οποιαδήποτε 
σύγχυση προκαλεί η λανθασμένη επιλογή συναισθημάτων ανά περίπτωση175. Κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες, ως ακατάλληλα πρέπει να εκλαμβάνονται όσα συναισθήματα δεν 
μπορούν να αιτιολογηθούν ή να τεκμηριωθούν από το στοχασμό που τα εμπεριέχει και τα 
στηρίζει. Τα επιχειρήματα, δηλ. που στηρίζουν την ύπαρξή τους, δεν επιτελούν την 
λειτουργία τους. Το γέλιο, για παράδειγμα, σε μια κηδεία είναι ανάρμοστο από κάθε άποψη⋅ 
το κλάμα, αντίθετα, στους γάμους μπορεί να αιτιολογηθεί από κάθε άποψη176.  

Η ηθική εκπαίδευση των νέων παιδιών συχνά επικεντρώνει την προσοχή της στην 
καταλληλότητα ή την ακαταλληλότητα του ενός ή του άλλου συναισθήματος. Εστιάζοντας, 
όμως, κανείς την προσοχή του στην αιτία, που προκαλεί το συναίσθημα ή στην 
καταλληλότητα των συμφραζομένων, που διαμορφώνουν τα συναισθήματά μας, μπορεί να 
ρυθμίσει και να ελέγξει τη συναισθηματική διάσταση της συμπεριφοράς του παιδιού177. 
Μπορούμε να είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι με ένα παιδί, του οποίου η πορεία είναι 
σταθερή, ως προς τη σύλληψη των ιδεών του, αλλά του οποίου οι συναισθηματικές 
αντιδράσεις δεν πετυχαίνουν τίποτε άλλο, παρά να μας κάνουν να νιώθουμε δυσαρέσκεια και 
απειλή. Μια σχολική τάξη, που επικεντρώνει την προσοχή της στην ηθική έρευνα, θα ήθελε 
πολύ να εξετάσει μια τέτοια περίπτωση και να αποφασίσει αν είναι λογική ή παράλογη. 

                                                 
170 M. Lipman, ό.π., p. 131 
171 C. Elgin, ό.π., p. 36 
172 C. Elgin, ό.π., p. 163 
173 M. Lipman, ό.π., p. 131 
174 S. Turner and G. Matthews, (1994), The Philosopher’s Child: Critical Perspectives in the Western 
Tradition, New York: University of Rochester, p. 34  
175 C. Elgin, ό.π., p. 171 
176 C. Elgin, ό.π., p. 37 
177 M. Lipman and A.M Sharp and F.S Oscanyan, ό.π, pp. 232-234 
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Επομένως, μια αιτιολόγηση, πιο γενικού χαρακτήρα, που συνίσταται στην εκπαίδευση είναι η 
λογικότητα. Είναι, βεβαίως, περιττό να τονίσουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες τάσεις στα 
συναισθήματα, όπως, ακριβώς, υπάρχουν και στον τρόπο ένδυσης ή διακόσμησης178. 

Η διδασκαλία των συναισθημάτων στα παιδιά ξεκινά κατά τα πρώιμα στάδια 
ανατροφής τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ένας συνδυασμός ανταμοιβών και 
ποινών τίθεται σε εφαρμογή, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το παιδί θα έχει εκείνο το 
είδος της συναισθηματικής ζωής, που είναι ανάλογο με την κουλτούρα ή το πολιτιστικό 
υπόβαθρο της οικογένειάς του179. Αυτό που επιτρέπεται στα παιδιά να αισθάνονται κατά τη 
διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας είναι αυτό που αργότερα μετασχηματίζεται σε 
συναισθηματικό κόσμο των ενηλίκων. Μοναδική συνέπεια της παραπάνω διαδικασίας είναι η 
διαφορετικότητα των συναισθημάτων, που ανακαλύπτει κανείς ότι τροποποιούνται με το 
πέρασμα του χρόνου και ανταποκρίνονται, πλέον, σε διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικό 
τρόπο ζωής και σκέψης180.  Γενικά, όσο πιο αυταρχικό είναι ένα κοινωνικό και παιδαγωγικό 
σύστημα, τόσο εντονότερος είναι ο έλεγχος των συναισθημάτων που επιχειρείται, ενώ δεν θα 
πρέπει να αγνοούμε και τη σημασία της κουλτούρας ως διαμορφωτικό παράγοντα 
συναισθημάτων, σκέψεων και στοχασμού.   

Εφόσον η ανθρώπινη εμπειρία είναι τόσο σύνθετη και πολυεπίπεδη, είναι 
πραγματικά δύσκολο να ανακαλύψει κανείς τις καταστάσεις εκείνες που διαμορφώνουν και 
ενισχύουν τον τελικό σχηματισμό των συναισθημάτων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις 
ανάγκες που συνεχώς αυξάνονται. Υπάρχουν πολυάριθμες επιστρώσεις αντικρουόμενων 
κινήτρων και προθέσεων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, συνηθειών και παρορμήσεων181. 
Για πολλά παιδιά, η ευκολότερη διέξοδος είναι να νιώσουν τα συναισθήματα που αναμένεται 
να νιώσουν, περισσότερο, ίσως, από αυτό που οι άλλοι πιστεύουν ότι αναμένεται να 
σκεφτούν. Η συναισθηματική εκπαίδευση των παιδιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
ηθικής τους εκπαίδευσης.  
 
Τα συναισθήματα και η γλωσσική τους έκφραση 
Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα στα οποία θα μπορούσαμε να καταλήξουμε είναι 
ότι υπάρχει ένας υποδηλωτικός συσχετισμός μεταξύ του χαρακτήρα του λεξιλογίου του 
δασκάλου και του χαρακτήρα του διαλόγου στην τάξη. Αν το λεξιλόγιο του δασκάλου δεν 
εμπεριέχει τα είδη των όρων που χαρακτηρίζουν τις συζητήσεις κριτικής σκέψης, τότε 
ενδεχομένως θα είναι περισσότερο δύσκολο να παραχθεί κριτική σκέψη σχετικά με την 
κριτική σκέψη182. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει στην περίπτωση πολλών όρων με διπλή 
σημασία (double entenders), τους οποίους τα παιδιά είναι δυνατόν να κατανοούν διαφορετικά 
από τους ενήλικες. Αυτοί, όμως, οι όροι δεν θα πρέπει να συγχέονται με όρους που έχουν την 
ίδια σημασία για μερικούς ενήλικες και ορισμένα παιδιά αλλά διαφορετική σημασία για 
άλλους ενήλικες και άλλα παιδιά. Εννοούμε όρους όπως η αξία, την οποία κάποια παιδιά 
στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορούν να κατανοήσουν ως έννοια όπως την κατανοούν 
ορισμένοι φιλόσοφοι, ενώ κάποια άλλα παιδιά ή ορισμένοι άλλοι φιλόσοφοι ενδέχεται να την 
ταυτίσουν με μια κρίση, η οποία απορρέει από κάποια αόρατη αξιακή εκτίμηση183.  
 Το συμπέρασμα είναι ότι εάν θέλουμε να διδάξουμε στα παιδιά τα συναισθήματα, 
οφείλουμε να ξεκινήσουμε διδάσκοντάς τους τις λέξεις με τις οποίες τα συναισθήματα αυτά 
μπορούν να αναγνωριστούν ή να αποδοθούν, όσο το δυνατόν καλύτερα. Οφείλουμε, επίσης, 
να τους διδάξουμε τις σχέσεις με τις οποίες τα συναισθήματα αυτά μπορούν να συνδεθούν ή 
να συνδυασθούν με άλλα συναισθήματα, ιδέες και έννοιες, με άτομα ή με ομάδες ατόμων184. 
Τα παιδιά, κατά την προσφιλή τους συνήθεια, επιθυμούν να διαχειρίζονται προσεκτικά την 
καθημερινή τους ζωή μέσω της προσεκτικής διαχείρισης των συναισθημάτων τους. Ένα παιδί 

                                                 
178 M. Lipman, ό.π., p. 132 
179 S. Turner and G. Matthews, ό.π., p. 36 
180 Ronald de Sousa, ό.π., p. 43 
181 M. Lipman, ό.π., p. 133 
182 Πρβλ., M. Lipman, (2004), ό.π., σ. 155  
183 M. Lipman, (2004), ό.π., σ. 152  
184 Ronald de Sousa, (1990), ό.π., σ. 11  



 

 

379

μαθαίνει ότι μόνο με την άρνηση και την επιμονή θα αποκτήσει αυτό που θέλει. Ως συνέπεια, 
ακόμη κι όταν ενηλικιωθεί, το άτομο αρνείται και επιμένει πεισματικά σε αυτό που επιθυμεί 
να αποκτήσει. Ένα άλλο παιδί  όσο κι αν αρνείται ή επιμένει δε θα αποκτήσει αυτό που θέλει. 
Το αφήνουν να αρνείται και να επιμένει και κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό. Ένα τρίτο παιδί 
αντιδρά υπερβολικά βίαια με το παραμικρό πρόβλημα και εκδηλώνει την οργή του με τα 
πρώτα σημάδια ανάγκης. Έτσι, τα παιδιά εκδηλώνουν διαφορετικά επίπεδα συναισθηματικής 
ανοχής και σύντομα μαθαίνουμε από την οικογένειά μας πως οι άλλοι περιμένουν από εμάς 
να αντιδρούμε και να ελέγχουμε αυτές τις ισχυρές δυνάμεις που μας επιτίθενται εκ των 
έσω185.  
 Όταν τα παιδιά μελετούν κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας ή αναζητούν 
πρωτογενές υλικό για εργασίες του σχολείου στο διαδίκτυο, είναι δυνατόν να ανακαλύψουν 
ότι άλλα παιδιά, σε διαφορετικούς πολιτισμούς βιώνουν προβλήματα και απογοητεύσεις 
παρόμοιες με τις δικές τους. Ίσως ανακαλύψουν ότι πολλά από αυτά τα προβλήματα. που 
αντιμετωπίζουν κάποια παιδιά σε διάφορα μέρη του κόσμου, αντιμετωπίζονται με παρόμοιο 
τρόπο. Είναι τρομερά ανακουφιστικό για τα παιδιά να βρίσκουν τέτοιες αποδείξεις 
συναισθηματικής καθολικότητας186. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να μας προκαλέσει 
σύγχυση αν ανακαλύψουμε ότι άλλα παιδιά κατανοούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο τη 
σημασία των συναισθημάτων τους, είτε εξαιτίας της διαφορετικής ερμηνείας που η δική τους 
κουλτούρα τους προσφέρει, είτε επειδή η προσωπική τους ερμηνεία τούς δίνει τη δυνατότητα 
να έχουν μια αρκετά διαφορετική αντίληψη187.   
 Κοντολογίς, τα παιδιά πρέπει να μάθουν μέσω της εμπειρίας ποια συναισθήματα 
αντιστοιχούν σε ποιες καταστάσεις. Πρέπει να μάθουν κάτω από ποιες συνθήκες ενδείκνυται 
ο φόβος ή η υπερηφάνεια ή η χαρά, και υπό ποιες συνθήκες δεν ενδείκνυνται. Ένα σωστά 
σχεδιασμένο αναλυτικό πρόγραμμα και μια σωστή παιδαγωγική θα έχουν ως στόχο την 
καλύτερη κατανόηση και, τελικά, την έκφραση συναισθημάτων όπως η χαρά και η φιλία, 
που, αν και είναι ενδεδειγμένα, ορισμένες φορές καταστέλλονται, όπως και θα επιδιώξουν να 
αναστείλουν όσα συναισθήματα ενθαρρύνουν πράξεις αυτοκαταστροφής ή καταστροφής του 
άλλου. Για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση στα συναισθήματα δεν είναι συναισθηματικά 
κατασταλτική αλλά συναισθηματικά αναδιανεμητική188.  
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Η σχέση «εμψυχωτή–φοιτητή» στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ανάπτυξης του 
δευτέρου 

 
Φωτεινός Δημ., Δρ Ε.Ε.ΔΙ.Π. Π.Τ.Δ.Ε., Παν.  Πατρών 

Μπαρτζάκλη Μαριάνν., Υποψ. Διδάκτ. Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Πατρών 
 
Περίληψη 
Η σχέση «εμψυχωτή–φοιτητή» στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ανάπτυξης του δευτέρου. Στην 
παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «κατά πόσο η σχέση εμψυχωτή–
φοιτητή επιδρά στην επαγγελματική ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της ταυτότητας του φοιτητή ως 
εκπαιδευτικού». Ο όρος «επαγγελματική ανάπτυξη» χρησιμοποιείται συχνά στα σχετικά με την 
εκπαίδευση εκπαιδευτικών κείμενα, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1990 και μετά, αν και δεν είναι 
σαφώς εννοιολογικά προσδιορισμένος (Fullan & Hargreaves 1992, Evans, 2002). Δεχόμενοι καταρχήν 
τον ορισμό της Evans, ότι η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι μια διαδικασία κατά την 
οποία ενισχύονται τα χαρακτηριστικά του επαγγγελματισμού και της επαγγελματικοποίησης του 
εκπαιδευτικού, επιχειρούμε να δούμε κατά πόσο ο ρόλος και η λειτουργία του εμψυχωτή στο πλαίσιο των 
πρακτικών ασκήσεων, ενισχύουν την επαγγελματική ανάπτυξη του φοιτητή. Οι τεχνικές μας για τη 
συλλογή των δεδομένων είναι το ερωτηματολόγιο και οι συνεντεύξεις. Δόθηκαν ερωτηματολόγια και 
συνεντεύξεις σε δύο διαφορετικές ομάδες φοιτητών, που είχαν διαφορετικούς εμψυχωτές κατά τη 
διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στα σχολεία. Ο πρώτος εμψυχωτής είχε αναπτύξει μια 
περισσότερο συνεπή και υποστηρικτική σχέση με τους φοιτητές του, ενώ ο δεύτερος εμψυχωτής 
διατηρούσε μια αποστασιοποιημένη και μη καθοδηγητική σχέση με τους δικούς του φοιτητές. 
Αναμένουμε ότι θα παρουσιάζεται διαφορετικό επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης, ανάλογα με τη 
σχέση που διαμορφώθηκε μεταξύ εμψυχωτή–φοιτητή. Η επιβεβαίωση (ή η διάψευση) της υπόθεσης, 
δηλαδή, θα μας φανερώσει αν ο «εμψυχωτής» αποτελεί μια σημαντική μεταβλητή στην πορεία 
επαγγελματικής εκπαίδευσης των φοιτητών. Σε μετέπειτα στάδιο της έρευνας ασχολούμαστε με τα 
«χαρακτηριστικά» των εμψυχωτών.  
 
Εισαγωγή –εννοιολογικοί προσδιορισμοί  
Στο Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μιου Πατρών, οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου και κυρίως οι φοιτητές του 
8ου εξαμήνου (τελειόφοιτοι) αποκτούν την πρώτη τους ολοκληρωμένη διδακτική εμπειρία στα 
σχολεία, με τη μορφή των Πρακτικών Ασκήσεων (Οδηγός Σπουδών, 2006: 27-28). Με την 
ολοκληρωμένη διδακτική εμπειρία, εννοούμε ότι οι φοιτητές αναλαμβάνουν μια τάξη 
κανονικά, ως δάσκαλοι, έχοντας εκπονήσει το ημερήσιο «πλάνο ανάπτυξης της διδασκαλίας» 
τους, και γενικά λειτουργούν ως «δόκιμοι εκπαιδευτικοί» (συμμετέχοντας παράλληλα και σε 
όποιο άλλο εκπαιδευτικό, ή διοικητικό έργο του σχολείου, στο οποίο τοποθετήθηκαν).  

Το σχήμα με το οποίο πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στα 
σχολεία αποτελεί την κοινή συνισταμένη τόσο των ακαδημαϊκών δεδομένων (καθώς 
πρόκειται για πρακτική άσκηση, η οποία όμως τελείται αποκλειστικά εκτός πανεπιστημιακού 
χώρου), όσο και της σχολικής πραγματικότητας (με τις ευαισθησίες και ιδιαιτερότητες της 
σχολική τάξης, αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών189).  
Έτσι, ως προς τη δομή και την οργάνωση του μαθήματος των Πρακτικών Ασκήσεων, 
ακολουθείται η εν πολλοίς παραδοσιακή ακαδημαϊκή μορφή των πρακτικών ασκήσεων 
(μέλος Δ.Ε.Π. που διδάσκει το θεωρητικό μέρος με «ακαδημαϊκού» τύπου μάθημα –μέλος 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. που μετουσιώνει τις θεωρητικές αρχές σε εφαρμόσιμη και εμπράγματη γνώση με 
εργαστηριακού τύπου μάθημα).  

Παράλληλα, κρίθηκε απαραίτητο να υπάρχει κι ένας ενδιάμεσος σύνδεσμος, μεταξύ 
πανεπιστημίου–φοιτητών και σχολείου, ώστε αφενός να λύνονται in citu τα όποια τυχόν 

                                                 
189 Το γεγονός ότι παρόλο που τα σχολεία είναι βάση Φ.Ε.Κ. υποχρεωμένα να δέχονται φοιτητές για 
την πρακτική τους άσκηση, εντούτοις οι εκπαιδευτικοί των τάξεων δεν δέχονται πάντοτε, ή αν 
πιεστούν μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα κατά τη διεξαγωγή των πρακτικών, ή ακόμα και να την 
ακυρώσουν στην πράξη, είναι ενδεικτικά των ευαίσθητων ισορροπιών που πρέπει να τηρηθούν 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, που δεν είναι άλλος από την in vivo πρακτική άσκηση των 
φοιτητών.  
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προβλήματα προκύπτουν είτε από καθαυτή παρουσία των φοιτητών στο σχολείο190, είτε από 
λάθη, παραλείψεις, ή την εν γένει λειτουργία του σχολείου191, και αφετέρου να υπάρχει η 
καθημερινή αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ σχολείου και πανεπιστημίου, με την αναγκαία 
ανατροφοδότηση, τόσο για τον έλεγχο της επίδοσης και εξέλιξης των φοιτητών, όσο και –
κυρίως- για τη θεωρητική σύνδεση με την πράξη192.  

Αυτός ο ενδιάμεσος σύνδεσμος καλείται «εμψυχωτής», και είναι εν ενεργεία 
εκπαιδευτικός (της πρωτοβάθμιας193, ή της δευτεροβάθμιας194 εκπαίδευσης), 
αποσπασμένος195, μετά από αίτησή του, στο Πανεπιστήμιο, για το διάστημα ενός (1) έτους 
(με δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης196). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, δομικά, διοικητικά 
και οργανικά ενταγμένοι στο πανεπιστήμιο και το τμήμα προς το οποίο υπέβαλαν αίτηση197 

                                                 
190 Όπως, για παράδειγμα, να αντιδρά ο εκπαιδευτικός της τάξης σε μια προγραμματισμένη από το 
φοιτητή διδακτική καινοτομία, ή να ακυρώνει/υποσκάπτει την παρουσία των φοιτητών στην τάξη του, 
κ.τ.λ.  
191 Τέτοιου είδους προβλήματα (ως προς την ομαλή διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων) μπορεί να 
είναι η απρογραμμάτιστη διαφοροποίηση του προγράμματος της τάξης, ή του σχολείου. Η παρουσία 
του «εμψυχωτή» στο σχολείο τις μέρες των πρακτικών ασκήσεων μπορεί να δώσει την εγκεκριμένη 
λύση σε τέτοια ζητήματα, ώστε και να αποφορτιστεί ο φοιτητής από το βάρος της ευθύνης, αλλά και 
να μην δημιουργείται η αίσθηση στο σχολείο ότι οι φοιτητές είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα, με το 
οποίο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ασχοληθούν.  
192 Το τελευταίο θεωρούμε πως είναι απαραίτητο, γιατί μόνο αυτή η συνθήκη (ανατροφοδότηση) μας 
επιτρέπει να ελέγχουμε αν και κατά πόσο, και υπό ποιες συνθήκες, οι θεωρητικές αρχές της 
παιδαγωγικής, της διδακτικής, της ψυχολογίας της μάθησης, και των εν γένει θεωρητικών αρχών στις 
οποίες τεκμηριώνεται η διδασκαλία, μπορούν να εφαρμόζονται στην πράξη, έτσι ώστε να 
διαφοροποιηθεί η υπάρχουσα θεωρία, προκειμένου να συναντά τις συνθήκες της πράξης –αυτή είναι 
εξάλλου και η βασική επιστημονική μεθοδολογία για τον έλεγχο των θεωριών (βλ. και Κελπανίδης 
2002:30-39).  
193 Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, απόσπαση μπορεί να ζητήσουν εξίσου νηπιαγωγοί και 
δάσκαλοι.  
194 Αφορά στους διδάσκοντες όλων ειδικοτήτων της μέσης εκπαίδευσης (ακόμα και ξενόγλωσσων, 
γυμναστών, κτλ).  
195 Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διέπονται από 
τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (άρθρο 16), όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, 
κυρίως με το Ν. 2740/1999 (άρθρο 6, § 6), το Ν. 2986/2002 (άρθρο 9, § 2) και το Ν. 3149/2003 (άρθρο 
14, § 6). Θεωρούμε ότι, προφανώς (κρίνοντας περισσότερο εμπειρικά, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια 
άλλη ειδικότερη έρευνα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου), και σε αυτή τη 
διαδικασία επιλογής από το αρμόδιο Γραφείο Εκπαίδευσης, τηρούνται όλα όσα «παραδοσιακά» έχουν 
επικρατήσει στις σχέσεις των πολιτών με τη διοίκηση («διευκολύνσεις», προσωπικές σχέσεις, 
αδιαφάνεια, απουσία αντικειμενικών και κοινοποιημένων κριτηρίων επιλογής, κ.τ.λ.). Συνεπώς, οι 
αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια, είτε βρίσκονται υπό την επιρροή των πολιτικών, 
τοπικών, προσωπικών, ή άλλων διευκολύνσεων, είτε γίνονται «από τύχη», εφόσον δεν υπάρχει κάποιο 
συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης, με διαφανή κριτήρια και δημοσιευμένα αποτελέσματα.  
196 Για τους εκπαιδευτικούς που (από το πανεπιστήμιο και το Τμήμα) ζητείται ανανέωση της 
απόσπασής τους, υποβάλλεται προς την αρμόδια υπηρεσία (Γραφείο Πρωτοβάθμιας, η 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ημερολόγιο πεπραγμένων κατά το προηγούμενο έτος, καθώς επίσης και 
πίνακας προγραμματισμένων ενεργειών για τον καθένα από τους προτεινόμενους για απόσπαση 
εκπαιδευτικούς. Πρακτικά, εξ αιτίας της απουσίας θεσμικής ρύθμισης του νομικού καθεστώτος που 
διέπει τις αποσπάσεις, καθώς και κάποιου ελεγκτικού μηχανισμού, δεν τίθεται ένα σαφές και 
απαρέγκλιτο ανώτατο χρονικό όριο για τις αποσπάσεις. Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο, ορισμένοι 
εκπαιδευτικοί (για τους λόγους που αναφέραμε στο ανωτέρω υποσημείωση) να βρίσκονται με 
απόσπαση σε πανεπιστημιακό τμήμα για χρονικό διάστημα ακόμα και πέραν της πενταετίας.  
197 Οι αποσπάσεις στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ γίνονται με υπουργική απόφαση ύστερα από πρόταση των 
αρμοδίων καθ΄ ύλη οργάνων αυτών των νομικών προσώπων. Στην πρόταση των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων αναφέρεται το συγκεκριμένο έργο που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν οι υπό απόσπαση 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπώνται για υποστηρικτικό διδακτικό έργο και όχι για διοικητική 
υποστήριξη. Οι προτεινόμενοι για απόσπαση εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν σχέση με την 
ειδικότητα του Τμήματος που τους προτείνει, με σχετική αιτιολόγηση. Δικαίωμα για απόσπαση έχουν 
όλοι οι εκπαιδευτικοί, εφόσον έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια υπηρεσίας, δεν έχουν διοριστεί σε 
δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική διετή υπηρεσία στα σχολεία αυτά, δεν είναι 
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αναλαμβάνουν υπ’ ευθύνη τους ένα σχολείο ο καθένας, στο οποίο και βρίσκονται τις μέρες 
της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.  

Ο ρόλος του «εμψυχωτή», όμως, δεν εξαντλείται στην απλή διεκπεραιωτική 
λειτουργία είτε του ελέγχου των φοιτητών, είτε της λήψης αποφάσεων για τα άμεσα 
ζητήματα εντός του σχολείου ευθύνης του. Πολύ περισσότερο από αυτά, όπως δηλώνει και ο 
τίτλος της θέσης αυτής, βρίσκεται στο σχολείο για να «εμψυχώνει» και να διευκολύνει τους 
φοιτητές κατά την πρακτική άσκησή τους. Δηλαδή, η καθημερινή παρουσία του εμψυχωτή 
δίπλα στους φοιτητές κατά την πρακτική τους άσκηση, στοχεύει κυρίως στην υποστήριξη και 
ενθάρρυνσή τους, στην παρουσία ενός «προσώπου αναφοράς» (με την παιδοψυχολογική 
σημασία του όρου –βλ. και Κοσμόπουλος 1996, 2005), προς το οποίο θα στρέφονται οι 
φοιτητές, και το οποίο θα επιχειρεί να τους παράσχει μια βασική και άμεση ψυχολογική 
υποστήριξη (όταν οι φοιτητές τη χρειάζονται, υπό το άγχος της τάξης), ενθάρρυνση για 
περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη των τεχνικών και δεξιοτήτων τους, και έχοντας κερδίσει την 
εμπιστοσύνη των φοιτητών, θα μπορεί να επέμβει διορθωτικά σε λάθη σχεδιασμού, ή λάθη 
κατά την υλοποίηση της διδασκαλίας (Bollnow, 1986: 44-45).  

Παράλληλα, ο εμψυχωτής λειτουργεί και ως «παράδειγμα», ως ένα πρότυπο, για το 
φοιτητή–υποψήφιο εκπαιδευτικό, καθώς είναι το πρόσωπο εκείνο που, ως έμπειρος 
εκπαιδευτικός, θα καθοδηγήσει το φοιτητή μέσα στην τάξη, στα άμεσα και καθημερινά 
προβλήματα, λειτουργώντας, εν πολλοίς, και ως «μέντορας» (καθώς ο εμψυχωτής δεν 
βαθμολογεί –προτείνει απλώς μια βαθμολογία- και συνεπώς δεν υπάρχει η τυπική –και εν 
πολλοίς, άνιση- σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των φοιτητών και των υπολοίπων μελών 
της πανεπιστημιακής κοινότητας).  

Με αυτή την αρχική μας έρευνα θα ασχοληθούμε, καταρχήν, με το ερώτημα «κατά 
πόσο η σχέση εμψυχωτή–φοιτητή, και ο ρόλος και η λειτουργία του εμψυχωτή στο πλαίσιο των 
πρακτικών ασκήσεων, επιδρούν στην επαγγελματική ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της 
ταυτότητας του φοιτητή ως εκπαιδευτικού». Δηλαδή, κατά πόσο ο εμψυχωτής αντανακλά το 
πρότυπο του καλού εκπαιδευτικού και κατά πόσο ενισχύει τους φοιτητές–μελλοντικούς 
εκπαιδευτικούς στη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξή τους, κατά πόσο οι φοιτητές βασίζονται 
στην «αυθεντία» του και προστρέχουν στη συμβουλή του, για την προσωπική επαγγελματική 
τους εξέλιξη –εν ολίγοις, κατά πόσο ο εμψυχωτής μπορεί να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει, και 
εν τέλει να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός καλύτερα εκπαιδευμένου, άρα και διαρκώς 
επιμορφούμενου, εκπαιδευτικού –και ποια χαρακτηριστικά πρέπει ο ίδιος ο εμψυχωτής να 
έχει για να το πετύχει- είναι κάποια από τα ερωτήματα που θα θέσουμε προς αναζήτηση 
απαντήσεων.  

Ακόμα, αν επιχειρήσουμε όποιες απαντήσεις προκύψουν, να τις προσδιορίσουμε από 
την πολιτική τους πλευρά, τότε τα όποια αποτελέσματα προκύψουν θα μπορεί να 
αποτελέσουν μια αρχική απάντηση για τη σκοπιμότητα και αποτελεσματικότητα του θεσμού 
των αποσπάσεων στα πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον αυτές γίνονται με το συγκεκριμένο 
τρόπο, και ουσιαστικά χωρίς κάποια –επαγγελματικά–επιστημονικά- κριτήρια.  
 
Θεωρητικές αναφορές  
Η σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού και της σχέσης της με την 
ποιότητα στην εκπαίδευση έχει γίνει αποδεκτή εδώ και καιρό (Macbeath and Mortimore, 2001, 
Murgatroyd and Morgan, 1993, Fullan, 1991).  

Ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη, παρά τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση του στα 
σχετικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών κείμενα, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1990 
και μετά, δεν εμφανίζεται πάντα με το ίδιο εννοιολογικό περιεχόμενο. Οι Fullan και 
Hargreaves (1992) την ορίζουν ως την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινούρια 
θέματα, τη συμπλήρωση γνώσεων που έχουν αποκτηθεί, την προώθηση της διδακτικής 
ικανότητας, την ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας και τη βαθύτερη συνειδητοποίηση του 
επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με 

                                                                                                                                            
στελέχη εκπαίδευσης, δεν υπηρετούν οργανικά σε πειραματικά σχολεία, δεν έχουν άδεια υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης με αποδοχές που δεν έχουν εξαντλήσει τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία 
χρόνο άδειας.  
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άλλο ορισμό (Ματσαγγούρας, 2005:79), «συνίσταται στη μέσω φυσικών εμπειριών και 
σχεδιασμένων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σταδιακή απόκτηση:  
1. εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αποτελεσματικών 
στη διαχείριση της εκπαιδευτικής πράξης  
2. προσωπικών σχημάτων κατανόησης των εκπαιδευτικών καταστάσεων και  
3. ικανοτήτων διακριτικής παρέμβασης, ώστε να προβαίνει στη στοχαστικο-
κριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών καταστάσεων». 

Μάλιστα η επαγγελματική ανάπτυξη σχετίζεται άμεσα με την προσωπική και 
κοινωνική ανάπτυξη, σύμφωνα με κάποιους ερευνητές (Bell and Gilbert, 1994:484). 
Σύμφωνα με τους Schön (1991) και Stenhouse (1975) η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια 
διαδικασία παραγωγής προσωπικών θεωριών κατά τη δράση.  

Συγκεκριμένα ο Schön υποστηρίζει πως οι δάσκαλοι δεν εφαρμόζουν θεωρίες, αλλά 
τις κατασκευάζουν μέσα από την πρακτική και κατά συνέπεια η επαγγελματική ανάπτυξη 
μπορεί να θεωρηθεί ως μία διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης (Schön, 1991). Για το λόγο 
αυτό προτείνεται κατά την εκπαίδευση των δασκάλων να δίνεται έμφαση στην ενσωμάτωση 
της θεωρίας στην πράξη (Keiny, 1994:158). Ο εκπαιδευτικός, το υποκείμενο και αντικείμενο 
της επαγγελματικής ανάπτυξης, στην επαγγελματική του σταδιοδρομία ακολουθεί μια 
εξελικτική πορεία, που αρχίζει με τη φάση της προετοιμασίας για το επάγγελμα, περνά στο 
στάδιο του αρχάριου–νεοδιόριστου και ολοκληρώνεται με τη φάση του έμπειρου και 
καταξιωμένου ειδικού της διδακτικής πράξης. Φυσικά δεν περνούν όλοι οι εκπαιδευτικοί από 
αυτές τις φάσεις ούτε φτάνουν υποχρεωτικά στην τελευταία. Πολύ περισσότερο όταν στην 
έννοια της επαγγελματοποίησης (professionalism) υπεισέρχονται έννοιες όπως αξιολόγηση, 
διαρκής βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας, «τεχνική» γνώση, λογοδοσία, κ.α. και η 
διαδικασία της επαγγελματοποίησης πιστοποιείται μέσα από τους αντίστοιχους φορείς 
δράσης –οι οποίοι τοποθετούνται πέρα από τις συνήθεις συνδικαλιστικές ενώσεις, και έχουν 
έναν ισχυρό –και εν πολλοίς αδιαμφισβήτητο- λόγο στην κοινωνία (βλ. Popkewitz, 1994).  

Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία κατά την οποία ενισχύονται τα 
χαρακτηριστικά του επαγγελματισμού (professionalism) και της επαγγελματοποίησης του 
εκπαιδευτικού (Evans, 2002). Ο επαγγελματισμός αναφέρεται σε προσωπικό χαρακτηριστικό, 
το οποίο εκφράζεται ως στάση (attitude), αλλά και ως προσέγγιση προς την επαγγελματική 
δραστηριότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη γνώση, 
επιδεξιότητα και κρίση, ακεραιότητα ήθους, υπευθυνότητα, διάθεση κοινωνικής προσφοράς και 
αποτελεσματικότητα (Popkewitz, 1994:2-3, Ματσαγγούρας, 2005:69). Οι φοιτητές, εν δυνάμει 
δάσκαλοι, είναι απαραίτητο να βοηθηθούν στην κατάκτηση του επαγγελματισμού, καθώς 
μάλιστα, όπως σημειώνεται, είναι πολλοί που δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν πτυχές του 
μελλοντικού επαγγέλματός τους (Gilroy, 1989:101-113).  

Σε αυτό το σημείο ο ρόλος του εμψυχωτή είναι βασικός, για να βοηθήσει τους 
φοιτητές–υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν αποτελεσματικές πρακτικές, 
υπευθυνότητα, αλλά και διάθεση κοινωνικής προσφοράς. Ο Fullan (1991:142) μιλά για τον 
αλληλεπιδραστικό επαγγελματισμό, κατά τον οποίο οι δάσκαλοι εργάζονται σε ομάδες, 
αλληλεπιδρούν, δοκιμάζουν νέες ιδέες, λύνουν προβλήματα και αξιολογούν την 
αποτελεσματικότητα των πρακτικών τους. Σε αυτό το είδος επαγγελματισμού είναι 
απαραίτητο να εμπλέκονται οι φοιτητές με τους εμψυχωτές τους.  

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι (μεταξύ 
άλλων και) η συνεχιζόμενη μάθηση (Popkewitz 1994:4). Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν από 
τους ειδικούς, από αυτούς που σχεδιάζουν την εκπαιδευτική πολιτική, από τις 
επαγγελματικές τους ενώσεις, από βιβλία και άλλες πηγές. Εντούτοις υπάρχουν ισχυρές 
ενδείξεις ότι μαθαίνουν κυρίως από άλλους εκπαιδευτικούς (MacBeath, 2005:35). Για αυτό 
και στα Π.Τ.Δ.Ε. στο πλαίσιο των πρακτικών ασκήσεων, στους φοιτητές δε δίνεται μόνο η 
δυνατότητα να δοκιμάσουν τον εαυτό τους σε πραγματικές καταστάσεις διδασκαλίας, να 
μάθουν από τους μελλοντικούς τους συναδέλφους στο σχολείο, παρακολουθώντας τους, αλλά 
και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συμφοιτητές και τον εμψυχωτή τους (ο οποίος είναι κι 
αυτός ένας εν ενεργεία εκπαιδευτικός).  
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Υποθέσεις έρευνας  
Όπως φάνηκε και από τη σύντομη θεωρητική συζήτηση, ο ρόλος του εμψυχωτή φαίνεται να 
είναι κρίσιμος, τουλάχιστον ως προς τη σχέση που αναπτύσσει με τους φοιτητές, για τη 
«μύησή» τους στο μελλοντικό επαγγελματικό τους χώρο, την ανάπτυξη των επαγγελματικών 
χαρακτηριστικών και την παροχή ενός «προτύπου–προς–μίμηση», είτε ως προς τον 
επαγγελματισμό, είτε ως προς την ασκούμενη λειτουργία καθαυτή.  

Αναμένουμε, συνεπώς, ότι θα παρουσιάζεται διαφορετικό επίπεδο επαγγελματικής 
ανάπτυξης του φοιτητή, αναλόγως προς α) το βαθμό ανάπτυξης των «επαγγελματικών 
χαρακτηριστικών» του εμψυχωτή, ή, β) τη σχέση που διαμορφώθηκε μεταξύ εμψυχωτή–
φοιτητή.  

Η επιβεβαίωση (ή, αντιθέτως, η διάψευση) κάθε μιας από τις υποθέσεις θα μας 
φανερώσει αν ο «εμψυχωτής» αποτελεί μια σημαντική μεταβλητή στην πορεία 
επαγγελματικής εκπαίδευσης των φοιτητών. Και κυρίως από τη στατιστική ανάλυση θα φανεί 
ποια από τις δύο ανεξάρτητες μεταβλητές έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην εξαρτημένη.  

Σε μετέπειτα στάδιο της έρευνας μπορεί κανείς να ασχοληθεί περισσότερο αναλυτικά 
με τα «χαρακτηριστικά» των εμψυχωτών, όπως και να εξετάσει τις σχέσεις που 
αναπτύσσονται στο «πολιτικό» πεδίο, σχετικά με την επιλογή των εμψυχωτών.  

 
Μεθοδολογία  
Ως τεχνική για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο, με το οποίο 
επιχειρήσαμε να λάβουμε πληροφορίες για το είδος και το επίπεδο της σχέσης των φοιτητών 
με τους εμψυχωτές, όσο και για το επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης των φοιτητών.  

Η συλλογή των δεδομένων έγινε λίγες εβδομάδες μετά το πέρας των Πρακτικών 
Ασκήσεων, και της εξεταστικής περιόδου, αφενός προκειμένου να έχουν απεμπλακεί οι 
φοιτητές από τα συγκεκριμένα πρόσωπα (εμψυχωτές), ώστε να μην νιώθουν ότι οι 
απαντήσεις τους θα επηρεάσουν τη βαθμολόγησή τους στο μάθημα198, αλλά και αφετέρου για 
να έχουν «αποφορτιστεί» από την ένταση των Πρακτικών, και οι απαντήσεις τους να είναι 
όσο το δυνατόν περισσότερο «αντικειμενικές».  

Τα ερωτηματολόγια περιείχαν ερωτήσεις κλειστού τύπου, με πολλαπλή επιλογή και 
ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (συμπλήρωση). Ο συνδυασμός των δύο τύπων ερωτήσεων έγινε 
προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα της πληρέστερης αποτύπωσης των χαρακτηριστικών 
των εμψυχωτών, αλλά και της περισσότερο ολοκληρωμένης άποψης των φοιτητών για τη 
σχέση που είχαν με τον εμψυχωτή τους. Επιπλέον, η σύγκριση των απαντήσεων από τους δύο 
τύπους ερωτήσεων, μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της αξιοπιστίας των απαντήσεων.  

Για τις ερωτήσεις κλειστού τύπου–πολλαπλής επιλογής χρησιμοποιήθηκε 
τετράβαθμη κλίμακα («τύπου Likert»), η οποία περιελάμβανε τις τιμές : καθόλου, λίγο, 
αρκετά, πολύ. Σκοπίμως δεν χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, προκειμένου να 
αποφευχθεί η τυχόν τάση επιλογής των ενδιάμεσων, «ουδέτερων», απαντήσεων –ωθήσαμε, 
δηλαδή, τα υποκείμενα να λάβουν μια περισσότερο σαφή και κατηγορηματική θέση στις 
ερωτήσεις.  

Για ερωτήσεις ανοιχτού τύπου επιλέχτηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου, 
προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν οι απαντήσεις και να καταστούν «αριθμητικά» 
μετρήσιμες.  

Ορίσαμε δύο κατηγορίες εμψυχωτών: η πρώτη κατηγορία (ομάδα ελέγχου), είναι 
αυτή που αποτελείται από εμψυχωτές, των οποίων οι μεταβλητές των επαγγελματικών 
χαρακτηριστικών είχαν αρνητικό πρόσημο (δηλαδή αξιολογήθηκαν είτε ως 
απουσία/μηδενική βαθμολογία, είτε με μικρή βαθμολογία –οι δύο κατώτερες τιμές της 

                                                 
198 Οι εμψυχωτές δεν βαθμολογούν, απλώς προτείνουν μια βαθμολογία, η οποία, κατά τεκμήριο, είναι 
υψηλή και όχι πάντα αντικειμενική (λόγω της σχέσης που έχουν αναπτύξει με τους φοιτητές, αλλά και, 
σε ορισμένες –ουκ ολίγες- περιπτώσεις, λόγω της ουσιαστικής αδυναμίας τους να κρίνουν). Για το 
λόγο αυτό, η προτεινόμενη από τους εμψυχωτές βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη μέχρι ένα (μικρό) 
ποσοστό, στον αλγόριθμο διαμόρφωσης της συνολικής βαθμολογίας των φοιτητών στο μάθημα των 
Πρακτικών Ασκήσεων (κι αυτό κυρίως στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλη απόκλιση από το βαθμό 
που προτείνουν οι πανεπιστημιακοί επιβλέποντες).  
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κλίμακας). Η δεύτερη κατηγορία (πειραματική ομάδα) είναι αυτή που αποτελείται από 
εμψυχωτές των οποίων οι μεταβλητές των επαγγελματικών χαρακτηριστικών είχαν θετικό 
πρόσημο (αξιολογήθηκαν με τις δύο ανώτερες βαθμίδες στην κλίμακα μέτρησης).  

Οι φοιτητές, στους οποίους δόθηκαν τα ερωτηματολόγια, ήταν ισομερώς 
κατανεμημένοι στις δύο κατηγορίες εμψυχωτών, και αποτελούσαν το σύνολο των 
εγγεγραμμένων φοιτητών του Γ’ έτους (5ο εξάμηνο). Επιλέχτηκαν οι φοιτητές του Γ’ έτους, 
έναντι των φοιτητών του Δ’, καθώς οι τελευταίοι, μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, 
και έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στα μαθήματα, πρακτικά, αποκόβονται από 
το Πανεπιστήμιο –συνεπώς θα ήταν δύσκολο, να συμμετάσχουν στην έρευνα199.  

Ως χαρακτηριστικά επαγγελματικής ανάπτυξης μετρήσαμε τις εξής μεταβλητές:  
1. συνέπεια  
2. επάρκεια διδακτική  
3. επάρκεια γνωστική  
4. επάρκεια παιδαγωγική  
5. συνεχιζόμενη εκπαίδευση–κατάρτιση  
6. «συναδελφικότητα».  
Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων, προχωρήσαμε στην αποκωδικοποίησή τους και σε 
μια πρώτη στατιστική ανάλυση, τα αποτελέσματα της οποία παρουσιάζουμε συνοπτικά.  

Ως μοντέλο συσχετίσεων200 χρησιμοποιήσαμε την ανάλυση διαδρομών-path analysis 
και το δείκτη Pearson r, ενώ για τον έλεγχο των υποθέσεων έχει καθοριστεί p≤α, με το α = 
0,05).  
 
Ανάλυση δεδομένων (σύντομη περιγραφή) 
Από τις ερωτήσεις που αφορούν στη σχέση που διαμορφώθηκε μεταξύ φοιτητών και 
εμψυχωτή, προκύπτει ότι:  

 
 Σε ποσοστό 83% κρίνουν τη σχέση από αρκετά έως πολύ θετική, το 7% την 

κρίνει ως πολύ αρνητική, ενώ το 10% βρίσκεται μεταξύ των δύο ενδιάμεσων απαντήσεων  
 Προκύπτει, όμως, στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των απαντήσεων που 

αφορούν στην «προσωπική» σχέση και στις απαντήσεις που αφορούν στην καθαρώς 
επαγγελματική σχέση. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι φοιτητές διαχωρίζουν τα είδη σχέσεων 
και δηλώνουν ξεκάθαρα ότι πέρα από την «προσωπική» σχέση με τον εμψυχωτή τους δεν έχει 
αναπτυχθεί μια επαγγελματική σχέση, επιβοηθητική της δικής τους επαγγελματικής ανάπτυξης.  
 

Από τις απαντήσεις των φοιτητών στις ερωτήσεις που αφορούν στα επαγγελματικά 
χαρακτηριστικά, προκύπτει ότι  

 
 Σε ποσοστό πάνω από 80% αξιολογούν θετικά την παρουσία του εμψυχωτή και 

τοποθετούν στο πρόσωπο αυτό τις προσδοκίες τους για ενίσχυση των προσπαθειών τους, 
καθώς στρέφονταν προς αυτόν (ως πρόσωπο αναφοράς) για να λάβουν απαντήσεις σε 
εξειδικευμένα ζητήματα, που αφορούν στη λειτουργία της τάξης και στη βελτίωσή τους ως 
μελλοντικοί επαγγελματίες. Σε ποσοστό 5% κρίνουν την παρουσία του εμψυχωτή ως 
αρνητική για τη δική τους επαγγελματική ανάπτυξη, 12% έκρινε την παρουσία ως ουδέτερη 
την παρουσία, ενώ το 3% προτίμησε να μην απαντήσει.  

                                                 
199 Αν ένας φοιτητής έχει «περάσει» όλα τα μαθήματα κανονικά, τότε στο 8ο εξάμηνο δηλώνει ως 
μάθημα εξαμήνου μόνο τις Πρακτικές Ασκήσεις. Συνεπώς, μετά το πέρας των Ασκήσεων, επί της 
ουσίας, ήδη, βρίσκεται σε μια διαφορετική ψυχολογική κατάσταση, καθώς απομένει μόνο η διαδικασία 
της ορκωμοσίας και πρακτικά δεν έχει άλλη υποχρέωση στο Τμήμα –επομένως, στη διαδικασία των 
ερωτηματολογίων θα είχαμε πολλές «χαμένες τιμές».  
200 Χρησιμοποιείται η ανάλυση συσχετίσεων, γιατί αυτό που ψάχνουμε να βρούμε είναι συσχέτιση –
δεν επιχειρούμε να δείξουμε μια αιτιότητα, να ερμηνεύσουμε, δηλαδή, μια αιτιακή σχέση. Επιχειρούμε 
να δείξουμε αν και κατά πόσο συσχετίζονται οι δύο μεταβλητές, γεγονός που θα μας δείξει τη 
στατιστική πιθανότητα να υπάρχει αυτή η σχέση και στην πραγματικότητα.  
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 Όμως παρά το πολύ υψηλό θετικό ποσοστό (80%) αυτών που κρίνουν θετική την 
παρουσία του εμψυχωτή, προκύπτει μια στατιστικώς σημαντική διαφορά, όταν το ερώτημα 
μεταφέρεται στα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του εμψυχωτή. Στο σημείο αυτό φαίνεται 
ότι οι φοιτητές έχουν αντίληψη των επαγγελματικών χαρακτηριστικών του εμψυχωτή. 
Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των εμψυχωτών της ομάδας 
ελέγχου, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στους φοιτητές μέσα από τις πρακτικές ασκήσεις, δεν 
ικανοποιούν τη συνθήκη για την ανάπτυξη του επαγγελματισμού των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών, καθώς δεν υπήρξε ικανοποίηση των μεταβλητών που προάγουν την ανάδυση 
του επαγγελματισμού των φοιτητών.  

 
Μεταξύ των μεταβλητών που αφορούν στα αναγνωρισμένα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του 
εμψυχωτή και των μεταβλητών που αφορούν στην ανάπτυξη των επαγγελματικών 
χαρακτηριστικών του φοιτητή, προκύπτει στατιστικώς σημαντική συνάφεια.  

Ενώ αντιθέτως, δεν φαίνεται να υπάρχει συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών που 
αφορούν στην ανάπτυξη των επαγγελματικών χαρακτηριστικών του φοιτητή και των 
μεταβλητών που αφορούν στη σχέση μεταξύ φοιτητών και εμψυχωτή.  

Επίσης δεν φαίνεται να υπάρχει συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών που αφορούν 
στην ανάπτυξη των επαγγελματικών χαρακτηριστικών του φοιτητή και των μεταβλητών που 
σχετίζονται με την αποδοχή του εμψυχωτή, ως επαγγελματία, από τους φοιτητές.  

Φαίνεται, δηλαδή, ότι μεταξύ των δύο ανεξάρτητων μεταβλητών, («βαθμός 
ανάπτυξης των επαγγελματικών χαρακτηριστικών του εμψυχωτή», και «σχέση που 
διαμορφώθηκε μεταξύ εμψυχωτή–φοιτητή»), στατιστικά σημαντική επίδραση στο διαφορετικό 
επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης του φοιτητή έχει η μεταβλητή που αφορά στα 
επαγγελματικά χαρακτηριστικά του εμψυχωτή.  

 
Συζήτηση –αφορμή για περαιτέρω έρευνα  
Από την ανάλυση της επίδρασης καθεμιάς από τις ανεξάρτητες μεταβλητές («βαθμός 
ανάπτυξης των επαγγελματικών χαρακτηριστικών του εμψυχωτή», και «σχέση που 
διαμορφώθηκε μεταξύ εμψυχωτή–φοιτητή») πάνω στην εξαρτημένη («ανάπτυξη των 
επαγγελματικών χαρακτηριστικών του φοιτητή»), αυτό που προκύπτει είναι ότι στατιστικά 
σημαντική επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή έχει μόνο η μεταβλητή «βαθμός ανάπτυξης 
των επαγγελματικών χαρακτηριστικών του εμψυχωτή».  

Αυτό φαίνεται και από τη στατιστικά σημαντική διαφορά που είχαν οι δύο 
κατηγορίες εμψυχωτών («ομάδα ελέγχου» και «πειραματική ομάδα») στην επίδραση του 
βαθμού ανάπτυξης των επαγγελματικών χαρακτηριστικών του φοιτητή. Όσο πιο πολύ 
ανεπτυγμένα είναι τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του εμψυχωτή, τόσο πιο πολύ 
αναπτύσσονται τα αντίστοιχα του φοιτητή, χωρίς να παίζει ρόλο το είδος της σχέσης που έχει 
αναπτυχθεί μεταξύ τους (δηλαδή, το αν είναι φιλικός ή όχι ο εμψυχωτής απέναντί τους).  

Αντιθέτως, το είδος της σχέσης μεταξύ εμψυχωτή και φοιτητών, δεν φάνηκε να έχει 
στατιστικά σημαντική επίδραση, εφόσον δεν επιδρούσε διαφοροποιητικά στην ανάπτυξη των 
επαγγελματικών χαρακτηριστικών των φοιτητών (η επίδρασή της στατιστικά ήταν μικρότερη 
και στις δύο ομάδες, συγκρινόμενη με την επίδραση της μεταβλητής των επαγγελματικών 
χαρακτηριστικών).  

Επίσης, φαίνεται να υπάρχει διαφορά μεταξύ των προσδοκιών των φοιτητών και του 
τελικού αποτελέσματος που προκύπτει από τη σχέση που διαμορφώθηκε μεταξύ φοιτητών 
και εμψυχωτή, για το λόγο ότι ενώ οι απαντήσεις στη συντριπτική πλειοψηφία ήταν θετικές 
για το είδος της σχέσης, εντούτοις, η ομάδα ελέγχου των εμψυχωτών δεν κατόρθωσε να 
ικανοποιήσει τις προσδοκίες, λόγω των ουσιαστικών αδυναμιών της, που δεν είναι άλλες από 
το χαμηλό βαθμό ανάπτυξης των επαγγελματικών χαρακτηριστικών.  

Σε (ανοιχτού τύπου) ερώτηση για τα χαρακτηριστικά που θα ήθελαν οι φοιτητές να 
έχει ο εμψυχωτής, ώστε να συμβάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, διακρίνονται η 
οργάνωση, η επαρκέστερη κατάρτιση, ψυχολογική υποστήριξη και προθυμία για συζήτηση και 
πρακτική βοήθεια, η συνέπεια, σαφείς οδηγίες εκ μέρους του εμψυχωτή, πνεύμα συνεργασίας. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τα εντόπισαν σε αντίστοιχη ερώτηση του ερωτηματολογίου, για 
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αυτό και τα αναζητούν. Φοιτητές που τα εντόπισαν στον εμψυχωτή τους δήλωσαν πως δε 
χρειαζόταν να έχει επιπλέον χαρακτηριστικά.  

Σε ανοικτή και πάλι ερώτηση όπου τους ζητούνταν να αντιστοιχήσουν τα 
επαγγελματικά χαρακτηριστικά του εμψυχωτή με αυτά το δασκάλου αναφέρθηκαν στην 
επάρκεια των γνώσεων, στην προθυμία για συζήτηση, στη συνέπεια, το πνεύμα συνεργασίας, 
την υπομονή, την ειλικρίνεια στις προθέσεις και στην επικοινωνία, στην ψυχολογική 
υποστήριξη, στη βοήθεια που προσφέρει στη διδασκαλία και στην προσαρμογή στο σχολείο. Οι 
περισσότεροι ανέφεραν δηλαδή τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του εμψυχωτή ως 
επαγγελματικά χαρακτηριστικά και του δασκάλου. Επίσης, ανέφεραν μερικοί και την αγάπη 
για το επάγγελμα και την «όρεξη» για δουλειά.  

Στο ανοικτό ερώτημα σχετικά με τις δυσκολίες που εντόπισαν στη σχέση τους με τον 
εμψυχωτή τους, οι φοιτητές απάντησαν πως δεν είχαν δυσκολίες, στην πλειοψηφία τους. 
Ωστόσο υπήρχαν και περιπτώσεις που αναφέρθηκαν προβλήματα στη σχέση του εμψυχωτή 
μαζί τους, και αυτά εστιάζονται κυρίως στην έλλειψη επικοινωνίας, στη μη ένδειξη 
ικανοποίησης για την πρόοδο του φοιτητή και στην έλλειψη εκ μέρους του καλών σχολίων για 
την πρόοδό του, στην ασυνέπειά του, στην έλλειψη συνεργασίας. 

Ακόμα, ως αρνητικό στοιχείο στη σχέση τους με τον εμψυχωτή δήλωσαν την 
αδυναμία να προσφέρει συμβουλές, την ασάφεια στις οδηγίες του, την ασυνέπεια και την 
έλλειψη συνεργασίας. Ωστόσο στη συντριπτική πλειοψηφία τους απάντησαν πως δε διέκριναν 
αρνητικά στη σχέση τους μαζί του.  

Σύμφωνα με τις υποθέσεις έρευνας, η πειραματική ομάδα, έχοντας σε σημαντικό 
βαθμό ανεπτυγμένα τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά, κατόρθωσε να ενισχύσει τους 
φοιτητές στη διαμόρφωση μιας επαγγελματικής ταυτότητας. Σε αυτή την ανάπτυξη 
στατιστικά σημαντική επίδραση είχαν τα χαρακτηριστικά επαγγελματισμού του εμψυχωτή, 
ενώ η καλή σχέση μεταξύ φοιτητών και εμψυχωτών δεν έπαιξε ρόλο (στατιστικά δεν υπήρξε 
σημαντική επίδραση αυτής της μεταβλητής πάνω στην εξαρτημένη). Οι φοιτητές 
αναγνώριζαν στα χαρακτηριστικά του εμψυχωτή τους, τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του 
εκπαιδευτικού, προς τα οποία έτειναν για παραδειγματισμό, και κυρίως τα χρησιμοποίησαν 
ως αφόρμηση για τη δική τους εξέλιξη (όσο αυτός ο βαθμός εξέλιξης μπόρεσε να φανεί μέσα 
από τις Πρακτικές Ασκήσεις).  

Από την άλλη μερικά, όπως φάνηκε, η ομάδα ελέγχου, με τους εμψυχωτές που 
βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης του επαγγελματισμού, δεν κατόρθωσε να οδηγήσει 
στην ανάπτυξη του επαγγελματισμού των φοιτητών. Κι αυτό συνέβη, παρόλο που και οι 
φοιτητές δείχνουν να αναζητούν μια ενίσχυση σε αυτόν τον τομέα, αλλά και παρά το γεγονός 
ότι οι σχέσεις μεταξύ φοιτητών και εμψυχωτών βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο.  

Από τα ανωτέρω, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι πέρα από τη –δεδομένα- καλή σχέση 
των φοιτητών με τους εμψυχωτές, αυτό που στην πράξη χρειάζονται οι φοιτητές είναι 
καλύτερα καταρτισμένους εμψυχωτές, με ουσιαστικά –και τυπικά- προσόντα για το έργο 
αυτό.  

Φάνηκε, δηλαδή, ότι οι φοιτητές αντιλαμβάνονται ποιος εμψυχωτής έχει τα 
χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς από την ανάλυση της ανάπτυξης των 
επαγγελματικών χαρακτηριστικών του φοιτητή, φάνηκε ότι στη διαμόρφωσή τους επιδρά σε 
σημαντικό βαθμό το αντίστοιχο επίπεδο ανάπτυξης του εμψυχωτή. Κυρίως, όμως, φάνηκε ότι 
είναι αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία αναζητούν οι φοιτητές και προς τα 
οποία στρέφονται, όταν βρίσκονται στην Πρακτική τους Άσκηση.  

Τα δεδομένα από την ανωτέρω ανάλυση θα πρέπει να μας οδηγήσουν στον 
προβληματισμό για τον τρόπο επιλογής των εμψυχωτών και στην ευθύνη της πολιτείας, για 
τα μέσα εκπαίδευσης που παρέχει στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Από το σημείο αυτό, 
όμως, ξεκινά ένα διαφορετικό θέμα συζήτησης, πέρα από τα όρια και τους στόχους αυτής της 
εργασίας...  
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H «ουσία» και η «προσδοκία της επιμόρφωσης». Οι συνδικαλιστικές θέσεις των 
εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης για την επιμόρφωση 
 

Βασιλούδη Παρ., Μεταπτ. Φοιτήτρια 
Δάγλα Ελ.,  Μεταπτ. Φοιτήτρια 
Δημητριάδης Γ., Μεταπτ.Φοιτ. 

Παπαδάκη Κ., Μεταπτ. Φοιτήτρια 
Φακάζη Ελ., Μεταπτ. Φοιτήτρια 

Κυρίδης Αργ., Καθηγητής, Π.Τ.Ν. Παν.Δυτικής Μακεδονίας 
  
Περίληψη 
Οι συνεχείς αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος επιβάλλουν την 
κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών, ώστε να ανταπεξέλθουν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
της εκπαιδευτικής πράξης και του μαθητικού πληθυσμού. Βασικός παράγοντας για την προετοιμασία 
των εκπαιδευτικών είναι η επιμόρφωσή τους. Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και η ανάλυση 
των συνδικαλιστικών κειμένων της Δ.Ο.Ε. σχετικά με το θεσμό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που δημοσιεύτηκαν στο Διδασκαλικό Βήμα. Μέσα από τις βασικές 
συνδικαλιστικές θέσεις της Δ.Ο.Ε. επιχειρούμε να καταγράψουμε το σκοπό, τα είδη, τα 
χαρακτηριστικά, τους φορείς υλοποίησης, τη χρονική διάρκεια, τα λειτουργικά προβλήματα, καθώς 
επίσης και τις οικονομικές παραμέτρους του θεσμού της επιμόρφωσης όπως ενδεχομένως αποδίδονται 
στα συγκεκριμένα κείμενα. Αναλύεται το περιεχόμενο συνδικαλιστικών κειμένων από το 1991 μέχρι 
το 2006 με τη μέθοδο της Ποσοτικής και Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου (Content Analysis). Από 
την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο θεσμό της επιμόρφωσης, 
καθώς αυτός  λειτουργεί επικουρικά στο έργο του εκπαιδευτικού με στόχο την σύνδεση της 
επιστημονικής έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη, καθώς επίσης και τη συμπλήρωση, βελτίωση και 
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ανανέωση της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Επίσης, αναδεικνύονται βασικές δομικές και 
λειτουργικές παράμετροι του θεσμού της επιμόρφωσης. 
 
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάντα αποτελούσε ένα κομβικό αίτημα του 
συνδικαλιστικού τους κλάδου και σημείο τριβής με τις εκπαιδευτικές αρχές (βλ. Μπουζάκης, 
Τζήκας & Ανθόπουλος 2000, Πηγιάκη 2000). Και δεν είναι καθόλου παράξενο το γεγονός ότι 
από τα πρώτα ακόμα χρόνια της εμφάνισης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος στο ελληνικό 
δημόσιο έχουμε την εμφάνιση και των πρώτων αιτημάτων για επιμόρφωση, αφού το 1881 
οργανώθηκε για πρώτη φορά από την πολιτεία  η επιμόρφωση των δασκάλων και 
λειτούργησε το 1884. Είναι γεγονός ότι η αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών δεν τους 
προσφέρει όλα τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν αποτελεσματικά στο σχολείο 
(Fullan 1982) και η επιμόρφωση είναι η παρέμβαση που θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς 
να παρακολουθούν  τις εξελίξεις στους επιστημονικούς τομείς που διδάσκουν και στις 
επιστήμες της εκπαίδευσης (Goddard, 1989). Παράλληλα είναι η διαδικασία μέσα από την 
οποία θα αναπτύσσονται και οι ίδιοι επαγγελματικά και επιστημονικά. Ως επιμόρφωση 
ορίζεται το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται με σκοπό την 
βελτίωση και την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών ή πρακτικών και προσωπικών ή 
επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Όπως είναι φανερό η επιμόρφωση  προϋποθέτει μια σειρά 
προγραμματισμένων και σκόπιμων δραστηριοτήτων με χαρακτήρα μορφωτικό και 
επαγγελματικό έτσι ώστε  να καλύπτονται ανάγκες που ανάγονται τόσο στην προσωπική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών όσο και στην επαγγελματική τους αποδοτικότητα ενός 
εκπαιδευτικού συστήματος (Γκότοβος, Μαυρογιώργος & Παπακωνσταντίνου 2000). 
To πόρισμα του συμβουλίου της Ευρώπης (Conseil de l’ Europe 1969) παρουσιάζει 
αναλυτικά τους σκοπούς της διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών:  
• «Να αφυπνίσει την περιέργεια των εκπαιδευτικών με συνεχώς επίκαιρη πληροφόρηση στο 
επιστημονικό περιεχόμενο των πιο πρόσφατων γνώσεων και πάνω στις μεθόδους και τα μέσα 
που θα μπορούσαν να είναι στη διάθεσή τους» 
• «Να συντελέσει στο να εκτιμηθεί από τους εκπαιδευτικούς η σπουδαιότητα  της 
εκπαιδευτικής έρευνας, των νέων κατακτήσεων και των μεταβολών που πραγματοποιούνται 
σε αυτόν τον τομέα, να τους προσφέρει τη δυνατότητα να συνεργαστούν ενεργά σε αυτές τις 
έρευνες και να υπηρετηθούν από τα αποτελέσματα που προκύπτουν». 
• «Να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να πάρουν πρωτοβουλίες για την ατομικοποιημένη 
διδασκαλία και να οδηγήσουν τους μαθητές τους να εργάζονται ομαδικά και να εξετάζουν τα 
διάφορα θέματα διεπιστημονικά». 
• «Να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν πως ο ρόλος τους δεν είναι 
μόνο να μεταβιβάζουν γνώσεις μα, προπάντων, να συντελέσουν στην αποκάλυψη της 
προσωπικότητας του μαθητή». 
• «Να πείσει τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές αρχές να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα 
που ενδείκνυνται για να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα 
στους μαθητές και στους δασκάλους μέσα και έξω από το σχολείο». 
• «Να συντελέσει ώστε οι εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουν ότι η παιδαγωγική πράξη 
του σχολείου, σε συνδυασμό με την οικογένεια πρέπει να παίζει έναν πάρα πολύ σπουδαίο 
ρόλο στην εξέλιξη της κοινωνίας και πως παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην γενική 
μόρφωση των μαθητών τους»  (Τρούλης 1985). 

Είναι προφανές ότι η επιμόρφωση συνδέεται με την ανανέωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος και αποτελεί μια μορφή εγγύησης για τη διαρκή βελτίωση του και την σύνδεσή 
του με τις εξελίξεις στις επιστήμες και με τις επιστήμες της εκπαίδευσης. Ωστόσο, αξίζει να 
επισημανθεί ότι ενώ όλοι —κράτη, διακρατικές οργανώσεις (ΟΟΣΑ), συνδικαλιστικές 
οργανώσεις κ.λπ.—αναγνωρίζουν τη σημασία της επιμόρφωσης ελάχιστοι συμφωνούν ως 
προς τις εννοιολογικές της παραμέτρους, πολλοί δε και ως προς την πρακτική της διάσταση 
(Bolam, 1986). Και αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που το η επιμόρφωση υπήρξε ανέκαθεν 
ένα ακανθώδες ζήτημα το οποίο ενεργοποιούσε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των 
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εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και διατάρασσε πολύ συχνά τις λεπτές ισορροπίες των σχέσεων 
τους με την πολιτεία. Εξάλλου, δεν είναι λίγες οι φορές που η Δ.Ο.Ε. και οι πρόγονοί της 
οργάνωσαν συνέδρια και συναντήσεις με θέμα την επιμόρφωση του κλάδου. Επίσης δεν είναι 
λίγες οι φορές που η Δ.Ο.Ε. εξέφρασε γραπτώς τις προτάσεις της για το ζήτημα της 
επιμόρφωσης του κλάδου. Είναι βέβαια φανερό ότι οι προτάσεις της Δ.Ο.Ε. τόσο σε θεσμικά 
όσο και σε πρακτικά ζητήματα συγκρούονταν με τις πρακτικές που ακολουθούσε το 
Υπ.Ε.Π.Θ.   
 
Σκοπός 
Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και η ανάλυση των απόψεων της Διδασκαλικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδος για την επιμόρφωση του κλάδου όπως αυτές αναφέρονται στο 
επίσημο συνδικαλιστικό έντυπο της, το Διδασκαλικό Βήμα.  
   
Μεθοδολογία και δείγμα της έρευνας 
Τα δημοσιευμένα κείμενα μελετήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της «Ποσοτικής Ανάλυσης 
Περιεχομένου», η οποία σύμφωνα με το Berelson (19712), προσφέρεται για τη μελέτη των 
απόψεων ή των αντιλήψεων ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων. Μία διαφορετική διάσταση 
στην ανάλυση περιεχομένου δίνει ο De Sola Pool (1959), παρατηρώντας ότι είναι ιδανική για 
τη μελέτη νοημάτων και σημειωτικών σχέσεων που περιέχονται σε γραπτό ή προφορικό 
λόγο. Αρκετά χρόνια αργότερα ο Palmquist (1990) χρησιμοποιεί την ανάλυση περιεχομένου 
σε γραπτά κείμενα μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι εκπρόσωποι της γαλλικής σχολής, με τη 
κλασική θεματική ανάλυση, δίνουν μια διαφορετική διάσταση στη συγκεκριμένη μέθοδο 
ανανεώνοντας τόσο την τεχνική όσο και τις δυνατότητες χρήσης της. Βασική αρχή αυτής της 
ανάλυσης είναι ο εντοπισμός και η συγκέντρωση των ενοτήτων του προς επεξεργασία 
υλικού, που συνιστούν ένα μήνυμα (Moscovici 1970, Mucchieli 1988). Με άλλα λόγια η 
ανάλυση αυτή ομαδοποιεί στοιχεία του υλικού σε θεματικές κατηγορίες ανάλογα με τη 
σημασία τους, οι οποίες στη συνέχεια καταμετρούνται και αναλύονται ανάλογα με την 
περίπτωση. Ενδιαφέρον πολλές φορές παρουσιάζει και η διερεύνηση της απουσίας κάποιων 
θεμάτων, αφού αυτή μπορεί να είναι δηλωτική των στοιχείων που διερευνούνται, πάντοτε σε 
σχέση με τους στόχους της έρευνας. Ως μονάδα ανάλυσης ορίστηκε το θέμα (Lasswell & 
Leites 1965; Lasswell, Merner & De S. Pool 1952, Veron 1981, Bardin 1977, Grawitz 1981), 
το οποίο αναλύθηκε σε τρεις βασικές κατηγορίες, που εξειδικεύθηκαν σε επιμέρους, όπως 
προέκυψαν από τα δεδομένα.  

Το μέγεθος του δείγματος αλλά και το είδος του—επίσημος συνδικαλιστικός λόγος— 
επιτρέπει την εξαγωγή κάποιων ασφαλών ενδείξεων που θα μπορούσαν να σχηματοποιήσουν 
ένα εννοιολογικό πλέγμα το οποίο παρουσιάζει τις συνδικαλιστικές θέσεις των δασκάλων για 
την επιμόρφωσή τους. 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν κείμενα που δημοσιεύτηκαν σε 29 τεύχη του 
Διδασκαλικού Βήματος, δηλαδή του επίσημου συνδικαλιστικού οργάνου της Δ.Ο.Ε. 
 
Ποσοτική ανάλυση 
Οι παρακάτω πίνακες (1, 2, 3) παρουσιάζουν την κατανομή των αναφορών ανάλογα με το 
έτος δημοσίευσης (π.1.), το τεύχος του περιοδικού  (π.2.), τη θεματική τους κατηγορία (π.3.) 
Τέλος ο πίνακας (4) παρουσιάζει την κατανομή των αναφορών κατά θεματική κατηγορία και 
έτος δημοσίευσης. Ειδικά για τον π.4. αξίζει να αναφερθεί ότι οι περισσότερες αναφορές 
στην επιμόρφωση γίνονται σε δημοσιεύσεις του 1994 και οι λιγότερες το 1992 – 1993, το 
1993 – 1994 και το 1997.  
 
Πίνακας 1. Κατανομή των αναφορών κατά έτος δημοσίευσης στο Διδασκαλικό Βήμα 
 

Έτος έκδοσης ν (%) Έτος έκδοσης ν (%) 
1991 53 (6,5) 1995 101 (12,5) 
1991-1992 8 (1,0) 1996 32 (4,0) 
1992 87 (10,7) 1998 27 (3,3) 



 

 

391

1993 117 (14,4) 1999 9 (1,1) 
1993-1994 9 (1,1) 2000 96 (11,9) 
1994 191 (23,6) 2001 80 (9,9) 
Σύνολο 810 (100) 

 
 
Πίνακας 2. Θεματικές Κατηγορίες και υποκατηγορίες 
Θεματικές κατηγορίες ν % 
1. Η επιμόρφωση ως θεσμός 279 34,4 
1.1. Θεσμικό πλαίσιο 66 8,1 
1.2. Στόχοι – επιδιώξεις 129 15,9 
1.3. Είδη επιμόρφωσης 68 8,4 
      1.3.1. Εισαγωγική επιμόρφωση 37 4,6 
      1.3.2. Περιοδική επιμόρφωση 17 2,1 
      1.3.3. Ευέλικτες μορφές (σεμιναριακή) 14 1,7 
1.4. Ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργάνων 16 2,0 
2. Φορείς υλοποίησης 240 29,6 
2.1. Φορέας υλοποίησης 184 22,7 
     2.1.1. Π.Ε.Κ. 33 4,1 
     2.1.2.Α.Ε.Ι. 62 7,7 
     2.1.3. Υπ.Ε.Π.Θ.  9 1,1 
     2.1.4. Σχολικοί Σύμβουλοι 16 2,0 
     2.1.5. Ο.Επ.Ε.κ. 62 7,7 
2.2. Επιμορφωτές 56 6,9 
      2.2.1. Διαδικασία 32 4,0 
      2.2.2. Προσόντα 24 3,0 
3. Επιμόρφωση και εκπαιδευτικοί 291 35,9 
3.1. Συμμετέχοντες 35 4,3 
3.2. Επιλογή 29 3,6 
3.3. Οικονομικά 20 2,5 
3.4. Χρονική διάρκεια 55 6,8 
3.5. Υποχρεώσεις επιμορφούμενων – Δι-
δακτικά καθήκοντα 

43 5,3 

3.6. Υλικοτεχνική υποδομή 22 2,7 
3.7. Οργάνωση – προγράμματα 87 10,7 
Σύνολο 810 100 

 
Πίνακας 3. Κατανομή των αναφορών ανάλογα με το έτος έκδοσης του Διδασκαλικού Βήματος 
Έτος έκδο-
σης 

Θεματική κατηγορία  

 Η επιμόρφωση ως 
θεσμός 

Φορείς 
υλοποίησης 

Επιμόρφωση και 
εκπαιδευτικοί 

Σύνολο 

1991 15(1,9) 12(1,5) 26(3,2) 53(6,5) 
1991-1992 5(0,6) 3(0,4) 0(0) 8(1,0) 
1992 21(2,6) 24(3,0) 42(5,2) 87(10,7) 
1993 38(4,7) 30(3,7) 49(6,0) 117(14,4) 
1993-1994 6(0,7) 0(0) 3(0,4) 9(1,1) 
1994 78(9,6) 49(6,0) 64(7,9) 191 

(23,6) 
1995 44(5,4) 27(3,3) 30(3,7) 101(12,5) 
1996 5(0,6) 9(1,1) 18(2,2) 32(4,0) 
1998 16 (2,0) 1(0,1) 21 (2,7) 38 (4,8) 
1999 8(1,0) 0(0) 1(0,1) 9(1,1) 
2000 32(4,0) 24(3,0) 40(4,9) 96(11,9) 
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2001 15(1,9) 61(7,5) 4(0,5) 80(9,9) 
Σύνολο 279 (34,4) 240 (29,6) 291 (36,0) 810(100) 

 
Ποιοτική ανάλυση 
1. Η επιμόρφωση ως θεσμός 
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται διακόσιες εβδομήντα εννιά (279), 34,4% των αναφορών. 
Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στην επιμόρφωση ως θεσμό. Περιλαμβάνει τέσσερις (4) 
υποκατηγορίες. 
 
1.1. Θεσμικό πλαίσιο 
Στην υποκατηγορία αυτή οι αναφορές είναι εξήντα έξι (8,1%). Το θεσμικό πλαίσιο για την 
επιμόρφωση προβλέπει ότι «τα Π.Ε.Κ. από Ν.Π.Δ.Δ. μετατρέπονται σε αυτοτελή δημόσια 
υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας». Φαίνεται απ’ αυτό ότι η 
επιμόρφωση είναι  υπόθεση των κυβερνητικών οργάνων και παραγόντων. Ο κλάδος των 
εκπαιδευτικών «αναμένει τη ριζική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της επιμόρφωσης» και 
υποστηρίζει ότι πρέπει η νομοθεσία για τα Π.Ε.Κ. «να αποκλείει τον ιδεολογικό και διοικητικό 
έλεγχο της επιμόρφωσης, για να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις των κυβερνητικών 
μηχανισμών». Οι εκπαιδευτικοί με σειρά προτάσεων και παρατηρήσεων ανοίγουν το δρόμο 
για ριζική αναμόρφωση της εισαγωγικής και περιοδικής επιμόρφωσης. Στοχεύουν τη συνεχή 
ενημέρωση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση της εμπειρίας τους και του προβληματισμού 
που προκύπτει από την καθημερινή διδακτική πραγματικότητα. Προτείνουν γι’ αυτό 
«δημιουργία ενός φορέα επιμόρφωσης με τη συμμετοχή της πολιτείας, των Α.Ε.Ι., των 
εκπαιδευτικών και του παιδαγωγικού ινστιτούτου». Το παιδαγωγικό ινστιτούτο μαζί με 
εκπροσώπους της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε. μελετούν την ίδρυση οργανισμού επιμόρφωσης 
στο πλαίσιο της μόνιμης και διαρκούς επιμόρφωσης. Ιδρύεται Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ», 
που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.  
 
1.2. Στόχοι - επιδιώξεις 
Η υποκατηγορία αυτή συγκεντρώνει εκατόν είκοσι εννιά αναφορές (15,9%). Η επιμόρφωση 
είναι θεσμός τεράστιας σημασίας ανάλογα με το αντικείμενο που πραγματεύεται. Ουσιαστικά 
προβάλλει ως πρώτη προτεραιότητα για τις χώρες που ενδιαφέρονται «να ανανεώσουν και να 
αναπτύξουν το εκπαιδευτικό τους σύστημα». Σύγχρονες αντιλήψεις βέβαια ευνοούν την 
αποκέντρωση, την αυτοτέλεια και την αυτονομία των επιμορφωτικών κέντρων. Στρατηγική 
σημασία έχει η άποψη «πως καμιά αλλαγή στην εκπαίδευση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς 
βελτίωση των επαγγελματικών και παιδαγωγικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών». Γενικός 
στόχος είναι η αναβάθμιση της δωρεάν παρεχόμενης εκπαίδευσης, γεγονός που 
υποστηρίζεται μέσα από την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού. Ειδικότερα γίνεται προσπάθεια: 
«να καταστεί ικανός ο εκπαιδευτικός, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη, να αναλύει και να 
θεραπεύει τις ανάγκες των δικών του μαθητών, μέσα στην ιδιαιτερότητα και τις ειδικές 
συνθήκες του χώρου». Τονίζεται η ανατροφοδότηση και ο εφοδιασμός του εκπαιδευτικού με 
νέα στοιχεία από τη θεωρία και την πράξη. Οι κυριότερες αρχές που διέπουν τη συνεχή 
επιμόρφωση είναι «η καθολικότητα, η περιοδικότητα, η δυνατότητα επιλογής θέματος, η 
πολυμορφία, η πολυτυπία και η αναγνώριση και αξιοπιστία του παρεχόμενου διπλώματος». Η 
Δ.Ο.Ε. ζητούσε «επιμόρφωση πανεπιστημιακού επιπέδου που να συνδέει θεωρία και πράξη». 
Από την κυβέρνηση όμως επιχειρείται «να επιβληθεί ασφυκτικός διοικητικός και ιδεολογικός 
έλεγχος στο σύστημα της επιμόρφωσης».   
 
 
1.3. Είδη επιμόρφωσης 
Στα είδη επιμόρφωσης εντοπίστηκαν εξήντα οχτώ αναφορές (8,4%). Η εισαγωγική 
επιμόρφωση θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται μετά το διορισμό και όχι πριν. Έτσι στους 
υποψηφίους για διορισμό εκπαιδευτικούς πρέπει να μην γίνεται αξιολόγηση που ως στόχο 
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έχει την κατάργηση της επετηρίδας. Η περιοδική επιμόρφωση «θα πρέπει να συνδέεται άμεσα 
με την αναβάθμιση της βασικής εκπαίδευσης συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαδικασίας 
εξομοίωσης». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν «οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που θα κληθούν στην 
περιοδική επιμόρφωση». Η περιοδική επιμόρφωση έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Η Δ.Ο.Ε. 
είναι αντίθετη στην κατάργηση του θεσμού της περιοδικής επιμόρφωσης, διάρκειας  τριών 
μηνών και στην υποκατάστασή της με άλλες ευέλικτες μορφές επιμόρφωσης. Στα 
εξακτινωμένα μορφωτικά κέντρα στήριξης των εκπαιδευτικών προωθούνται οι ευέλικτες 
μορφές σεμιναριακής μορφής. Συμπερασματικά τρία είναι τα είδη της επιμόρφωσης: 
εισαγωγική, περιοδική και ενδοσχολική.    
 
1.4. Ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργάνων 
Η υποκατηγορία αυτή συγκεντρώνει 16 αναφορές (2%) Πάγια θέση των εκπαιδευτικών είναι 
η αναγκαιότητα για ουσιαστική επιμόρφωση. Τα συνδικαλιστικά όργανα ζητούν να έχουν την 
αρμοδιότητα να εκφράζουν τη γνώμη τους για τα προγράμματα και γι’ αυτό πρέπει να 
καλούνται σε κάθε αλλαγή. 
 
2. Φορείς υλοποίησης 
Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν 33 αναφορές (4,1 %) που αφορούν στη φυσιογνωμία των 
Π.Ε.Κ., 62 αναφορές (7,7%) που αφορούν στον επιμορφωτικό ρόλο των Α.Ε.Ι., 9 αναφορές 
(1,1%) που αφορούν στον ρόλο του Υπ.Ε.Π.Θ., 16 αναφορές (2,0%) που αφορούν στον ρόλο 
των σχολικών συμβούλων και 62 αναφορές (7,7%) που αφορούν στο ρόλο του ΟΕΠΕΚ. 
Ακολούθως παραθέτονται χαρακτηριστικές αναφορές για την κάθε υποκατηγορία: «Τα 
Π.Ε.Κ. λειτουργούν ως διοικητική και συντονιστική υπηρεσία. Λειτουργούν επίσης ως 
διοικητική και συντονιστική υπηρεσία. Η νέα οργάνωση και διοίκηση των Π.Ε.Κ μέσα από τη 
νομοθεσία πρέπει να αποκλείει τον ασφυκτικό ιδεολογικό και διοικητικό έλεγχο της 
επιμόρφωσης για να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις των κυβερνητικών μηχανισμών 
στην επιστημονική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ευρύτερα στο σχολείο. Τα ΠΕΚ  πρέπει 
να συνεργάζονται με τα Μορφωτικά κέντρα στήριξης των εκπαιδευτικών». Στο παρελθόν 
ασκήθηκε «αυστηρή κριτική για το θέμα λειτουργίας των Π.Ε.Κ.». Πλέον χρειάζεται 
«παρουσία σε αυτόν του αποκεντρωμένου Περιφερειακού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του ΠΕΚ 
καθώς και των άλλων στελεχών της Εκπαίδευσης αλλά και την υπαγωγή τους σε ενιαίο φορέα 
για να  είναι δυνατή η επιδίωξη μιας αποκεντρωμένης λειτουργίας της επιμόρφωσης». «Τα 
παιδαγωγικά τμήματα να έχουν την επιστημονική ευθύνη  της επιμόρφωσης των δασκάλων- 
νηπιαγωγών». Τα Παιδαγωγικά Τμήματα επιπλέον  έχουν  την επιστημονική ευθύνη της 
επιμόρφωσης στις έδρες των Παιδαγωγικών Τμημάτων που πραγματοποιείται στα 
Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα και διενεργείται στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά 
Κέντρα της επιστημονικής κατάρτισης, αλλά και το κύρος για επιστημονική παιδαγωγική 
έρευνα και διδασκαλία των πορισμάτων της». «Η αρμοδιότητα για την επιμόρφωση 
ανατίθενται απευθείας στον υπουργό παιδείας. Έτσι όμως η επιμόρφωση εγκλωβίζεται σε 
υποβαθμισμένες σχολές όπως το Μαράσλειο Διδασκαλείο. Περιέρχεται στην ουσία η ευθύνη 
απευθείας στον υπουργό παιδείας  και σε εξουσιοδοτημένα ή διορισμένα απ' αυτόν όργανα. 
Χρειάζεται η λογική του απεγκλωβισμού της επιμόρφωσης από τον κρατικό  και ιδεολογικό 
έλεγχο». «Η επιμόρφωση θα ανατεθεί κατά κύριο λόγο στους σχολικούς συμβούλους και οι 
Σχολικοί Σύμβουλοι, ως οι κύριοι διδάσκοντες  πρέπει να καλούνται για να εκφράσουν τη 
γνώμη τους και να μη συντελείτε υποβάθμιση του θεσμού της επιμόρφωσης».  Ο ρόλος του 
ΟΕΠΕΚ είναι «ο σχεδιασμός της επιμορφωτικής πολιτικής για τους εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας 
και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπ.Ε.Π.Θ., ο συντονισμός 
όλων των μορφών και των τύπων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών υλοποίηση επιμορφωτικών 
δράσεων «Ο ΟΕΠΕΚ επιχορηγείται με πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του 
προϋπολογισμού των δημόσιων επενδύσεων του υπουργείου εθνικής παιδείας και 
θρησκευμάτων καθώς και από χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για 
την πραγματοποίηση των σκοπών του ο ΟΕΠΕΚ μπορεί να συνεργάζεται με το παιδαγωγικό 
ινστιτούτο, το κέντρο εκπαιδευτικής έρευνας, με δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, με 
ελληνικούς και ξένους φορείς επιμόρφωσης, με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια». 
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2.2. Επιμορφωτές 
2.2.1. Διαδικασία: Για τους επιμορφωτές έχουμε 32 αναφορές(4,0%). «Η επιμόρφωση πρέπει 
να γίνεται στα Π.Ε.Κ. και να κατοχυρωθεί η διαφάνεια και η αξιοκρατία στις διαδικασίες 
πρόσληψης των επιμορφωτών. Οι επιμορφωτές είναι της αποκλειστικής επιλογής  του υπουργού 
παιδείας. Η αδιαφάνεια και η αναξιοκρατία  στις διαδικασίες πρόσληψης των επιμορφωτών 
είναι που έχει αναδείξει κραυγαλέες περιπτώσεις ανεπάρκειας στο επιστημονικο-διδακτικό 
προσωπικό. Χρειάζεται επομένως να κατοχυρωθεί η διαφάνεια και η αξιοκρατία στις 
διαδικασίες πρόσληψης των επιμορφωτών. Το διδακτικό προσωπικό δεν ανταποκρίθηκε  στις 
προσδοκίες των εκπαιδευτικών καθώς χρησιμοποιήθηκαν ως επιμορφωτές άτομα χωρίς να δι-
αθέτουν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Με την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών που θα επι-
θυμούσαν και θα είχαν τα απαραίτητα προσόντα το πρόβλημα θα αντιμετωπιζόταν». 
 
2.2.2.Προσόντα:  Στην υποκατηγορία σχετικά με τα προσόντα των επιμορφωτών 
εντοπιστήκαν 24 αναφορές (3,0%). «Οι επιμορφωτές δεν έχουν στη συντριπτική πλειοψηφία τα 
απαιτούμενα ουσιαστικά  και τυπικά προσόντα πανεπιστημιακού επιπέδου για να 
ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο της επιμόρφωσης. Οι διδάσκοντες επίσης πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις επιμορφωτικές ανάγκες των δασκάλων μέσα από τυπικά και ουσιαστικά 
ακαδημαϊκά προσόντα. .Η αξιοποίηση όλου του διαθέσιμου επιμορφωτικού δυναμικού είναι ο 
στόχος».  
 
3. Επιμόρφωση και εκπαιδευτικοί 
Στην κατηγορία εντάσσονται διακόσιες ενενήντα μια (291) αναφορές (35,9%). Η κατηγορία 
αναφέρεται στην επιμόρφωση σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στην 
διαδικασία της επιμόρφωσης. Περιλαμβάνει επτά (7) υποκατηγορίες. 
 
3.1. Συμμετέχοντες: Στην υποκατηγορία αυτή οι αναφορές είναι τριάντα πέντε (4,3%) και 
είναι σχετικές με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στην επιμορφωτική διαδικασία. Όλοι οι 
εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, πρέπει να έχουν την ευκαιρία επιμόρφωσης: «να 
είναι κατά περίπτωση υποχρεωτική αλλά και προαιρετική», «στη περιοδική επιμόρφωση 
δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ως τις 31 Αυγούστου του 
προηγούμενου από την επιμόρφωση έτους συμπληρώνουν συνολικό χρόνο εκπαιδευτικής 
υπηρεσίας από 5 ως 25 έτη». Αντίστοιχα γίνεται λόγος για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 
και για ειδικές ομάδες εκπαιδευτικών: «ανάλογα επιμορφωτικά προγράμματα να 
παρακολουθούν και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, φαίνεται επιβεβλημένη για τις περιπτώσεις 
εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό, για διδασκαλία σε διαπολιτισμικά σχολεία, τάξεις 
υποδοχής, διδασκαλία πληροφορικής, ενισχυτικής διδασκαλίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» 
σε ότι αφορά τα στελέχη εκπαίδευσης: «να είναι υποχρεωτική η επιμόρφωση των στελεχών 
εκπαίδευσης».  
 
3.2. Επιλογή συμμετεχόντων: Για την επιλογή των συμμετεχόντων εντοπίσαμε 29 αναφορές 
(3,6%). Το βασικό αίτημα, για την επιλογή των εκπαιδευτικών, είναι η διαδικασία της 
κλήρωσης, για την εξασφάλιση αξιοπιστίας της διαδικασίας: «η επιλογή των εκπαιδευτικών, 
που υποβάλλουν αίτηση να παρακολουθήσουν προγράμματα επιμόρφωσης, πρέπει να γίνεται με 
κλήρωση επειδή μόνον έτσι αποκλείονται οι πελατειακές σχέσεις και η ρουσφετολογία», «ως 
προς τον τρόπο επιλογής των εκπαιδευτικών θα ισχύσει η διαδικασία που ορίζεται στην 
υπουργική απόφαση, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής διευθυντές 
σχολείων». Η επιλογή των μετεχόντων να γίνεται ύστερα από αίτηση τους: «η όλη αυθαίρετη 
διαδικασία επιβολής της έχουν δημιουργήσει μια έκρυθμη κατάσταση σε πολλούς συλλόγους της 
χώρας», «να σταματήσει η διαδικασία υποχρεωτικής επιλογής για φοίτηση των διορισμένων 
δασκάλων και νηπιαγωγών». 
3.3. Οικονομικά: Η υποκατηγορία αυτή συγκεντρώνει 20 αναφορές (2,5%) και αναφέρεται 
στην οικονομική αποζημίωση που θα πρέπει να λαμβάνουν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί. 
Οι αναφορές επικεντρώνονται στην ελλιπή αποζημίωση των μετεχόντων στην επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών: «τα ποσά που διατίθενται για αυτό το σκοπό είναι απαράδεκτα χαμηλά», «η 
αποζημίωση των εκπαιδευτικών που ήδη χορηγήθηκε να αυξηθεί στο τετραπλάσιο και να 
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δίνεται με τη μορφή οδοιπορικών εξόδων», «για τους αναπληρωτές  να υπάρχει ασφάλιση και 
θα πρέπει να λυθούν όλα τα μισθολογικά τους προβλήματα». Ανάλογη με τη μορφή 
επιμόρφωσης (υποχρεωτική ή προαιρετική) να είναι και η αποζημίωση: «να είναι αμειβόμενη 
αλλά και μη αμειβόμενη», γίνεται λόγος και για τις πηγές χρηματοδότησης: «χρηματοδότηση 
της επιμορφωτικής διαδικασίας  κύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό και συμπληρωματικά 
από τα κονδύλια της Ε.Ε».  
 
3.4. Χρονική διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης συγκεντρώνει 55 αναφορές 
(6,8%). Η χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης αφορά την διάρκεια των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων για τους συμμετέχοντες, αλλά και την περιοδικότητα που πρέπει να έχει ο 
θεσμός. Η μορφή επιμόρφωσης καθορίζει και τη χρονική διάρκειά της, γίνεται λόγος για 
βραχυχρόνια ως και ετήσια επιμόρφωση: «έχει βραχυχρόνια και ποικίλη διάρκεια, γίνεται 
επανειλημμένα», «ανάλογα με τα αντικείμενα και τις ανάγκες η επιμόρφωση είναι ανάγκη να 
είναι μονοετούς, τρίμηνης διάρκειας ή ολίγων εβδομάδων». Είναι αίτημα η συνεχή 
επιμόρφωση σε τακτά χρονικά διαστήματα, το όριο ορίζεται για κάθε πέντε (5) ως οχτώ (8) 
έτη: «την αδήριτη ανάγκη για μια συνεχή και επαναλαμβανόμενη επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών», «οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν την ευκαιρία να επιμορφώνονται κάθε 5 
τουλάχιστον χρόνια», «τρίμηνη επιμόρφωση μία φορά κάθε επτά ή οκτώ έτη και να έχει 
περιοδικότητα». 
 
3.5. Υποχρεώσεις επιμορφούμενων - Διδακτικά τους καθήκοντα: Στην υπoκατηγορία 
αυτή εντάσσονται 43 αναφορές (5,3%) και αφορά τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς σε 
σχέση με τα διδακτικά τους καθήκοντα, καθώς και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών κατά 
τη διάρκεια της επιμόρφωσής τους. Σε σχέση με τα διδακτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών: 
«η επιμόρφωση να μην επιβαρύνει οργανωτικά διοικητικά και διδακτικά τη λειτουργία του 
σχολείου να συνδέεται άμεσα  με τη διδακτική διαδικασία», «οι εκπαιδευτικοί που θα κληθούν 
στην επιμόρφωση να θεωρείται ότι τελούν σε απόσπαση και να χορηγούνται υποτροφίες για την 
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών για να υπάρξει έτσι πυρήνας επιμορφωτών»,  «η 
δικαιολογία ότι η ολιγόμηνη απουσία του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα τον 
αποξενώνει  από τη διδακτική του πράξη και προκαλεί αναστάτωση στη σχολική τάξη δεν 
ευσταθεί γιατί ο εκπαιδευτικός κατέχει πολύτιμη εμπειρία από την πολυετή θητεία του στην 
εκπαιδευτική πράξη». Στις υποχρεώσεις των επιμορφούμενων η βασική αναφορά σχετίζεται 
με την αξιολόγησή τους: «η αξιολόγηση και η ατομική βαθμολόγηση είναι μειωτική για το εκ-
παιδευτικό λειτούργημα». 
 
3.6. Υλικοτεχνική υποδομή: Συγκεντρώνει 22 αναφορές (2,7%). Η πρώτη ομάδα αναφορών 
περιγράφει την υπάρχουσα κατάσταση από άποψη υποδομής στα Π.Ε.Κ.: «η κατάσταση που 
διαμορφώνεται στα Π.Ε.Κ. από τις πρώτες μέρες λειτουργίας είναι τραγική, τα υπομνήματα των 
δασκάλων περιγράφουν μια κατάσταση που τη χαρακτηρίζει, η προχειρότητα, η ανυπαρξία 
διδακτικού προσωπικού η έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού της λειτουργίας και η 
ανασφάλεια των εκπαιδευτικών, υπήρξε σωρεία λαθών των υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ.», «τα 
Π.Ε.Κ. πρέπει να ενισχυθούν με υλικοτεχνική υποδομή και επιστημονικό-διδακτικό προσωπικό 
και με τα απαιτούμενα έξοδα λειτουργίας». Η δεύτερη ομάδα αναφορών έχει σχέση με τα 
Παιδαγωγικά Τμήματα: «τα Παιδαγωγικά Τμήματα πρέπει να ενισχυθούν με υλικοτεχνική 
υποδομή και επιστημονικό-διδακτικό προσωπικό και με τα απαιτούμενα έξοδα λειτουργίας». Η 
τρίτη ομάδα αναφορών σχετίζεται με τη σχολική μονάδα: «ως κέντρο επιμόρφωσης μπορεί  
και πρέπει να αξιοποιηθεί και η σχολική μονάδα, η σχολική μονάδα θα μελετά τα προβλήματα 
του δικού της χώρου». 
 
3.7. Οργάνωση-Προγράμματα: Στην υποκατηγορία εντάσσονται 87 αναφορές (10,7%) και 
αναφέρονται στην οργάνωση της επιμόρφωσης και στα επιμορφωτικά προγράμματα. Για την 
οργάνωση ζητούμενο είναι η αποκέντρωση του θεσμού, χωρίς να χαθεί ο ενιαίος χαρακτήρας 
της: «την αποκέντρωση της επιμόρφωσης με τη δημιουργία διοικητικού και καθοδηγητικού 
φορέα σε επίπεδο περιφέρειας». Για τον τρόπο οργάνωσης των Π.Ε.Κ.: «η αποκεντρωμένη 
λειτουργία των Π.Ε.Κ. δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας των προγραμμάτων». 
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Στη συνέχεια ασκείται έντονη κριτική στην οργάνωση και τα προγράμματα των Π.Ε.Κ.: «τα 
προγράμματα των Π.Ε.Κ. θυμίζουν την επιστροφή στις υποβαθμισμένες γνώσεις των 
παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών». Στις αναφορές σχετικά με τα 
προγράμματα επιμόρφωσης: «την επιστημονική ευθύνη των προγραμμάτων επιμόρφωσης 
πρέπει να έχουν τα Παιδαγωγικά Τμήματα δεν επιτρέπεται να γίνεται σε ιδρύματα με 
χαρακτηριστικά επιμόρφωσης ποιοτικώς κατώτερα από τα χαρακτηριστικά της βασικής των 
μόρφωσης», «τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών και οι Σχολικοί Σύμβουλοι πρέπει 
να καλούνται να εκφράζουν τη γνώμη τους για το πρόγραμμα και τα άλλα ζητήματα της 
επιμόρφωσης», «αντίστοιχοι φορείς να αναλάβουν την επιμόρφωση σε περιφερειακό επίπεδο, 
υποχρεωτική επιμόρφωση πριν από το κάθε καινοτομία στο χώρο του σχολείου, νέα βιβλία, 
αλλαγές προγραμμάτων, νέες παιδαγωγικοί μέθοδοι, εισαγωγή νέων αντικειμένων, διοργάνωση 
επιστημονικού συνεδρίου ενός τουλάχιστον το χρόνο από την πολιτεία, συστηματική οργάνωση 
επέκταση προγραμμάτων εκπαιδευτικών ανταλλαγών με τις χώρες της Ευρώπης».  
 
Συζήτηση 
Ο κλάδος ζητάει εισαγωγική επιμόρφωση, που θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, που για 
πρώτη φορά πρόκειται να αναλάβουν υπεύθυνα μια τάξη (για τον ρόλο της εισαγωγικής 
επιμόρφωσης βλ. Harris 1989). Επίσης ζητά περιοδική επιμόρφωση, που θα στοχεύει στη 
διαρκή βελτίωση της διδακτικής ικανότητας των εκπαιδευτικών και θα εκτείνεται σε όλη τη 
διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους (Jarvis 1983 & 1988). Η περιοδική 
επιμόρφωση μπορεί να έχει διάρκεια τρίμηνη, εξάμηνη, ετήσια με ταυτόχρονη απαλλαγή των 
εκπαιδευτικών από τα καθήκοντά τους. Τέλος ζητά και ενδοσχολική επιμόρφωση. Αίτημα 
είναι η ανάγκη για συνεχή και επαναλαμβανόμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η 
επιμόρφωση να δίνει λύσεις σε διδακτικά και παιδαγωγικά ζητήματα, αλλά και να 
ενημερώνει σε σύγχρονα θέματα που απασχολούν το μαθητή και το σχολείο (Eraut 1994). Η 
αναβάθμιση της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης επιτυγχάνεται και μέσα από την επιμόρφωση 
του εκπαιδευτικού. Ωστόσο θα πρέπει να απεγκλωβιστεί η επιμόρφωση από τον κρατικό και 
ιδεολογικό έλεγχο μέσω του ανοίγματος προς το πανεπιστήμιο. Παράλληλα θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν όλοι οι θεσμικοί φορείς που θα μπορούσαν να προσφέρουν επιμορφωτικό έργο. 
Η χρηματοδότηση της επιμόρφωσης δεν θα πρέπει να είναι έκτακτη και αποσπασματική 
μέσω των κονδυλίων των ΕΠΕΑΕΚ, αλλά θα πρέπει να χρηματοδοτείται σταθερά από τον 
κρατικό προϋπολογισμό γιατί έτσι θα έχει συνέχεια. Τα συνδικαλιστικά όργανα των 
εκπαιδευτικών πρέπει να καλούνται για να εκφράζουν τη γνώμη τους για τα προγράμματα 
καθώς και τα άλλα ζητήματα της επιμόρφωσης. 
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Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον ορίζοντα μιας ουμανιστικής αντίληψης για τη 

δια βίου μάθηση 
 

Κανακουσάκη Ειρ., Εκπαιδευτικός, Υποψ. Διδάκτ., Παν. Αθηνών 
 
Περίληψη 
Η επιμόρφωση είναι μετά τη μετεκπαίδευση το δεύτερο σκέλος της σύγχρονης αντίληψης αυτού που 
στην Ευρώπη έχει αποκληθεί δια βίου μάθηση. Αν η μετεκπαίδευση συμπληρώνει την αρχικά 
προσληφθείσα γνώση πάνω στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο, η επιμόρφωση μεριμνά για τη διαρκή 
εξορθολόγησή της, που αφορά όχι μόνο στη συμπλήρωση αλλά και στη διόρθωση των γνωστικών 
θέσεων. Κατ’ επέκταση της μετεκπαίδευσης, η επιμόρφωση ολοκληρώνει αυτό που θα 
αντιλαμβανόμασταν ως δυναμική παρουσία της παιδείας στη σύγχρονη κοινωνία. Με τη θεσμοθέτηση 
της επιμόρφωσης στις μεταμοντέρνες ευρωπαϊκές κοινωνίες η δια βίου μάθηση αποκτά το κατ’ αρχήν 
τυπολογικό πλαίσιο, στα όρια του οποίου η λειτουργία της καθίσταται ένα εν δυνάμει γνωστικό 
καθεστώς. Εντούτοις, αυτή η θεσμική κατοχύρωση δεν σημαίνει αυτόματα την ουσιώδη ανταπόκριση 
στις σύνθετες απαιτήσεις της ανθρώπινης εκπαίδευσης, έτσι όπως αυτές διαγράφονται στον ορίζοντα 
των προοπτικών της βαθμιαία ενοποιούμενης ευρωπαϊκής ηπείρου. Το κύριο πρόβλημα που εγείρεται 
μετά τις παράλληλες θεσμοθετήσεις της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης έγκειται στο κατά πόσο 
αυτές μπορούν να ανταποκριθούν στη διττά διατυπωμένη πρόκληση της ταχύτατα αναπτυσσόμενης 
επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, αφ’ ενός, και της πιεστικά ανακύπτουσας πολιτισμικής, 
επικοινωνιακής και πολιτικής σύγκλισης της Ευρώπης, αφ’ ετέρου. Κοντολογίς, η επιμόρφωση τίθεται 
στον ορίζοντα της προοπτικής δύο στόχων συνάλληλων αλλά και διαφορετικών. Αυτό σημαίνει ότι η 
διευθέτηση της λειτουργίας της μέσα στο εκπαιδευτικό κατ’ αρχήν σύστημα της κάθε χώρας θα τείνει 
να προσαρμόζεται στη δυναμική δύο παραγόντων: Πρώτο, στην τεχνογνωστική δυναμική της 
παραγωγής που αφορά στην οικονομική επιβίωση και ανάπτυξη. Δεύτερο, στην πολιτισμική δυναμική 
της συνύπαρξης, που αφορά στην πολιτική συμβίωση και εναρμόνιση. Η επιμόρφωση, εγγενώς 
εγκατεστημένη στο διπολικό πεδίο αυτής της εξισορροπητικής αντίληψης, μοιάζει να κρίνεται από την 
αποτελεσματικότητα του συνδυασμού των δύο παραπάνω κατευθύνσεων, συνδυασμό που προσιδιάζει 
στην αρχαιογενή ουμανιστική παράδοση της ευρωπαϊκής παιδείας. Στην προτεινόμενη εισήγηση το 
ζήτημα της επιμόρφωσης τίθεται και εξετάζεται μέσα από τρεις βασικές οπτικές γωνίες: Πρώτο, μέσα 
στην οπτική της δια βίου μάθησης, έτσι όπως αυτή ορίζεται και κατανοείται στην ύστερη 
νεωτερικότητα της Ενωμένης Ευρώπης, στην αυγή της 3ης χιλιετίας. Δεύτερο, μέσα στην οπτική των 
εκπαιδευτικών αντιλήψεων της νεωτερικότητας, έτσι όπως οι αρχές αυτές διαμορφώθηκαν από τη 
γνωστική επανάσταση του homo universalis. Τρίτο, μέσα στην οπτική των συμπληρωματικών τάσεων 
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που συγκατατίθενται στην παιδεία αφ’ ενός από τις φυσικές, αφ’ ετέρου από τις πολιτικές επιστήμες 
του ευρωπαίου ανθρώπου.  
 
Εισαγωγή 
Το ζήτημα της θεσμοθέτησης της επιμόρφωσης στην εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από καιρό αποτελεί ένα θέμα μείζονος σημασίας, το οποίο κατά προτεραιότητα 
αφορά, στην ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί, ως λειτουργοί της 
εκπαίδευσης και, κατ’ επέκταση, ως διαχειριστές της γνώσης, είναι οι πρώτοι που καλούνται 
να ανταποκριθούν στα αιτήματα με τα οποία η επιμόρφωση δείχνει επιφορτισμένη. Αυτό 
σημαίνει πως η κατανόηση της σύγχρονης διάστασης της επιμόρφωσης, υπό τους όρους που 
αυτή αποτελεί μέρος της δια βίου μάθησης, λαμβάνει πρωτεύουσα σημασία για τον 
εκπαιδευτικό μηχανισμό κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Ο προβληματισμός, λοιπόν, σχετικά με 
την καθοριστική διάσταση της επιμόρφωσης οφείλει ίσως να προηγείται όλων εκείνων των 
επιμέρους ζητημάτων που ανάγονται στις τεχνικές της οργάνωσης και της λειτουργίας της 
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στους γενικούς όρους του πλαισίου μέσα στα όρια 
του οποίου η επιμόρφωση μπορεί να θεωρείται ως μία καθοριστική συνισταμένη της δια βίου 
μάθησης. Με την έννοια αυτή, ό,τι κατά προτεραιότητα ενδιαφέρει είναι το σχήμα υπό το 
οποίο αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως ένας παράγοντας εξορθολογισμού της σύγχρονης 
ευρωπαϊκής εκπαίδευσης. Διότι μόνο υπό την έννοια μίας εξορθολογίζουσας τη γνώση 
διαδικασίας, η επιμόρφωση στην εκπαίδευση θα ενδιέφερε ουσιαστικά τη διεθνική και 
διακρατική κοινότητα της Ενωμένης Ευρώπης. Εξάλλου, στον ορίζοντα των συνθηκών της 
παγκοσμιοποίησης, μία επιμορφωτική διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ως εκσυγχρονιστική, 
εάν και εφόσον εξορθολογίζει περαιτέρω τα ισχύοντα. 

Υπό αυτή τη διάσταση των πραγμάτων, η εξέταση του ζητήματος της επιμόρφωσης, 
θεωρείται μέσα από την οπτική τριών βασικών σημείων. 

Το πρώτο σημείο, αναφέρεται συνοπτικά στη θέση της επιμόρφωσης στον ευρύτερο 
ορίζοντα των όρων της μετανεώτερης μάθησης, έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το δεύτερο σημείο αναφέρεται στις χωροχρονικές εκείνες παραμέτρους υπό την 
αίρεση των οποίων η επιμόρφωση μπορεί να θεωρηθεί ως μία εκσυγχρονίζουσα και 
εξορθολογίζουσα την εκπαίδευση μαθησιακή παρέμβαση. 

Το τρίτο, τέλος, σημείο συγκεφαλαιώνει τους αναγκαίους όρους υπό την αίρεση των 
οποίων η θεσμική λειτουργία της επιμόρφωσης μπορεί να λειτουργεί ως ένας 
εξισορροπητικός παράγοντας στην διπολικότητα της γνωστικής κατάστασης. 
 
 
Οι δύο βασικές διαστάσεις της μετα.νεώτερης μάθησης 
Από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα και μετά, η λεγόμενη μετανεώτερη αντίληψη για τη 
μάθηση, δείχνει να συνοψίζεται στους συνάλληλους και παραπληρωματικούς παράγοντες της 
μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Δείχνει λοιπόν εύλογο, κάθε αναφορά μας στην ιδέα της 
δια βίου μάθησης να εμφανίζεται συναρτημένη με δύο καθοριστικούς εκπαιδευτικούς 
θεσμούς που επιβλήθηκαν στις μεταπολεμικές δυτικές κοινωνίες από την προέχουσα ανάγκη 
αφ’ ενός της διεύρυνσης αφ’ ετέρου της εμβάθυνσης της γνώσης στα διάφορα γνωστικά 
αντικείμενα. Μπορούμε σήμερα, από τη σωρευμένη συλλογική εμπειρία μας στην 
εκπαίδευση, να ισχυριστούμε ότι η μετανεώτερη σύγχρονη μάθηση είναι μάλλον αδιανόητη 
έξω από την παραπληρωματική λειτουργία των θεσμών της μετεκπαίδευσης και της 
επιμόρφωσης. Προέχει λοιπόν, να δούμε σε τι έγκειται η λειτουργία ενός εκάστου αυτών των 
δύο εκπαιδευτικών θεσμών, προκειμένου να αντιληφθούμε επαρκέστερα την ουσία της 
αναγκαιότητας της δια βίου μάθησης.  

Ξεκινώντας από τη μετεκπαίδευση, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτός ο θεσμός ο 
οποίος αποτελεί προέκταση της τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης αφορά στην αρκτική 
εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου, υπό τους όρους της εξειδικευμένης προσέγγισής του. 
Πράγματι, εξετάζοντας τη μετεκπαίδευση, μέσα στα όρια της μετανεώτερης διάστασης της 
μάθησης, την προσλαμβάνουμε ως μία επιμερίζουσα το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο και 
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εξειδικεύουσα τους όρους προσέγγισής του μαθησιακή τάση. Δηλαδή, η μετεκπαίδευση έχει 
ήδη εγκατασταθεί στην αρκτική μαθησιακή διαδρομή ως το τέταρτο στάδιο της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, εκτείνοντας τη διάρκεια των σπουδών κατά το πρόσθετο εκείνο διάστημα που 
είναι απαραίτητο για την πρόσληψη των εξειδικευμένων γνώσεων που αφορούν σε ένα 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.  
Εκ παραλλήλου, η επιμόρφωση δείχνει βαθμιαία να επιβάλλεται ως ένας εκπαιδευτικός 

θεσμός που αφορά στη διαρκή επαφή με τη γνωστική εξέλιξη του μαθησιακού αντικειμένου, 
ανταποκρινόμενη στην ανάγκη της συνεχούς αναπροσαρμογής της γνώσης κατά πρώτο στα 
διευρυνόμενα και κατά δεύτερο στα μεταβαλλόμενα δεδομένα. Με αυτή της τη διάσταση η 
επιμόρφωση, μέσα στα όρια του εκσυγχρονισμού της μάθησης, εμφανίζεται ως μία 
πληροφοριακή και ενημερωτική τάση της εκπαίδευσης με στόχο τη διαρκή επαφή με το 
εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο. Δηλαδή, η επιμόρφωση εγκαθίσταται στη σύνολη 
μαθησιακή διαδρομή ως το αναγκαίο βήμα μίας ανανεούμενης σχέσης με τη γνώση, 
καταλύοντας το παλαιό status των σπουδών και ανάγοντας τη μάθηση σε διαρκή 

επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης γνωρίζοντος υποκειμένου και γνωστικού αντικειμένου 
(Διάγραμμα Ι). 

Υπό αυτή την αίρεση των πραγμάτων, αντιλαμβανόμαστε ότι η επιμόρφωση 
καθίσταται, όπως λέει ο Lyotard (1988), η διαρκής και ακατάπαυστη εκείνη μάθηση που 
καθιστά τη γνώση μία ενεργό ανθρώπινη συνθήκη. Δηλαδή, μία συνθήκη ριζικά 
διαφοροποιημένη από την παλαιότερη της άπαξ και δια παντός αποκτηθείσας  μάθησης. Υπό 
αυτή τη σημαντική της διάσταση, η επιμόρφωση γενικά, αλλά και η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών ιδιαίτερα, προσλαμβάνει το χαρακτήρα της κατεπείγουσας εκείνης γνωστικής 
επαναθεώρησης, δίχως την οποία κάθε σύγχρονη έννοια μάθησης γίνεται όχι μόνο ανέφικτη 
αλλά και αδιανόητη.  

 
 
Η επιμόρφωση ως παράγοντας εξορθολογισμού της γνώσης 
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Η γνωστική επαναθεώρηση και η ενεργός μάθηση είναι δύο συνάλληλοι όροι κατανόησης αυτού το 
οποίο ο 20ος αιώνας αποκαλεί κριτικό ορθολογισμό. Ο κριτικός ορθολογισμός, υπό τη διάσταση που 
τον καθορίζει ο Popper (2002) ως μία διαρκή επαναπροσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου, είναι 

ό,τι στον ορίζοντα της μετανεωτερικότητας καθορίζει την αντίληψη της επιστημονικής μεθόδευσης 
της γνώσης και της μάθησης. Όπως ισχυρίζεται ο Popper, ο κριτικός ορθολογισμός βαθμιαία 
αντικατέστησε το δογματικό ορθολογισμό που διακατείχε τη μαθησιακή νοοτροπία της 
νεωτερικότητας και επηρέαζε καθοριστικά τόσο την πρόσληψη της γνώσης όσο και τη μεθόδευση 
της μάθησης (Διάγραμμα ΙΙ). 

Μέσα στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας που επιβάλλεται από τις  σύγχρονες γνωστικές ανάγκες, 
η εκπαίδευση καλείται να αντιμετωπίσει αφενός την επισώρευση της πληροφορίας πάνω στο 
εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο αφετέρου την κριτική επαναθεώρηση των ήδη υφιστάμενων 
γνώσεων. Επισκοπώντας τους όρους αυτής της συνθήκης, στην οποία η σύγχρονη μάθηση καλείται 
να ανταποκριθεί, θα λέγαμε ότι η επιμόρφωση θεσμοθετείται προκειμένου να δεξιωθεί αφενός την 
ποσοτική επέκταση της μαθησιακής γνώσης, η οποία συνιστά χωρικό μέγεθος διεύρυνσης, αφετέρου 
την ποιοτική βελτίωση της μαθησιακής γνώσης, η οποία συνιστά χρονικό μέγεθος εμβάθυνσης. 

Η ποσοτική επέκταση, που χαρακτηρίζει τη μία πλευρά της μαθησιακής εξέλιξης, συνίσταται στη 
διογκούμενη σώρευση πληροφορίας επί ενός διαρκώς επιμεριζόμενου γνωστικού αντικειμένου. Αυτή 
η ποσοτική επέκταση παραπέμπει στη διάσταση της ανάπτυξης του μαθησιακού χωρικού ορίζοντα, 
στον οποίο η επιμόρφωση καλείται να ανταποκριθεί. 

Εκ παραλλήλου, η ποιοτική βελτίωση, που χαρακτηρίζει την άλλη πλευρά της μαθησιακής 
εξέλιξης, συνίσταται στην κριτική επαναθεώρηση των αποκτημένων γνώσεων και στην ανανέωσή 
τους επί τη βάσει των νέων δεδομένων. Αυτή η ποιοτική βελτίωση παραπέμπει στη διάσταση της 
εμβάθυνσης και στο χρονικό ορίζοντα της μάθησης που η επιμόρφωση καλείται να διαχειριστεί. 

Η εκπαιδευτική διαχείριση της μάθησης, μέρος της οποίας είναι η επιμόρφωση, είναι 
υπόλογη τόσο στην κατά χώρο ανάπτυξη όσο και στην κατά χρόνο εμβάθυνση της γνώσης. 
Κατά συνέπεια, η επιμόρφωση οφείλει να κινείται στον ορίζοντα των επιταγών αφενός του 
εκσυγχρονισμού αφετέρου του εξορθολογισμού της μάθησης. Υπό αυτή την καθοριστική της 
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διάσταση, η επιμόρφωση δεν μπορεί να θεωρείται ούτε ως ένα τυπολατρικό λειτούργημα της 
σύγχρονης εκπαιδευτικής ζωής ούτε ως μία υποχρεωτική αγγαρεία στην εκπαιδευτική θητεία. 

Μάλλον αντίθετα θα λέγαμε, η σημασία της στο σύνολο εκπαιδευτικό σύστημα  θα 
γίνεται συν τω χρόνω αρχικαίρια, στο βαθμό που ένα σημαντικό μέρος του εκσυγχρονισμού 
και του εξορθολογισμού της γνώσης θα διέρχεται αναγκαία από το πεδίο των αρμοδιοτήτων 
της. Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, το πρόβλημα του 
εκσυγχρονισμού και του εξορθολογισμού της μάθησης θα καθίσταται όλο και πιο επιτακτικό 
για αυτή καθαυτή την αναπτυξιακή πορεία της κάθε χώρας. Διότι θα αφορά στη διαχείριση 
της μαθησιακής γνώσης από την οποία εξαρτάται τόσο η παραγωγική όσο και η οργανωτική 
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η επιμόρφωση στον ορίζοντα της ουμανιστικής αντίληψης περί παιδείας 
Μετά την αποσαφήνιση των όρων κάτω από τους οποίους η επιμόρφωση αποτελεί 
λειτούργημα του εξορθολογισμού της μάθησης, φθάσαμε στο επίμαχο σημείο της παρούσας 
θεώρησης. Αυτό αφορά στο πρόβλημα των στόχων της επιμόρφωσης, υπό τη διάσταση που 
αυτοί οι στόχοι τίθενται στον ορίζοντα της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Γίνεται πλέον σαφές ότι στον ορίζοντα αυτής της πολιτικής, η επιμόρφωση δεν 
μπορεί να κατανοείται ούτε τυπολατρικά ούτε τεχνοκρατικά. Ούτε, δηλαδή, ως μία τυπική 
ούτε ως μία τεχνική διαδικασία της μάθησης, για την έκβαση της οποίας δεν υφίσταται 
λελογισμένη πολιτική ευθύνη και επαρκής στρατηγικός σχεδιασμός. 

Εάν και εφόσον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μάθηση αντιμετωπίζεται ως ένα δια βίου 
αγαθό, υπό την έννοια που ο Rawls (2001) συσχετίζει το αγαθό με την ορθολογικότητα, τότε 
η ουσία της επιμόρφωσης ως εξορθολογισμού της μάθησης δεν μπορεί παρά να αφορά 
καίρια τόσο στην επιβίωση όσο και στη συμβίωση των εθνών της Ευρώπης. 

Έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι η επιβίωση σχετίζεται με την παραγωγή και την 
οικονομία, όσο ακριβώς η συμβίωση σχετίζεται με την πολιτική και τον πολιτισμό. Αυτά που 
από τον Μεσοπόλεμο ο Heidegger (1978) ορίζει ως «βιομέριμνα» και «ανθρωπομέριμνα» 
εκβάλλουν ακριβώς στον τεχνικό και πολιτικό πολιτισμό τον οποίο καλείται να διαχειριστεί 
ο άνθρωπος γνώστης προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών γενεών.  

Γνωρίζουμε, επίσης, ότι η επιβίωση, ως βιομέριμνα, συνδέεται καθοριστικά με την 
τεχνοκρατική εξειδίκευση, στην οποία η επιμόρφωση αναφέρεται κατά τη μία της έννοια. Η 
τεχνοκρατική όμως εξειδίκευση, από την οποία εξαρτάται η επιβίωση μας μέσα στο φυσικό 
περιβάλλον, έχει τα χαρακτηριστικά ενός επιμερίζοντος τη γνώση παράγοντα που μπορεί και 
να αποδειχθεί επικίνδυνος ενόσω δεν εναρμονίζεται προς ένα ενοποιούντα τη γνώση 
τελεστή.  

Γνωρίζουμε, ταυτόχρονα, ότι η συμβίωση, ως ανθρωπομέριμνα, συνδέονταν 
ανέκαθεν καθοριστικά με τον πολιτικό πολιτισμό, στον οποίο η επιμόρφωση στα πλαίσια της 
ενοποιούμενης Ευρώπης ήδη αποβλέπει. Ο πολιτικός όμως πολιτισμός, από τον οποίο 
εξαρτάται η συμβίωσή μας μέσα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, έχει τα χαρακτηριστικά ενός 
ενοποιούντος τη γνώση παράγοντα αντίρροπου στον κίνδυνο της τεχνοκρατικής εκτροπής 
που επαπειλείται ως καταστροφή περιβάλλοντος και ανθρώπου. 

Φθάνουμε, λοιπόν, σε θέση να αντιληφθούμε το μέγεθος της σημασίας που η ορθή 
διαχείριση της γνώσης και της μάθησης κατέχει στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 
Αν και εφόσον η επιμόρφωση τεθεί υπό την αιγίδα της δια βίου μάθησης, ως 
εξορθολογισμένου αγαθού, τότε η επίδρασή της στη σύνθεση της τεχνικής επιβίωσης και της 
πολιτικής συμβίωσης θα μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική, στο βαθμό που θα προάγει τα 
ανθρωπιστικά ιδεώδη της φιλίας μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος και μεταξύ έθνους 
προς έθνος.  
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Δηλαδή, η επιμόρφωση θα λαβαίνει το πλήρες και ουσιώδες της νόημα, μέσα 
ακριβώς από την εναρμόνιση ενός επιμερίζοντος τη γνώση παράγοντα – όπως αυτός της 
τεχνικής εξειδίκευσης – και ενός ενοποιούντος τη γνώση συντελεστή – όπως αυτός του 
πολιτικού πολιτισμού. Πρόδηλα, μόνον αυτός ο χαρακτήρας της επιμόρφωσης είναι και ό,τι 
ανταποκρίνεται στις κατεπείγουσες ανάγκες αφενός της περιβαλλοντικής, αφετέρου της 
διαπολιτειακής συνείδησης, την οποία δείχνει να επιζητά ο σύγχρονος ευρωπαϊκός 
ουμανισμός (Διάγραμμα ΙΙΙ). 
 
Επίμετρο 

 
Ο σημερινός στόχος της δια βίου μάθησης, εντούτοις, προσκρούει πάνω στη θεσμική 
αμηχανία του κράτους, η οποία αποτελεί προϊόν ενός διχασμού μεταξύ των 
προσανατολισμένων στην αγορά πολιτικών, αφενός, και των συμφερόντων της συμμετοχικής 
κοινωνίας, αφετέρου (Παπαδάκης & Murphy & Ροζάκη, 2004). Το πρόβλημα της 
υλοποίησής του, κοινό ως προς αυτή την αντίφαση για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, 
καθίσταται πρωτεύον εξαιτίας των δυσκολιών που το διακρίνουν. Οι δυσκολίες αυτές, κατά 
βάση, συνοψίζονται στην εναρμόνιση των αντικρουόμενων τάσεων της αγοράς που ευνοεί 
την παντοίω τρόπω αύξηση της παραγωγικότητας, και της πολιτειακής εκείνης συνείδησης, 
που αντιδρά στις περιβαλλοντολογικές συνέπειες αυτής της άκρατης παραγωγικότητας. 

Ο κίνδυνος της ολίσθησης στον εργαλειακό ρασιοναλισμό της ελεύθερης αγοράς, 
που οδηγεί κατά την Arendt (1986) στον εκφυλισμένο πολιτισμό του animal laborans, 
αντιμάχεται το όραμα της πολιτειότητας εκείνης που μπορεί να εγγυηθεί την ορθή έκβαση 
του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 

Εντούτοις, στην ευρωπαϊκή παράδοση, υπάρχουν ακόμα επαρκή ερείσματα  
προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνιση μεταξύ των επιμεριζόμενων μαθησιακών τεχνικών, 
που διέπονται από τη λογική της γνωστικής ισχύος, και των ενοποιητικών πολιτικών τάσεων, 
που διέπονται από τις αξίες της πολιτειακής συμβίωσης. Μία ορθή αντίληψη για το είδος και 
το ήθος της επιμόρφωσης, το οποίο σήμερα καλούμαστε να αναδείξουμε πρέπει, ως εκ 
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τούτου, να συγκροτείται επί τη βάσει των όρων εκείνων του ουμανισμού, που λαβαίνουν 
υπόψη τους την αρμονία ανθρώπου και περιβάλλοντος, όπως και την παραπληρωματικότητα 
της τεχνικής και πολιτειακής γνώσης. 
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Εκπαίδευσης 

 
Τσαγκαρέλη Β., Εκπαιδευτικός, Μετεκπαιδευόμενη, Διδασκ. Πατρών 
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Περίληψη 
Οι σύγχρονες πρακτικές και πολιτικές για την πρακτική ένταξη των νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι απαραίτητες και βασικές προϋποθέσεις για την σωστή εκτέλεση 
του παιδαγωγικού και κοινωνικού του ρόλου, αλλά και την ομαλή ένταξή του στη Σχολική Μονάδα. Ο 
νεοδιορισμένος εκπαιδευτικός έχει ανάγκη από καθοδηγητική επιμόρφωση σε ουσιαστικά και ποικίλα 
εκπαιδευτικά θέματα, που θα τον καταστήσουν άξιο και ικανό λειτουργό της Σχολικής Μονάδας που 
υπηρετεί. Σε αρκετά από τα παραπάνω έρχεται θεωρητικά καταρτισμένος από τις Παιδαγωγικές 
Σχολές του Πανεπιστημίου, αλλά υστερεί σε θέματα κυρίως διοικητικής και υπηρεσιακής φύσης και 
χρειάζεται την κατάλληλη στήριξη όταν εργάζεται κυρίως σε δημόσια και ολιγοθέσια σχολεία, στα 
οποία το βάρος επιμερίζεται σε έναν, δύο και τρεις μόνο δασκάλους. Οι παρατηρήσεις των τελευταίων 
ετών δείχνουν ότι η επιμόρφωση είναι αναγκαία να γίνεται σε θέματα όχι μόνο θεωρητικού, αλλά 
πρακτικού επιπέδου και ενδιαφέροντος αμέσως μετά το διορισμό του,  προτού ο εκπαιδευτικός έρθει 
σε επαφή με τη σχολική τάξη. Η εισήγησή μας αναλυτικά θα αναφερθεί λεπτομερώς και με την 
αναγκαία επιστημονική τεκμηρίωση, στα  προβλήματα και τις δυσκολίες που βιώνει καθημερινά ο 
νεοδιορισμένος εκπαιδευτικός, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος στο χώρο του σχολείου με ανομοιογενή 
ομάδα μαθητών σε κοινωνικοοικονομικό και μαθησιακό επίπεδο, με άλλους συναδέλφους που αρκετοί 
από αυτούς θα λειτουργήσουν ίσως ανταγωνιστικά απέναντί του, αλλά και με γονείς που αρκετές 
φορές δεν έχουν την ικανότητα, εξ’ αντικειμένου, ούτε να βοηθήσουν, ούτε να κρίνουν σωστά.  

                                               
1. Εισαγωγή 
Μακροχρόνιες έρευνες (Fuller F. F., Braown O. H., 1975 * Griffin G. A., 1985, όπ. αναφ. στο 
Κατσουλάκης, 1999, σελ 233), έχουν δείξει ότι ένα καλό ξεκίνημα για τον εκπαιδευτικό όχι 
μόνο είναι σημαντικό, αλλά αποτελεί και αποφασιστικό παράγοντα μετάβασης προς την 
παιδαγωγική επάρκεια, άρα και την επαγγελματική ανάπτυξη-εξέλιξή του. 

Η επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι 
εκπαιδευτικοί, ως άτομα εξελίσσονται στην μακρόχρονη πορεία της σταδιοδρομίας τους. Η 
αύξηση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, της ισχύος, της σοφίας, της διορατικότητας, της 
αρετής, της ευτυχίας θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως εξέλιξη. 

Η εξελικτική πορεία του εκπαιδευτικού, προς τη διαμόρφωση της επαγγελματικής 
του ταυτότητας, μπορεί να καταγραφεί σε τρία στάδια: τη βασική-Πανεπιστημιακή του 
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εκπαίδευση, τη διαδικασία της επαγγελματικής ενσωμάτωσης, και τέλος την άσκηση των 
εκπαιδευτικών του καθηκόντων κατά τη διάρκεια της θητείας του.  

Το δεύτερο στάδιο είναι το πλέον καθοριστικό, τόσο για την ενισχυτική κάλυψη των 
αδυναμιών της βασικής εκπαίδευσης όσο και για την ομαλή μετάβαση από το ρόλο του 
εκπαιδευόμενου, στο ρόλο του εκπαιδευτικού.   

Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει μια προσπάθεια ανάδειξης της σπουδαιότητας 
υποδοχής κα υποστήριξης των νέων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, όπως αυτή προκύπτει 
από τη σύγχρονη πραγματικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Θα επιχειρηθεί, 
επίσης, ο προσδιορισμός των παραγόντων εκείνων οι οποίοι συντελούν στη διαμόρφωση μιας 
τέτοιας διαδικασίας, εστιάζοντας στο χώρο της Α/θμιας τυπικής εκπαίδευσης.   

 
2. Πρώτη επαφή με το δημόσιο λειτούργημα 
2.1 Ορκωμοσία – Περιγραφή και ανάλυση από το Διευθυντή εκπαίδευσης ή 
Προϊστάμενο Γραφείου για τις υπηρεσιακές του υποχρεώσεις. 
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει μια μοναδικότητα: όσοι το επιλέγουν έχουν από νωρίς 
και για πολλά χρόνια εκτεθεί σε επαγγελματικές συμπεριφορές που συνδέονται με τον έναν ή 
τον άλλον τρόπο με την ίδια την εργασία του εκπαιδευτικού.  

Έχοντας περάσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής του υιοθετώντας το ρόλο του 
μαθητή, ο νέος εκπαιδευτικός καλείται, με την τοποθέτησή του να περάσει στην αντίπερα 
όχθη και να υιοθετήσει το ρόλο του διδάσκοντα. Αυτό από μόνο του προκαλεί μια δυσκολία, 
αφού η μετάβαση από τον έναν στον άλλο ρόλο δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη, και ο νέος 
δάσκαλος κουβαλάει από τα μαθητικά του χρόνια εμπειρίες,  βιώματα και συνήθειες που 
πολλές φορές συγχέονται ή/και αντικρούονται (συνειδητά ή ασυνείδητα) με τη θεωρητική και 
πρακτική του κατάρτιση.  

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο εκπαιδευτικός υποβάλλει στο ΥΠΕΠΘ 
αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά διορισμού. Τα τελευταία 3-4 χρόνια, λόγω της 
αύξησης των ολοήμερων δημοτικών σχολείων στη χώρα μας, και της αντίστοιχης αύξησης 
διορισμών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι νέοι εκπαιδευτικοί  εισέρχονται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία από πολύ μικρή ηλικία, αμέσως μετά την ορκωμοσία για το πτυχίο 
τους, και χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία ως αναπληρωτές. 

Μετά την ορκωμοσία γίνεται ανάληψη υπηρεσίας ενώπιον του Διευθυντή 
Εκπαίδευσης και  τοποθέτηση σ’  ένα σχολείο της Περιφέρειας. Συνήθως το σχολείο αυτό 
βρίσκεται μακριά από τα αστικά κέντρα σε απομακρυσμένες περιοχές, αφού το βασικό 
κριτήριο της τοποθέτησης είναι η αρχαιότητα, δηλαδή τα χρόνια προϋπηρεσίας του. Ο 
νεοδιορισμένος εκπαιδευτικός για δύο χρόνια θεωρείται δόκιμος και μονιμοποιείται μετά την 
πάροδο της διετίας. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης οφείλει να οργανώνει σεμινάρια 
ενημέρωσης, για υπηρεσιακά και διοικητικά θέματα και καθήκοντα. Στις περιπτώσεις που 
αυτό πραγματοποιείται, ξεπερνιούνται σίγουρα πολλά προβλήματα, παρ’ όλα αυτά οι 
δυσκολίες είναι μεγάλες αφού η όποια ενημέρωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία για 
τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του μαθητικού δυναμικού.   

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση των δασκάλων 
καλλιεργεί στάσεις και απόψεις που αναφέρονται περισσότερο σε ιδεατές παρά σε 
πραγματικές καταστάσεις, η πραγματικότητα της καθημερινότητας στο σημερινό ελληνικό 
σχολείο είναι πολύ συχνά απογοητευτική για τον εκπαιδευτικό.  

Ο ενθουσιασμός, οι προοδευτικές και φιλελεύθερες ιδέες και αντιλήψεις του, 
έρχονται αντιμέτωπες με το  μηχανισμό του σχολείου. Η μέτρια έως κακή κτιριακή 
κατάσταση, οι σημαντικές ελλείψεις στον εξοπλισμό, ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά 
τμήμα, ο όγκος της ύλης και το αναλυτικό πρόγραμμα, η ανομοιομορφία των μαθητών ως 
προς τον τρόπο και το επίπεδο μάθησης, αλλά και ως προς την πολιτισμική προέλευση, οι 
δυσκολίες επικοινωνίας και συνεργασίας με συναδέλφους και γονείς μαθητών, οι 
γραφειοκρατικές απαιτήσεις του επαγγέλματος και πολύ πρόσφατα η αλλαγή των σχολικών 
εγχειριδίων είναι παράγοντες που προκαλούν στο νέο εκπαιδευτικό συναισθήματα 
ανασφάλειας και απογοήτευσης, και κάποιοι από αυτούς, θεωρούνται υπεύθυνοι για τη 
δημιουργία  στρες (Kloska & Raemasut, 1895). Οι Kyriacou και  Sutcliffe (1977 & 1978 ), 
ορίζουν το στρες ως μια αντίδραση από τον εκπαιδευτικό αρνητικού συναισθήματος. 



 

 

405

Χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση κάποιων ερευνητών, ότι το συναίσθημα της 
απογοήτευσης αμβλύνεται με την πάροδο του χρόνου, ο εκπαιδευτικός εξοικειώνεται με το 
περιβάλλον της δουλειάς του, προσαρμόζει τις φιλοδοξίες του στις αντικειμενικές 
δυνατότητες του επαγγέλματος και τελικά αισθάνεται τη  μονιμότητα της δημόσιας θέσης ως 
αντιστάθμισμα στην έλλειψη εξέλιξης. 

Στους παραπάνω παράγοντες, οι οποίοι ορίζουν το πλαίσιο ένταξης των νέων 
εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, θα πρέπει να προσθέσουμε μια ακόμη παράμετρο. Ο νέος 
εκπαιδευτικός κατά την είσοδό του στο σχολικό χώρο, καλείται να γνωρίσει και να 
υιοθετήσει μακροπρόθεσμα, την κουλτούρα του συγκεκριμένου σχολείου. Λέγοντας 
κουλτούρα εννοούμε τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το κλίμα, την εικόνα, τις στάσεις, τις 
απόψεις και  τις συμπεριφορές των ατόμων σε κάθε οργανισμό.  

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, συνδέονται σαφώς με τη διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού, αφού κάθε κουλτούρα επηρεάζει ή και καθορίζει τη συμπεριφορά και την 
επίδοση των ατόμων που τη βιώνουν. (Ανθοπούλου,1999, σελ. 21).        

Στο χώρο του σχολείου, όπου όλα κινούνται γύρω από τον άνθρωπο, η διαχείριση 
του ανθρώπινου δυναμικού είναι μια πολύ σημαντική και κρίσιμη διαδικασία. Ο όρος 
“διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού” στην εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα σύνολο λειτουργιών, 
οι οποίες ανταποκρίνονται περισσότερο στις ψυχικές και πνευματικές και λιγότερο στις 
υλικές ανάγκες των ανθρώπων (Ανθοπούλου,1999, σελ. 19). 

Στις νέες τάσεις και στις προκλήσεις του περιβάλλοντος, οι επιχειρήσεις και οι 
οργανισμοί, προκειμένου να προσαρμοστούν, απαντούν με νέες λογικές και πρακτικές 
οργάνωσης και διοίκησης. Οι σύγχρονες τάσεις της διοίκησης είναι: να δίνεται έμφαση στην 
αξιοποίηση των ανθρώπων με την ανάπτυξη, τη συμμετοχή, την παρακίνηση και την ομαδική 
συνεργασία, να αναπτύσσονται ηγετικές ικανότητες και συμπεριφορές στα στελέχη, να 
προωθείται η συνεχής μάθηση και διαχείριση της γνώσης, να αναπτύσσεται η στρατηγική 
σκέψη και η δημιουργικότητα.(Μπουραντάς  κ.συν., 1999, σελ 186). 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, γίνεται σαφές ότι οι  νέοι εκπαιδευτικοί  έχουν 
ανάγκη από βοήθεια προσαρμογής στην κουλτούρα του νέου χώρου, αλλά και ύπαρξη 
κινήτρων, ώστε να μην μεταβληθούν σε εφησυχασμένους εκπαιδευτικούς, αλλά αντίθετα να 
οδηγηθούν σε προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, θεωρώντας ως δεδομένο ότι η 
ποιότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται από την ποιότητα του εκπαιδευτικού. Και ότι η Παιδεία 
αφορά μια χώρα σε εθνικό επίπεδο, αφού επηρεάζει τη μελλοντική πορεία του τόπου στον 
οποίο ζουν οι εκπαιδευόμενοι. 

Οι νέοι δάσκαλοι λοιπόν, έχουν ανάγκη από ενημέρωση, καθοδήγηση και στήριξη. 
Έχουν, κατ’ επέκταση ανάγκη από επιμόρφωση, από τη συμπαράσταση του διευθυντή και 
από την ομαλή υποδοχή τους από το σύλλογο διδασκόντων  

 
3. Μηχανισμοί στήριξης και υποδοχής νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών. 
3.1 Επιμόρφωση από ειδικό φορέα του ΥΠΕΠΘ (ΠΕΚ) – Εκπαίδευση σε διοικητικά 
και άλλης φύσεως θέματα 
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι στρατηγικής σημασίας θεσμός, που προσφέρεται για 
τον συνεχή και δυναμικό επαναπροσδιορισμό της σχέσης του εκπαιδευτικού με την εργασία 
του, την προσωπική, την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική του εξέλιξη και ανάπτυξη. 
(Μαυρογιώργος, 1999, σελ. 95). 

Σκοπός της επιμόρφωσης δεν είναι η συμμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι 
αποτελεσματικοί και παθητικοί εφαρμοστές εκπαιδευτικών μέτρων και αλλαγών του 
υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος. Σκοπός της επιμόρφωσης, δεν είναι η ιδεολογική 
συμμόρφωση και η άκριτη αποδοχή και υποδοχή των επιλογών της επίσημης εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Σκοπός της είναι, η ανάπτυξη και η προώθηση επαγγελματικών νοοτροπιών και 
ήθους που κάνουν τη συνεχή αναβάθμιση και αλλαγή της παιδαγωγικής, της διδασκαλίας και 
της μάθησης-μόρφωσης στο σχολείο αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής εργασίας σ’ αυτό.  

Σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα η οργανωμένη επιμόρφωση ως θεσμός, σε 
εσωσχολικό και εξωσχολικό επίπεδο, έχει ως σκοπό, την επιστημονική υποστήριξη της 
προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. (Μαυρογιώργος, 1999, σελ. 
101). 



 

 

406

Σήμερα στη χώρα μας, η επιμόρφωση ως θεσμός, ως δραστηριότητα και ως 
διαδικασία ενεργοποιείται  και αξιοποιείται, σύμφωνα με  το νόμο, σε τρεις κυρίως φάσεις 
της επαγγελματικής θητείας του εκπαιδευτικού: Πριν από την ανάληψη του έργου του στο 
σχολείο, η «εισαγωγική επιμόρφωση», ταυτόχρονα με την ανάληψη του έργου του, 
«επιμόρφωση νεοδιόριστων» και κατά τη διάρκεια της θητείας του. (Μαυρογιώργος, 1999, 
σελ. 100). Η επιμόρφωση αυτή δυστυχώς δεν είναι ούτε επαρκής ούτε αποτελεσματική. 

Εστιάζοντας στην επιμόρφωση των νεοδιόριστων, και θεωρώντας την ως μια 
διαδικασία ενσωμάτωσης, είναι σαφές ότι δεν αρκεί η σεμιναριακού τύπου επιμόρφωση που 
υλοποιείται από τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ). Ο θεσμός των ΠΕΚ 
προτάθηκε στην χώρα μας το 1981, νομοθετήθηκε το 1985 και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 
το 1992. Όλα αυτά τα χρόνια έχει δεχτεί πολλές κριτικές, οι οποίες σχετίζονται με την 
υλικοτεχνική υποδομή, την ακαταλληλότητα ορισμένων επιμορφωτών, αλλά και την 
ανεπάρκεια κάποιων αναχρονιστικών προγραμμάτων. Φαίνεται ότι οι νομοθέτες δεν 
προβληματίστηκαν ιδιαίτερα σε θέματα όπως ποια κίνητρα κάνουν τους εκπαιδευτικούς να 
θέλουν να επιμορφωθούν και τι προσδοκούν από την επιμόρφωσή τους ή ακόμα και πως θα 
ωφεληθούν περισσότερο στο διατιθέμενο χρόνο. (Νικολακάκη, 2003). Είναι αξιοσημείωτο, 
ότι παρά την εξέλιξη της επιστήμης της εκπαίδευσης ενηλίκων τα τελευταία χρόνια στη χώρα 
μας, τα συγκεκριμένα προγράμματα δε λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους τις αρχές μάθησης 
των ενηλίκων. 

Όπως αναφέρει και η Νικολακάκη (2003) μια πρωταρχική σύνδεση της θεωρίας 
μάθησης των ενηλίκων και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών έγινε από τον Corrigan το 
1986, ο οποίος συνέθεσε τις εργασίες πολλών συγγραφέων και κατέληξε στα εξής 
συμπεράσματα: 

 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στις εμπειρίες 
τους. Θα πρέπει να παρέχεται μια ποικιλία πηγών και εναλλακτικές λύσεις μάθησης. Για να 
είναι η επιμόρφωση χρήσιμη, θα πρέπει οι σκοποί του διδακτικού προγράμματος να είναι 
σημαντικοί και να εκτιμώνται από τη δομή του σχολικού συστήματος. Τέλος, το ρόλο του 
επιμορφωτή των εκπαιδευτικών θα πρέπει να αναλαμβάνουν ειδικοί και ερευνητές, αλλά και 
ο διευθυντής και οι συνάδελφοι.                   
 
3.2 Ο καθοδηγητικός και συμβουλευτικός  ρόλος του διευθυντή 
Ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου είναι πράγματι πολύ σημαντικός για την υποδοχή και τη 
στήριξη του νέου εκπαιδευτικού. Ο διευθυντής είναι αυτός που θα πρέπει να γνωρίσει στον 
πρωτοδιοριζόμενο την κουλτούρα του σχολείου, η οποία μπορεί μεν να διαφαίνεται από την 
αρχή σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, αφού αντανακλάται στα πρόσωπα των ατόμων που 
τον απαρτίζουν, θα πρέπει όμως ο νέος εκπαιδευτικός να γνωρίσει τις ιδιαιτερότητές της. Ο 
διευθυντής λοιπόν, από τον οποίο άλλωστε εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό η διαμόρφωση 
της κουλτούρας του σχολείου, είναι αυτός που θα καθορίσει και θα παρουσιάσει με σαφήνεια 
και ακρίβεια τις παραμέτρους της κουλτούρας αυτής. Αυτή είναι μια διαδικασία δεν είναι 
ιδιαίτερα χρονοβόρα, αφού αυτό που ουσιαστικά πρέπει να κάνει ο διευθυντής, πέρα από την 
αρχική ενημέρωση για θέματα που αφορούν τη διεκπεραίωση των καθηκόντων και την 
επιτυχή επίδοση μέσα στην τάξη, είναι να λειτουργήσει ως πρότυπο.  

Κατά τους Werse και Holland (1992, οπ. αναφ στο Ανθοπούλου, 1999),  τέσσερις 
προτάσεις απεικονίζουν το ρόλο του διευθύνοντος, στη στήριξη των πρωτοδιοριζόμενων. 
• Ο δ/ντής διαβιβάζει στους πρωτοδιοριζόμενους με σαφήνεια τις απαιτήσεις που έχει 
από αυτούς. 
• Ο δ/ντής πρέπει να κάνει ιδιαίτερο προγραμματισμό για τις μαθησιακές ανάγκες των 
νεοεισερχόμενων και να προβλέψει την ύπαρξη χρόνου ώστε να πραγματοποιηθεί το 
πρόγραμμα αυτό. 
• Ο δ/ντής πρέπει να βοηθά τους πρωτοδιοριζόμενους να θέτουν προσωπικούς 
επαγγελματικούς στόχους και να επιβλέπει την πορεία προς την επίτευξή τους. 
• Ο δ/ντής θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα συνεργασιακής επαγγελματικής 
συμπεριφοράς για τους πρωτοδιοριζόμενους. 
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Στα πλαίσια αυτά, το άτομο το οποίο ηγείται του σχολείου, θα πρέπει να μεριμνεί για 
προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης των νέων εκπαιδευτικών, για παρακολούθηση 
ή/και υλοποίηση υποδειγματικών διδασκαλιών, και φυσικά για τη δημιουργία διαδικασίας 
διαγνωστικής αξιολόγησης με σκοπό την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και τη διαρκή 
βελτίωση. (Κατσουλάκης,  1999). 

Παράλληλα επιβάλλεται ο διευθυντής του σχολείου να έχει ηγετικό ρόλο. Να 
χειρίζεται τον ανθρώπινο παράγοντα με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να πετυχαίνει τους 
στόχους του σχολείου. 

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο διευθυντής μπορεί να βοηθήσει στη 
θετική προσαρμογή του νέου εκπαιδευτικού εφόσον: πληροφορεί, προσανατολίζει, κατανοεί 
και παρακινεί, διαμορφώνει θετικό κλίμα, παρέχει μοντέλο συμπεριφοράς, επιλύει 
προβλήματα, κατέχει την τέχνη της διοίκησης, ακολουθεί πολιτική ανοιχτών θυρών, 
αξιολογεί (Κατσουλάκης,  1999). 

Τέλος μια ακόμη αρμοδιότητα του διευθυντή του σχολείου είναι να επιλέξει το 
κατάλληλο άτομα που θα αναλάβει το ρόλο του μέντορα (συμβούλου). 
  
3.3     Ο θεσμός του Μέντορα - Ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων  
Ο θεσμός του Μέντορα, ο οποίος δυστυχώς δεν υπάρχει στο επίσημο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, προτείνεται  (Ανθοπούλου, 1999) ως ιδιαίτερα σημαντικός.  Ο Μέντορας είναι ένας 
ώριμος σε ηλικία ή/και εμπειρία διδάσκων, ο οποίος αναλαμβάνει να στηρίξει, να 
καθοδηγήσει  και να συμβουλέψει εντατικά τον αρχάριο συνάδελφό του, διαμορφώνοντας 
μαζί του μια ζεστή σχέση. Έτσι ο αρχάριος αισθάνεται ασφάλεια, καλύπτει τις ανάγκες του 
και δε νιώθει μόνος και αβοήθητος στα καινούρια δεδομένα που έχει να αντιμετωπίσει. 

Βέβαια είναι σημαντικό η υποδοχή και η στήριξη των νέων εκπαιδευτικών σε κάθε 
σχολείο, να είναι υπόθεση του συνόλου, του συλλόγου των εκπαιδευτικών. Γιατί πέρα από τα 
πρακτικά ζητήματα που ο νεοδιόριστος καλείται να λύσει, ένας πολύ βασικός παράγοντας 
είναι η συναισθηματικής φύσεως στήριξη. Κι αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη φιλική 
αντιμετώπιση από τους παλιότερους συναδέλφους, με την ανταλλαγή εμπειριών και με την 
προσπάθεια μείωσης της αβεβαιότητάς του. 

Ένας άλλος τρόπος συναισθηματικής στήριξης είναι οι τακτικές συναντήσεις, με 
μορφή ομάδων εργασίας, μεταξύ των νέων εκπαιδευτικών, όπου θα συζητούνται και θα 
επιλύονται προβλήματα και προβληματισμοί. Σε μια πιο ιδεατή κατάσταση, συναισθηματική 
στήριξη θα μπορούσαν να παρέχουν και ειδικά κέντρα στήριξης ή/και σχολικοί ψυχολόγοι, 
όπου οι νέοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια. 
 
3.4 Η ανάγκη υποστήριξης από το σχολικό σύμβουλο  
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε την ανάγκη υποστήριξης –επιστημονικής, 
πρακτικής και συναισθηματικής – από το σχολικό σύμβουλο, ο ρόλος του οποίου θα πρέπει 
να γίνει περισσότερο ουσιαστικός, με την ανάληψη πιο συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. Ο 
σχολικός σύμβουλος είναι το κατεξοχήν αρμόδιο πρόσωπο να σταθεί δίπλα στον 
εκπαιδευτικό να του συμπαραστέκεται και να ον καθοδηγεί επιστημονικά και παιδαγωγικά, 
να τον εμψυχώνει. Οφείλει να δίνει οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων, για την 
αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, για τη διαχείριση προβλημάτων μέσα στην τάξη και 
να οργανώνει δειγματικές διδασκαλίες. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ο σχολικός 
σύμβουλος καλείτε να καλύψει τα κενά της έλλειψης του ρόλου του Μέντορα. Είναι αυτός 
που πρέπει να στηρίξει ηθικά και πρακτικά όλους τους εκπαιδευτικούς και περισσότερο το 
νεοδιοριζόμενο. Οφείλει να αναλάβει το ρόλο του επιστημονικού συνεργάτη, τροφοδοτώντας 
διαρκώς τον εκπαιδευτικο με νέες γνώσεις, οι οποίες προκύπτουν από τις αλλαγές και τις 
εξελίξεις της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Να οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες 
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να έχει συχνή επαφή με τους εκπαιδευτικούς και 
ιδιαίτερα με τους νεοδιοριζόμενους, πραγματοποιώντας επισκέψεις στα σχολεία που 
υπηρετούν. Με βάση τις αρχές μάθησης ενηλίκων οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμμετέχουν 
στα σεμινάρια αυτά με ενεργό ρόλο, προσεγγίζοντας τα θέματα με σύγχρονες μεθόδους 
διδασκαλίας, και όχι ως παθητικοί δέκτες μακροσκελών εισηγήσεων.  
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3.5 Η διαρκής και συνεχής επικοινωνία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών 
Ο σύλλογος γονέων μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην υποστήριξη του νέου 
εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αυτός διορίζεται  μακριά από τον τόπο 
κατοικίας του, σε άγνωστο κοινωνικό περιβάλλον, βοηθώντας τον στην επίλυση προσωπικών 
και ατομικών του αναγκών. Η βοήθεια στην εύρεση κατοικίας, στην ενημέρωση για την 
εξεύρεση αγαθών, καθώς και η πλαισίωση των μελών της οικογένειας του , αν υπάρχει, είναι 
σημαντική. Επιπλέον σημαντική είναι και η ενημέρωση του νέου εκπαιδευτικού για μαθητές, 
που προέρχονται πιθανόν από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. 
Ο νέος εκπαιδευτικός λύνοντας τα καθημερινά προβλήματα, μπορεί να επικεντρωθεί  πιο 
αποτελεσματικά στο επιστημονικό και διδακτικό έργο  του.  
 
3.6 Η ατομική προσπάθεια 
Πέρα από τους εξωτερικούς παράγοντες που προαναφέρθηκαν, είναι σημαντικό να 
επισημάνουμε, ότι μέρος της ευθύνης για την ομαλή ένταξη των νέων εκπαιδευτικών στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, βαραίνει και τους ίδιους τους νεοδιόριστους. Η αγάπη για τη δουλειά 
τους, το ενδιαφέρον για ενημέρωση πάνω σε καινούρια ή άγνωστα σ’ αυτούς δεδομένα της 
επιστήμης τους μέσα από σεμινάρια ή από διάφορες μορφές έντυπης πληροφόρησης, η 
διάθεση για προσφορά και η δεκτικότητα στην εποικοδομητική κριτική θα αποτελέσουν τη 
βάση για το καινούριο ξεκίνημα μιας διαδρομής γεμάτη εμπειρίες. 

 
4. Συμπεράσματα - Προτάσεις 
Ο κάθε συντελεστής της σχολικής κοινότητας μπορεί να εμπλακεί ενεργά σε δραστηριότητες 
σχετικά με την υποδοχή και υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών.  

Στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης, τόσο η αρχική εκπαίδευση όσο και η επιμόρφωση 
είναι σχεδιασμένες ή τείνουν να σχεδιαστούν, έτσι ώστε το περιεχόµενό τους να συνδέεται και να 
εξυπηρετεί την πρόσβαση ή την επιστροφή στο χώρο της εργασίας αλλά και την πολιτική 
συμπεριφορά (Νικολακάκη Μ. 2003). 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα οφείλουν να υιοθετήσουν στρατηγικές επιμόρφωσης 
που να ενσωματώνουν τα σύγχρονα κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα και ειδικότερα 
την εξοικείωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών καθώς και  την ευαισθητοποίηση στο φαινόμενο 
της πολυπολιτισμικότητας . 

Ομάδα στόχος της επιμόρφωσης αποτελεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα .Από τις 
ανάγκες των εμπλεκομένων στο περιβάλλον του σχολείου, προσδιορίζονται και 
προσαρμόζονται οι μορφές της επιμόρφωσης(αρχική, επαγγελματική, συμβουλευτική). 

Στο σχεδιασμό της, η επιμόρφωση χρειάζεται να περιλαμβάνει πολιτικές και πρακτικές 
αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, με βασικούς μοχλούς προώθησης τον αυτοπροσδιορισμό, την 
ανάληψη πρωτοβουλιών, την προσωπική  και επαγγελματική ανάπτυξη, την πολιτική 
συνειδητοποίηση. 

Το μοντέλο της επιμόρφωσης προσανατολίζεται με επίκεντρο το σχολείο, έξω και μέσα 
στο σχολείο.(Μαυρογιώργος ,2000,σελ 92). 
 
 5. Επίλογος 
Λαμβάνοντας υπόψη την επισήμανση του Γιώργου Μαυρογιώργου:       « δεν είναι 
ζητήματα προτεραιότητας τα συγγράµµατα, η αξιολόγηση και οι εξετάσεις. Είναι οι 
δάσκαλοι και οι δασκάλες που έχουμε σήμερα στο σχολείο»    ( Μαυρογιώργος, 2005), 
οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται από τους βασικούς µοχλούς προώθησης των όποιων αλλαγών.  

Η δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών , η πορεία της οποίας 
καθορίζεται σημαντικά από τον τρόπο υποδοχής, ένταξης στα πρώτα χρόνια καθώς και και της 
συνεχούς  υποστήριξής τους , συνδέεται με την συνολική διαδικασία ανάπτυξης και αλλαγής του 
εκπαιδευτικού συστήματος.  

Προκειμένου να σχεδιαστεί ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός υποδοχής και στήριξης 
των νέων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη ότι το σχολείο ως 
οργανισμός, θα πρέπει να βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια προσαρμογής στα νέα 
δεδομένα, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό και προωθώντας τη συνεχή μάθηση, τη 
διαχείριση της γνώσης, την αύξηση των ικανοτήτων, της δύναμης της σοφίας αλλά και της 
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αρετής και της ευτυχίας. Με τελικό στόχο την επαγγελματική αλλά και προσωπική εξέλιξη 
των ατόμων που τον απαρτίζουν. 
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Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτικούς για ένα αειφόρο σχολείο: 
Ουτοπία ή πραγματικότητα; Το παράδειγμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην 

Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 
 

Παπασωτηροπούλου Κωνστ., Δασκάλα 
 
Περίληψη  
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο νομό Αχαΐας έχει μια συνεχή και απρόσκοπτη παρουσία από τη  
αρχή της δημιουργίας του θεσμού μέχρι σήμερα. Υπάρχει ένας σταθερά αυξανόμενος πληθυσμός του 
εκπαιδευτικού κόσμου (νηπιαγωγοί και δάσκαλοι) ,που κάθε χρόνο  και παρά τις όποιες δυσκολίες 
,εμπλέκεται ενεργά  και υλοποιεί προγράμματα και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι 
εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους έχουν περάσει από  εισαγωγική επιμόρφωση του 
Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και  αντίστοιχα των Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. Στη διάρκεια της χρονιάς χωρισμένοι σε τοπικά θεματικά δίκτυα παρακολουθούν  
σεμινάρια και δράσεις σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιούν στα σχολεία τους. Η δυναμική των  
δικτύων αυτών είναι πολύ σημαντική και καθοριστική για το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων .Από 
την περσινή χρονιά είχε ήδη καταγραφεί η ανάγκη της επιμόρφωσης στη νεοεισερχόμενη έννοια της 
«αειφορίας» στην εκπαίδευση: το περιβάλλον πλέον  αντιμετωπίζεται σε όλες του τις διαστάσεις ως 
φυσικό-κοινωνικό και οικονομικό όλον. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη διατύπωση σχετικών 
ερωτημάτων του τύπου: «Είναι δυνατό τα απορρίμματα στη γειτονιά του σχολείου να αποτελούν 
πρόβλημα μόνο για ένα  τμήμα του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου;».Μια σειρά τέτοιων 
καταγεγραμμένων ερωτημάτων οδήγησαν σε έναν μικρό, για την τρέχουσα σχολική χρονιά 
επιμορφωτικό σχεδιασμό και προτάσεις για  ευαισθητοποίηση όλης της σχολικής κοινότητας. Το 
σχολείο , το αειφόρο σχολείο φαντάζει εφικτό. Μάλλον η στιγμή που, ολόκληρη η σχολική κοινότητα 
θα είναι ευαισθητοποιημένη και θα λειτουργεί προς την κατεύθυνση της αειφορίας κινητοποιώντας την 
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ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου (γνωστική συναισθηματική ψυχική, κοινωνική και ηθική) και 
στηρίζοντας την ολιστική προσέγγιση της μάθησης, αρχίζει να διαφαίνεται,  εκφράζοντας την 
πεποίθηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων ότι συλλογικά μπορούν να αλλάζουν και να βελτιώνουν 
τις συνθήκες της ζωής τους. 
 
Εισαγωγή 
Οι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η εισήγηση είναι οι παρακάτω: 
1. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη  Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 
2. Η επιμορφωτική δραστηριότητα στη  Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 
3. Τα τοπικά θεματικά δίκτυα και η επιμορφωτική τους συμβολή 
4. Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την αειφορία 
5. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων για το αειφόρο σχολείο  
6. Συμπεράσματα :Το αειφόρο σχολείο: Ουτοπία ή πραγματικότητα; 
 
1. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη  Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο νομό Αχαΐας έχει μια συνεχή και απρόσκοπτη παρουσία 
από τη  αρχή της δημιουργίας του θεσμού (1991) μέχρι σήμερα.. Ο Νομός Αχαΐας θεωρείται 
από τους πρωτοπόρους Νομούς στο χώρο, λόγω του μεγάλου αριθμού προγραμμάτων στα 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την ύπαρξη δυο  Περιβαλλοντικών 
Κέντρων (Κλειτορίας -Ακράτας) και των πολλών και εποικοδομητικών συνεργασιών με 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό .  
Σύμφωνα με ετήσιους σχεδιασμούς, οι οποίοι σχετίζονταν με βραχυπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους οδηγηθήκαμε σε: 
• Ένα οργανωμένο Τμήμα Υποστήριξης όλων των προγραμμάτων με εκπαιδευτικό υλικό, 
μεθόδους, νέες τεχνολογίες και δικτυώσεις 
• Μεγάλο επιμορφωτικό έργο σε γενικά και εξειδικευμένα θέματα     Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Οικολογίας και  Περιβαλλοντικών ζητημάτων, που σχεδόν καλύπτει όλες τις 
ανάγκες εκπαιδευτικών και ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και φορέων 
•  Μεγάλη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε προγράμματα  Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης  
• Συνεργασίες με πολλούς φορείς Κυβερνητικούς, μη Κυβερνητικούς και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 
• Σημαντικό Επιμορφωτικό έργο για τη  δημιουργία και συντονισμός θεματικών τοπικών 
και Εθνικών Δικτύων  
• Συμμετοχή των υπευθύνων ως επιμορφωτών  σε  συνέδρια, ομάδες εργασίας, σεμινάρια  
• Έκδοση ετήσιου περιοδικού «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» για την παρουσίαση και 
διάδοση αποτελεσμάτων της εφαρμογής των προγραμμάτων Π.Ε. στα σχολεία του νομού 
Αχαΐας 
 

Σχολικό έτος Αρ Προγρ.  Π.Ε. Αρ. Συμ. Εκπ/ών Αρ Συμ Μαθ. 
1991-1992 15 52 1263 
1992-1993 19 55 1412 
1993-1994 11 31 431 
1994-1995 11 46 932 
1995-1996 13 15 266 
1996-1997 57 76 1.571 
1997-1998 95 123 1411 
1998-1999 136 140 2186 
1999-2000 100 110 1488 
2000-2001 114 129 1729 
2001-2002 122 140 2000 
2002-2003 100 110 1769 
2003-2004 117 120 2050 
2004-2005 117 117 2000 
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2005-2006 103 108 1880 
2006-2007 121 126 2120 

 
Πιν.1: Συνολική παρουσίαση προγραμμάτων-εκπαιδευτικών –μαθητών (1991-2007) 
 
2. Η επιμορφωτική δραστηριότητα στη  Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 
Η επιμορφωτική δραστηριότητα στη  Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας-Τμήμα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , ξεκινά με το εισαγωγικό σεμινάριο στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση που υλοποιείται στην αρχή της κάθε  σχολικής χρονιάς και πριν την υποβολή 
των προγραμμάτων Π.Ε. Το σεμινάριο με θέμα: «Φιλοσοφία και σκοποθεσία της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης –Μεθοδολογία προγραμμάτων Π.Ε.» υλοποιείται τα 
τελευταία δέκα χρόνια σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα της Β/θμιας Εκπαίδευσης του 
νομού . Περιλαμβάνει κοινό το θεωρητικό μέρος και για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ 
το εργαστηριακό μέρος είναι χωριστά εργαστήρια και αφορούν στο σχεδιασμό 
προγραμμάτων  για κάθε βαθμίδα, δεδομένης της ιδιαιτερότητας στην εφαρμογή των 
προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Στη συνέχεια και εφόσον υποβληθούν στο Τμήμα, τα σχέδια προγραμμάτων  γίνεται 
ο τελικός σχεδιασμός της επιμορφωτικής δραστηριότητας της χρονιάς. Έτσι ,οργανώνονται  
σεμινάρια που σκοπεύουν στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις θεματικές που δουλεύουν 
την κάθε  χρονιά, σεμινάρια μεθοδολογίας, καινοτόμα , επιστημονικής έρευνας, ευρύτερου 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και σχετικά με τα θεματικά έτη.  

Παράλληλα υλοποιούνται και σεμινάρια  που διοργανώνουν τα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στην εμβέλεια των οποίων ανήκει ο νομός Αχαΐας .Να 
σημειωθεί ότι η επιμορφωτική δραστηριότητα του τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
οικονομικά δε στηρίζεται από την πολιτεία –πλην αυτών που διοργανώνονται  από τα Κέντρα  
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η συμβολή τους είναι σημαντική στο επιμορφωτικό έργο 
των τμημάτων. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι κάθε επιμορφωτική δραστηριότητα 
γίνεται σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και άρα σε εθελοντική βάση από την πλευρά των 
επιμορφούμενων εκπαιδευτικών. Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η επιμορφωτική 
δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία (1997-2007) 
 

Σχολικό έτος Είδος σεμιναρίου Αρ. σεμ. Αρ.Επιμ. εκπ/κών 
1997-1998 Εισαγωγικό 

Μεθοδολογίας 
Συναντήσεις δικτύων 

1 
3 
3 

28 
110 

1998-1999 Εισαγωγικό 
Μεθοδολογίας 
Θεματικά 
Καινοτόμα 
Συναντήσεις δικτύων 

4 
8 
4 
1 
3 

190 
240 
85 
30 

1999-2000 Εισαγωγικό 
Μεθοδολογίας 
Θεματικά 
Καινοτόμα 
Συναντήσεις δικτύων 

 
4 
4 
3 
3 

 
138 
37 
185 

2000-2001 Εισαγωγικό 
Μεθοδολογίας 
Θεματικά 
Καινοτόμα 
Συναντήσεις δικτύων 

1 
4 
7 
1 
3 

67 
198 
117 
15 

2001-2002 Εισαγωγικό 
Μεθοδολογίας 
Θεματικά 
Καινοτόμα 

1 
5 
7 
3 

74 
239 
72 
83 
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Συναντήσεις δικτύων 3 
2002-2003 Εισαγωγικό 

Μεθοδολογίας 
Θεματικά 
Καινοτόμα 
Συναντήσεις δικτύων 

2 
3 
1 
7 
3 

105 
102 
20 
320 

2003-2004 Εισαγωγικό 
Μεθοδολογίας 
Θεματικά 
Καινοτόμα 
Συναντήσεις δικτύων 

2 
2 
2 
8 
3 

90 
60 
100 
60 

2004-2005 Εισαγωγικό 
Μεθοδολογίας 
Θεματικά 
Καινοτόμα 
Συναντήσεις δικτύων 

2 
3 
3 
2 
3 

70 
50 
70 
40 
 

2005-2006 Εισαγωγικό 
Μεθοδολογίας 
Θεματικά 
Καινοτόμα 
Συναντήσεις δικτύων 

3 
2 
3 
2 
3 

70 
70 
65 
50 

2006-2007 Εισαγωγικό 
Μεθοδολογίας 
Θεματικά 
Καινοτόμα 
Συναντήσεις δικτύων 

3 
2 
2 
3 
2 

80 
80 
60 
70 
121 

Πιν. 2 Επιμορφωτική δραστηριότητα Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 1997-2007 

 
3. Τα τοπικά θεματικά δίκτυα και η επιμορφωτική τους συμβολή 
Από το 1997 ως σήμερα στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Α/θμιας 
Εκπαίδευσης Αχαΐας  πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, τρεις 
απογευματινές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με το θεματικό άξονα στον οποίο ανήκουν. Έτσι 
έχουμε την άτυπη λειτουργία τοπικών θεματικών δικτύων  στο πλαίσιο της οποίας οι 
εκπαιδευτικοί συναντώνται, επιμορφώνονται στη θεματική τους, ανταλλάσσουν απόψεις , 
προμηθεύονται εκπαιδευτικό υλικό και συντονίζουν κοινές δράσεις.      
 Τα τοπικά θεματικά δίκτυα των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
σχετικά με τη Διαχείριση απορριμμάτων –Ενέργεια-Αστικό και περιαστικό πράσινο έχουν 
και την επιμορφωτική και υλικοτεχνική στήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας- 
Τομέας Περιβάλλοντος και   του Δήμου Πατρέων-Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση 
Πάτρας (ΑΔΕΠ) στο πλαίσιο μιας πολυετούς συνεργασίας του Τμήματος μαζί τους. 
Διοργανώνονται όχι μόνο θεωρητικές εισηγήσεις ,αλλά κυρίως επισκέψεις εκπαιδευτικών σε 
σχετικά πεδία και ακολουθούν επισκέψεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα 
πεδία αυτά με προκαθορισμένα ραντεβού από ειδικούς που ενημερώνουν τους μαθητές. Είναι 
μια δεκαετής και πλέον συνεργασία, που την άνοιξη του 2007 έδωσε μια νέα ώθηση στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση στο νομό μας, προχωρώντας  στη δημιουργία του δικτύου 
«αειφόρων σχολείων στο νομό Αχαΐας». 
 
Σεμινάρια 
εκπαιδευτικών  

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

   
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

Επισκέψεις 
εκπαιδευτικών 

          
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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Παραγωγή 
έντυπου υλικού 

  
√ 

      
√ 

 
√ 

 
√ 

   

Συναντήσεις 
δικτύων 

        
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
Χρηματοδότηση 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Δράσεις  

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
Εκδηλώσεις 
 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

Ενημερώσεις  
σχολείων  

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

Επισκεψεις  
Ρηγανόκαμπο 

       
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

   

 
Επισκέψεις σε 
Χ.Υ.Τ.Α. Β.Κ. 

       
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

Επισκέψεις σε 
Στροφιλιά κλπ 

        
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

Προγράμματα  
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
Σχολικά έτη  
 

 
91-
92 

 
92-
93 

 
93-
94 

 
94-
95 

 
95-
96 

 
96-
97 

 
97-
98 

 
98-
99 

 
99-
00 

 
00-
01 

 
01-
02 

 
02-
03 

 
03-
04 

                          Πιν.3 :Συνεργασία Τμήματος με Δήμο Πατρέων- ΑΔΕΠ 
 
4. Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την αειφορία 
Η έννοια της αειφορίας εισάγεται στα τέλη της δεκαετίας του ‘70  από τους αμερικανούς 
περιβαλλοντολόγους Denis Clark Pirages (1977)  Lester Brown (1980) που προτείνουν τη 
δημιουργία μιας «αειφόρου κοινωνίας».Παράλληλα οι διεθνείς οργανισμοί  IUCN,  UNEP  
WWF   εκπονούν την «παγκόσμια στρατηγική για τη διατήρηση»  (IUCN /UNEP/ 
WWF/1980)και προτείνουν τη δημιουργία μιας «αειφόρου ανάπτυξης». Με τον όρο αυτό 
επισημαίνουν την αναγκαιότητα  σύζευξης της διατήρησης  της φύσης με την οικονομική 
ανάπτυξη, δηλώνοντας ότι η ανάπτυξη και το περιβάλλον  δεν πρέπει να είναι έννοιες 
αντιθετικές αλλά απόλυτα συμπληρωματικές. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω διεργασιών ο ΟΗΕ συγκροτεί το  1983 την Παγκόσμια 
Επιτροπή για το περιβάλλον και την Ανάπτυξη (WCED)με στόχο την επεξεργασία 
στρατηγικών και τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με την άρση της αντίθεσης ανάμεσα 
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην οικονομική ανάπτυξη. 

Το 1987 δημοσιεύεται η έκθεση της επιτροπής(WCED,1987) με τον τίτλο «το κοινό 
μας μέλλον», η οποία έγινε ευρύτατα αποδεκτή από πολλές κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, από βιομηχανικά και εργατικά συνδικάτα  και ενέταξε την αειφόρο ανάπτυξη 
στη διεθνή πολιτική ατζέντα(Common 1996) 
 Το 1992 συγκαλείται από τον ΟΗΕ στο Ρίο ντε Τζανέιρο,  η παγκόσμια διάσκεψη με 
θέμα: «Περιβάλλον και ανάπτυξη»γνωστή και ως σύνοδος κορυφής για τη γη. Αποτέλεσμα 
της διάσκεψης αυτής είναι η «Ατζέντα 21»που υπογράφηκε και υιοθετήθηκε από 108 
αρχηγούς κρατών που συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη και συνιστά ένα μεγαλόπνοο και 
μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης για την πραγμάτωση της αειφόρου ανάπτυξης στον 21ο 
αιώνα. 
 Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή για την αειφορία όπως αυτή έχει διαμορφωθεί  στις 
διεθνείς συσκέψεις  η οικονομία, το περιβάλλον και η κοινωνία είναι οι πλευρές που 
στηρίζουν ισότιμα την αειφόρο ανάπτυξη σε διεθνές, περιφερειακό, εθνικό, τοπικό και 
οικιακό επίπεδο. Τα τρία αυτά συστήματα αποτελούν τις τρεις διαστάσεις της αειφόρου 
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ανάπτυξης τις οποίες συμπληρώνει και μια τέταρτη διάσταση εξίσου σημαντική ,εκείνη των 
θεσμών. Οι θεσμοί πάνω στους οποίους στηρίζεται η λειτουργία  της κοινωνίας του 
περιβάλλοντος και της οικονομίας. 

Με τη συνθήκη του Άμστερνταμ, η αρχή της αειφορία διατυπώθηκε ως «η αειφόρος 
η βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον», ωστόσο σήμερα, η έννοια της αειφορία 
έχει επεκταθεί : διευρύνοντας την έννοια του περιβάλλοντος ως πλαισίου συνολικά των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, η σύνδεση με την αειφορία σήμερα περιλαμβάνει και την 
ενασχόληση, τη συνειδητοποίηση και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα της φτώχειας, 
της υγείας, της εξασφάλισης τροφής, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
ειρήνης.  

Παρά τις διαφωνίες, τις συγκρούσεις, τις διαμάχες, τις διαφορετικές αντιλήψεις και 
ιδεολογίες που συνθέτουν το σύγχρονο περιβαλλοντικό σκηνικό, όλοι συμφωνούν ότι για να 
υπάρξει διέξοδος από την οικολογική κρίση είναι απαραίτητη η περιβαλλοντική αγωγή των 
πολιτών. Τα τελευταία χρόνια η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  βρίσκεται στο προσκήνιο, 
υποστηρίζεται με ενθουσιασμό και θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την 
αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης. Από όλους αναγνωρίζεται η αναγκαιότητά της και 
προωθείται η εφαρμογή της τόσο στην τυπική εκπαίδευση όσο και στις διάφορες μορφές 
άτυπης εκπαίδευσης. 

Παράλληλα, και κυρίως μετά τη σύνοδο του παγκόσμιου οργανισμού υγείας στην Οτάβα 
του Καναδά το 1986, έχει διαμορφωθεί ένα νέο ολιστικό πλαίσιο αντιλήψεων και στάσεων 
για την υγεία, η οποία δεν ορίζεται πλέον ως η απουσία ασθένειας αλλά ως η ολόπλευρη 
σωματική, ψυχική και πνευματική ανάπτυξη του ατόμου. Αναγνωρίζοντας το ζήτημα της 
υγείας ως κοινωνικό ζήτημα  οι παράμετροι ειρήνη, καταφύγιο-κατοικία, εκπαίδευση, τροφή, 
εισόδημα, σταθερό οικοσύστημα, αειφόρος διαχείριση φυσικών πόρων, κοινωνική ισότητα 
και δικαιοσύνη έχουν συμφωνηθεί και υπογραφεί ως βασικές συνθήκες και προϋποθέσεις για 
την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας. 

Ένα βιώσιμο μέλλον υπηρετείται από υγιείς ανθρώπους, που ζουν σε υγιείς κοινότητες, 
μέσα σε ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχει ένα υγιές φυσικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει 
ότι άνθρωποι, κοινότητες και φυσικό περιβάλλον είναι άρρηκτα δεμένοι σε τοπικό, εθνικό 
και παγκόσμιο επίπεδο, εξαίροντας ιδιαίτερα τη σημασία της παραμέτρου «πολιτισμός». 
 
5.Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων για το «αειφόρο σχολείο» 
Στηριζόμενοι στις βασικές αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
 «Γνώση- στάση- δράση» που διέπουν τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
διευρύνεται  πλέον η έννοια του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον ως φυσική δεξαμενή  και 
ταυτόχρονα ως πεδίο για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, οι ολιστικές αντιλήψεις για την 
υγεία όχι ως έλλειψη ασθένειας αλλά ως συνολική ποιότητα ζωής με πολλαπλές παραμέτρους 
και ο πολιτισμός λειτουργούν ως ενιαία, αλληλένδετα πεδία μελέτης και δραστηριότητας 

Με την 15ετή συνεχή επιμορφωτική δραστηριότητα στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση στο νομό Αχαΐας έχει δημιουργηθεί ένας ισχυρός πυρήνας ευαισθητοποιημένων 
εκπαιδευτικών, πολύπλευρα επιμορφωμένων σε θέματα Π.Ε. Η συνεχής ενασχόλησή τους με 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση , η ενημέρωσή τους σε θέματα  περιβάλλοντος σε 
συνδυασμό με την διόγκωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στον πλανήτη και την 
ανάγκη τους  να ευαισθητοποιήσουν μεγαλύτερο κομμάτι της σχολικής κοινότητας, οδήγησε 
δειλά  στον επαναπροσδιορισμό των στόχων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σχολείο. 
Διαφαίνεται πια καθαρά η ανάγκη η ουσιαστική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη 
σχολική κοινότητα (σύλλογος διδασκόντων-μαθητές- σύλλογος γονέων- τοπικοί φορείς) σε 
θέματα διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων και ουσιαστικής συμβολής του καθενός στην 
κατεύθυνση του αειφόρου σχολείου. 

Στις 17 Απριλίου 2007  η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας-
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ,σε  συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και  με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  Αχαΐας – Τομέα Περιβάλλοντος και 
ποιότητας ζωής , πραγματοποίησαν την πρώτη επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: Εφαρμογή 
Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με στόχο Το Αειφόρο Σχολείο στο νομό Αχαΐας »  
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 Στη συνάντηση συμμετείχαν διευθυντές και μέλη συλλόγων  διδασκόντων, 
εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και σχολικών επιτροπών  10 σχολικών μονάδων  
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας .Οι σχολικές αυτές 
μονάδες επιλέχθηκαν  με κριτήρια  τη  συνεχή παρουσία μεγάλου μέρους των εκπαιδευτικών 
τους  στην περιβαλλοντική εκπαίδευση (10-12 χρόνια  συνεχούς παρουσίας), την ουσιαστική 
συμβολή του διευθυντή στην υλοποίηση των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
,τις καινοτόμες δράσεις των σχολικών μονάδων , τη διασπορά τους σε όλο του νομό. Οι 
μονάδες που συμμετείχαν και από την επόμενη χρονιά θα αποτελέσουν το πρώτο δίκτυο 
«αειφόρων σχολείων» στο νομό Αχαΐας είναι:   
55ο Δημοτικό  Σχολείο  Πατρών, 22ο Δημοτικό  Σχολείο  Πατρών, 2ο Δημ. Σχολείο 
Παραλίας Πατρών, Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού, Δημοτικό Σχολείο Καμινίων, 18ο 
Γυμνάσιο Πατρών, Γυμνάσιο Σταυροδρομίου, Γυμνάσιο Λάππα, 2ο Γυμνάσιο Αιγίου, 
Γυμνάσιο Καλαβρύτων, Λύκειο- Τ.Ε.Ε. Καλαβρύτων. 

Σκοπός του δικτύου  είναι   μέσα από προγραμματισμένες επεμβάσεις, παρεμβάσεις και 
δράσεις : 
• Η ευαισθητοποίηση  της σχολικής κοινότητας και όλων των εμπλεκομένων σε αυτή 
σε θέματα ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης 
• Η  απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων της σχολικής κοινότητας ,ώστε να επιτευχθεί 
η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση του σχολικού χώρου 
• Η  συνεργασία του συνόλου της σχολικής κοινότητας με σχετικούς φορείς για 
ενημέρωση  
• Η  ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων ,ώστε το σχολείο να είναι φιλικό στο 
περιβάλλον και ανθρώπινο και ασφαλές  για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
 
Τρόπος λειτουργίας του πειραματικού δικτύου «Αειφόρα σχολεία στο νομό Αχαΐας» 
• Ενημέρωση των σχολικών μονάδων και των εμπλεκομένων με αυτή, σε συνεργασία 
με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας και τη Νομαρχιακή Εταιρεία Ανάπτυξης (Ν.Ε.Α) σε 
θέματα ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης  
• Καταγραφή των αναγκών σε κάθε σχολική μονάδα  
• Δημιουργία Περιβαλλοντικής Επιτροπής σε κάθε σχολική μονάδα,  που θα 
καταγράφει και θα παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος 
• Υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στους θεματικούς άξονες: 
Νερό- Ενέργεια-Απορρίμματα –Πράσινο στο σχολικό χώρο , με εμπλοκή όλων των 
ενδιαφερομένων 
• Συναντήσεις εμπλεκομένων για την καταγραφή και την εξέλιξη της λειτουργίας του 
δικτύου  
• Συνεργασία με φορείς για την επιμορφωτική και την υλικοτεχνική στήριξη των 
εμπλεκομένων σχολικών μονάδων και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας 
• Παρεμβάσεις στο σχολικό χώρο στην κατεύθυνση της ορθής περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
• Δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας 
• Αξιολόγηση της πειραματικής λειτουργίας του δικτύου 
 
7. Το αειφόρο σχολείο: Ουτοπία ή πραγματικότητα; 
Συμπεράσματα  
Ακόμα δυστυχώς δεν υπάρχουν επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία  για το κατά πόσο η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει επιτύχει σε βάθος χρόνου ,από τη θεσμοθέτησή της ως 
σήμερα, να ευαισθητοποιήσει και   να  δημιουργήσει κριτικά σκεπτόμενους πολίτες ικανούς 
να αναλάβουν δράσεις για ένα καλύτερο κόσμο. Το σίγουρο είναι ότι ,μέσα από την 
δεκαπενταετή και πλέον εφαρμογή του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα 
σχολεία της  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας, υπάρχει 
ένας ικανός αριθμός εκπαιδευτικών που η στάση ζωής του , αλλά και η παρουσία του στο 
σχολείο δημιουργεί την ανάγκη να αλλάξει κάτι ακόμα. Απαιτείται να οδηγηθούμε στην ορθή 
περιβαλλοντική διαχείριση του σχολικού χώρου  για ποιότητα ζωής ,σήμερα  διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα  το καλύτερο δυνατό μέλλον των επόμενων γενιών. 
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Ωστόσο είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι το επιμορφωτικό έργο και η υλοποίηση 
των προγραμμάτων δε μπορεί να στηρίζεται μόνο στην καλή θέληση των εκπαιδευτικών και 
στις συνεργασίες των τμημάτων. Το παράδειγμα τις τετραετούς εφαρμογής του 
προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ –Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου απέδειξε την αναγκαιότητα σταθερής χρηματοδότησης των 
προσπαθειών στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός δυναμικού  σχολείου, ανοικτού στην 
κοινωνία και ικανού να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών.    

Τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνεχώς οξύνονται προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν χρειάζονται πολίτες ορθά και σφαιρικά επιμορφωμένους ώστε να είναι σε 
θέση έχοντας αλλάξει στάση και συμπεριφορά, να αναλάβουν πολυεπίπεδες πρωτοβουλίες. 
Το αειφόρο σχολείο είναι μια πρόκληση για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και είναι πλέον σε 
καλό δρόμο για την ουσιαστική  υλοποίησή του.  
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Η επίδραση της ηλικίας, του φύλου και των ετών υπηρεσίας στην επαγγελματική 
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Τύρελη Βάια, Εκπαιδευτικός 
 
Περίληψη 
Επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια πολυδιάστατη έννοια που φανερώνει τις θετικές και αρνητικές 
στάσεις που έχει το άτομο προς την εργασία του. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να μελετήσει την 
επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας 
τους σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης 
χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Επαγγελματικής Ικανοποίησης των 
Κουστέλιου και Μπαγιάτη (1997), το οποίο μετρά έξι διαστάσεις: την ίδια τη δουλειά, το μισθό, τις 
προαγωγές, τον άμεσο προϊστάμενο, τις συνθήκες εργασίας και τον οργανισμό ως ολότητα.. Το δείγμα 
αποτέλεσαν 129 εκπαιδευτικοί από την πόλη της Θεσσαλονίκης (45 άνδρες και 84 γυναίκες, ηλικίας 
23 έως 60 ετών και με έτη υπηρεσίας από 2 έως και 34) . Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η 
επαγγελματική ικανοποίηση είναι αρκετά υψηλή στους εκπαιδευτικούς, αφού συγκέντρωσαν 
βαθμολογία πάνω από το μέσο όρο σε όλες τις διαστάσεις του ερωτηματολογίου. Φαίνεται λοιπόν πως 
οι εκπαιδευτικοί κρατούν θετική στάση προς την εργασία τους. Οι συνθήκες δουλειάς συσχετίζονται 
με τον άμεσο προϊστάμενο, ο οποίος μάλλον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτών 
των συνθηκών. Ωστόσο, η επαγγελματική ικανοποίηση δεν εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο και τα 
έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, αφού δεν βρέθηκε καμιά στατιστικά σημαντική επίδραση αυτών 
των παραγόντων στις παραπάνω διαστάσεις.  Το αποτέλεσμα αυτό επιτρέπει να υποθέσουμε πως άλλοι 
παράγοντες πιθανόν να  επιδρούν στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, που μπορεί να 
αφορούν το σύστημα αξιών και τα κίνητρα τους, τις προσδοκίες του οργανισμού, το βαθμό συμβολής 
τους στην επιτυχία του εργασιακού στόχου, κ.ά. Επειδή η επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζει 
σημαντικά την καθημερινή ζωή του ατόμου, προτείνεται η έρευνα να επεκταθεί σε μεγαλύτερο 
πληθυσμιακό δείγμα, συμπεριλαμβάνοντας όλο το πιθανό πλέγμα των παραγόντων που διαμορφώνουν 
και διατηρούν τη στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στην εργασία του. 
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Εισαγωγή 
Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται το θέμα της επαγγελματικής ικανοποίησης των 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Δημοτικά Σχολεία. Το θέμα αυτό έχει γενικά απασχολήσει 
τις επιστήμες, διότι σχετίζεται άμεσα με την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα του 
ατόμου. Ωστόσο, για την έννοια της «επαγγελματικής ικανοποίησης» δεν φαίνεται να 
υφίσταται ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός. Σύμφωνα με τον Herzberg (1968) η 
επαγγελματική ικανοποίηση ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα δύο ομάδων παραγόντων. Την 
πρώτη ομάδα την αποτελούν ενδογενείς παράγοντες που αφορούν «την ικανοποίηση-μη 
ικανοποίηση» και τη δεύτερη εξωγενείς παράγοντες που αφορούν «τη δυσαρέσκεια- μη 
ικανοποίηση» από το επάγγελμα. Οι παράγοντες αυτοί ονομάζονται και εσωτερικοί ή  
εξωτερικοί. Εσωτερικοί είναι η επίτευξη, η αναγνώριση του έργου, αυτή η ίδια η εργασία, η 
υπευθυνότητα και η δυνατότητα ανέλιξης. Οι εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι, όταν 
απουσιάζουν,  αποτελούν πιθανές πηγές δυσαρέσκειας, είναι οι αποδοχές, οι διαπροσωπικές 
σχέσεις, η πολιτική του οργανισμού και ο τρόπος διοίκησης, η εποπτεία  και οι συνθήκες 
εργασίας (Μπότσαρη & Ματσαγγούρα 2003). 

Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί επομένως μια πολυδιάστατη έννοια (Κάντας 
1998). Ως ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός είναι αυτός που την ορίζει ως τις θετικές και 
αρνητικές στάσεις που έχει το άτομο για την εργασία του (Baron 1986). Είναι η στάση 
απέναντι στις συνθήκες εργασίας, η συναισθηματική κατάσταση που απορρέει από αυτές και 
το κίνητρο ικανοποίησης αναγκών (Μπρούζος 2002). Αποτελεί μια συνολική στάση με 
επιμέρους διαφορετικές πλευρές. Αυτό σημαίνει ότι για τη μέτρησή της πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όλες οι επιμέρους πλευρές (Κουστέλιος & Κουστέλιου 2001, 
Shouksmith, Pajo & Jespen 1990).  

Οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση ή 
δυσαρέσκεια και οι οποίοι αποδίδονται και με τον όρο «πηγές ικανοποίησης» σχετίζονται είτε 
με το περιεχόμενο της εργασίας είτε με το πλαίσιο μέσα στο οποίο παρέχεται η εργασία 
(Evans 1999). Τέτοιοι παράγοντες είναι, για παράδειγμα, οι αποδοχές, η αυτονομία και οι 
σχέσεις με τους συναδέλφους (Rice, Gentile, & McFarlin 1991). Ειδικότερα για το επάγγελμα 
του δασκάλου, διαστάσεις που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική 
ικανοποίηση είναι η αλληλεπίδρασή του με τους μαθητές, ο βαθμός ελευθερίας των 
περιεχομένων και των μεθόδων διδασκαλίας, η σχέση του με το διευθυντή της σχολικής 
μονάδας και τους συναδέλφους, η κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, το κοινωνικό κύρος, 
οι δυνατότητες ανέλιξης, οι αποδοχές, κ.ά  (Μπρούζος 2004). Μάλιστα η ποιότητα της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης συνδέεται στενά με την επαγγελματική ικανοποίηση των ατόμων 
που δουλεύουν στο χώρο αυτό, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς (Perie, Baker & Whitener 1997).  

Το θέμα της επαγγελματικής ικανοποίησης έχει ερευνηθεί σε μεγάλη έκταση σε 
εργάτες, υπαλλήλους και σε διοικητικό προσωπικό, διότι η ικανοποίηση μπορεί να θεωρηθεί 
ως τελικός στόχος της ζωής του ανθρώπου και επειδή η επαγγελματική ικανοποίηση 
επηρεάζει πολλές λειτουργίες της καθημερινής μας ζωής (Granny, Smith & Stone 1992, 
Locke 1976). Συσχετίζεται με την επαγγελματική εξουθένωση, η οποία χαρακτηρίζεται από 
παρατεταμένο επαγγελματικό άγχος που ξεπερνά τα όρια αντοχής ή τις δυνατότητες του 
ατόμου να τις αντιμετωπίσει. Η έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης μπορεί να μελετηθεί 
ως αίτιο της επαγγελματικής εξουθένωσης αλλά και το αντίθετο. Αν η επαγγελματική 
ικανοποίηση εξεταστεί ως εξαρτημένη μεταβλητή, όπως στην παρούσα έρευνα, τότε 
θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα παραγόντων που επικρατούν στο χώρο εργασίας και έχουν 
σχέση είτε με το περιεχόμενο της εργασίας είτε με το πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η εργασία 
(π.χ. εργασιακές συνθήκες, μισθός, ωράριο εργασίας)(Κουστέλιος & Κουστέλιου 2001). 

Στο χώρο της εκπαίδευσης έχουν διενεργηθεί κατά καιρούς έρευνες σχετικά με το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού και την ικανοποίηση που αυτό προσφέρει (Δημητρόπουλος 
1998, Κάντας 1992, Πυργιωτάκης 1992). Σε σχετική έρευνα της Κοσσυβάκη (2006) 
προέκυψε ότι ως προς τον παράγοντα επαγγελματική ικανοποίηση που συγκροτείται από την 
αποτελεσματικότητα και την αξιολόγηση του επαγγέλματός του, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να 
μην έχουν συμπλέγματα κατωτερότητας ούτε ιδιαίτερα προβλήματα  στην επιτέλεση του 
καθαρά διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου. Γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 
το εκπαιδευτικό έργο που επιτελούν δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα την ιδιωτική τους ζωή και 
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βλέπουν τον εαυτό τους επιτυχημένο και αποτελεσματικό- βρίσκονται δηλαδή σε μία 
κατάσταση επαγγελματικής επάρκειας. Ταυτόχρονα μοιάζουν να έχουν επίγνωση και των 
ελλείψεών τους σε σχέση με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις και ανάγκες και  
αποτυπώνουν με σαφήνεια την ανθρωπιστική κατεύθυνση που πρέπει να πάρει το σχολείο.  

Σε άλλη έρευνα σχετικά με τη δομή και το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης  
των εκπαιδευτικών (Μακρή & Ματσαγγούρας 2003 ) έγινε φανερό πως υπάρχουν τέσσερις 
πηγές ικανοποίησης: οι συνθήκες εργασίας, η αναγνώριση από γονείς και μαθητές, η 
αξιοκρατία του συστήματος και η αναγνώριση από προϊσταμένους και συναδέλφους. Οι 
εκπαιδευτικοί ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την αναγνώριση από γονείς, 
μαθητές, προϊσταμένους και συναδέλφους και χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την 
αξιοκρατία του συστήματος και τις συνθήκες εργασίας. 

Στη έρευνα του Μπρούζου (2004) οι τρεις από τους τέσσερις δασκάλους αισθάνονται 
ικανοποιημένοι από το επάγγελμα τους. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που η πλειονότητά τους 
αν είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν επάγγελμα, θα διάλεγαν πάλι το ίδιο επάγγελμα. 
Δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από ενδογενείς παράγοντες, όπως διεύθυνση 
σχολείου, διδακτική και παιδαγωγική αποτελεσματικότητα, σχέση με γονείς και μαθητές και 
λιγότερο ικανοποιημένοι από εξωγενείς παράγοντες, όπως αποδοχές, κύρος επαγγέλματος, 
δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης.  

Στην παρούσα έρευνα το ενδιαφέρον στράφηκε στη μελέτη της επαγγελματικής 
ικανοποίησης σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που 
υπηρετούν σε Δημοτικά Σχολεία. Βασική επιδίωξη ήταν η διερεύνηση του βαθμού 
ικανοποίησης τους από την άσκηση του επαγγέλματός τους και αν αυτό διαφοροποιείται σε 
σχέση με τους παραπάνω τρεις παράγοντες.  

 
Μέθοδος 
Το δείγμα αποτέλεσαν 129 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την πόλη της 
Θεσσαλονίκης (Πίνακας 1).  
  
              Πίνακας 1: Κατανομή του δείγματος 

Φύλο Ηλικία Έτη υπηρεσίας 

Άνδρας Γυναίκα 23-40 ετών 41-60 ετών 2-15 έτη 16-34 έτη 

45 84 63 66 62 67 

 
Για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το 

Ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Koustelios & Bagiatis 
1997). Αποτελείται από 24 προτάσεις και μετρά τις εξής διαστάσεις: 
1.  την ίδια τη δουλειά (4 προτάσεις) με δείκτη a του Cronbach = .70 
2.  το μισθό (4 προτάσεις) με a=.62 
3.  τις προαγωγές (3 προτάσεις) με a=.56 
4.  τον άμεσο προϊστάμενο (4 προτάσεις) με a=.79 
5.  τις συνθήκες εργασίας (5 προτάσεις) με a=73 
6.  τον οργανισμό ως ολότητα (4 προτάσεις) με a=58 
Οι ερωτώμενοι απαντούν σε μια πεντάβαθμη κλίμακα από διαφωνώ απόλυτα (1) έως 
συμφωνώ απόλυτα (5). 
 
Αποτελέσματα 
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Στο 
Σχήμα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των συμμετεχόντων στις έξι παραμέτρους του 
ερωτηματολογίου. Παρατηρούμε πως ο μισθός παρέχει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση στους 
εκπαιδευτικούς,  ακολουθεί ο ίδιος ο οργανισμός ως ολότητα, η φύση της δουλειάς, λιγότερο 
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η δυνατότητα ανέλιξης, οι συνθήκες εργασίας που σχετίζονται με το κτιριακό και τέλος η 
διεύθυνση του σχολείου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1: Μέσοι όροι των συμμετεχόντων στις έξι παραμέτρους του ερωτηματολογίου 
 
Στον Πίνακα 2 δίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις σε σχέση με τις τρεις 
παράγοντες της έρευνας, φύλο, ηλικία και έτη υπηρεσίας. Από τη σύγκριση των μέσων όρων 
με τη χρήση του t - test μεταξύ ανεξάρτητων ζευγών προέκυψε ότι ο παράγοντας ηλικία 
διαφοροποίησε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό τους μέσους όρους στην παράμετρο του 
μισθού, με t(127)=4.681, p=.032 και της δουλειάς,  με t(127)=3.972, p=.050(οριακά). Οι 
νεότεροι εκπαιδευτικοί είναι πιο ικανοποιημένοι από τις αποδοχές που εισπράττουν από την 
άσκηση του επαγγέλματός τους απ’ ότι οι μεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί. Ωστόσο, οι 
μεγαλύτεροι φαίνεται να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού απ’ ότι οι νεότεροί τους. Επίσης, ο παράγοντας των ετών υπηρεσίας 
διαφοροποίησε τους μέσους όρους στο μισθό, με  t(127)=5.724, p=.018 και στην προαγωγή, 
με t(127)=3.981, p=.050 (οριακά).  Σχετικά με το μισθό, το δεδομένο αυτό συμφωνεί με το 
παραπάνω που αφορά την ηλικία των εκπαιδευτικών. Η παράμετρος της προαγωγής 
ικανοποιεί περισσότερο αυτούς που έχουν πάνω από 15 έτη υπηρεσίας ίσως γιατί πλέον 
έχουν τη δυνατότητα, λόγω της προϋπηρεσίας τους να γίνουν στελέχη εκπαίδευσης 
(διευθυντές σχολείων, προϊστάμενοι, σχολικοί σύμβουλοι). Το φύλο δεν διαφοροποίησε τα 
αποτελέσματα της έρευνας. Άνδρες και γυναίκες μοιάζουν να μοιράζονται κοινές απόψεις 
σχετικά με το επάγγελμά τους. Τέλος, από τη μέτρηση  των συσχετίσεων μεταξύ των 
παραμέτρων του ερωτηματολογίου με τον συντελεστή συσχέτισης του Pearson, βρέθηκε 
στατιστικώς σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις συνθήκες εργασίας και τον διευθυντή, με 
r=.276, p=.002. Εδώ γίνεται φανερή η στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο διευθυντή μιας 
σχολικής μονάδας και των συνθηκών εργασίας που επικρατούν σε αυτήν.   

 
            Πίνακας 2: Μέσοι όροι και (τυπικές αποκλίσεις) των συμμετεχόντων στις έξι 
παραμέτρους του ερωτηματολογίου σε σχέση με τους παράγοντες του φύλου, της ηλικίας και 
των ετών   υπηρεσίας. 
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Συζήτηση 
Σε γενικές γραμμές φάνηκε από τα δεδομένα της έρευνας πως οι εκπαιδευτικοί της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ικανοποιημένοι από το επάγγελμα που ασκούν, 
διαπίστωση που συμφωνεί και με αυτές προηγούμενων ερευνών (Κοσσυβάκη 2006,  Μακρή 
& Ματσαγγούρας 2003, Μπρούζος, 2004). Μάλιστα, δηλώνουν πως είναι περισσότερο 
ικανοποιημένοι από το μισθό που εισπράττουν κάθε μήνα και από τον οργανισμό στον οποίο 
δουλεύουν, δηλαδή το σχολείο, καθώς και από τη φύση της δουλειάς. Λαμβάνοντας υπόψη 
τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σήμερα σχετικά με την εύρεση εργασίας, τις 
αποδοχές, τις συνθήκες εργασίας, ίσως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τον εαυτό τους τυχερό για 
τις συνθήκες του δικού τους επαγγέλματος, όπως το ύψος των αποδοχών, το ωράριο 
εργασίας, την υλικοτεχνική υποδομή, την ελευθερία άσκησης του διδακτικού και 
παιδαγωγικού τους έργου, κλπ. Μια λεπτομερέστερη έρευνα των αιτιών που κάνουν τον 
εκπαιδευτικό να αισθάνεται ικανοποιημένος θα έδινε μια πληρέστερη εικόνα των 
απαντήσεων που λήφθηκαν από το δείγμα της παρούσας εργασίας.  

Ως προς τις επιμέρους πτυχές της επαγγελματικής ικανοποίησης οι μεγαλύτεροι σε 
ηλικία εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα έτη υπηρεσίας είναι πιο δυσαρεστημένοι από τις 
αποδοχές απ’ ότι οι νεότεροι τους συνάδελφοι, πιθανόν επειδή οι αυξήσεις που δίνονται με 
βάση την προϋπηρεσία είναι σχετικά χαμηλές.  Σχετικά με τη φύση της δουλειάς οι 
μεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί μοιάζει να είναι πιο ικανοποιημένοι από τους νεότερους που 
πιθανόν να αναζητούν περισσότερη δράση και εναλλαγή στην εργασία τους από τη ρουτίνα 
που ίσως προτιμούν οι μεγαλύτεροι και πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί.  

Οι δυνατότητες ανέλιξης ικανοποιούν περισσότερο τους εκπαιδευτικούς με 16 έτη 
και πάνω, αφού οι νεότεροι αποκλείονται από την ανάληψη θέσεων στελεχών εκπαίδευσης, 
αν δεν διαθέτουν προϋπηρεσία. Τα έτη υπηρεσίας παίζουν βαρύνοντα ρόλο και στην επιλογή 
διευθυντών σχολικών μονάδων  (Ν.3467/21-06-06). Επομένως, ο εκπαιδευτικός με λίγα έτη 
υπηρεσίας γνωρίζοντας πως δεν υπάρχει πιθανότητα προαγωγής πριν τη συμπλήρωση των 
απαιτούμενων ετών υπηρεσίας, απογοητεύεται παραμένοντας καθηλωμένος στη θέση του 
εκπαιδευτικού της τάξης. 

Τέλος, η συσχέτιση μεταξύ της διάστασης του διευθυντή  και των συνθηκών 
εργασίας υποδηλώνει πως αυτοί οι δύο παράγοντες, που ανήκουν στους εξωγενείς και 

 Δουλειά Μισθός Προα-
γωγές 

ΔιευθυντήςΣυνθήκες 
εργασίας 

Οργανισμός

Άνδρας 3.08 
(.30) 

3.22 
(.74) 

2.87 
(.51) 

2.83 
(.29) 

2.77 
(.52) 

3.04 
(.57) 

Φύλο 

Γυναίκα 3.08 (.35) 3.22 (.65) 2.79 
(.68) 

2.76 
(.39) 

2.78 
(.64) 

3.17 
(.48) 

23-40 
ετών 

3.04 
(.27) 

3.25 
(.57) 

2.83 
(.58) 

2.76 (.41) 2.76 
(.55) 

3.06 
(.44) 

Ηλικία 

41-60 
ετών 

3.12 
(.38) 

3.19 (.77) 2.80 
(.67) 

2.80 (.30) 2.79 
(.65) 

3.19 (.58) 

2-15 3.06 
(.31) 

3.28 
(.56) 

2.77 
(.54) 

2.82 
(.31) 

2.78 
(.55) 

3.01 
(.50) 

Έτη 
υπηρε-
σίας 

16-34 3.10 
(.35) 

3.16 (.78) 2.86 
(.70) 

2.75 
(.33) 

2.78 
(.65) 

3.24 
(.51) 
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αφορούν τις συνθήκες απασχόλησης στο χώρο της εργασίας,  διαμορφώνουν από κοινού το 
αίσθημα της ικανοποίησης ή της δυσαρέσκειας του εκπαιδευτικού.  

Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης φαίνεται πως είναι 
ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους τόσο από εξωγενείς (πχ μισθός, συνθήκες εργασίας) 
όσο και από ενδογενείς παράγοντες (η ίδια η δουλειά, η προαγωγή). Ο βαθμός ικανοποίησης 
δεν εξαρτάται από το φύλο των εκπαιδευτικών αλλά από την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας ως 
προς επιμέρους πτυχές της ικανοποίησης  (μισθό, δουλειά, προαγωγή). Ωστόσο, τα ευρήματα 
της παρούσας έρευνας δεν είναι δυνατόν να έχουν καθολική ισχύ, αφού το δείγμα δεν είναι 
αντιπροσωπευτικό των εκπαιδευτικών της χώρας. Η επέκταση της έρευνας σε μεγαλύτερο 
δείγμα, με τη συμπερίληψη του ερωτηματολογίου με ερωτήσεις που αφορούν την 
δικαιολόγηση των απαντήσεων τους, θα μας έδινε μια πληρέστερη εικόνα του μεγέθους της 
επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Δημοτικά Σχολεία και 
των αιτιών που οδηγούν σε αυτό το σημαντικό αίσθημα της ικανοποίησης από την άσκηση 
του επαγγέλματος.   
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Σκοποί και Προγράμματα Σπουδών των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 

Γρόλλιος Γ., Επίκ. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ. 
 
Περίληψη 
Η μετεκπαίδευση των δασκάλων συνδέθηκε από την εποχή της λειτουργίας της στη Φιλοσοφική Σχολή 
του πανεπιστημίου της Αθήνας με το σκοπό της παραγωγής στελεχών για την εκπαιδευτική ιεραρχία. 
Ο σκοπός αυτός, παρά τις θεσμικές διαφοροποιήσεις στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, συνέχισε 
να προσδιορίζει τη λειτουργία της μετεκπαίδευσης μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν 
εντάχθηκε στα πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα και ο αριθμός των μετεκπαιδευόμενων 
εκπαιδευτικών αυξήθηκε κατά πολύ. Το πρώτο ζήτημα που θα επιχειρήσω να προσεγγίσω είναι εάν ο 
σκοπός της παραγωγής στελεχών για την ιεραρχία της εκπαίδευσης συνεχίζει να αποτελεί σήμερα τον 
κύριο σκοπό της μετεκπαίδευσης ή έχει μόνο δευτερεύουσα σημασία. Το υλικό στο οποίο θα βασιστώ 
είναι τα προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων Γενικής Αγωγής των Διδασκαλείων. Η συγκριτική 
εξέταση ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών τους που σχετίζονται πρωταρχικά με το περιεχόμενο 
αλλά και με τον αριθμό των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή μαθημάτων, καθώς και με την εκπόνηση 
ερευνητικής εργασίας στα πλαίσια των σπουδών των μετεκπαιδευόμενων, μπορεί να αποβεί χρήσιμη 
και στην προσέγγιση του δεύτερου ζητήματος. Το ζήτημα αυτό είναι οι εκπαιδευτικοί σκοποί που 
προωθούνται στην πράξη από τη μετεκπαίδευση. Βέβαια, είναι φανερό ότι η παρούσα ανακοίνωση 
είναι αδύνατο να δώσει συνολικές απαντήσεις στο ζήτημα αυτό, αφού η μελέτη των σκοπών που 
προωθούνται στην πράξη απαιτεί ένα σύνολο μελετών για την ιστορική – δομική συγκρότηση και την 
καθημερινή λειτουργία των Διδασκαλείων. Ωστόσο, η προσέγγιση των εκπαιδευτικών σκοπών που 
φαίνεται ότι προωθούνται μέσα από τα Προγράμματα Σπουδών των Διδασκαλείων αποτελεί ένα 
σχετικό βήμα. Η σύγχρονη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών του θεσμού της μετεκπαίδευσης 
των δασκάλων στην Ελλάδα, δηλαδή των προγραμμάτων σπουδών μετά το 1995, όταν καθιερώθηκε η 
ένταξη των Διδασκαλείων στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης201, δεν μπορεί να 
προσεγγιστεί ουσιαστικά αν δεν λάβουμε υπόψη την ιστορία της μετεκπαίδευσης. Η σκιαγράφηση της 
ιστορίας του θεσμού, έστω και σε αδρές γραμμές, είναι απαραίτητη γιατί μας επιτρέπει να εντοπίσουμε 
κεντρικά ζητήματα που αναδείχθηκαν στο παρελθόν και αφορούν τους σκοπούς και το περιεχόμενο 
της μετεκπαίδευσης, ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε εάν και πώς αυτά τα ζητήματα συνεχίζουν 
να τίθενται, απαιτώντας σύγχρονες απαντήσεις. Επίσης, η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών 
του θεσμού της μετεκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι αναγκαίο να προσεγγιστεί με βάση την κατανόηση 
του σύγχρονου πλαισίου των ενδοϋπηρεσιακών μορφωτικών διαδικασιών που αφορούν τους 
εκπαιδευτικούς. Με άλλα λόγια, είναι αναγκαίο να κατανοηθεί ο χαρακτήρας των σύγχρονων 
κυρίαρχων κατευθύνσεων για την ενδοϋπηρεσιακή μόρφωση των δασκάλων. Με βάση τον 
προσδιορισμό, κυρίως, αυτών των επίμαχων αντικειμένων, δηλαδή των ζητημάτων που 
κληρονομήθηκαν από το παρελθόν και των σύγχρονων κυρίαρχων κατευθύνσεων, μπορούμε να 
διατυπώσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα και να καταλήξουμε σε κριτικές παρατηρήσεις για τα 
προγράμματα σπουδών των Διδασκαλείων, καθώς και σε ορισμένες προτάσεις.  

 
Η κληρονομιά του θεσμού της μετεκπαίδευσης 
Με το νόμο 2857 του 1922 καθιερώθηκε η δίχρονη μετεκπαίδευση των δασκάλων στο 
πανεπιστήμιο της Αθήνας με σκοπό την παραγωγή στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Στην πραγματικότητα, η μετεκπαίδευση στο πανεπιστήμιο ήταν ο κύριος δρόμος για την 
κατάληψη θέσης επιθεωρητή δημοτικών σχολείων (μέχρι το 1964, το ποσοστό των 
μετεκπαιδευθέντων που έλαβαν εποπτικές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση φτάνει στο 
40%)202. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετεκπαίδευση στο πανεπιστήμιο ήταν πρόταση των 

                                                 
201 Στην παρούσα εργασία δεν ασχολούμαστε με τα Τμήματα Ειδικής Αγωγής της μετεκπαίδευσης των 
δασκάλων και με τα Διδασκαλεία των Νηπιαγωγών, τα προγράμματα των οποίων θεωρούμε ότι 
απαιτούν ξεχωριστές μελέτες. 
202 Σύμφωνα με τον Ανδρέου (1989, σ.443-444) ένας σημαντικός αριθμός αποφοίτων της 
μετεκπαίδευσης στελέχωσε, ως διδακτικό προσωπικό, τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και τις Σχολές 
Νηπιαγωγών, ενώ άλλοι χρησιμοποιήθηκαν στα πρότυπα σχολεία. 
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συντηρητικών διανοουμένων, το πανεπιστήμιο της Αθήνας ήταν κέντρο του αρχαϊσμού και 
την έδρα της παιδαγωγικής (ο καθηγητής της οποίας οριζόταν διευθυντής του τμήματος 
μετεκπαίδευσης) κατείχε ο Ν. Εξαρχόπουλος, γίνεται φανερό ότι ήταν μια αντίδραση αυτών 
των διανοουμένων και του λαϊκού κόμματος απέναντι στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 
του κόμματος των φιλελευθέρων και των φιλελεύθερων δημοτικιστών διανοούμενων και 
καταλαβαίνουμε γιατί ο Δ. Γληνός έκανε έντονη κριτική στην καθιέρωση αυτού του είδους 
της μετεκπαίδευσης203.  

Μετά από μισό αιώνα, στη διάρκεια του οποίου οι τροποποιήσεις της λειτουργίας της 
δεν αμφισβήτησαν ουσιαστικά τον κύριο σκοπό της, δηλαδή την παραγωγή στελεχών, η 
μετεκπαίδευση θα έρθει ξανά στο προσκήνιο της συζήτησης για την εκπαίδευση με τις 
προτάσεις Παλαιολόγου, που καταγράφονται στα πορίσματα της Επιτροπής Παιδείας του 
1957-1958. Οι προτάσεις αυτές δεν θα εφαρμοστούν, αλλά, μερικά χρόνια αργότερα, στο 
πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 1964, η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου θα αναθέσει τη 
μετεκπαίδευση των δασκάλων στο νεογέννητο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με προφανή σκοπό 
να κόψει τον ομφάλιο λώρο που τη συνέδεε με τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της 
Αθήνας και τη συντηρητική ιδεολογία. Ωστόσο, ο ρόλος της ως μηχανισμού παραγωγής 
στελεχών δεν αμφισβητείται. Οι φιλελεύθερες κεντρώες πολιτικές δυνάμεις επιχειρούν, μέσω 
της αλλαγής του φορέα στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η μετεκπαίδευση, του 
προγράμματος σπουδών και των διδασκόντων των μαθημάτων, να τροποποιήσουν τον 
ιδεολογικό, πολιτικό και παιδαγωγικό προσανατολισμό των στελεχών της εκπαίδευσης.  

Η επιβολή της δικτατορίας θα οδηγήσει σε μια νέα μεταβολή του φορέα της 
μετεκπαίδευσης. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καταργείται και η μετεκπαίδευση 
πραγματοποιείται στο Μαράσλειο Διδασκαλείο όπου περιορίζονται τα ψυχοπαιδαγωγικά 
μαθήματα της προηγούμενης περιόδου και δίνεται βαρύτητα στα ελληνοκεντρικά και 
θρησκευτικά μαθήματα. Οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης θα διατηρήσουν τη λειτουργία 
του ίδιου θεσμού με ορισμένες μεταβολές. Για παράδειγμα, η μονοετής μετεκπαίδευση στην 
Ειδική Αγωγή που είχε ξεκινήσει το 1969 ως εξαμηνιαία, γίνεται διετής το 1975 και το 
περιεχόμενο σπουδών στη Γενική Αγωγή αλλάζει σταδιακά (Μπουζάκης - Τζήκας – 
Ανθόπουλος, 2000, σ.51-54, 62-84) . 

Όμως, σημαντικές εκπαιδευτικές μεταβολές, ορισμένες μόνο από τις οποίες μπορούν 
να αναφερθούν επιγραμματικά (και κατά συνέπεια σχηματικά) εδώ, θα οδηγήσουν στην 
αμφισβήτηση και, τελικά, στην αλλαγή του ρόλου της μετεκπαίδευσης ως μηχανισμού 
παραγωγής στελεχών. Από το 1975 μέχρι το 1980 ο αριθμός των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξάνεται σε σημαντικό ποσοστό (Λιάμπας, 2001, σ.124) με 
αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι ανάγκες για παραγωγή στελεχών. Η αλλαγή των τρόπων 
της άσκησης του ιδεολογικού – παιδαγωγικού ελέγχου, δηλαδή η χρησιμοποίηση σύγχρονων 
μεθόδων τεχνικού ελέγχου που αντικαθιστούν σε σημαντικό βαθμό τον γραφειοκρατικό 
έλεγχο χωρίς, όμως, να τον εξαλείφουν (Μαυρογιώργος, 1992, σ.155-158) και η κατάργηση 
του επιθεωρητισμού στη δεκαετία του 1980 ως, τουλάχιστον εν μέρει, αποτέλεσμα των 
αγώνων των δασκάλων (Γρόλλιος – Λιάμπας – Τζήκας, 2002, σ.124-132), καθιστούν 
λιγότερο σημαντικό τον άμεσο έλεγχο των στελεχών της εκπαίδευσης σε σχέση με το 
παρελθόν. Παράλληλα, η κατάργηση των δίχρονων Παιδαγωγικών Ακαδημιών και η 
δημιουργία των τετραετών πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Σχολών διευρύνουν το σώμα 
των αποφοίτων από το οποίο μπορούν να επιλεχθούν τα στελέχη. Στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990, πλέον, το δίπλωμα αποφοίτησης από το Μαράσλειο δεν έχει τη σημασία του 
παρελθόντος στις διαδικασίες επιλογής στελεχών. 

Με το νόμο 2327 του 1995 κατοχυρώνεται στην πράξη η αλλαγή του χαρακτήρα της 
μετεκπαίδευσης. Το Μαράσλειο και τα άλλα Διδασκαλεία που θα ιδρυθούν στα επόμενα 
χρόνια εντάσσονται στις Παιδαγωγικές Σχολές και μαζικοποιούνται. Η μετεκπαίδευση, από 
(κυρίως) θεσμός παραγωγής στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται (κυρίως) 

                                                 
203 Η κριτική του Γληνού αφορούσε το πρόγραμμα σπουδών (τα μαθήματα του οποίου ήταν πολλά και 
ετερόκλητα), τη συνδιδασκαλία με τους φοιτητές (που είχαν διαφορετικές προηγούμενες σπουδές, 
άλλο στόχο και προσανατολισμό) και την ακαταλληλότητα της Φιλοσοφικής Σχολής, ως κέντρου 
αρχαϊσμού και συντηρητισμού, να μορφώσει δασκάλους για ένα σύγχρονο δημοτικό σχολείο.    
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θεσμός επιμόρφωσης των δασκάλων, αφού δεν αποσκοπεί να αλλάξουν οι μετεκπαιδευόμενοι 
ρόλο και θέση στον χώρο εργασίας της εκπαίδευσης αλλά να βελτιώσουν, να ανανεώσουν και 
να κάνουν πιο αποδοτική την εργασία τους204. Η λέξη «κυρίως» έχει αποφασιστική σημασία. 
Δείχνει ότι από το 1995 μέχρι σήμερα η μετεκπαίδευση δεν είναι αποκλειστικά θεσμός 
επιμόρφωσης αλλά και (δευτερευόντως) συμβάλλει στην παραγωγή στελεχών της 
εκπαίδευσης. Το ότι η εισαγωγή στα Διδασκαλεία γίνεται μέσω εξετάσεων με 
προκαθορισμένο αριθμό μετεκπαιδευομένων αλλά και το δίπλωμά τους στην επιλογή 
στελεχών ισοδυναμεί με ένα αριθμό μορίων δείχνουν ότι τα Διδασκαλεία συμβάλλουν 
δευτερευόντως στην παραγωγή στελεχών, ενώ, από την άλλη μεριά, η μαζικοποίηση της 
μετεκπαίδευσης και η ένταξη των Διδασκαλείων στα Παιδαγωγικά Τμήματα δείχνουν πως 
λειτουργούν, κυρίως, ως θεσμός ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης μακράς διάρκειας, αφού η 
φοίτηση παραμένει διετής. Το ερώτημα που τίθεται, λοιπόν, με βάση αυτή τη σύντομη 
ιστορική αναδρομή, είναι εάν και πώς η κληρονομιά της λογικής της παραγωγής στελεχών 
επιβιώνει με νέες μορφές μέσω του σχεδιασμού των προγραμμάτων των σύγχρονων 
Διδασκαλείων.  

 
Το σύγχρονο πλαίσιο της επιμόρφωσης 
Όπως έχουμε επισημάνει αλλού, η επιμόρφωση των δασκάλων στις αρχές της δεκαετίας του 
1990 χαρακτηριζόταν από τον άμεσο έλεγχο που ασκούσε το Υπουργείο Παιδείας στις 
μονοετείς Σχολές Επιμόρφωσης των Λειτουργών της Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ). 
Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα κατά το οποίο τα τρίμηνης φοίτησης Περιφερειακά 
Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) αντικατέστησαν τις ΣΕΛΔΕ, η κύρια μορφή της επιμόρφωσης 
που προκρίθηκε ήταν τα σύντομα και επιδοτούμενα σεμινάρια που πρόσφεραν τα ΠΕΚ. Η 
ευέλικτη επιμόρφωση αυτού του είδους εισήγαγε μια νέα λογική που θεμελιωνόταν, σε 
σημαντικό βαθμό, στη σχέση ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά υπηρεσιών, μια λογική 
η οποία υπετίθετο ότι θα μπορούσε να καλύψει τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών. 
Παράλληλα, η ευέλικτη επιμόρφωση κόμιζε και μια νέα λογική για τη σχέση της 
επιμόρφωσης με τους όρους εργασίας των δασκάλων. Η επιμόρφωση γινόταν μέσο 
συμπλήρωσης του χαμηλού εισοδήματός τους και συνδεόταν με την προστασία της θέσης 
τους στον κλάδο ή/ και την άνοδό τους στην εκπαιδευτική ιεραρχία, σε μια συγκυρία κατά 
την οποία το φόβητρο της εφαρμογής της ατομικής αξιολόγησης και της επαναφοράς του 
επιθεωρητισμού άρχιζε να τίθεται στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης για την εκπαίδευση. 
Η λογική της ευέλικτης επιμόρφωσης μετέτρεπε το ζήτημα της ενδοϋπηρεσιακής 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε ατομικό (Γρόλλιος - Κάσκαρης, 1997, σ.44-47). 

Η ευέλικτη επιμόρφωση, παρά το γεγονός ότι στηριζόταν σε στοιχεία της κυρίαρχης 
νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας (όπως η ελευθερία επιλογής) φαίνεται ότι θεωρήθηκε ιδιαίτερα 
δαπανηρή στο πλαίσιο των αντίστοιχων νεοφιλελεύθερων – νεοσυντηρητικών πολιτικών που 
κυριάρχησαν στη δεκαετία του 1990 και οι οποίες θεμελιώθηκαν στη μείωση των 
χορηγούμενων κρατικών κονδυλίων για την εκπαίδευση. Τα ΠΕΚ περιορίστηκαν κυρίως σε 
σεμινάρια εισαγωγικής επιμόρφωσης για νεοδιοριζόμενους και το 2002 ιδρύθηκε με το νόμο 
2986 ένας κεντρικά ελεγχόμενος γραφειοκρατικός οργανισμός (Οργανισμός Επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτικών – ΟΕΠΕΚ) του οποίου οι δραστηριότητες μέχρι σήμερα μπορούν να 
χαρακτηριστούν αναιμικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον απολογισμό του Υπουργείου 
Παιδείας για την περίοδο από το Μάρτιο 2004 μέχρι και τον Αύγουστο 2006 δεν 
μνημονεύονται δραστηριότητες του ΟΕΠΕΚ στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση205.   

                                                 
204 Για τη διάκριση των όρων μετεκπαίδευση και επιμόρφωση που χρησιμοποιούμε εδώ βλπ 
Μπουζάκης – Τζήκας – Ανθόπουλος, 2000, σ.13-14. 
205 Βλπ τον απολογισμό του Υπουργείου όπως δημοσιεύεται στη στήλη Εκπαιδευτική Επικαιρότητα της 
ιστοσελίδας http://alfavita.gr με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2007. Μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα του 
ΟΕΠΕΚ (http://www.oepek.gr) δείχνει ότι ο οργανισμός έχει να επιδείξει μόνο δύο επιμορφωτικές 
δράσεις, χρηματοδοτούμενες κατά 75% από το ΕΠΕΑΕΚ, με αντικείμενα Συσχετισμός Οικογενειακού 
– Κοινωνικού – Πολιτισμικού περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού και Σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής – δημιουργικής σκέψης. Οι δράσεις αφορούν, όμως, μόνο 5 και 
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Η λογική της ευελιξίας, λοιπόν, που προβάλλεται και εφαρμόζεται ποικιλότροπα 
στην παραγωγή, στις εργασιακές σχέσεις και στους θεσμούς, συνδυαζόμενη συνήθως με την 
ενίσχυση του κεντρικού κρατικού γραφειοκρατικού ελέγχου, έχει ήδη μια σύντομη αλλά 
ουσιαστική ιστορία επιρροής της στα ζητήματα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Κατά 
συνέπεια, η διερεύνηση αυτής της επιρροής στα προγράμματα σπουδών των Διδασκαλείων 
αποκτά ιδιαίτερη αξία. Για να το θέσουμε διαφορετικά, είναι σημαντικό το εάν και σε ποιο 
βαθμό στα προγράμματα σπουδών των Διδασκαλείων αποτυπώνεται η λογική της ευέλικτης 
επιμόρφωσης. Η απάντηση αυτού του ερωτήματος, σε συνδυασμό με την απάντηση του 
ερωτήματος που θέσαμε παραπάνω (εάν και πώς η κληρονομιά της λογικής της παραγωγής 
στελεχών επιβιώνει και αναπαράγεται με νέες μορφές) μπορεί να μας βοηθήσουν να έχουμε 
μια πρώτη εικόνα για τα προγράμματα σπουδών των Διδασκαλείων. 

 
Κριτικές Παρατηρήσεις  
Για να διατυπώσουμε τις παρακάτω κριτικές παρατηρήσεις χρησιμοποιήσαμε ως υλικό 
πληροφορίες των Οδηγών Σπουδών και των προγραμμάτων διδασκαλίας του ακαδημαϊκού 
έτους 2005-2006 που αφορούν τα Τμήματα Γενικής Αγωγής των έξι Διδασκαλείων της χώρας 
τα οποία εφεξής θα ονομάζουμε Διδασκαλείο Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, 
Ρεθύμνου και Ρόδου206. Η στήριξη σε αυτού του είδους το υλικό υπόκειται, βέβαια, σε 
ορισμένους περιορισμούς.  

Οι τίτλοι των μαθημάτων και οι περιλήψεις τους που αναγράφονται στους Οδηγούς 
Σπουδών δεν είναι πάντοτε επαρκείς για να κατανοηθούν πλήρως οι σκοποί και το 
περιεχόμενο των μαθημάτων. Με αυτή την έννοια, η ταξινόμηση των υποχρεωτικών 
μαθημάτων που διδάσκονται στα Τμήματα Γενικής Αγωγής των Διδασκαλείων σε κατηγορίες 
είναι πιθανό να είναι σε ένα μικρό βαθμό σχηματική, αφού, παρά το γεγονός ότι Οδηγοί 
Σπουδών οι οποίοι περιέχουν περιλήψεις των διδασκομένων μαθημάτων δεν έχουν εκδοθεί 
από όλα τα ιδρύματα και, κατά συνέπεια, στηριζόμαστε αποκλειστικά στον τίτλο μαθημάτων 
για να τα ταξινομήσουμε, συναντήσαμε δυσκολίες στην ταξινόμηση ελάχιστων μαθημάτων. 
Επίσης, συνήθως οι Οδηγοί Σπουδών αλλά και οι πληροφορίες που παρέχονται στις 
ιστοσελίδες των Διδασκαλείων επαναλαμβάνουν σχεδόν στερεότυπα τις διατάξεις του νόμου 
2327 του 1995 οι οποίες αφορούν τους σκοπούς της μετεκπαίδευσης. Επομένως, δεν είναι 
δυνατό να συγκριθούν οι σκοποί που διατυπώνονται στα επίσημα κείμενα των Διδασκαλείων. 
Οι διαφορές, λοιπόν, που καταγράφονται και σχολιάζονται για να διατυπωθούν οι 
παρατηρήσεις μας αφορούν τις επιλογές που γίνονται ως προς το χαρακτήρα των 
κατευθύνσεων σπουδών, τη σχέση του αριθμού των υποχρεωτικών ως προς τον αριθμό των 
επιλεγόμενων μαθημάτων, την ύπαρξη μακρόχρονου ερευνητικού προγράμματος και 
διπλωματικής εργασίας, καθώς και το χαρακτήρα των υποχρεωτικών μαθημάτων.  

Η πρώτη παρατήρηση αφορά το ερώτημα που θέσαμε με βάση τη σύντομη ιστορική 
αναδρομή, δηλαδή εάν και πώς η κληρονομιά της λογικής της παραγωγής στελεχών επιβιώνει 
με νέες μορφές μέσω του σχεδιασμού των προγραμμάτων των σύγχρονων Διδασκαλείων. Το 
κριτήριο που χρησιμοποιούμε είναι η καταγραφή αντίστοιχων κατευθύνσεων σπουδών ή 
μαθημάτων τα οποία να αναφέρονται ρητά στα ζητήματα της οργάνωσης και της διοίκησης 
της εκπαίδευσης. Λέμε «ρητά» γιατί υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην εξέταση των 
ζητημάτων οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης στα πλαίσια αντικειμένων όπως η 
Ιστορία ή η Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και στη διδασκαλία τους ως ξεχωριστό 
αντικείμενο, αφού συνήθως η τελευταία θεμελιώνεται στη διδασκαλία της ισχύουσας 
νομοθεσίας και νοείται ως προετοιμασία στελεχιακού δυναμικού. 

                                                                                                                                            
6 χιλιάδες (αντίστοιχα) εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 13 
νομών της χώρας. Μάλιστα, η ίδια η πρόεδρος του ΟΕΠΕΚ σε επιστολές της που δημοσιεύονται στην 
ίδια ιστοσελίδα παραδέχεται σημαντικές καθυστερήσεις και ανεπάρκειες στην υλοποίηση των, ούτως ή 
άλλως, περιορισμένων αυτών επιμορφωτικών δράσεων. 
206 Τέσσερα Διδασκαλεία φέρουν επωνυμίες με τις οποίες τιμούν σημαντικούς έλληνες παιδαγωγούς 
(Θεσαλονίκης – Δημήτρης Γληνός, Πάτρας – Ευάγγελος Παπανούτσος, Ρεθύμνου – Μαρία 
Αμαριώτου και Ρόδου – Αλέξανδρος Δελμούζος), ενώ το Διδασκαλείο της Αθήνας φέρει την επωνυμία 
του δωρητή του Γρηγορίου Μαρασλή.  
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Από τα έξι Διδασκαλεία, τα τέσσερα οργανώνουν τη διδασκαλία των μαθημάτων 
τους στη βάση κατευθύνσεων. Η Αθήνα έχει τέσσερις (Παιδαγωγική, Διδακτική, Ψυχολογία 
και Κοινωνικές Σπουδές/ Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διεθνείς Σπουδές στην Εκπαίδευση/ 
Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία/ Ανθρωπιστικές Σπουδές και Αισθητική 
Αγωγή), τα Ιωάννινα δύο (Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Αισθητική Αγωγή/ Θετικές 
Επιστήμες), η Πάτρα τέσσερις (Κοινωνικός και Εκπαιδευτικός  Αποκλεισμός, 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση/ Οργάνωση – Διοίκηση και σχεδιασμός της Εκπαίδευσης/ 
Διδακτική των γλωσσικών μαθημάτων/ Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών 
Επιστημών) και το Ρέθυμνο δύο (Ανθρωπιστικές Σπουδές/ Θετικές Σπουδές και 
Πληροφορική). 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα των έξι Διδασκαλείων, ταξινομημένα σε δέκα κατηγορίες 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (1). 

 
Πίνακας 1. 
 

 Αθήνα Ιωάννινα Θεσ/νίκη Πάτρα Ρέθυμνο Ρόδος 
Παιδαγωγικά 2 2 1 1 2 2 
Ψυχολογικά 2 2 1 1 1 2 
Διδακτικές 
αντικειμένων 

5 2  1 1 9 

Αντικείμενα  1  1 1 2 
Μεθοδολογία 
έρευνας 

1 1 1 1 1 1 

ΤΠΕ 1  2  1 3 
Οργάνωση –
Διοίκηση 

1 1 1   1 

Ειδική αγωγή  1 1  2 1 
Κοινωνιολογία 
Ιστορία, Φιλοσοφία 
εκπαίδευσης 

  2  1 1 

Διαπολιτισμική 
αγωγή 

 1 1   2 

ΣΥΝΟΛΟ 12 11 10 5 10 24 
 
Με βάση τα προηγούμενα, είναι φανερό ότι η λογική της παραγωγής στελεχών της 
εκπαιδευτικής ιεραρχίας μέσω της μετεκπαίδευσης είναι υπαρκτή στα προγράμματα σπουδών 
των Διδασκαλείων. Ωστόσο, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κυρίαρχη, αφού μόνο σε ένα 
Διδασκαλείο (της Πάτρας) καταγράφεται ρητά κατεύθυνση η οποία αναφέρεται ρητά στα 
ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και ομόλογα μαθήματα καταγράφονται 
μεταξύ των υποχρεωτικών στα τέσσερα από τα έξι Διδασκαλεία (Αθήνα, Ιωάννινα, 
Θεσσαλονίκη, Ρόδος). Μάλιστα, η κατεύθυνση που προαναφέρθηκε είναι μία από τις 
τέσσερις που υπάρχουν στο Διδασκαλείο της Πάτρας και η αναλογία των μαθημάτων ως 
προς το σύνολο των διδασκομένων υποχρεωτικών μικρή στα τέσσερα Διδασκαλεία (1/12, 
1/11, 1/10 και 1/24 αντίστοιχα).  

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά το ερώτημα που θέσαμε με βάση την κατανόηση του 
σύγχρονου πλαισίου των επιμορφωτικών διαδικασιών που αφορούν τους εκπαιδευτικούς. 
Δηλαδή, εάν και σε ποιο βαθμό στα προγράμματα σπουδών των Διδασκαλείων αποτυπώνεται 
η λογική της ευέλικτης επιμόρφωσης. Το κριτήριο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η 
αναλογία των υποχρεωτικών με τα επιλεγόμενα μαθήματα. Ο αριθμός των υποχρεωτικών και 
των επιλεγόμενων μαθημάτων, όπως και άλλα στοιχεία της οργάνωσης των σπουδών στα έξι 
Διδασκαλεία εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (2). 
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Πίνακας 2 
 

 Αθήνα Ιωάννινα Θεσ/νίκη Πάτρα Ρέθυμνο Ρόδος 
Κατευθύνσεις 4 2 - 4 2 - 
Υποχρεωτικά 
μαθήματα 

12 11 10 5 10 22 

Επιλεγόμενα 
μαθήματα 

4+8 0+9 0+8 5+14 5+13 0+2 

Σύνολο 24 20 18 24 28 24 
Ερευνητικό - - 3 εξάμηνα 4 εξάμηνα - - 
Διπλωματική - Υποχρεωτ. - Προαιρετ. Προαιρετ. Προαιρετ. 
Πρακτική 
άσκηση 

+ + - - - - 

 
Από τον πίνακα προκύπτει ότι στα Διδασκαλεία της Αθήνας, των Ιωαννίνων, της 
Θεσσαλονίκης και της Ρόδου ο αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι μεγαλύτερος ή 
ίσος από τον αριθμό των επιλεγόμενων μαθημάτων. Μάλιστα, στη Ρόδο ο αριθμός των 
υποχρεωτικών είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με τα ελάχιστα επιλεγόμενα, ενώ πρέπει να 
σημειωθεί ότι τα 4 από τα 12 επιλεγόμενα του Διδασκαλείου της Αθήνας είναι υποχρεωτικά 
κατ’ επιλογή, δηλαδή επιλέγονται από συγκεκριμένες κατηγορίες μαθημάτων που 
σχετίζονται με τις υπάρχουσες κατευθύνσεις σπουδών. Στα Διδασκαλεία της Πάτρας και του 
Ρεθύμνου τα επιλεγόμενα μαθήματα είναι πολύ περισσότερα αλλά και σε αυτά τα δύο 
Διδασκαλεία οι επιλογές των μετεκπαιδευόμενων περιορίζονται κατά πολύ, αφού τα 5 από τα 
19 και 18 μαθήματα αντίστοιχα είναι υποχρεωτικά κατά επιλογή. 

Με βάση τα προηγούμενα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η λογική της ευέλικτης 
επιμόρφωσης δεν κυριαρχεί στα προγράμματα σπουδών των Διδασκαλείων, παρά το γεγονός 
ότι αυτά ιδρύθηκαν σε μια εποχή πολύπλευρης προβολής της τόσο στην κοινωνία και την 
εκπαίδευση γενικά, όσο και στα ζητήματα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ειδικότερα. 
Στο σημείο αυτό, αφού απαντήσαμε στα δύο ερωτήματα που βασίστηκαν αφενός στην 
ιστορική αναδρομή και, αφετέρου, στην κατανόηση του σύγχρονου πλαισίου των 
επιμορφωτικών διαδικασιών που αφορούν τους εκπαιδευτικούς, μπορούμε να διατυπώσουμε 
επιπρόσθετες παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των δύο πινάκων που παραθέσαμε. 

 Η πρώτη παρατήρηση αφορά τον μικρό αριθμό των μαθημάτων Κοινωνιολογίας, 
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της εκπαίδευσης στα προγράμματα σπουδών η οποία γίνεται 
φανερή από τον Πίνακα (1). Σε τρία Διδασκαλεία (Αθήνα, Ιωάννινα, Πάτρα) δεν διδάσκονται 
μαθήματα που να αναφέρονται ρητά σε αυτά τα επιστημονικά πεδία, στα Διδασκαλεία του 
Ρεθύμνου και της Ρόδου αντιστοιχούν στο 1/10 και στο 1/24 των υποχρεωτικών μαθημάτων 
αντίστοιχα, ενώ μόνο στη Θεσσαλονίκη αντιστοιχούν σε ένα σημαντικό μέρος τους (2/10), 
παρά το γεγονός ότι και εκεί δεν διδάσκεται η Φιλοσοφία της παιδείας. 

Η υποεκπροσώπηση αυτών των μαθημάτων αποτελεί ένα σημαντικό κενό της 
μετεκπαίδευσης των δασκάλων, κενό το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί με τη διδασκαλία 
άλλων μαθημάτων τα οποία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι εντελώς απαραίτητο να 
αντιμετωπίζουν φιλοσοφικά, ιστορικά και κοινωνιολογικά ερωτήματα, όπως, για παράδειγμα, 
η διαπολιτισμική αγωγή. Η επιμόρφωση των δασκάλων, για να είναι ουσιαστική και να 
μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δημιουργικής δράσης στην 
κατεύθυνση του μετασχηματισμού της εκπαίδευσης και της κοινωνίας είναι αναγκαίο να 
θεμελιώνεται σε σημαντικό βαθμό στη γνώση των διαφορετικών φιλοσοφικών, ιστορικών και 
κοινωνιολογικών προσεγγίσεων της εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, η διδασκαλία αυτών των διαφορετικών προσεγγίσεων, καθώς και των 
διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων στην Παιδαγωγική, στην Ψυχολογία, στις 
διδακτικές των μαθημάτων, στην αξιοποίηση των τεχνολογιών και στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της ειδικής αγωγής δεν θα είναι καρποφόρα εάν δεν συνδυαστεί με την 
ερευνητική δραστηριότητα των δασκάλων στα πλαίσια των σπουδών τους στα Διδασκαλεία. 
Από τον πίνακα (2) προκύπτει το θετικό γεγονός της διδασκαλίας ενός μαθήματος που αφορά 
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την επιστημονική έρευνα σε όλα τα Διδασκαλεία. Όμως, η διδασκαλία αυτή δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει το κενό της πραγματοποίησης συγκροτημένων μακροχρόνιων ερευνών από 
τους μετεκπαιδευόμενους. Από τα έξι Διδασκαλεία, μόνο στα δύο (Θεσσαλονίκης και 
Πάτρας) οι δάσκαλοι πραγματοποιούν τέτοιου χαρακτήρα έρευνες στο πλαίσιο των σπουδών 
τους (στης Πάτρας, μάλιστα, μπορούν να εκπονήσουν και διπλωματική εργασία που 
ισοδυναμεί με την επιτυχή παρακολούθηση ορισμένου αριθμού μαθημάτων). Σε άλλα δύο 
Διδασκαλεία (Ρεθύμνου και Ρόδου) η διπλωματική εργασία είναι προαιρετική, ενώ στο 
Διδασκαλείο της Αθήνας δεν προβλέπεται. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στα προγράμματα σπουδών των 
Τμημάτων Γενικής Αγωγής των Διδασκαλείων η λογική της παραγωγής στελεχών και η 
λογική της ευέλικτης επιμόρφωσης εκφράζονται αλλά δεν κυριαρχούν. Το γεγονός αυτό είναι 
θετικό, κρινόμενο με βάση την αναγκαιότητα για πλατειά, μαζική, μακράς διάρκειας, με 
απαλλαγή από τη διδασκαλία, στα πλαίσια των Παιδαγωγικών Σχολών, επιμόρφωσης για 
όλους τους εκπαιδευτικούς. Βέβαια, αυτό το γεγονός δεν συνεπάγεται ότι όσοι ασχολούνται 
με το σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών των Διδασκαλείων πρέπει να ξεχνούν ότι η 
ενίσχυση αυτών των δύο λογικών είναι ορατή στο παρόν (εκφράζεται μέσα από τις ποικίλες 
προτάσεις για τη μετατροπή της μετεκπαίδευσης σε μεταπτυχιακές σπουδές η οποία 
συνεπάγεται μείωση της μαζικότητας των Διδασκαλείων) και είναι πιθανό να ενισχυθεί στο 
μέλλον στις συγκεκριμένες συνθήκες της νεοφιλελεύθερης – νεοσυντηρητικής κυριαρχίας 
στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, είναι απαραίτητο η λογική της 
παραγωγής στελεχών να αντιμετωπίζεται όχι μόνο στο επίπεδο του σχεδιασμού των 
προγραμμάτων αλλά και στο επίπεδο της συνείδησης των δασκάλων, ιδιαίτερα εκείνων που 
φοιτούν στα Διδασκαλεία και είναι εύκολο να επηρεαστούν από το δέλεαρ της προοπτικής 
της ατομικής ανόδου στην εκπαιδευτική ιεραρχία ή/ και του ατομικού (και πάλι) οφέλους της 
ταύτισης των σπουδών τους με μια διαδικασία αγοράς ατομικών προσόντων στο όνομα της 
απόλυτης ελευθερίας επιλογών.  

Τα ζητήματα που αφορούν τη μορφή της επιμόρφωσης δεν είναι δυνατό να 
αντιμετωπίζονται χωριστά από τα ζητήματα του περιεχομένου της. Τα προβλήματα που 
επισημάναμε στα προγράμματα σπουδών, δηλαδή η υποεκπροσώπηση των μαθημάτων 
Φιλοσοφίας, Ιστορίας και Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, καθώς και η μικρή έμφαση που 
δίνεται στην εμπλοκή των μετεκπαιδευόμενων δασκάλων σε ερευνητικές διαδικασίες 
σχετίζονται, βέβαια, με τις προτεραιότητες και τις λειτουργικές δυνατότητες των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων. Για να μπορέσουν αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστουν είναι 
απαραίτητο, όσοι ασχολούνται με το σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών να συνδέσουν 
την υποστήριξη της κατεύθυνσης για την επιμόρφωση στα Διδασκαλεία που περιγράψαμε 
αδρά προηγουμένως με μια συγκεκριμένη πρόταση για το περιεχόμενό της. Η πρόταση αυτή, 
επίσης αδρά, μπορεί να περιγραφεί ως επιμόρφωση η οποία βασίζεται στη διδασκαλία των 
διαφορετικών (συχνά αντιμαχόμενων) θεωρητικών προσεγγίσεων και στην έρευνα που 
πραγματοποιούν οι ίδιοι οι μετεκπαιδευόμενοι. Διδασκαλία και έρευνα οι οποίες αναφέρονται 
σταθερά σε ζητήματα της εκπαιδευτικής πράξης και στηρίζονται στην κατανόηση του 
ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά προσδιορισμένου ρόλου της εκπαίδευσης, καθώς και των 
αντίστοιχων δυνατοτήτων της.   
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Η Συμβολή των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης 
 

Ντόκα Αγλ., Δρ Επιστημών Αγωγής 
 
Περίληψη  
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) διαδραματίζουν ένα ρόλο κλειδί στη διαμόρφωση της 
αντίληψης για τα εκπαιδευτικά δρώμενα, αφού αποτελούν πηγή πληροφόρησης για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι με την εκπαίδευση (εξουσία, εκπαιδευτικοί, κοινό, 
προϊστάμενες αρχές, μαθητές). Μελέτες έχουν δείξει ότι ζητήματα που καλύπτονται συχνά και επίμονα 
από τα ΜΜΕ επηρεάζουν ιδιαίτερα τη γνώμη του κοινού. Το κοινό όχι μόνο ενημερώνεται για τα 
δημόσια θέματα και άλλα ζητήματα, αλλά μαθαίνει επίσης πόση σημασία να αποδώσει σ’ ένα θέμα ή 
ζήτημα με βάση την έμφαση που του δίνεται. Αποτελούν ισχυρό μοχλό διαπαιδαγώγησης που θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Προβάλλουν αρχές, αξίες, ιδεολογίες, νοοτροπίες, στάσεις, 
συμπεριφορές, πρότυπα και είδωλα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διατυπωθούν προτάσεις 
για βελτίωση της παρουσίασης του εκπαιδευτικού και των εκπαιδευτικών θεμάτων στα ΜΜΕ, τη 
διασύνδεσή τους με το σχολείο και την καλύτερη αξιοποίησή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τα 
ΜΜΕ θα πρέπει να ενσωματωθούν στην εκπαίδευση ως όργανο μετάδοσης της γνώσης και ως μέσο 
θεμελίωσης σημαντικών δεσμών ανάμεσα στους ανθρώπους και την κοινωνία. 
 

1. Εισαγωγή  
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ένας δημοσιογράφος που είχε εκδώσει το βιβλίο του 
«Μην Κατηγορείτε τα Παιδιά» (Maeroff 1982), σχετικά με τα σχολεία της Αμερικής, έδωσε 
συνέντευξη στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Today» του N.B.C. Πριν ο παρουσιαστής Pauley 
τον ρωτήσει ο,τιδήποτε, η οθόνη της τηλεόρασης γέμισε με άγριες «εικόνες» μιας μόνο 
σχολικής αίθουσας στο Los Angeles. Παρουσίαζε μαθητές που είχαν κυριευτεί από αμόκ. Ο 
Pauley, απευθυνόμενος στο δημοσιογράφο, υπέβαλε την εξής ερώτηση: «Τι εννοείτε, Μην 
Κατηγορείτε τα Παιδιά;»  
 Η μακρινή κάμερα είχε συλλάβει την εκπαίδευση στη χειρότερή της έκφραση. Ήταν 
ένα ιδιαίτερα τραγικό παράδειγμα για το πόσο άσχημες είναι οι συνθήκες σε κάποια σχολεία, 
οι μαθητές των οποίων είναι προφανώς κατακριτέοι, όσο κι αν αποτελούν την εξαίρεση και 
όχι τον κανόνα. Ωστόσο, είχε ενισχυθεί η αρνητική «εικόνα» της εκπαίδευσης. 
 Tα ΜΜΕ είναι πράγματι ένα σημαντικό μέσο με το οποίο πληροφορίες σχετικές με 
την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική πολιτική, μεταδίδονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(εξουσία, εκπαιδευτικοί, κοινό, προϊστάμενες αρχές, μαθητές). Τα ΜΜΕ δεν είναι απλοί 
πομποί ή μεταφορείς μηνυμάτων, αλλά με τη δράση τους ακτινογραφούν την ίδια την 
πραγματικότητα, δομούν προσωπικότητες και κοινωνικά ζητήματα και παράγουν 
συγκεκριμένες «εικόνες» της κοινωνίας στην οποία λειτουργούν. Γι’ αυτό δικαίως 
υποστηρίζεται ότι η επίδρασή τους προς το Υπουργείο είναι το ίδιο σημαντική με την 
επιρροή που ασκούν στο κοινό (Baker 1984, σ. 240, Cunningham 1992, Warburton & 
Saunders 1996). 
 Τα ΜΜΕ δεν θεωρούνται αλλά είναι πια ο κύριος και πιο αποτελεσματικός φορέας 
κοινωνικοποίησης, και αναπόφευκτα ο πιο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης της κοινής 
γνώμης. Με αφετηρία και στόχο, συγχρόνως, το πλήθος των αποδεκτών, ακροατών - θεατών, 
την «ακροαματικότητα», τη «θέαση», την «αποδοχή», διαπιστώνοντας «προβλήματα» και 
«καταστάσεις», προβλέποντας ανάγκες και προτείνοντας ή, κυρίως, επιβάλλοντας λύσεις, τα 
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ΜΜΕ ασκούν μια νέας μορφής εξουσία. Οι Mansini και Swanson (1996) τα χαρακτηρίζουν 
αυτόνομο κέντρο εξουσίας, που υπόκειται στην αρχή της αλληλεπίδρασης και ανταγωνίζεται 
με τους άλλους πόλους εξουσίας, γεγονός που εξαναγκάζει τους πολίτες να απευθύνονται σ’ 
αυτά σαν σε «πυξίδα - οδηγό». 
 Αντίθετα, ο Eco (1985, σ. 25), εκτιμώντας την επίδραση των ΜΜΕ, υποστηρίζει ότι 
τη στιγμή που ο δέκτης κατακλύζεται από πολλές πληροφορίες, ταυτόχρονα και με μια 
ορισμένη μορφή, η φύση αυτών των πληροφοριών έχει ελάχιστη σημασία. Αυτό που 
επηρεάζει είναι ο περιοδικός και ομοιόμορφος βομβαρδισμός με ειδήσεις, καθώς τα 
μηνύματα ισοπεδώνονται και ατονούν. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο το εύρος της επιρροής 
τους, αφού οι διαδικασίες εναλλάσσονται συνυπάρχοντας αναγκαστικά με άλλους 
παράγοντες στο ίδιο κοινωνικό περιβάλλον (Καμαριανός 2002, σ. 369). Η επίδρασή τους 
άλλωστε, δεν είναι άμεση, αλλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που άλλοτε ενισχύουν 
και άλλοτε μειώνουν ή εξουδετερώνουν τη σημασία προβαλλόμενων από τα ΜΜΕ 
«εικονικών» συνήθως πραγματικοτήτων.  
  Συνεπώς, δεν είναι εύκολο να προσπαθεί κανείς να προσδιορίσει το βαθμό με τον 
οποίο επιδρούν τα ΜΜΕ στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, ιδιαίτερα όσον αφορά τον 
εκπαιδευτικό και την εκπαίδευση. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι έχουν εμπειρίες και σχέση με την 
εκπαίδευση, αφού όλοι πήγαν σχολείο και εκατομμύρια άνθρωποι είναι γονείς παιδιών που 
φοιτούν σε σχολείο. Κατά συνέπεια, οι απόψεις για τον εκπαιδευτικό και την εκπαίδευση 
διαμορφώνονται, καθώς οι αναγνώστες και οι θεατές αναμειγνύουν τις δικές τους 
προσωπικές εμπειρίες με την επιρροή που δέχονται από το περιβάλλον και τις εντυπώσεις 
που αποκομίζουν από τα  ΜΜΕ. Έπειτα, τη στιγμή που η επίδραση των ΜΜΕ στη 
διαμόρφωση της «εικόνας» της εκπαίδευσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, η εμφάνιση 
υπερβολών ή ακόμα και αναληθειών είναι πιθανή, ενώ η απόκλιση από τον τελικό στόχο της 
ενημέρωσης αναπόφευκτη. Είτε επιδοκιμάζει είτε αποδοκιμάζει κανείς αυτή την επιρροή των 
ΜΜΕ, οφείλει, ωστόσο, να αναγνωρίσει το σημαντικό βαθμό της και να συλλογίζεται 
σχετικά με το πώς και πόσο εξυπηρετείται ή βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον. 
  Σήμερα, σύμφωνα με την επικοινωνιακή πραγματικότητα, όπως τη βιώνουμε 
καθημερινά, είναι υπαρκτή η παθολογική μορφή κατασκευής και λειτουργίας των ΜΜΕ που 
ελέγχονται από ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα. Έτσι έχει αλλοιωθεί ο ρόλος τους ως 
τέταρτης «εξουσία», καθώς εμπλέκονται δραματικά σε διαδικασίες παραπληροφόρησης και 
αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης και υπονομεύεται ως ένα βαθμό η αξιοπιστία τους 
(Ζάρναρη & Στρατουδάκη 1995, σ. 151). Η λογική της αγοράς, που κυριαρχεί ιδίως στα 
ιδιωτικά ΜΜΕ (κατά κανόνα, κερδοσκοπικές επιχειρήσεις) μετατρέπει συχνά την είδηση σε 
εμπόρευμα, αφαιρώντας το μεγαλύτερο μέρος της γνησιότητάς της. Ταυτόχρονα, αυτός που 
εξουσιάζει την επικοινωνιακή διαδικασία έχει αντικειμενικά τη δυνατότητα να επιδιώξει 
χειραγώγηση του πολίτη προς μια κατεύθυνση σύμφωνη με τις απόψεις και τα συμφέροντα 
του, προς τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας της δικής του αρεσκείας. Στην επιδίωξη αυτή 
συμβάλει φυσικά και η έντεχνα κατασκευασμένη πραγματικότητα. 
 Το μεγαλύτερο μέρος απ’ όσα συμβαίνουν καθημερινά ανά τον κόσμο, μοιραία δεν 
μπορεί να φθάσει (λόγω της πληθώρας τους) και δεν φθάνει πράγματι στον αναγνώστη, 
ακροατή ή τηλεθεατή. Κατά την αναγκαία διαδικασία της επιλογής των ειδήσεων, πολλά 
γεγονότα είτε υποβαθμίζονται είτε κόβονται τελείως, άλλα πάλι αποκρύπτονται ή 
ξεχνιούνται, ενώ άλλα τέλος παίρνουν δυσανάλογα μεγάλες, συχνά τεράστιες, διαστάσεις. Η 
διάκριση του τι είναι «είδηση» (κατ’ ακριβολογία) ή τι είναι μεταδόσιμο και τι όχι, αλλά και 
η ιεράρχηση των σημαντικών μεταδόσιμων ειδήσεων γίνονται, στην καλύτερη περίπτωση, με 
υποκειμενικά κριτήρια ή, στη χειρότερη με κριτήρια σκοπιμότητας που καταλήγουν στη 
διαμόρφωση μηχανισμού ελέγχου και παραμορφώνουν την πραγματικότητα. 
 Χαρακτηριστικά, ο ερευνητής Ciscell (1988) υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί 
γνωρίζουν ότι τα ΜΜΕ διαμορφώνουν την κοινή αντίληψη για την «εικόνα» τους και συχνά 
προωθούν απόψεις αναληθείς για τα δρώμενα στις σχολικές αίθουσες. Η Mary Ellen 
Schoonmaker, πρώην συγγραφέας για την εκπαίδευση στο Record του Bergen County, New 
Jersey, αναφέρει τα εξής: «Κάπου στο αόριστο ασυνείδητο της συλλογικής δημοσιογραφίας 
υπάρχει η αναγνώριση ότι η εκπαίδευση θα έπρεπε να λαμβάνει σημαντική κάλυψη στα 
ΜΜΕ. Στην πραγματικότητα όμως, δε λαμβάνει» (McGill 1992, σ. 15).  
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 Οι ερευνητές Berliner και Biddle (1998) διαπιστώνουν ότι ο Τύπος προβάλλει τις 
αρνητικές ιστορίες σχετικά με σχολικά προβλήματα που μαστίζουν τους φτωχούς, παρά όσα 
στιγματίζουν τους πλουσίους, ακόμη και όταν τα προβλήματα είναι τα ίδια. Ως παράδειγμα 
αναφέρουν την παρακάτω ιστορία: Στο Φοίνιξ στην Αμερική, σε δύο σχολεία, το ένα 
πλουσίων λευκών μαθητών και το άλλο φτωχών και μη λευκών σημειώθηκαν καβγάδες κατά 
τη διάρκεια της ίδιας εβδομάδας. Το συμβάν στο φτωχό σχολείο καλυπτόταν για μέρες από 
τον Τύπο και ιδιαίτερα από την εφημερίδα Arizona Republic. Αντίθετα, το άρθρο για τον 
καβγά στο σχολείο των πλούσιων μαθητών, στο οποίο συνέβη και ο μοναδικός 
τραυματισμός, δημοσιεύτηκε πέντε (5) μέρες μετά το γεγονός και μόνο σε δεκατέσσερις (14) 
γραμμές σε φύλλο εσωτερικό.  
 Η Berts, δημοσιογράφος για εκπαιδευτικά ζητήματα στην εφημερίδα Austin 
American-Statesman του Texas, επισημαίνει την παρουσίαση δύο μεγάλων προγραμμάτων 
στην εφημερίδα της. Το ένα ήταν οι προσπάθειες της τοπικής περιφέρειας να τοποθετηθούν 
εθελοντές - γονείς στα σχολεία, ενώ το άλλο είχε σχέση με τη βία στα σχολεία την ώρα του 
μεσημεριανού φαγητού. Και τα δύο άρθρα δημοσιεύτηκαν στην πρώτη σελίδα και 
συνεχίζονταν σε αρκετό χώρο στο εσωτερικό της εφημερίδας και πολλές φωτογραφίες, ενώ 
χρειάστηκε περίπου ένας μήνας για να συγκροτηθούν. Το άρθρο για τη βία στην καφετέρια 
είχε μεγαλύτερη ανταπόκριση στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, γιατί 
επιπλέον τους πρόσφερε συμβουλές και ιδέες (Watson 1998, σ. 24).  
  Εξάλλου, τα δημοσιεύματα λαϊκίστικου Τύπου που αυξάνονται διαρκώς, δε δίνουν 
στο κοινό μια σοβαρή, υπεύθυνη και αντικειμενική πληροφόρηση, πλαισιωμένη μ’ έναν 
εξίσου υπεύθυνο και σοβαρό σχολιασμό, που να εκφράζει τις γνώμες του εντύπου πάνω σ’ 
ένα θέμα ή δημόσιο ζήτημα γενικά. Ο Τύπος αυτού του είδους, κυρίαρχος πια δίχως 
αμφιβολία, προβάλλει τα θέματα που το κοινό θέλει να ακούσει ή να διαβάσει. Συλλαμβάνει, 
με μέθοδο ανάλογη του «marketing», τη γενική διάθεση και προδιάθεση, τις θολές, 
συγκεχυμένες γενικές ιδέες και ροπές της μάζας ή ενός μέρους αυτής. Αντανακλά και 
αναπέμπει στη μάζα, με τη μορφή τίτλων, ερευνών, άρθρων κ.ά., την ίδια τη διάθεσή της, για 
να γίνει το σχετικό έντυπο αρεστό και να αγορασθεί, καθώς ικανοποιεί το θυμικό του χωρίς 
κρίση αναγνώστη (Λεμπέσης 1992, σ. 51). Στις εφημερίδες της εποχής, ως επί το πλείστον, 
δεν ξεχωρίζουν τα κύρια από τα δευτερεύοντα άρθρα, δεν υπάρχει εικονογράφηση, η γλώσσα 
είναι αυστηρά τυποποιημένη, αφαιρετική και γενικόλογη, και τα θέματα είναι όλα σχεδόν 
κοινωνιο-κεντρικά. Ο Τύπος της εποχής τείνει να ανήκει και σε μεγάλο βαθμό ανήκει στον 
πραγματιστικό λόγο (Πλειός 2001, σ. 421).   
 Κάποια, σχετική πάντως αλήθεια μπορεί να εντοπιστεί στον ισχυρισμό ότι οι 
δημοσιογράφοι δεν επεξεργάζονται επαρκώς τις αναλύσεις των συγκριτικών μελετών, ενώ 
ελάχιστοι ρεπόρτερ γνωρίζουν να εξηγούν στατιστικές μελέτες. Επίσης, η ταχύτητα είναι 
αναγκαία στην ημερήσια καταγραφή των γεγονότων και το μεγαλύτερο μέρος της ανάλυσης 
γίνεται στο «πόδι». Σπάνια επιστρέφει κανείς σ’ ένα θέμα για βαθύτερη έρευνα. Οξύνοντας 
το πρόβλημα, οι εφημερίδες σπανίως παρέχουν αρκετό χώρο για να αναλυθούν και τονιστούν 
οι αποχρώσεις μιας τεράστιας μελέτης. Έτσι, σε πολλές εφημερίδες διαφαίνεται ότι τα 
πολύπλοκα άρθρα σε όλα τα ζητήματα απλουστεύονται περισσότερο και πιο συχνά απ’ ό,τι 
θα ήθελαν οι δημοσιογράφοι. Η πίεση, τέλος, του  χρόνου αναγκάζει και τους εκδότες να 
διαγωνίζονται συχνά και για το χώρο σε μια σελίδα.  
 Ωστόσο, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι τα ΜΜΕ προσφέρουν σε αρκετά μεγάλο 
βαθμό κατασκευές πιστές στην πραγματικότητα, χωρίς αλλοιώσεις ή τουλάχιστον, 
αλλοιώσεις σκόπιμες. Τούτο συμβαίνει κυρίως σε επιμέρους θέματα («ουδέτερα», όπου η 
πιστή μετάδοση της πληροφορίας είναι αναπόφευκτη). Αναμφισβήτητα είναι ακόμη και τα 
πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογικής (ιδίως ηλεκτρονικής) εξέλιξης στο χώρο της 
ενημέρωσης, όπως η ταχύτητα, η αμεσότητα μεταξύ των γεγονότων και του δέκτη της 
ενημέρωσης, η παγκοσμιοποίησή της. Ανεκτίμητα είναι, τέλος και τα πέρα από την 
ενημερωτική λειτουργία πλεονεκτήματα, όπως οι αυξανόμενες δυνατότητες δημόσιας 
κριτικής και ελέγχου από τα ΜΜΕ, η ευχέρεια μετάδοσης πολιτικών μηνυμάτων και 
γενικότερα κοινωνικής και πολιτισμικής παρέμβασης για την προσωπική ανάπτυξη και 
ψυχαγωγία του δέκτη. 
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 Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να αναπτυχθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί θεσμοί που θα 
οδηγήσουν σε μια ορθή και υπεύθυνη χρήση των ΜΜΕ. Όπως σημειώνει η Sherryl Browne 
Graves, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των ΜΜΕ σήμερα, αφού περισσότερο πλέον 
χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους για να μάθουμε πώς να ζούμε, να δουλεύουμε και να παίζουμε 
με τους άλλους, οι οποίοι διαφέρουν στην ικανότητα, την κοινωνική τάξη, το φύλο, την 
εθνικότητα ή το θρήσκευμα (Graves 1998, σ. 61). 
 Ως παράδειγμα μιας καλύτερης προσέγγισης για την κάλυψη εκπαιδευτικών 
ζητημάτων, ο Rosen παραπέμπει στην εφημερίδα Sun με 40.000 φύλλα ημερησίως στο 
Bremerton της Washington. Ο εκδότης Mike Phillips εξοργίστηκε, όταν ο εκπαιδευτικός 
ρεπόρτερ της Sun έγραψε πολυάριθμα άρθρα σχετικά με το μισθό του διευθυντή στο τοπικό 
σχολείο. Αντιθέτως, πρότεινε ότι ο δημοσιογράφος θα έπρεπε να ρωτήσει τους γονείς τι 
ήθελαν να διαβάσουν και μετά να γράψει γι’ αυτό. Και η απάντηση που του δόθηκε ήταν 
ασκήσεις και εργασίες για το σπίτι. Έτσι, η Sun ερευνώντας ανταποκρίθηκε στο πρόβλημα 
γιατί τόσο πολλοί μαθητές του Bremerton δεν έφερναν τις εργασίες στο σπίτι. Τελικά, μ’ 
αυτόν τον τρόπο, αναδείχθηκε μια νέα προσέγγιση στην κάλυψη της εκπαίδευσης.  
 Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η εφημερίδα Philadelphia Inquirer («Εξερευνητής 
της Φιλαδέλφεια») η οποία κατέγραψε τις αποτυχίες των σχολείων της πόλης με 
αδιαμφισβήτητες λεπτομέρειες. Αργότερα, ένας νέος επιθεωρητής χρησιμοποίησε τη σειρά 
των δημοσιευμάτων για να υποβάλει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Ο Barkin, καθηγητής της 
δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Maryland και κριτής των Εθνικών Βραβείων για την 
Έκθεση της Εκπαίδευσης από το 1985, αναφέρει ότι διάβαζε και διαβάζει για την εκπαίδευση 
εδώ και 20 χρόνια σχετικά με αποτελέσματα τεστ, αλλά το μείγμα είναι λίγο πλουσιότερο απ’ 
ό,τι συνηθιζόταν. Πιστεύει, μάλιστα, ότι από τις εφημερίδες μαθαίνεις πολύ περισσότερα για 
όσα συμβαίνουν στην εκπαίδευση. Ακόμη και ο Kaplan, που λογόκρινε τις εφημερίδες γιατί 
ανέθεταν σε νεαρούς άπειρους δημοσιογράφους να καλύπτουν επιφανειακά το «σφυγμό» της 
εκπαίδευσης μέσω σχολικών συμβουλίων και συναντήσεων, τροποποίησε τον τόνο του σε 
μια συνέντευξη το 1997. Μολονότι κριτικά κρατούσε αρνητική στάση απέναντι στις εθνικές 
εφημερίδες, επειδή δεν αντιμετώπιζαν επαρκώς τις τάσεις στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 
ωστόσο, αναφέρθηκε με θετικό τρόπο για τη βελτίωση του συνόλου των εφημερίδων (Watson 
1998, σσ. 20-25).  
 Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί το πρωτοσέλιδο άρθρο που δημοσίευσε η εφημερίδα 
Mercury News στις αρχές του 1997. Απέδειξε ότι η περιοχή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
San Jose Evergreen μ’ ένα μεγάλο ποσοστό αδύνατων μαθητών να μιλούν λίγα ή και 
καθόλου Αγγλικά, είχε καταφέρει να βελτιώσει τα αποτελέσματα των τεστ και να αποσπάσει 
την εθνική αναγνώριση για τα σχολεία της. Η δημοσιογράφος Suryaraman αποκάλυψε ότι το 
μυστικό της περιοχής Evergreen ήταν οι εκπαιδευτικοί. Στην περιοχή αυτή δόθηκε ιδιαίτερη 
έμφαση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και το σχεδιασμό του προγράμματος μαθημάτων. 
Έτσι, πολλοί εκπαιδευτικοί ανέλαβαν έναν πιο υπεύθυνα επαγγελματικό ρόλο στη διάγνωση 
και την επίλυση των μαθησιακών προβλημάτων. Αλλά το άρθρο, καθώς ήταν επικεντρωμένο 
πάνω σε λύσεις, παρατηρήθηκε τόσο λίγο από τους αναγνώστες ώστε δόθηκε η εντύπωση ότι 
η κοινή γνώμη είχε θετικότερη εκτίμηση για το αρνητικό άρθρο (Watson 1998, σ. 23).  
 Συμπερασματικά, επιβάλλεται να τονιστεί ότι τα ΜΜΕ θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
κατάλληλα ώστε να συμβάλλουν στην πληρέστερη ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας 
(μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, γονέων) και γενικότερα της κοινής γνώμης όχι μόνον 
επί των θεσμών, διαδικασιών και της όλης λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά 
και στην προβολή των αιτημάτων από τους συντελεστές της σχολικής διαδικασίας. Τα ΜΜΕ 
μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες πολύ χρήσιμες για τους ανθρώπους που προσπαθούν 
να βρουν λύσεις σε ποικίλα προβλήματα της εκπαίδευσης. Στόχος της παρούσας εργασίας 
είναι να διατυπωθούν προτάσεις για βελτίωση της παρουσίασης του εκπαιδευτικού και των 
εκπαιδευτικών θεμάτων στα ΜΜΕ, τη διασύνδεσή τους με το σχολείο και την καλύτερη 
αξιοποίησή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
 
2. Προτάσεις βελτίωσης κατά την παρουσίαση των εκπαιδευτικών θεμάτων στα ΜΜΕ  
Έρευνες στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι τα ΜΜΕ περιορίζουν το ρόλο τους στην απλή 
ενημέρωση και αδιαφορούν για βελτίωση της αποστολής τους. Αναλύσεις δημοσιευμάτων 
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δείχνουν ότι από την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού λείπει το βασικό στοιχείο που 
συνθέτει την πραγματική αυθεντία και προβάλλει το επιστημονικό κύρος (Ντόκα 2006). Η 
«εικόνα» του εκπαιδευτικού, αν και είναι σεβαστή, παρουσιάζει αρνητικά στοιχεία, που 
σχετίζονται με την ποιότητα της εκπαίδευσης, την εκπαιδευτική νομοθεσία, την υποδομή των 
σχολείων, τις κινητοποιήσεις και τις απεργίες του εκπαιδευτικού (Μιλλεούνης 1985, 
Μυλωνάς 1998). Έτσι, ως μοναδικό προσόν απομένει μια τυπική αναγνώριση από την 
επαγγελματική ιδιότητα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν απ’ αυτήν. Τα ευρήματα των 
παραπάνω μελετών θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή για την αναζήτηση και 
διατύπωση προτάσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η παρουσίαση του εκπαιδευτικού και των 
εκπαιδευτικών θεμάτων μέσω των ΜΜΕ. Αν αποδεχτούμε μάλιστα ότι η «εικόνα» που 
προβάλλουν τα ΜΜΕ θα συνεχίσει να υπάρχει, να παιδαγωγεί και να κοινωνικοποιεί, τότε 
πρέπει να τη βελτιώσουμε. Ειδικότερα: 
• Απαιτείται συνεργασία σχολείου - οικογένειας και ΜΜΕ, διασύνδεση σχολείου και 
ΜΜΕ.   
Η εκπαίδευση είναι μια συνεχής, πρωταρχικής σημασίας, διαδικασία. Οι θεσμοί που 
ενδιαφέρονται περισσότερο για την ανάπτυξή της, όπως τα σχολεία, η οικογένεια και τα 
ΜΜΕ, οφείλουν να συνεργάζονται συστηματικά, ώστε ν’ αναπτύξουν ένα επιτυχές και 
ικανοποιητικό σχέδιο δράσης. Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί φορείς έχουν καθήκον τους να 
εκμεταλλευτούν τη συνεργασία ως συνδετικό κρίκο και να συνδεθούν με την κοινωνία. Η 
σύνδεση αυτή προϋποθέτει αμοιβαία τη σύγκλιση των δύο μερών. Η αντίληψη της 
διασύνδεσης του σχολείου με την κοινωνία και η αποκάλυψη των βαθύτερων κοινωνικών του 
λειτουργιών είναι έργο δύσκολο. Αυτό, κατά μεγάλο μέρος, σύμφωνα με τον Πυργιωτάκη 
(1999, σ. 164), ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι 
αφιερώνουν σχεδόν ολόκληρη τη ζωή τους στο σχολείο, ως μαθητές στην αρχή και ως 
εκπαιδευτικοί αργότερα, δεν έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τις κοινωνικές 
διασυνδέσεις.  
 Σε ανάλογα μοντέλα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για Επικοινωνιολόγους της 
Επιστήμης (European Initiative for Communicators of Science EICOS, http://www.eicos.de), 
το σχολείο ενδείκνυται να συμμετάσχει στη δημοσιογραφική διαδικασία. Είτε σε εθνικό είτε 
σε περιφερειακό επίπεδο προγραμματισμού με καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο, η σχολική 
κοινότητα χρειάζεται να «ανοιχτεί» στη δημοσιογραφία, να την προσκαλέσει για να 
παρακολουθήσει και να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αλλά μια τέτοια 
προσέγγιση, για να είναι γόνιμη προϋποθέτει βέβαια τη γνώση χρήσης του δημοσιογραφικού 
μέσου.  
 Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι υποχρεωμένο από την ίδια την πραγματικότητα να 
στραφεί σε εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά -ουσιαστικά στην ίδια την κοινωνία στο σύνολό 
της- διδάσκοντας την κριτική διαδικασία και τον έλεγχο της λειτουργίας των ΜΜΕ, για να 
συνειδητοποιείται με τον τρόπο αυτό και το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης. Οι αποδέκτες 
των μέσων χρειάζεται να αποκτήσουν τις γνώσεις εκείνες που θα τους επιτρέψουν να 
κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατόν η «εικόνα» που παρουσιάζουν τα 
ΜΜΕ να επηρεάζει το κοινό. Η κοινή γνώμη, όπως πολύ σωστά αναφέρεται στη σχετική 
έρευνα του Μιλλεούνη (1985), βλέποντας τον εαυτό της στα ΜΜΕ, συνειδητοποιεί πολύ 
καλύτερα όσα σημεία κρίνει σωστά και σε όσα ενδεχομένως σφάλλει. Το κοινό μπορεί, εάν 
το επιθυμεί, να βοηθήσει αρκετά στη βελτίωση του Τύπου. Εάν το κοινό βελτιώσει το 
επίπεδο της μόρφωσής του, θα απαιτήσει, ασφαλώς, καλύτερη ποιότητα αρθρογράφησης και 
συνακόλουθη βελτίωση του Τύπου. Πολλοί γονείς και όλοι, σχεδόν, οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να γράψουν αντικειμενικά τεκμηριωμένα άρθρα στις εφημερίδες και στα περιοδικά 
και να συμβάλλουν με τις θέσεις τους στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. 
• Τα ΜΜΕ μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαίδευση ως όργανο μετάδοσης της 
γνώσης και ως μέσο θεμελίωσης σημαντικών δεσμών ανάμεσα στους ανθρώπους και την 
κοινωνία. 
 Ένας πολιτισμός δημοκρατίας, εφόσον έχει υποχρέωση να φέρει τις αξίες της αλληλεγγύης, 
της ελευθερίας και της κριτικής υπευθυνότητας, δεν μπορεί να παραμένει έρμαιο της 
δικαιολογίας της θεαματικότητας (Popper & Condry 1995).      
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Το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι υποχρεωμένο, ιδιαίτερα σήμερα, να επιτελέσει 
τον παραπάνω στόχο, για να ισχυροποιήσει ταυτόχρονα και τη δική του ύπαρξη στο 
ανταγωνιστικό πολιτισμικό πλαίσιο, ως ένας από τους πιο βασικούς μηχανισμούς γνώσης και 
κοινωνικοποίησης του σύγχρονου ανθρώπου. Όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο των 
εκπαιδευτικών, μαθητών, πολιτών και των δημοσιογράφων, και βελτιώνεται ποιοτικά και 
ποσοτικά η συμμετοχή τους στα δρώμενα ενός κράτους δικαίου, τόσο λιγότερους και πιο 
απλούς νόμους θα χρειάζεται η πολιτεία μας. Το εκπαιδευτικό σύστημα για να ισχυροποιηθεί 
έχει ανάγκη την τεχνολογία, αλλά και η σωστή χρήση της τεχνολογίας προϋποθέτει 
εκπαίδευση και γνώση τέτοια που να περιορίζει την κατάχρηση (Καμαριανός  2002, σ. 447). 
To 1992 το Aspen Institute των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος για τις επικοινωνίες 
και την κοινωνία, όρισε ως «μορφωμένο» σε ζητήματα ΜΜΕ το άτομο που μπορεί να 
«αποκωδικοποιήσει, να αξιολογήσει και να παραγάγει μηνύματα διαμέσου των ΜΜΕ» (βλ. 
περισσότερα Καμαριανός 2002, σ. 445).      

Το σχολείο είναι ο πιο έγκυρος πρώτος θεσμός που μπορεί να εξηγήσει τη χρήση του 
μέσου, ασκώντας κριτική στις αξίες και τις λογικές του. Ο πραγματικά καταρτισμένος 
εκπαιδευτικός θα αποφύγει το διδακτισμό στον οποίο ενδέχεται να εκπέσει ο γονιός, και θα 
μπορέσει αναλόγως, να συνδυάσει την κριτική με τα κίνητρα και τα ερωτήματα των 
μαθητών, ώστε να την κάνει ενδιαφέρουσα. Σημαντικές βελτιώσεις, παρατηρεί ο Καμαριανός 
(2002, σσ. 443-444), θα έχει και η αλληλεπίδραση της ομάδας στη σχολική τάξη, καθώς και η 
ανταλλαγή των απόψεων μεταξύ των μαθητών.       

Τα τελευταία χρόνια, έχει επικεντρωθεί έμφαση στην ανάγκη να ενσωματωθούν στην 
εκπαίδευση και κάποιες εφημερίδες ως όργανο μετάδοσης της γνώσης και ως μέσο προβολής 
σημαντικών δεσμών ανάμεσα στους μαθητές και την κοινωνία. Η αναγκαιότητα αυτή, 
σταδιακά, όπως είναι φυσικό, γίνεται κατανοητή, και η εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν 
στα ΜΜΕ προσαρμόζεται φυσιολογικά. Σε πολλές χώρες έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται 
προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τα ΜΜΕ. Στην Αυστραλία 
θεσμοθετήθηκε πρόσφατα να διδαχτεί η χρήση τους στο σύνολο των μαθητών, αναλόγως, 
από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο. Αντίστοιχη απόφαση είχε προηγηθεί το 1987 στο 
Οντάριο του Καναδά, όπου εξακολουθεί να διδάσκεται η χρήση των ΜΜΕ στο πλαίσιο του 
μαθήματος των φιλολογικών.  
• Το επίπεδο της εκπαιδευτικής αρθρογραφίας και των τηλεοπτικών καναλιών 
χρειάζεται βελτίωση εμπλουτισμένη με παιδαγωγικό περιεχόμενο, αξίες και θετικά 
πρότυπα. 
Ως λαός, είναι αλήθεια, ασχολούμαστε περισσότερο με τις ημέρες που χιονίζει παρά με την 
πνευματική καλλιέργεια. Μας ενδιαφέρουν πρωτίστως τα ποδοσφαιρικά αποτελέσματα παρά 
οι επιδόσεις στα ακαδημαϊκά τεστ. Προσέχουμε πιο πολύ το μενού της σχολικής καφετέριας 
παρά το πρόγραμμα των μαθημάτων. Θεωρώντας λοιπόν ότι η δημοσιογραφία, θα πρέπει να 
ξεκινήσει μια νέα περίοδο με χαρακτήρα την «επιστημονική κατεύθυνση», κρίνουμε 
αναγκαίο να προτείνουμε ότι τα ΜΜΕ οφείλουν να ευαισθητοποιηθούν σύμφωνα με τις 
ανάγκες της εποχής. Αντί να προβάλλουν μόνο την αρνητική «εικόνα» της κοινωνικής 
πραγματικότητας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο, να επικεντρώνονται 
περισσότερο στις θετικές πλευρές του εκπαιδευτικού έργου. Οι υπεύθυνοι των εφημερίδων 
και των τηλεοπτικών καναλιών μπορούν να πλουτίζουν τα προγράμματα τους με προβολή 
των θετικών προτύπων κάθε σχολικής κοινότητας. Είναι καιρός να ρυθμίσουμε νομικά και να 
ενισχύσουμε οικονομικά όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παιδαγωγούν και 
διαμορφώνουν τους νεαρούς χρήστες, ψυχαγωγώντας τους με γνήσιους τρόπους 
«ψυχαγωγίας».          
 Σε επίπεδο νομικής ρύθμισης, ο κώδικας Δεοντολογίας, η κοινοτική Οδηγία, αλλά 
και το ίδιο το Σύνταγμα (άρθρο 15, παραγρ.2) εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των 
θεσμών. Αυτό που χρειάζεται, εκτός από ένα γενικό πλαίσιο κανόνων και αρχών 
δεοντολογίας με βάση τα ιδεώδη του ανθρωπισμού, είναι η αφύπνιση και η ευαισθητοποίηση 
του κοινού με τη φροντίδα των πνευματικών ανθρώπων. Σ’ ένα τέτοιο κλίμα τα ΜΜΕ θα 
λειτουργούν με αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα, θα ενημερώνουν, θα μορφώνουν και θα 
ψυχαγωγούν κατά τον καλύτερο τρόπο. Για την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα σημειώνει ο 
Καμαριανός (2002, σσ. 447-448), είναι ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη, να ρυθμιστεί νομικά 
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και να ενισχυθεί οικονομικά, ώστε να υπάρξει η δημιουργία ειδικών εκπομπών γι’ αυτό το 
ειδικό κοινό με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το ανάλογο περιεχόμενο της ειδικής 
εκπομπής για τη συγκεκριμένη ηλικία, θα κάνει τον κόσμο οικείο και την ίδια την παιδική 
προσωπικότητα να νιώθει ασφαλής με τις καλύτερες προοπτικές για το μέλλον της. 
• Οι εκπαιδευτικοί φορείς θα πρέπει να καταρτιστούν στις διαδικασίες παραγωγής του 
μηνύματος και οι δημοσιογράφοι να μυηθούν στα εκπαιδευτικά θέματα. 
Οι εκπαιδευτικοί φορείς οφείλουν να ενημερώνονται συχνά γύρω από τη φύση και τη 
λειτουργία των ΜΜΕ. Υποστηρίζεται ότι ελάχιστοι από τους εκπαιδευτικούς γνωρίζουν τη 
λειτουργία του νέου κόσμου της πληροφορίας τόσο ώστε να αντεπεξέρχονται και στα 
ερωτήματα των παιδιών αλλά και στα ζητήματα που προκύπτουν από τη στάση ζωής των 
νέων ανθρώπων (Διαμαντάκη κ.ά. 2001, σσ. 39-43). Όλοι όσοι ασχολούνται στα ΜΜΕ αλλά 
και οι αποδέκτες των μηνυμάτων, οφείλουν, οπωσδήποτε, να εφοδιαστούν με τα 
μεθοδολογικά εργαλεία και τις γνώσεις εκείνες που θα τους επιτρέπουν να κατανοούν τα 
παράγωγα της προβολής του θεάματος, να διαφοροποιούν την «εικονοπλασία» από την 
πραγματικότητα, να συλλαμβάνουν τους τρόπους με τους οποίους η παραγόμενη «εικόνα» 
είναι δυνατό να επηρεάσει στο συνειδητό ή και το ασυνείδητο, είτε, κυρίως, τα παιδιά είτε 
και τους μεγάλους.        
 Τα ΜΜΕ είναι ανάγκη να αγωνίζονται για άμεση και κατά το δυνατόν πιστή 
καταγραφή των γεγονότων. Τα προβλήματα που αναδεικνύονται από τα ΜΜΕ απαιτείται να 
αντιμετωπίζονται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τους εκπαιδευτικούς, τους 
αντιπροσώπους τους και τις αρμόδιες αρχές της κοινωνικοπολιτικής ζωής.  
 Σ’ αυτήν την αναγκαιότητα, σήμερα, τα Πανεπιστήμια είναι πλέον σε θέση να 
αναλάβουν την ανάλογη κατάρτιση ή επιμόρφωση των δημοσιογράφων, ώστε να βελτιωθεί 
το επίπεδο της εκπαιδευτικής αρθρογραφίας κατά την παρουσίαση ειδήσεων, κατά την 
ανάλυση θεμάτων ή την υποβολή προτάσεων. Τα ΜΜΕ έχουν βέβαια την άποψή τους, αλλά 
δεν είναι δυνατόν να έχουν όλα, και στον ίδιο βαθμό, τεκμηριωμένη γνώση για την 
εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί ο τομέας αυτός της κοινωνικής δραστηριότητας προϋποθέτει 
επιστημονική κατάρτιση και μεθοδικούς χειρισμούς. Οι δημοσιογράφοι για ένα σχολικό 
άρθρο θα πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και χώρο απ’ ότι θα δινόταν για κάποιον 
άλλο δημόσιο τομέα συγκρίσιμης σπουδαιότητας. Επιβάλλεται να παρακολουθούν συνέδρια, 
να επισκέπτονται Πανεπιστήμια –όχι μόνο Παιδαγωγικές σχολές– ώστε να διαθέτουν σαφείς 
γνώσεις στα εκπαιδευτικά ζητήματα. Συχνά, μάλιστα, η αντίδραση της αρθρογραφίας δεν 
παρουσιάζεται με σκοπό να εξαπατήσει το κοινό αλλά από υπερβολική βραχυλογία εξαιτίας 
της άγνοιας των θεμάτων.     
 Συνεπώς, για να κατορθώσουν οι δημοσιογράφοι να ανταποκριθούν στην αποστολή 
τους, όπως απαιτεί ο λαός, πρέπει να κατανοήσουν σαφέστερα το Ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. Οι ρεπόρτερ που καλύπτουν την εκπαίδευση, για να κάνουν ποιοτική δουλειά, 
οφείλουν να γνωρίζουν καλά την ιστορία της εκπαίδευσης και πώς αυτή οργανώνεται και 
χρηματοδοτείται. Ο Larry Ηayes εκφράζει την άποψη του ρωτώντας τους δημοσιογράφους: 
«Γνωρίζατε ότι οι εκπαιδευτικοί, οι σχολικοί υπάλληλοι και οι γονείς σχεδόν ποτέ δε 
διάβασαν κάποια έρευνα για την εκπαίδευση; Γνωρίζετε τι διάβαζαν; Τις εφημερίδες σας. 
Μην τους απογοητεύσετε» (Dennis & Lamay 1992, σ. 23). 
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Περίληψη  
Ο χαρακτήρας του σύγχρονου σχολείου και η σχέση του με την κοινωνία καθιστά όλο και πιο 
αυτονόητη την αναγκαιότητα σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης των υποψήφιων εκπαιδευτικών με 
την άμεση εμπειρία που αποκτούν μέσα στο φυσικό πλαίσιο της συστηματικής, ωστόσο αναγκαστικά 
μεταλλασσόμενης, αγωγής και διδασκαλίας. Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται κυρίως χάρη στην 
Πρακτική Άσκηση που περιλαμβάνεται στα προγράμματα σπουδών των μελλοντικών δασκάλων σε 
διεθνές επίπεδο, καθώς μέσα από αυτήν αναπτύσσονται λειτουργίες σημαντικές για το σύνολο της 
εκπαιδευτικής κοινότητας: ανοίγει το σχολείο στην κοινωνία, συνδέεται η ακαδημαϊκή γνώση με την 
επαγγελματική εμπειρία, καλλιεργούνται κίνητρα για την εμπλοκή των φοιτητών στον εκπαιδευτικό 
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προβληματισμό και για την ανάπτυξη επιστημονικής αυτοδυναμίας και επαγγελματικής χειραφέτησης, 
εισάγονται καινοτομίες σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, ανοίγει ο δρόμος για την εκπαιδευτική 
έρευνα, ενθαρρύνεται ο αναστοχασμός πάνω στη διδασκαλία από μέρους τόσο των φοιτητών, όσο και 
των εν ενεργεία εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων σχολείων. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, η 
Πρακτική Άσκηση για τους υποψήφιους δασκάλους αποτελεί οργανικό κομμάτι της εκπαίδευσής τους 
και θα πρέπει να αναδομείται και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς, παρακολουθώντας τις γενικότερες 
εξελίξεις που σημειώνονται στην ακαδημαϊκή θεωρία και έρευνα, καθώς και στη δομή και λειτουργία 
του σύγχρονου σχολείου. Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας σχετικά με 
τις εκτιμήσεις των φοιτητών του Τμήματος  Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας για την Α΄ Φάση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης (Δι.Με.Π.Α.), 
όπως αυτή διαμορφώθηκε στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Παιδαγωγικής Σχολής που ισχύει από το 
Σεπτέμβριο του 2006. Οι άξονες της έρευνας αναφέρονται στις απόψεις των φοιτητών ως προς τη 
λειτουργική χρησιμότητα της Α΄ Φάσης, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν, τις προσδοκίες που είχαν 
διαμορφώσει, τη θεματολογία των θεωρητικών μαθημάτων, τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά τη 
σύνταξη του γραπτού υπομνήματος, τα γενικότερα οφέλη που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στη 
φάση αυτή της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τις προτάσεις που θα είχαν να κάνουν για βελτίωσή 
της.   
 
1. Εισαγωγή 
Σε κάθε πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.), ως 
ιδιαίτερη εκπαιδευτική δραστηριότητα, επιδιώκει να ρυθμίσει με έναν ορισμένο κάθε φορά 
τρόπο το πρόβλημα της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη, με στόχο να ελαχιστοποιήσει το 
λεγόμενο «σοκ» της πράξης ή αλλιώς το λεγόμενο «σοκ της μεταφοράς της θεωρίας στην 
πράξη» (transition shock) (Boerger & Tillema, 1993). Έτσι, «θα πρέπει να εμπεριέχει τόσο την 
πρώιμη ευαισθητοποίηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών όσο και ειδικότερα τη συστηματική, 
στενή επαφή τους με το σχολείο και τη μύησή τους στη μεθόδευση της διδακτικής διαδικασίας 
από το σχεδιασμό έως την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της» (Ξωχέλλης 1997:16).  

     Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπου κυριαρχεί το μονοφασικό μοντέλο 
Π.Α. (Θεοδώρου, 1998) στα Παιδαγωγικά Τμήματα τόσο της Προσχολικής όσο και της 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, αυτή αποτελεί σήμερα οργανικό κομμάτι της βασικής εκπαίδευσης 
των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Και καθώς η οργάνωση και το περιεχόμενό της εξαρτώνται  
από τη  φιλοσοφία του εκάστοτε προγράμματος σπουδών γύρω από το προφίλ του 
μελλοντικού εκπαιδευτικού, είναι φυσικό να  παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και να 
προσελκύουν το ενδιαφέρον των ερευνητών. (Ρουσσάκης & Μπότσογλου 2003, 
Αργυροπούλου 2005, Κυρίδης κ.ά. 2005). 

 Ωστόσο, πολύ συχνά η Π.Α. βάλλεται από διάφορες πλευρές και για διαφορετικούς 
λόγους, καθώς αμφισβητείται τόσο το ακαδημαϊκό της status όσο και η ίδια η 
αποτελεσματικότητά της207. Πολλοί υποστηρίζουν μια περαιτέρω «επιστημονικοποίηση-
ακαδημαϊκοποίηση» της εκπαίδευσης των νηπιαγωγών\δασκάλων με ταυτόχρονη μείωση της 
πρακτικής άσκησης208 στο όνομα της αναβάθμισης του επαγγελματικού κύρους των σπουδών 
τους. Αυτή όμως η άποψη φαίνεται να αγνοεί πως η θεωρητική επιστημονική εξάρτυση δε 
μετατρέπεται με τρόπο αυτόματο σε επαγγελματική γνώση, πολύ δε περισσότερο σε 
επαγγελματική δεξιότητα (Terhart 2001: 204). Αντίθετα οι έρευνες καταδεικνύουν το χάσμα 

                                                 
207 Θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον μια έρευνα που θα συγκέντρωνε και θα κατηγοριοποιούσε τις 
«επιθέσεις» που δέχεται η Π.Α. όχι μόνο στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο. Αν μείνουμε ωστόσο σε 
αυτόν τον τελευταίο θεωρούμε πως για ένα μεγάλο μέρος των επιθέσεων ευθύνεται η σύγχυση που 
υπάρχει ανάμεσα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (Βλ. 
Σταμέλος, 2003: 22-32). 
208 Από την άλλη και μια επιμήκυνση της Πρακτικής Άσκησης στο συγκεκριμένο μονοφασικό μοντέλο 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών δε φαίνεται να νομιμοποιείται a priori. Στον ερευνητικό χώρο αντί-
θετα φαίνεται να κερδίζει έδαφος η άποψη που θέλει μια, διευρυμένη, διαφοροποιημένη και πολυεπί-
πεδη Πρακτική Άσκηση. Στον αμερικανικό χώρο μάλιστα η επιτροπή Holmes ήδη από τη δεκαετία του 
’90 είχε προτείνει την ίδρυση Σχολείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Professional Development 
Schools), στα οποία η Πρακτική Άσκηση στη διδασκαλία θα συνδυαζόταν με πρωτοποριακή έρευνα, 
μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας ανάμεσα σε φοιτητές, δασκάλους και ερευνητές (βλ. Buchberger, 
2000). 
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που επικρατεί ανάμεσα στις θεωρητικές γνώσεις και στις αντίστοιχες πρακτικές  δεξιότητες 
που θα έπρεπε να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί (Kaiser 2002). 

Από την άλλη μεριά, η Π.Α. σε κάθε Παιδαγωγικό Τμήμα είναι προφανές πως 
οφείλει να μεταβάλλεται και να εξελίσσεται ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες που 
υπαγορεύονται από την ίδια την εκπαιδευτική πραγματικότητα, αλλά και ανάλογα με τις 
νεότερες εξελίξεις στον χώρο  των Επιστημών της Αγωγής (Ξωχέλλης 2005).  Οι ίδιοι οι 
φοιτητές που συμμετέχουν στην Π.Α. μπορούν να λειτουργήσουν ως μία σημαντική – αν όχι 
η σημαντικότερη – πηγή ανατροφοδότησης του εκάστοτε προγράμματος Π.Α.  Η πεποίθησή 
μας αυτή χρησίμευσε ως αφετηρία για την πιλοτική έρευνα που διεξαγάγαμε, αφού 
θεωρήσαμε πως οι απόψεις και στάσεις που θα εξέφραζαν οι φοιτητές μας μπορούν να 
βοηθήσουν στη βελτίωσή της.   

 
2. Η Πρακτική Άσκηση στο ΠΤΔΕ Φλώρινας  
Οι αρχές διαμόρφωσης του προγράμματος σπουδών στο  ΠΤΔΕ Φλώρινας  επιφυλάσσουν 
μια πολύ σημαντική θέση209 για την Π.Α. Σύμφωνα με αυτές, η εκπαίδευση που παρέχει το 
Τμήμα μας φιλοδοξεί να καταστήσει τον απόφοιτό της ικανό επιστήμονα και ικανό επαγγελ-
ματία. Τέσσερα είδη κατάρτισης χρειάζεται ο φοιτητής για να γίνει δάσκαλος επιστήμονας 
και δάσκαλος επαγγελματίας: α) παιδαγωγική κατάρτιση, β) κατάρτιση στις ειδικές 
επιστήμες, γ) διδακτική κατάρτιση και τέλος δ) πρακτική κατάρτιση. Η Π.Α. στο δημοτικό 
σχολείο συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πρακτική κατάρτιση (παιδαγωγική και 
διδακτική) και προετοιμασία του υποψήφιου δασκάλου, καθώς τον βοηθά να μετασχηματίσει 
τις διδακτικές και παιδαγωγικές του γνώσεις σε ποικίλους και εναλλακτικούς χειρισμούς 
κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. «Συμβάλλει όμως  και στην τεκμηρίωση, προαγωγή και 
διεύρυνση της θεωρητικής γνώσης τους, καθώς αυτή αποκτά νόημα και περιεχόμενο 
δοκιμαζόμενη στην πράξη» (Οδηγός Σπουδών 2006/07: 24).  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της  Π.Α. στο εν λόγω Τμήμα είναι  ο συσχετισμός της με 
τη Διδακτική Μεθοδολογία, τον κλάδο της παιδαγωγικής επιστήμης που έχει ως αντικείμενο 
τη διδακτική πράξη. Όλες οι φάσεις της πρακτικής άσκησης έχουν θα λέγαμε χαρακτήρα 
εργαστηρίου. Η Π.Α. ολοκληρώνεται σε τρεις διακριτές φάσεις,  τις οποίες θα περιγράψουμε 
παρακάτω, επιμένοντας λίγο περισσότερο στην πρώτη, αφού σε αυτήν αναφέρεται και η 
μικρή έρευνα που παρουσιάζεται εδώ.  

Η Α΄ Φάση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης (ΔΙΜΕΠΑ) 
πραγματοποιείται στο Γ΄ εξάμηνο και καλύπτει 3 διδακτικές μονάδες. Η φάση αυτή, που 
συνδυάζει θεωρητικό μάθημα και πρακτική άσκηση υπό μορφή παρατήρησης διδασκαλίας,  
αποβλέπει στην εξοικείωση του φοιτητή με τη σχολική τάξη και ζωή, από την προοπτική του 
παρατηρητή και μελλοντικού δασκάλου, καθώς και στη συστηματική επαφή του με θέματα 
από τη θεωρία του σχολείου και της διδασκαλίας.  

Στα περιεχόμενά της συγκαταλέγονται πέρα από την εισαγωγή στις μεθόδους και τα 
προβλήματα παρατήρησης της διδασκαλίας τα εξής:   
1.Θεσμικές προϋποθέσεις της διδασκαλίας, 2. Σχολικοί τύποι (Πολυθέσια\Ολιγοθέσια, 
Ημιημερήσια\Ολοήμερα, Διαπολιτισμικά, Ειδικά Σχολεία). 3. Οργάνωση του σχολικού  
χώρου. 4. Διαστάσεις της σχολικής ζωής και τάξης (πειθαρχία, η σχολική τάξη ως κοινωνική 
ομάδα). 5. Διδασκαλία: α) εννοιολόγηση, β) οι σκοποί και οι στόχοι ως δομικά 
χαρακτηριστικά της. 6. Μορφωτικά αγαθά. Γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας. 7. 
Μέθοδοι\μορφές και μέσα διδασκαλίας. 8. Αξιολόγηση διδασκαλίας\αξιολόγηση επίδοσης. 9. 
Βασικές αρχές  σχεδιασμού  διδασκαλίας.    

                                                 
209 Ήδη ενόψει της ανωτατοποίησης των σπουδών για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα είχε διαγννωσθεί και επισημανθεί η κεντρική θέση της Π.Α. σε ένα 
πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. «Αν δεν δοθεί κεντρική, αξονική, θέση στην Π.Α. μέσα στα 
προγράμματα σπουδών, δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε βελτίωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 
μας… Μόνο αν καταφέρουμε να πλέξουμε τα προγράμματα σπουδών γύρω από τον άξονα της Π.Α., 
μπορούμε να αισιοδοξούμε για μια αναβάθμιση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων 
του εκπαιδευτικού μας συστήματος» (βλ. Φιλίππου, 1984: 45). 
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  Από την άποψη της οργάνωσης, οι φοιτητές παρακολουθούν εναλλάξ θεωρητικό 
μάθημα στη Σχολή (εισήγηση και συζήτηση ενός θέματος) και διδασκαλία στις τάξεις των 
πειραματικών κυρίως, αλλά και άλλων συνεργαζόμενων σχολείων. Η παρατήρηση της 
διδασκαλίας γίνεται με συγκεκριμένους κάθε φορά στόχους, που σχετίζονται με το εκάστοτε 
θέμα του θεωρητικού μαθήματος. Οι φοιτητές συμπληρώνουν αντίστοιχα φύλλα 
παρατήρησης της διδασκαλίας, με άξονες τα θέματα αυτά. Ακολουθεί συζήτηση  και 
ανάλυση της διδασκαλίας με βάση τις παρατηρήσεις των φοιτητών. Η συζήτηση γίνεται με 
την καθοδήγηση αποσπασμένων δασκάλων σε μικρές ομάδες (έως 15 φοιτητές), έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα έκφρασης και η ενεργός συμμετοχή όλων των φοιτητών - μελών 
της ομάδας. Η συζήτηση και ανάλυση της διδασκαλίας στις ομάδες και η ανάπτυξη του νέου 
θέματος στην ολομέλεια του εξαμήνου διαρκούν συνολικά τρεις ώρες. Η παρακολούθηση 
διδασκαλίας στα σχολεία διαρκεί τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες.  
  Οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν σε όλες  τις δραστηριότητες του 
προγράμματος. Κάθε εβδομάδα παραδίδουν  συμπληρωμένο το σχετικό φύλλο παρατήρησης 
στον αποσπασμένο δάσκαλο, υπεύθυνο της ομάδας τους, ενώ στο τέλος του εξαμήνου 
παραδίδουν και γραπτή εργασία, της οποίας η θεματική είναι συναφής προς τα θέματα που 
αναπτύχθηκαν. 
  Στη Β΄ Φάση, που εκτείνεται από το 4ο έως το 7ο εξάμηνο, περιλαμβάνεται η 
διδακτική εννέα συνολικά μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου, από τα οποία τα τέσσερα –
Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας, των Μαθηματικών και των Φυσικών- 
είναι υποχρεωτικά. Από τα υπόλοιπα πέντε – δηλ. Διδακτική των Θρησκευτικών, των 
Εικαστικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Μουσικής και της Φυσικής Αγωγής – ο 
φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει τα δύο στο 5ο ή 6ο εξάμηνο και τα υπόλοιπα μπορεί να τα 
παρακολουθήσει ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ο στόχος της Β΄ Φάσης είναι διττός, 
αφού αποβλέπει από τη μια στη βασική θεωρητική κατάρτιση του εκάστοτε μαθήματος και 
από την άλλη στην ανάπτυξη της ικανότητας του φοιτητή για σχεδιασμό, διεξαγωγή και 
αξιολόγηση μιας οργανωμένης διδασκαλίας. Κάθε διδακτική περιλαμβάνει δύο μέρη: ένα 
θεωρητικό που πραγματοποιείται στη σχολή και ένα πρακτικό με διδασκαλίες την 
καθορισμένη μέρα σε Δημοτικά Σχολεία της πόλης, καθώς και ανάλυση και αξιολόγηση των 
διδασκαλιών την επόμενη.  

Στη Γ΄ Φάση, που πραγματοποιείται το 8ο εξάμηνο, οι φοιτητές αναλαμβάνουν 
πλήρες παιδαγωγικό και διδακτικό έργο για μία εβδομάδα  στα πολυθέσια και μία εβδομάδα 
στα ολιγοθέσια σχολεία. Η φάση αυτή αποτελεί και το επιστέγασμα όλης της Πρακτικής 
Άσκησης.         
  
3. Σχεδιασμός και αποτελέσματα της έρευνας  
 Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που τέθηκε παραπάνω και με την ολοκλήρωση Α΄ 
Φάσης της Πρακτικής Άσκησης του Ακαδ. Έτους 2006-07 στο ΠΤΔΕ Φλώρινας, 
δόθηκαν ερωτηματολόγια (βλ. Παράρτημα) στους φοιτητές του Γ΄ Εξαμήνου που την 
παρακολούθησαν (66 άτομα), με σκοπό την αξιολόγησή της. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας κωδικοποιήθηκαν,  καταγράφηκαν και αναλύθηκαν με τη βοήθεια του 
ολοκληρωμένου στατιστικού πακέτου λογισμικού SPSS (Statistical Package for 
Social Studies) (1998). Τα κυριότερα ποσοτικά δεδομένα που προέκυψαν 
συνίστανται στα εξής (Βλ. Παράρτημα): 
 Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την επίτευξη των στόχων της 
Α΄ Φάσης (Ερώτηση 1), οι απόψεις των φοιτητών/τριών φαίνονται στον Πίνακα 1.  

Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διεξαγωγή της (Ερώτηση 2),  
οι απόψεις τους φαίνονται στον Πίνακα 2. 
Το 62 % των Υποκειμένων (Υ) δεν είχαν  διαμορφώσει προσδοκίες για την Α΄ Φάση της 
ΔΙΜΕΠΑ, ενώ το 38 % είχαν συγκεκριμένες προσδοκίες (Ερώτηση 3). 

Σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα Υ στη σύνταξη του γραπτού 
Υπομνήματος (Ερώτηση 5), οι απαντήσεις τους φαίνονται στον Πίνακα 3. 
 Τέλος, σε ό,τι αφορά την αποκομιδή οφέλους από την Α΄ Φάση της ΔΙΜΕΠΑ 
(Ερώτηση 7), το 100 % των Υ έδωσαν θετική απάντηση (Πίνακας 4). 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των Υ στις ανοιχτές ερωτήσεις του 
Ερωτηματολογίου. Η ποιοτική ανάλυση των απαντήσεών τους σ’ αυτές έδωσαν 
αποτελέσματα που συμπυκνώνονται στις εξής ενδεικτικές απαντήσεις (Ε.Α.): 

Ερώτηση 3: Αν είχες συγκεκριμένες προσδοκίες για την Α΄ Φάση της ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.: 
Σε τι αφορούσαν οι προσδοκίες σου αυτές; 

Ε.Α.: «Στην εξοικείωση με τη διαδικασία της διδασκαλίας σε πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίας του σχολείου»· «προσέγγιση θεμάτων της διδασκαλίας και του σχολείου 
γενικότερα»· «αποκόμιση εμπειρίας ώστε να ανταποκριθώ ο/η ίδιος/α στις απαιτήσεις της Α΄ 
και Γ΄ Φάσης»· «να γίνω αργότερα καλός/ή δάσκαλος/α».   

Ερώτηση 4: Με ποια άλλα θέματα της Σχολικής Παιδαγωγικής νομίζεις ότι θα άξιζε 
να ασχοληθεί η Α΄ Φάση της ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.;   

Ε.Α.: «Θέματα ειδικής αγωγής, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν μαθησιακές 
δυσκολίες»· «θέματα διαπολιτισμικής αγωγής»· «θέματα ψυχολογίας του παιδιού, ώστε να 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη συμπεριφορά τους στην τάξη»· «θέματα αξιολόγησης»· 
«θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική πολιτική και την κρίση στην εκπαίδευση». («Τα θέματα 
ήταν επαρκή»: 10% των υποκειμένων).  

Ερώτηση 6: Στη σύνταξη του γραπτού Υπομνήματός σου: Σε τι ακριβώς αφορούσαν 
οι δυσκολίες που αντιμετώπισες; (αν αντιμετώπισες δυσκολίες). 

Ε.Α.: «Στην εξεύρεση της  βιβλιογραφίας, και ιδιαίτερα στη συγκέντρωση 
βιβλιογραφικού υλικού από τη βιβλιοθήκη (έλειπαν α βιβλία)»· «στο πώς έπρεπε να γίνει η 
σύνδεση του θεωρητικού με το πρακτικό μέρος του Υπομνήματος»· «στο τι έπρεπε να 
συμπεριλάβω στην εργασία μου και τι όχι»· «στην οργάνωση των στοιχείων της θεωρίας και 
των δεδομένων του Φύλλου Παρατήρησης, ώστε να συντάξω το Υπόμνημα με προσωπικό 
ύφος».  

Ερώτηση 7: Αν θεωρείς ότι αποκόμισες κάποια οφέλη από τη συμμετοχή σου στην 
Α΄ Φάση της ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.: Ποια ήταν αυτά τα οφέλη; 

Ε.Α.: «Σύνδεση θεωρίας και πράξης της διδασκαλίας»· «προετοιμασία θεωρητική και 
πρακτική για το μελλοντικό μας χώρο εργασίας»· «πρώτη επαφή με τη σχολική πράξη από την 
πλευρά του εκπαιδευτικού»· «κατατοπισμός σε θέματα οργάνωσης της διδασκαλίας»· 
«παιδαγωγικοί χειρισμοί σε θέματα συμπεριφοράς των μαθητών»· «προετοιμασία για τη Β΄ και 
Γ΄ Φάση της  ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.». 

Ερώτηση 8: Τι θα είχες να προτείνεις για τη βελτίωση της Α΄ Φάσης της 
ΔΙ.ΜΕ.Π.Α., δηλαδή για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της; 

Ε.Α.: «Στο θεωρητικό μέρος να είναι μικρότερος ο αριθμός του ακροατηρίου, ώστε να 
διεξάγεται συζήτηση και να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον»· «οι διαφάνειες που προβάλλονται 
στις διαλέξεις να διανέμονται στο ακροατήριο ή να δίνονται με μορφή σημειώσεων»· «να 
δίνονται περισσότερα πρακτικά παραδείγματα»· «να είναι πιο εύκολη η συμπλήρωση των 
Φύλλων Παρατήρησης»· «να αναλύονται οι ερωτήσεις των Φύλλων Παρατήρησης αμέσως μετά 
τη διανομή τους στους φοιτητές»· «να γίνονται περισσότερες παρακολουθήσεις στα σχολεία»· 
«να είναι μικρότερες οι ομάδες των φοιτητών ανά αποσπασμένο δάσκαλο»·  «να γίνονται πιο 
διεξοδικές συζητήσεις και γενικά να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με τους αποσπασμένους 
δασκάλους»· «να είναι μικρότερος ο αριθμός των φοιτητών που παρακολουθούν κατά τάξη τη 
διδασκαλία»· «να κατανέμονται οι φοιτητές/τριες σε διάφορους τύπους σχολείων»· «να είναι 
αμεσότερη η επαφή των φοιτητών/τριών με τους μαθητές και το/τη διδάσκοντα». («Δε θα 
άλλαζα τίποτα»: 18% των υποκειμένων).  
 
4. Συμπεράσματα - συζήτηση 
Οι φοιτητές/τριες που απάντησαν στο Ερωτηματολόγιο δηλώνουν ότι αυτό που τους/τις 
βοήθησε περισσότερο στην υλοποίηση των στόχων της Α΄ Φάσης ΔΙ.ΜΕ.Π.Α ήταν η 
παρατήρηση της διδασκαλίας στα σχολεία· ακολουθούν οι θεωρητικές εισηγήσεις και 
συζητήσεις στην ολομέλεια, η συμπλήρωση του Φύλλου Παρατήρησης της διδασκαλίας και 
η συζήτηση-ανάλυση των συμπληρωμένων Φύλλων Παρατήρησης με τους αποσπασμένους 
εκπαιδευτικούς.  
 Είναι χαρακτηριστικό ότι παρόλο που οι περισσότεροι/ες  (62%) δηλώνουν πως δεν 
είχαν διαμορφωμένες προσδοκίες σχετικά με την Α΄ Φάση της ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. δε συνάντησαν 
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δυσκολίες στην παρακολούθηση και κατανόηση του θεωρητικού μέρους. Ακόμη, δε 
συνάντησαν δυσκολίες αναφορικά με τις εμπλεκόμενες στην Π.Α. ομάδες αναφοράς 
(διευθυντή και δασκάλους σχολείου, αποπασμένους εκπαιδευτικούς), παρά μόνο σε σχέση με 
τη συμπλήρωση του Φύλλου Παρατήρησης της διδασκαλίας, όπως φαίνεται από τις 
απαντήσεις τους σε ποσοστό 73% του δείγματος. Οι δυσκολίες αυτές μπορούν να 
συνδυαστούν και με τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά τη σύνταξη του γραπτού 
Υπομνήματός τους και αφορούν στον ίδιο περίπου βαθμό τόσο το θεωρητικό όσο και το 
πρακτικό του μέρος (λίγο μεγαλύτερη είναι η δυσκολία τους στο πρακτικό μέρος). Σε ό,τι 
αφορά τις πρακτικές δυσκολίες που συνάντησαν, αυτές εντοπίζονται κυρίως στην εξεύρεση 
της σχετικής βιβλιογραφίας και στην τεχνική της γραφής του Υπομνήματος.  
  Για όσους/ες πάντως δήλωσαν ότι είχαν συγκεκριμένες προσδοκίες (38%), αυτές 
συνίστανται κυρίως στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη τόσο σε επίπεδο σπουδών όσο 
και στην πραγμάτωση του μελλοντικού επαγγελματικού τους ρόλου. Ζητήματα με τα οποία 
θα άξιζε να εμπλουτιστεί η θεματολογία της Α΄ Φάσης είναι, κατά την άποψή τους, θέματα 
ειδικής και διαπολιτισμικής αγωγής, ψυχολογίας του παιδιού, αξιολόγησης και εκπαιδευτικής 
πολιτικής.  
  Στο σύνολό τους οι φοιτητές\τριες δείχνουν να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της 
Α΄Φάσης, δηλώνοντας ότι αποκόμισαν συγκεκριμένα παιδαγωγικά οφέλη. Αυτά 
εξειδικεύονται ως εξής: α) Σύνδεση της θεωρίας και πράξης της διδασκαλίας, β) 
Προετοιμασία θεωρητική και πρακτική για το μελλοντικό χώρο εργασίας, γ) Πρώτη επαφή με 
τη σχολική πράξη από την πλευρά του εκπαιδευτικού, δ) Κατατοπισμός σε θέματα 
οργάνωσης της διδασκαλίας, ε) Παιδαγωγικοί χειρισμοί σε θέματα συμπεριφοράς των 
μαθητών και στ) Προετοιμασία για τη Β΄ και  Γ΄ Φάση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και 
Πρακτικής Άσκησης. Φαίνεται μάλιστα πως τα συγκεκριμένα οφέλη που κατονομάζουν οι 
φοιτητές/τριες συσχετίζονται άμεσα με τις προσδοκίες τους, όπως περιγράφηκαν παραπάνω. 
  Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι προτάσεις τους για τη βελτίωση της Α΄ Φάσης. 
Κάποιες από αυτές – όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο – αναφέρονται τις δυσκολίες που 
παρουσιάζει η συμπλήρωση του Φύλλου Παρατήρησης, οι περισσότερες όμως 
επικεντρώνονται σε θέματα οργανωτικά και ζητούν μικρότερα ακροατήρια τόσο στο 
θεωρητικό μέρος (εισηγήσεις, συζητήσεις) όσο και στο πρακτικό (παρατήρηση διδασκαλίας 
στην τάξη). Ακόμη, προτείνουν  περισσότερες παρακολουθήσεις  στα σχολεία.  
  Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε  πως οι φοιτητές\τριες  αναγνωρίζουν τη σημασία 
της Πρακτικής Άσκησης γενικά και ειδικότερα της Α΄ Φάσης, επιζητώντας μάλιστα  τη 
διεύρυνσή της. Ο προβληματισμός που αναπτύσσουν, η θετική στάση τους απέναντι στη 
λειτουργία της και οι τρόποι που προτείνουν για τη βελτίωσή της συνιστούν μία πράξη 
αναστοχασμού (Schön 1983, Καλαϊτζοπούλου 2001) σε ό,τι αφορά το ρόλο της συμμετοχής 
τους σε αυτήν. Ανάλογο αναστοχασμό θα λέγαμε ότι προωθεί και η ίδια η οργάνωση της 
ΔΙΜΕΠΑ του ΠΤΔΕ Φλώρινας, όπως προκύπτει από την περιγραφή της λειτουργίας της στον 
Οδηγό Σπουδών. Σε ένα τελευταίο επίπεδο, άλλωστε, αναστοχαστική είναι και η προοπτική 
που υιοθετεί το παρόν άρθρο από μέρους των συγγραφέων, αφού στόχος του είναι η 
ανίχνευση των όποιων αδυναμιών κατά τη λειτουργική εφαρμογή της Πρακτικής Άσκησης 
των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Εφόσον είναι ανάγκη εξάλλου να ανταποκριθούν οι 
φοιτητές\τριες αργότερα σε ένα σύνθετο και απαιτητικό επαγγελματικό ρόλο (Παπαναούμ 
2003), η εκπαίδευσή τους οφείλει να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο θεωρητικών και 
ερευνητικών  προσεγγίσεων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή της.  
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Πόσο βοήθησαν οι παρακάτω διαδικασίες; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

. Θεωρητικές εισηγήσεις – συζητήσεις 0% 8% 64% 29% 
Παρατήρηση της διδασκαλίας στα σχολεία 0% 5% 21% 74% 

Συμπλήρωση του Φύλλου Παρατήρησης 0% 24% 52% 24% 

Συζήτηση-ανάλυση των συμπληρω-
μένων Φύλλων Παρατήρησης 

0% 8% 24% 50% 

Πίνακας 1: Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην Α΄ Φάση 
 
 
 
 
Προβλήματα που αντιμετώπισαν τα Υ ΟΧΙ ΝΑΙ 
2.1. Παρακολούθηση-κατανόηση θεωρητικού μέρους 58% 42% 
2.2. Συμπλήρωση Φύλλου Παρατήρησης 27% 73% 
2.3. Συνεργασία με τους αποσπασμένους  86% 14% 

2.4. Συνεργασία με το διευθυντή 92% 8% 
2.5. Συνεργασία με τους δασκάλους του σχολείου 99% 1% 
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Πίνακας 2: Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι φοιτητές/τριες 
 
 
 
Δυσκολίες στη σύνταξη  
του γραπτού Υπομνήματος 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά Πολύ 

 
5.1. Θεωρητικό μέρος 

 
  5% 

 
41% 

 
49% 

 
6% 

 
5.2. Πρακτικό μέρος 

 
 6% 

 
38% 

 
44% 

 
11% 

 
Πίνακας 3: Οι δυσκολίες των φοιτητών/τριών στη γραπτή εργασία 
 
 
 
 ΟΧΙ ΝΑΙ 
Αποκομιδή οφέλους  
από τη συμμετοχή  
στην  Α΄ Φάση ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. 

 
   0% 

 
  100% 

 
Πίνακας 4: Οι απόψεις των φοιτητών/τριών ως προς το όφελος που αποκόμισαν 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. 
 
Η Α΄ Φάση ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. στοχεύει στη θεωρητική προσέγγιση βασικών θεμάτων της Σχολικής 
Παιδαγωγικής, καθώς και στη σύνδεση των θεμάτων αυτών με την εκπαιδευτική εμπειρία.   
 

1. Πόσο νομίζεις ότι βοήθησαν σ’ αυτό οι παρακάτω διαδικασίες; 
 
α) Οι εισηγήσεις-συζητήσεις που έγιναν για συγκεκριμένα παιδαγωγικά θέματα σε 
θεωρητικό επίπεδο (π.χ. λειτουργίες του σχολείου, σκοποί και στόχοι μαθήματος, ΔΕΠΠΣ, 
ολοήμερο σχολείο, ολιγοθέσια σχολεία κ.λπ.) 

 καθόλου   λίγο       αρκετά       πολύ 
 
β) Η παρατήρηση της διδασκαλίας στα σχολεία, σε σχέση με τους θεματικούς άξονες του 
αντίστοιχου θεωρητικού μαθήματος 

 καθόλου   λίγο       αρκετά       πολύ 
 
γ) Η συμπλήρωση του ειδικού κάθε φορά Φύλλου Παρατήρησης 

 καθόλου   λίγο       αρκετά       πολύ 
 
δ) Η συζήτηση και ανάλυση των συμπληρωμένων Φύλλων Παρατήρησης σε συνεργασία με 
τους αποσπασμένους δασκάλους 

 καθόλου   λίγο       αρκετά       πολύ 
 
ε) Κάτι άλλο;……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Τι είδους προβλήματα αντιμετώπισες κατά τον Α΄ Κύκλο της ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.; 
- Δυσκολίες στην παρακολούθηση και κατανόηση του θεωρητικού μέρους  

                                                                         ΟΧΙ    
ΝΑΙ 
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- Δυσκολίες στη συμπλήρωση του Φύλλου Παρατήρησης                        ΟΧΙ    
ΝΑΙ 

- Δυσκολίες στη συνεργασία με τους αποσπασμένους δασκάλους            ΟΧΙ    
ΝΑΙ 

- Έλλειψη αποδοχής και συνεργασίας με το διευθυντή του σχολείου       ΟΧΙ    
ΝΑΙ 

-     Έλλειψη αποδοχής και συνεργασίας με τους δασκάλους του σχολείου  ΟΧΙ    
ΝΑΙ 

      Άλλη δυσκολία; 
………………………………………………………………….……. 
      …………………………………………………………………………………………. 
 

3. Είχες συγκεκριμένες προσδοκίες για τον Α΄ Κύκλο της ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.;   
 ΟΧΙ     ΝΑΙ 

Αν ΝΑΙ, σε τι ακριβώς αφορούσαν οι προσδοκίες αυτές; 
……………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………   
 

4. Με ποια άλλα θέματα της Σχολικής Παιδαγωγικής νομίζεις ότι θα άξιζε να ασχοληθεί 
η Α΄ Φάση της ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.;   
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

5.  Πόσο δυσκολεύεσαι ή δυσκολεύτηκες στη σύνταξη του γραπτού Υπομνήματός σου; 
 
α) Στο θεωρητικό μέρος:       καθόλου   λίγο          αρκετά           πολύ 
 
β) Στο πρακτικό μέρος:         καθόλου   λίγο          αρκετά           πολύ 
 

6. Σε τι ακριβώς αφορούσαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζεις; (αν αντιμετωπίζεις ή 
αντιμετώπισες δυσκολίες) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Θεωρείς ότι αποκόμισες κάποια οφέλη από τη συμμετοχή σου στην Α΄ Φάση της 
ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.; 

 ΟΧΙ     ΝΑΙ 
 
Αν ΟΧΙ, πού οφείλεται αυτό, κατά τη γνώμη σου; 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Αν ΝΑΙ, ποια ήταν αυτά τα οφέλη; 
………………………………………………………………………………………… ………  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Τι θα είχες να προτείνεις για τη βελτίωση της Α΄ Φάσης της ΔΙ.ΜΕ.Π.Α., δηλαδή για 
την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της; (βλ. την εισαγωγική πρόταση του 
Ερωτηματολογίου) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Σ’ ευχαριστώ  
για τη συνεργασία 

 
     Κ. Δημητριάδου 
           10.1.2007 

 
 

Ιστορία των Μαθηματικών και Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών 
 

Νικολαντωνάκης Κωνστ., Λέκτορας,, Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Δυτ. Μακεδονίας 
 
Περίληψη 
Δηλώνοντας ότι τα Μαθηματικά έχουν μια Ιστορία αλλάζει σημαντικά την εικόνα που είχε αυτή η 
επιστήμη στα μάτια των δασκάλων. Τα μαθηματικά δεν συνοψίζονται πλέον σε ένα τελικό προϊόν 
αλλά πρόκειται για μια διαδικασία μέσα στον χρόνο και τον χώρο. Η χρήση στοιχείων Ιστορίας των 
μαθηματικών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μιας έννοιας ή μιας τεχνικής προσφέρει στον 
δάσκαλο/α και κατ’ επέκταση στους μαθητές του/της δύο σημαντικές ευκαιρίες για περιπλάνηση σε 
δύο διαστάσεις. Ταξίδι στον χρόνο κατά την διάρκεια του οποίου αφήνουν κατά μέρος το καθεστώς 
της στερεότυπης γνώσης, «που ήρθε από τον ουρανό» για να τοποθετήσουν στην θέση της μια γνώση 
κατασκευασμένη από την ανθρωπότητα: οι μαθηματικές γνώσεις δεν ήταν πάντοτε εδώ, αλλά 
κατασκευάστηκαν και άλλαξαν μορφή κατά την διάρκεια της ιστορίας για να επιλύσουν προβλήματα 
και να γίνουν τα εργαλεία απάντησης σε σημαντικές ερωτήσεις. Δηλώνοντας ότι τα μαθηματικά έχουν 
μια ιστορία δίνεις μια εικόνα κατασκευαστική στα μαθηματικά, η οποία πηγαίνει ενάντια σε μια 
δογματική αντίληψη για αυτή την επιστήμη. Ταξίδι στον χώρο, διότι η ιστορία των μαθηματικών 
επιτρέπει να επανατοποθετήσουμε την ανθρώπινη κατασκευή στο πλαίσιο των διαφορετικών 
πολιτισμών: τα μαθηματικά είναι Βαβυλωνιακά, Αιγυπτιακά, Ελληνικά, Αραβικά, Μεσαιωνικά · είναι 
αυτά της Αναγέννησης ή αυτά του 17ου- 18ου αιώνα. Δηλώνοντας ότι τα μαθηματικά έχουν μια ιστορία 
επιτρέπει μια πολιτισμική προσέγγιση αυτής της επιστήμης. Οι λόγοι της προσπάθειας εισαγωγής της 
ιστορικής και πολιτισμικής διάστασης στην διδασκαλία των μαθηματικών είναι ποικίλοι και κυρίως 
εστιάζονται στους εξής: 
- να γίνουν περισσότερο ανθρώπινα τα μαθηματικά, 
- να τοποθετηθεί η μαθηματική γνώση στο πλαίσιο ενός πολιτισμού, 
- να δοθούν κίνητρα στους μαθητές και να μετασχηματιστούν οι στάσεις τους απέναντι στο 
αντικείμενο, 
- να δοθεί στους εκπαιδευτικούς η πλέον κατάλληλη μόρφωση – επιμόρφωση, 
- να εντοπισθούν και να αναλυθούν επιστημολογικά εμπόδια καθώς και οι έννοιες που 
κατανοούν οι μαθητευόμενοι, 
- να δειχθεί ότι τα μαθηματικά έχουν μια ιστορία και ότι επηρεάστηκαν από πολιτισμικούς και 
κοινωνικούς παράγοντες, 
-  να αποτελέσει ακόμη μια πρόταση για διαθεματική εργασία με τους μαθητές τους, 
- να βελτιώσουμε και να εμπλουτίσουμε τις μαθηματικές γνώσεις των δασκάλων σε πεδία που 
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. 
Οι μορφές και οι στρατηγικές που υιοθετήθηκαν είναι ποικίλες στην προσπάθεια εισαγωγής της 
πολιτισμικής και ιστορικής διάστασης στη διδασκαλία των μαθηματικών: εξιστόρηση, έκθεση, 
κατασκευή δραστηριοτήτων, κατασκευή ασκήσεων, αναπαραγωγή χειρογράφων, πορτραίτα, 
βιογραφίες, διαθεματικά σχέδια, χρησιμοποίηση πρωτότυπων κειμένων, χρησιμοποίηση νέων 
τεχνολογιών κ.λπ.. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μελλοντικοί δάσκαλοι είναι πολύ 
σημαντικό να αναπτύξουν μια πολυδιάστατη επιστημονικό – μαθηματική παιδεία. Οι διαστάσεις προς 
ανάπτυξη συνοψίζονται στις εξής: 
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- η γνώση, η οποία εμπεριέχει όλες τις μαθηματικές θεωρίες και έννοιες, μια προσέγγιση των 
σχολικών μαθηματικών και παράλληλα μια παιδαγωγική και ψυχολογική προσέγγιση της μαθηματικής 
εκπαίδευσης, 
- την γνώση σχετικά με τη γνώση, την κατανόηση του ρόλου, της δυναμικής και της φύσης των 
μαθηματικών, 
- την γνώση για δράση, το θεωρητικό πλαίσιο της οργάνωσης και της προσέγγισης των 
σχολικών μαθηματικών και μέσω αυτού της αξιολόγησης της εργασίας στις τάξεις, 
- τη δράση, την πράξη και την εμπειρία της μαθηματικής εκπαίδευσης 
Το σύνολο των παραπάνω διαστάσεων προσδιορίζει τη βάση, πάνω στην οποία είναι θετικό να έχουν 
εκπαιδευτεί οι μελλοντικοί δάσκαλοι/ες. Στο πλαίσιο της εργασίας μας θα εστιάσουμε στη διάσταση 
της γνώσης για τη γνώση για δράση προσπαθώντας να επεξεργαστούμε το ερώτημα: Ποια οφείλει να 
είναι η αρχική αλλά και η συνεχής εκπαίδευση των δασκάλων ώστε να στηριχθεί η εισαγωγή της 
πολιτισμικής και ιστορικής διάστασης στη διδασκαλία των μαθηματικών; Στην ανάλυση που θα 
ακολουθήσει θα περιγράψουμε εμπειρίες από το πεδίο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης αλλά και φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
 
Εισαγωγή 
Η ιστορία που ενδιαφέρει τους καθηγητές είναι επιστημολογική, εννοιολογική και 
πολιτισμική και πριν φτάσει να γίνει ένα μέσο για τη διδασκαλία του αντικειμένου οφείλει να 
περάσει μέσα από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Barbin, E. 1987, 1997, Fauvel, J. 1991, 2000, Fauvel, J., Van 
Maanen, J. 2000, El Idrissi, A. 1999, Lefort, X. 1990). 
Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης (Καλδρυμίδου, Μ. & all, 1991, Καστάνης, Ν. 2002) θεωρούμε 
πολύ σημαντικές τις ακόλουθες παραμέτρους και θεωρούμε ότι όσες περισσότερες από αυτές 
μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάθε φορά τόσο πιο δόκιμη και παραγωγική θα είναι η 
διαδικασία της συζήτησης με τους επιμορφούμενους (Arcavi, A. & all. 1982, 1987, 2000). 

Ενεργή συμμετοχή μέσω της λειτουργίας εργαστηρίων, στα οποία οι συμμετέχοντες 
μελετούν και εργάζονται. Η μελέτη είναι υλικό για να κάνεις μαθηματικά καθώς και για 
προφορική και γραπτή συζήτηση. Σκοπός μας είναι να καλλιεργήσουμε την αντίληψη ότι η 
μάθηση μπορεί να κατακτηθεί κάνοντας και επικοινωνώντας.  

Εννοιολογική ιστορία. Η εξέλιξη μιας έννοιας ή μιας ιδέας, οι διαφορετικοί τρόποι με 
τους οποίους οι μαθηματικοί την προσέγγισαν, οι δυσκολίες, η βαθμιαία διαδικασία 
συμβολισμού και τυποποίησης αποτελούν τον πυρήνα της επεξεργασίας.  

Σημασία και σπουδαιότητα των προς συζήτηση πεδίων. Επικεντρωνόμαστε στα 
σημεία του προγράμματος που μελετούν και διδάσκουν. Αυτά που συζητάμε θα πρέπει να 
είναι εφαρμόσιμα στην εργασία τους.  

Πρώτες πηγές. Οι πρώτες πηγές είναι δύσκολο να μελετηθούν, χρειάζεται λοιπόν 
προσοχή στην επιλογή, λαμβάνοντας υπόψιν την έκταση και τη συνθετότητα.  

Φύλλα εργασίας. Οι πρώτες πηγές συνοδεύονται από φύλλα εργασίας με 
καθοδηγούμενες ερωτήσεις για να διευκολύνουμε και εν γένει να δρομολογήσουμε μέχρι 
ενός σημείου τη μελέτη. Υπάρχουν ερωτήσεις που υποβοηθούν την δυσκολία της μη 
εξοικείωσης με την γλώσσα και τον συμβολισμό, ερωτήσεις για εφαρμογή των μαθηματικών 
σε παραδείγματα στο συγκεκριμένο κείμενο ή σε άλλα παραδείγματα και τελικά ερωτήσεις 
σχετικά με τα μαθηματικά που εμπεριέχονται καθώς συγκρίνονται με αυτά που γνωρίζουμε 
σήμερα για αυτά. 

Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα την 
επεξεργασία της έννοιας του απείρου, η οποία σχετίζεται με την έννοια του αριθμού, έχει 
σημαντική ιστορία ήδη από την αρχαιότητα (Αριστοτέλης), έχει απασχολήσει πολύ 
σημαντικούς μαθηματικούς και αποτελεί πονοκέφαλο στους δασκάλους/ες και 
καθηγητές/τριες στην προσπάθειά τους να την εξηγήσουν στους μαθητές/τριές τους. Στην 
παρέμβασή μας αναπτύσσουμε ένα κείμενο όπου περιγράφετε με σύντομο και εκλαϊκευτικό 
τρόπο η έννοια του απείρου όπως την επεξεργάζονταν ο D. Hilbert και στη συνέχεια μέσω 
μετά-τεστ θέτουμε ερωτήσεις ιστορικής προέλευσης, όπως ο G. Cantor, με στόχο την 
εμπλοκή των επιμορφούμενων με την εν λόγω έννοια.  

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας, η ιστορικό-εννοιολογική ανάλυση (Καστάνης, Ν. & 
Βερυκάκη, Αικ., 2006) επιτρέπει καταρχήν την κατανόηση των εννοιών και των 
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μαθηματικών μεθόδων. Το έσχατο αντικείμενό της είναι να προσδιορίσει τις απαραίτητες 
συνθήκες που θα υποστηρίξουν ή θα επιτρέψουν στον μαθητή να αντιληφθεί μια δεδομένη 
έννοια. Η ιστορία υπεισέρχεται ως ένα ουσιώδες στοιχείο στην εννοιολογική ανάλυση 
(Herscovics & Bergeron, 1982). Για τον εκπαιδευτικό, η ιστορικό-εννοιολογική ανάλυση 
συνίσταται στο να αναγνωρίσει τις συλλήψεις και τις δυσκολίες που σημάδεψαν ή 
δυσκόλεψαν την ανάπτυξη μιας έννοιας, να ταυτίσει τα λάθη και μεταξύ αυτών να ταυτίσει 
εκείνα που αποτελούν επιστημολογικά εμπόδια. Επιτρέπει επίσης να κατασκευαστεί το 
δίκτυο των εννοιών με τις οποίες η έννοια μπόρεσε να αλληλεπιδράσει και να χαρακτηρίσει 
τις καταστάσεις που βοήθησαν ή δυσκόλεψαν την ανάδυσή της (Bekken, O. & all, 2003, 
Bruckheimer, M & all, 2000, Furinghetti, F. & all, 2005, Katz, V. 2000).  

Τα ιστορικά και πολιτισμικά πλαίσια εμφάνισης των μαθηματικών εννοιών μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν με στόχο την κατασκευή διδακτικών καταστάσεων κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας αυτών των εννοιών (Radford, L. 1997, Schubring, G. 2006, Swetz, F. & all 
1995). Η ιστορία επιτρέπει να δοθεί νόημα και να τοποθετηθούν σε γενικά πλαίσια 
ερμηνείας, οι αντιδράσεις των μαθητών οι οποίες μπορεί ορισμένες φορές να φαίνονται 
παράλογες (Tzanakis, K. & Thomaidis, Y. 2000). 
 
Αντικείμενο της έρευνας 
Αντικείμενο της έρευνας είναι η μελέτη της προσφοράς της επιστημολογίας και της ιστορίας 
των μαθηματικών στην αρχική και συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στις εξής διαστάσεις (Cerquetti, F. & all, 2000):  
1. η προσωπική σχέση του κάθε δασκάλου με τα μαθηματικά, 
2. η επιστημονική σχέση των ίδιων δασκάλων με τη γνώση, 
3. η κατανόηση των μαθηματικών εννοιών που προτάθηκαν. 
 
Παιδαγωγικοί σκοποί 
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες είχαν ως στόχο να οδηγήσουν τους δασκάλους να 
επεξεργαστούν και να γνωρίσουν την σύγχρονη έννοια του απείρου που συναντούν μπροστά 
τους όταν κάνουν αριθμητική, να κατανοήσουν τις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές τους 
κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της αρίθμησης. Να δώσουν ένα νόημα στην απορία των 
μαθητών όταν ανακαλύπτουν ότι υπάρχουν συνεχώς και μεγαλύτεροι ή μικρότεροι αριθμοί, 
Θέλαμε επίσης να τους κάνουμε να προβληματιστούν σχετικά με τα διαφορετικά μέσα που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να 
ξεπεράσουν μια σειρά από εμπόδια κατά τη διάρκεια της μάθησής τους. 
 
Ομάδα έρευνας 
Εργαστήκαμε με 3 ομάδες δασκάλων, η μία ήταν φοιτητές (ομάδα 1) και αποτελούνταν από 
16 άτομα στο πλαίσιο του μαθήματος επιλογής «Στοιχεία ιστορίας των μαθηματικών και η 
χρήση τους στη διδασκαλία» που απευθύνονταν σε φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου, η 
δεύτερη ομάδα (ομάδα 2) αποτελούνταν από 21 άτομα (διορισμένοι δάσκαλοι/ες) τα οποία 
είχαν εμπειρία μέχρι 5 χρόνια διδασκαλίας σε σχολείο και βρίσκονταν στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος επιμόρφωσης (εξομοίωση) και η τρίτη ομάδα αποτελούνταν από 19 άτομα 
(διορισμένοι δάσκαλοι/ες) τα οποία είχαν εμπειρία από 5 μέχρι 20 χρόνια διδασκαλίας σε 
σχολείο και βρίσκονταν επίσης στο πλαίσιο ενός προγράμματος επιμόρφωσης (εξομοίωση). 
Σε όλες τις ομάδες δεν υπήρχε κάποιος/α που να έχει ένα δεύτερο πτυχίο θετικών επιστημών. 
Με όλους δουλέψαμε τις δραστηριότητες σχετικά με την έννοια του απείρου. 
 
Μεθοδολογία   
Αρχικά τους προτείναμε ένα ερωτηματολόγιο πριν και μετά την επιμόρφωση με στόχο να 
επαληθεύσουμε τα ερωτήματα της 1ης και 2ης διάστασης μελετώντας τις τροποποιήσεις στις 
απαντήσεις τους. Για την διάσταση 3 κάναμε χρήση ενός προ-τεστ και ενός μετά-τεστ τα 
οποία αναφέρονταν στις ίδιες έννοιες αλλά κάνοντας χρήση διαφορετικών δεδομένων. Όλα 
τα τεστ και τα ερωτηματολόγια έγιναν ανώνυμα. ‘Ένας κώδικας που εφαρμόζονταν από 
αυτούς στις απαντήσεις τους, μας επέτρεψε να μελετήσουμε τα αρχικά μας ερωτήματα. Στην 
ανάλυση που ακολουθεί θα επικεντρωθούμε στις ερωτήσεις του μετά-τεστ. 
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Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων 
Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης και στις τρεις περιπτώσεις, εμείς εισηγηθήκαμε το 
κείμενο με τίτλο Το Ξενοδοχείο «Το Άπειρο» (Lopez, J., 1996). και κάναμε χρήση φύλλων 
εργασίας τα οποία περιείχαν μια σειρά ερωτημάτων με ιστορική προέλευση τα οποία είχε 
επεξεργαστεί ο ίδιος ο G. Cantor, κεντρική μορφή της παρέμβασής μας, και προσπαθήσαμε 
να οδηγήσουμε τις ομάδες των επιμορφούμενων να επανακαλύψουν την προσέγγιση του.             
 
Ξεκινήσαμε με την ιστορία Ξενοδοχείο  «Το Άπειρο» 
Μια πολύ βροχερή βραδιά ένας ταξιδιώτης μπαίνει μέσα στο Ξενοδοχείο «To Άπειρο». 
Δυστυχώς του απαντάει ο κύριος Hilbert, διαχειριστής, είμαστε γεμάτοι. Ωστόσο το 
Ξενοδοχείο διαθέτει μια απειρία δωματίων. Ο κος Hilbert προσθέτει:  
- Περιμένετε λίγο, μου έρχεται μια ιδέα που θα μας επιτρέψει να σας φιλοξενήσουμε.  
Όταν όλοι οι ένοικοι του ξενοδοχείου ξυπνήσουν και μαζευτούν στην αίθουσα 
συγκεντρώσεων, θα παρακαλέσω τον καθένα να μετακομίσει στο δωμάτιο με νούμερο που 
βρίσκεται στην αμέσως επόμενη θέση από το δικό του νούμερο δωματίου, δηλ. ο ένοικος του 
δωματίου 1 θα πάει στο δωμάτιο 2, αυτός του 2 θα πάει στο δωμάτιο 3, αυτός του 3 στο 
δωμάτιο 4 κτλ. μέχρι το άπειρο. Ορίστε η λύση, λέει ο κος Hilbert δίνοντας στον επισκέπτη 
το κλειδί του δωματίου 1. 
 
Την επόμενη νύχτα φτάνει στο ξενοδοχείο ένα λεωφορείο της εταιρείας AVIS ILLIMITED. 
Ένα ιδιαίτερο λεωφορείο που περιέχει έναν άπειρο αριθμό επιβατών. Αλλά το ξενοδοχείο 
«Το Άπειρο» ήταν ακόμη γεμάτο. Ο κος Hilbert επιλύει αυτό το νέο πρόβλημα με τον εξής 
τρόπο: ο ένοικος του δωματίου 1 θα περάσει στο δωμάτιο με αριθμό 2, αυτός του αριθμού 2 
στο δωμάτιο με αριθμό 4, αυτός του 3 στο 6, αυτός του 4 στο 8 κτλ. μέχρι το άπειρο. Χάρη 
σε αυτές τις μετακινήσεις, ο άπειρος αριθμός των παλαιών επισκεπτών θα τοποθετηθεί στα 
δωμάτια με άρτιο αριθμό, και έτσι ο άπειρος αριθμός των νέων επισκεπτών θα τοποθετηθεί 
στα δωμάτια με περιττό αριθμό. Και έτσι φιλοξενήθηκαν όλοι οι επισκέπτες. 
 
Ερωτήσεις στο πλαίσιο του μετά-τεστ 
Η ιστορία μας τελειώνει σε αυτό το σημείο. Αυτή η ιστορία είναι ασυνήθιστη αλλά όχι 
παράλογη, διότι συμβαίνει σε έναν κόσμο, αυτόν των μαθηματικών, όπου το παράλογο δεν 
έχει θέση. Το ξενοδοχείο «Το Άπειρο» διοικείται από τον άλεφ. Ο άλεφ δεν είναι κάποιος 
πρίγκιπας, ούτε ένας εξωγήινος, ούτε ένας σούπερ-υπολογιστής, αλλά ένας αριθμός, ο οποίος 
γεννήθηκε το 1893 στον εγκέφαλο ενός μαθηματικού του Georg Cantor. Ο άλεφ ανοίγει την 
πόρτα ενός κόσμου όπου 1+1 δεν κάνει 2, όπου ένα κομμάτι πίτας μπορεί  να είναι τόσο 
μεγάλο όσο και ολόκληρη η πίτα, όπου όλα ανατρέπονται, πρόκειται για τον κόσμο του 
απείρου. 

Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε τον άλεφ, πρέπει να ξεκινήσουμε θέτοντας μια βασική 
ερώτηση· Τι σημαίνει μετρώ; Με ποιόν τρόπο μετρώ; Οι επιμορφούμενοι δίνουν μια σειρά 
από απαντήσεις που έχουν κυρίως μια εμπειρική προέλευση αλλά και στις τρεις ομάδες 
δόθηκε από κάποιες δασκάλες η απάντηση ότι «Όλοι μας γνωρίζουμε ότι τα δύο χέρια μας 
έχουν τον ίδιο αριθμό από δάκτυλα. Για να είμαστε σίγουροι, διαθέτουμε έναν τρόπο απλό 
και σίγουρο, την αντιστοιχία 1 προς 1. Πιο καθαρά, μπορούμε να συγκρίνουμε κάθε δάκτυλο 
των χεριών μας. Κανένα δάκτυλο δεν έμεινε μόνο του, κάθε δάκτυλο βρέθηκε με κάποιο 
άλλο. Συμπέρασμα, υπάρχουν τα ίδια δάκτυλα σε κάθε χέρι». 

Στην ίδια κατεύθυνση δόθηκε το ακόλουθο παράδειγμα «Έχετε μια τάξη με έναν 
αριθμό μαθητών και ένα αριθμό από καρέκλες. Με ποιόν τρόπο μπορείτε να μάθετε αν οι δύο 
αριθμοί είναι ίσοι»; Αρκετοί απάντησαν ότι ζητάτε από τους μαθητές να καθίσουν. Αν καμία 
καρέκλα δεν έμεινε άδεια, αν κανένας μαθητής δεν κάθεται στα γόνατα κάποιου άλλου και αν 
κανένας μαθητής δεν έμεινε όρθιος, μπορείτε να συμπεράνετε ότι τα δύο σύνολα-αυτό των 
μαθητών και αυτό των καρεκλών-έχουν τον ίδιο αριθμό στοιχείων. Βέβαια η ερώτηση που 
μας ενδιαφέρει εδώ πηγαίνει μέχρι το σημείο «πόσα στοιχεία»; Για να απαντήσουμε σε αυτή 
την δεύτερη ερώτηση, πρέπει να συγκρίνουμε 1 προς 1 το σύνολο των μαθητών με το σύνολο 
των φυσικών αριθμών. Εφαρμόζοντας μια αντιστοιχία 1 προς 1 μεταξύ του συνόλου των 
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μαθητών και του συνόλου των φυσικών, βρίσκετε τον αριθμό των μαθητών.  Η επόμενη 
ερώτηση στο πλαίσιο του μετά-τεστ ήταν αν «Μπορούμε να απαριθμήσουμε το άπειρο;» 

Σε αυτό το σημείο επειδή για τουλάχιστον 15 λεπτά που τους άφησα σε ομάδες των 
τεσσάρων ατόμων να το συζητήσουν δεν πήρα κάποιες απαντήσεις που επέτρεπαν να 
φθάσουμε στην απάντηση του ερωτήματος τους έδωσα τα ακόλουθα στοιχεία. Χωρίς να 
σκεφτούμε, αυτή είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούμε για να απαριθμήσουμε οποιοδήποτε 
σύνολο αντικειμένων, όσο μεγάλο κι αν είναι. Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα: ο 
μεγαλύτερος αριθμός που χρησιμοποιήθηκε από τους επιστήμονες είναι αυτός των ατόμων 
που υπάρχουν στο σύμπαν. Υπάρχουν περίπου 1080, δηλ. ένα 1 που ακολουθείται από 80 
μηδενικά. Αν πούμε 1 αριθμό ανά δευτερόλεπτο θα χρειάζονταν 1080 δευτερόλεπτα για να 
μετρήσουμε όλα τα άτομα. Αλλά από την δημιουργία του σύμπαντος έχουν περάσει μόνο 
1020 δευτερόλεπτα. Τέσσερις φορές  η διάρκεια ζωής του σύμπαντος θα χρειαζόμασταν για 
να τελειώσουμε αυτή την καταμέτρηση. Ένα είναι σίγουρο, στο τέλος του λογαριασμού θα 
είχατε περάσει όλα τα άτομα, αλλά όχι όλους τους φυσικούς αριθμούς για τον απλό λόγο ότι 
το σύνολο των φυσικών είναι άπειρο. Φτάνοντας στον 1080, δεν θα είστε πιο κοντά στο 
άπειρο απ’ ότι ήσασταν στον αριθμό 1. Αναρωτηθείτε το εξής, μπορούμε να μετρήσουμε το 
σύνολο των φυσικών αριθμών, αυτό ακριβώς που χρησιμοποιούμε για την μέτρηση; Η απλή 
λογική λέει απλά, όχι, διότι οι φυσικοί είναι ποσοτικά άπειροι. Και από αυτό το σημείο 
ξεκινάνε οι ανακαλύψεις του Georg Cantor210, εδώ ξεκινάει το κυνήγι του άλεφ, τα άπειρα 
σύνολα είναι αριθμήσιμα, δηλ.  μπορούν να μετρηθούν ακριβώς με το ίδιο εργαλείο που 
μόλις πριν μετρήσαμε τους μαθητές μιας τάξης. 

Η επόμενη ερώτηση ήταν η εξής: «Το σύνολο των άρτιων αριθμών είναι τόσο μεγάλο 
όσο και αυτό των φυσικών αριθμών»; Φυσικά και όχι, σκέφτηκαν όλοι οι επιμορφούμενοι ! 
Και πρόσθεσαν ότι είναι 2 φορές πιο μικρό. Μετά το συμπλήρωμα των ερωτήσεων περάσαμε 
σε συζήτηση όπου τονίσαμε ότι είναι εξίσου μεγάλα, το ένα με το άλλο. Και τους δείξαμε με 
ποιόν τρόπο και με χρήση ποιου εργαλείου το απέδειξε ο Cantor. 
 
1 2 3 4 5 6… 
 
 
2 4 6 8 10 12… 
Αν η αντιστοιχία δεν σας φαίνεται κατανοητή, κάντε αντικατάσταση κάθε άρτιο με έναν 
αριθμό που προκύπτει από έναν πολλαπλασιασμό επί 2 κ.τλ. Το 2 μπορεί να γραφτεί 1x2, το 
4 μπορεί να γραφτεί 2x2 κ.τλ. 
Η αντιστοιχία γίνεται 
 
1 2 3 4 5 6… 
 
 
1x2 2x2 3x2 4x2 5x2 6x2… 
 

                                                 
210 Ο πατέρας της θεωρίας των συνόλων. Ο Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor γεννήθηκε στην 
Αγία Πετρούπολη στα 1845. Ακόμη παιδί, φεύγει από τη Ρωσία για την Γερμανία όπου σπουδάζει 
μαθηματικά και στη συνέχεια γίνεται υπεύθυνος για διδασκαλία στο πανεπιστήμιο του Halle. Εκεί 
θέτει την θεωρία συνόλων πάνω στην οποία βασίστηκαν σχεδόν όλα τα μαθηματικά του 20ουαιώνα. Οι 
εργασίες του σχετικά με το άπειρο τον μετέτρεψαν στο μαύρο πρόβατο των συντηρητικών 
μαθηματικών που καθοδηγούνταν από  έναν παλαιό καθηγητή του Cantor τον Leopold Kronecker. 
Αυτός ο τελευταίος τον χαρακτήριζε μπροστά στο ευρύ κοινό «τσαρλατάνο της επιστήμης» και 
«φθοροποιό της νεολαίας». Ο ίδιος ο Cantor έμενε επίσης έκπληκτος από αυτά που ανακάλυπτε «Το 
βλέπω, αλλά δεν το πιστεύω» έλεγε μια ημέρα μιλώντας για την ισοδυναμία μεταξύ των σημείων ενός 
ευθύγραμμου τμήματος και αυτών σε ολόκληρο επίπεδο. Από τις αρχές του 1884, η πνευματική του 
κατάσταση χειροτερεύει και σταδιακά τρελαίνεται το 1900 και τελικά πεθαίνει στα 1918. 
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Τοποθετώντας τους άρτιους με αυτόν τον τρόπο, είστε σίγουροί ότι δεν ξεχάσατε από 
την μία κανέναν και ότι από την άλλη, μπορείτε να αντιστοιχείται σε κάθε ακέραιο έναν 
άρτιο και αυτή η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί εις το άπειρο. 

Η επόμενη ερώτηση ήταν στο ίδιο πνεύμα, λίγο πιο δύσκολη: «Υπάρχουν εξίσου 
τέλεια τετράγωνα όσα και οι φυσικοί αριθμοί»; Η επιμορφούμενοι σχεδόν όλοι μαζί έλεγαν 
ότι η διαίσθησή τους φωνάζει ότι τα τέλεια τετράγωνα είναι πολύ πιο σπάνια από τους 
φυσικούς. Ακόμη μια φορά κάνετε λάθος!!! Yπάρχουν τόσα τέλεια τετράγωνα όσα και οι 
φυσικοί αριθμοί. Και ας δούμε πως ο Cantor έκανε την αντιστοιχία για να κάνει ξεκάθαρη 
την ιδέα του. 
 
1 2 3 4 5 6… 
 
 
12 22 32 42 52 62… 
 
 
 
1 4 9 16 25 36… 
 
Ανακεφαλαιώνονταν μπορούμε να πούμε ότι το άπειρο σύνολο των φυσικών αριθμών έχει 
τον ίδιο αριθμό στοιχείων με το άπειρο σύνολο των άρτιων αριθμών και με το άπειρο σύνολο 
των τέλειων τετραγώνων. Με πιο επιστημονικούς όρους έχουν την ίδια πληθικότητα διότι 
καταφέραμε να έχει κάθε στοιχείο μια αντιστοιχία 1 προς 1. Ακριβώς όπως και 
προηγουμένως μπορέσαμε να δούμε ότι ο αριθμός των μαθητών ήταν ίσος με τον αριθμό των 
καρεκλών. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι  το σύνολο των άρτιων αριθμών και των τέλειων 
τετραγώνων είναι το καθένα ένα μέρος του όλου που είναι το σύνολο των φυσικών αριθμών. 
Το σημαντικό συμπέρασμα του Cantor για τα άπειρα σύνολα είναι ότι το μέρος μπορεί να 
είναι εξίσου μεγάλο με το όλο. Και αυτό ακριβώς είναι το χαρακτηριστικό που 
χρησιμοποιούν οι μαθηματικοί για να γνωρίζουν αν ένα σύνολο είναι άπειρο ή όχι. 

Η επόμενη ερώτηση τέθηκε για να μας οδηγήσει να επεξεργαστούμε σε βάθος την εν 
λόγω έννοια και είναι αυτή που οδήγησε τον G. Cantor να κατασκευάσει τον άλεφ ένδειξη 
μηδέν. «Ποιος αριθμός είναι τόσο μεγάλος για να εκφράσει την πληθικότητα ενός άπειρου 
συνόλου όπως αυτό των φυσικών»; 
Φυσικά οι επιμορφούμενοι δεν γνώριζαν την απάντηση. Ο 1080 είναι ο αριθμός των ατόμων 
του σύμπαντος και ο 10140 είναι ένας σημαντικός αριθμός από την βουδιστική θρησκεία. Όλοι 
αυτοί οι τερατωδώς μεγάλοι αριθμοί για εμάς δεν είναι τίποτα συγκρινόμενοι με το άπειρο. 
Ποιος αριθμός θα εκφράσει το άπειρο; Και συνεχίζουμε εξηγώντας τους ότι είναι ο Άλεφ, και 
πιο συγκεκριμένα άλεφ ένδειξη μηδέν. Ο Cantor κατασκευάζει αυτόν τον αριθμό 
δανειζόμενος το πρώτο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου που γράφεται א και σημειώνει ότι 
αν σας ρωτήσουμε πόσοι φυσικοί αριθμοί υπάρχουν μπορείτε να απαντήσετε 0א. 

Στη συνέχεια τους δίνουμε περισσότερα στοιχεία σχετικά με την αριθμητική των 
άλεφ η οποία δεν μοιάζει καθόλου με αυτήν που κάνουμε στο σχολείο. Είναι λίγο μονότονη 
αλλά ιδανική για αυτούς που δεν αγαπούν τους υπολογισμούς. 
  0א   ,0א = x 1 0א  ;Ο πίνακας πολλαπλασιασμού των άλεφ .0א =  0א + 0א   ,0א = 1080 + 0א   ,0א = 1 + 0א
x 2 = 0א   ,0א x 3 = 0א κ.τλ. Τα τετράγωνα;  0א = 2א x 0א = 0א. Το ίδιο ισχύει με τους κύβους κ.τλ.  

Σε αυτό ακριβώς το σημείο έχοντας πλέον στη διάθεσή τους την αριθμητική του 
άλεφ τους ζητήσαμε να μας εξηγήσουν το παράδοξο της ιστορίας Ξενοδοχείο «Το Άπειρο». 
Από τις τρεις ομάδες επιμορφούμενων μόνον 7 άτομα (4 φοιτητές, 1 δασκάλα από την ομάδα 
2 και 2 δάσκαλοι από την ομάδα 3) μπόρεσαν να μας εξηγήσουν. Την πρώτη νύχτα το 
Ξενοδοχείο είναι άπειρο και πλήρες (= 0א) και μπορεί να φιλοξενήσει έναν παραπάνω 
επισκέπτη χωρίς να βγάλει κανέναν στον διάδρομο διότι (0א=1 + 0א). Την δεύτερη νύχτα, το 
ξενοδοχείο καταφέρνει να φιλοξενήσει τον άπειρο αριθμό των παλαιών επισκεπτών (0א) και 
τον άπειρο αριθμό (0א) των νέων επισκεπτών (0א=0א+0א).  

Η τελευταία ερώτηση ήταν αν ισχύουν τα παραπάνω στο πεδίο της γεωμετρίας και 
λέγοντας τους ότι ο Cantor κατασκεύασε το εξής παράδειγμα στη γεωμετρία. Πάρτε ένα 
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τμήμα 3 εκατοστά το οποίο περιλαμβάνει μια απειρία σημείων. Πραγματικά περιέχει τόσα 
όσα ένα τμήμα 5 φορές μεγαλύτερο; 

Ένας πολύ καλός φοιτητής έδωσε την εξής απάντηση: Με την αντιστοιχία 1 προς 1 
και δουλεύοντας στο σχήμα, όλα τα σημεία του ημικυκλίου συνδυάζονται με όλα τα σημεία 
του τμήματος ΑΒ μήκους 3 εκατοστά. Αρκεί να προβάλλουμε 1 προς 1 τα σημεία του 
ημικυκλίου στο ΑΒ φέροντας μια απειρία καθέτων (CC’ για παράδειγμα). Υπάρχουν λοιπόν 
τόσα σημεία στο ημικύκλιο όσα και στο τμήμα. Ας εξετάσουμε τώρα το δεύτερο σχήμα. 
Καταλαβαίνουμε διαισθητικά ότι για να προβάλλουμε στην ευθεία D όλα τα σημεία του 
ημικυκλίου με αρχή το κέντρο Ο, η ευθεία D θα έπρεπε να είναι άπειρη. Συμπέρασμα, 
υπάρχουν τόσα σημεία σε ένα τμήμα 3 εκατοστών όσα και σε μία άπειρη ευθεία. 
 

   
 
Δυσκολίες 
Γενικά όλες οι ομάδες επιμορφούμενων έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προτεινόμενες 
δραστηριότητες καθώς και για την προσέγγιση του θέματος. Όλοι στο τέλος είπαν ότι οι 
ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο του μετά-τεστ τους δυσκόλεψαν όταν βρέθηκαν μόνοι 
τους αντιμέτωποι με αυτές. Όταν όμως τις συζητήσαμε μαζί μετά το πέρας του τεστ τότε όλοι 
κατανόησαν. Οι φοιτητές και οι δάσκαλοι/ες με περισσότερα από πέντε χρόνια υπηρεσίας 
έδειξαν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και συμμετείχαν πιο ενεργά. Δημιούργησαν συνθήκες 
διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων. Στο τέλος βέβαια είπαν ότι έμειναν εντυπωσιασμένοι με 
τον τρόπο χειρισμού της έννοιας του απείρου. 
 
Ανάλυση των στοιχείων 
Οι επιμορφούμενοι σημειώνουν ότι χρειάζονται ακόμη χρόνο για να επεξεργαστούν 
περισσότερο τις γνώσεις που απέκτησαν. Οι επιμορφούμενοι επίσης συνειδητοποίησαν ότι η 
ιστορία των μαθηματικών δεν αφορά μια θεωρητική μόνο γνώση αλλά μεθόδους 
διδασκαλίας. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί ένα σημαντικό άνοιγμα για τους δασκάλους και 
μπορεί κατά αυτό τον τρόπο να αποτελέσει ένα κίνητρο για τους μαθητές. Οι συλλήψεις της 
διδασκαλίας των μαθηματικών δέχονται τις μεγαλύτερες αλλαγές και τροποποιήσεις: 
διδασκαλία δεν αποτελεί πλέον να δίνεις για να μάθει, να θυμάσαι, να δίνεις μοντέλα, να 
δίνεις εφαρμογές, να δίνεις και να ακολουθούν μια μέθοδο, αλλά η προσέγγιση είναι δίνω για 
να δημιουργήσω, να φανταστώ. 
 
Συμπέρασμα 
Η εισαγωγή της ιστορικής – πολιτισμικής προοπτικής στη μάθηση των μαθηματικών οφείλει 
να γίνεται με την επίλυση προβλημάτων και με χρήση κειμένων. Όλα αυτά επιτρέπουν την 
τροποποίηση της σχέσης των δασκάλων με τη γνώση. Διαπιστώνουν τις δικές τους δυσκολίες 
και κατ’επέκταση αυτές των μαθητών/τριών τους. Αυτή η διαπίστωση σχετικοποιεί την 
αξιολόγηση των αποκτηθεισών γνώσεων. Αλλάζει η στάση όλων και τοποθετούνται στη θέση 
όχι του ξέρω ή δεν ξέρω αλλά είμαι σε κατάσταση να μάθω και να κατασκευάσω μια γνώση. 
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται με το ερευνητικό ερώτημα, προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να 
είναι η διδασκαλία της Φυσικής στους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα διδαχθούν μεταξύ άλλων και το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής κατά τις 
πανεπιστημιακές τους σπουδές. Η απάντηση στο ερώτημα δίνεται από εμπειρική έρευνα για το πώς 
αντιλαμβάνονται βασικές έννοιες της Φυσικής, οι απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι επέτυχαν στα 
Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε σε νεοεισερχόμενους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο 
ΠΤΔΕ, το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, οι οποίοι εξετάσθηκαν για την εισαγωγή τους στο 
Πανεπιστήμιο και στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε βασικές 
έννοιες και νόμους της Μηχανικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι φοιτητές 
έχουν εσφαλμένες αντιλήψεις πάνω σε αυτές τις έννοιες. Οι αντιλήψεις των φοιτητών για κάποιες 
έννοιες είναι ίδιες με τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, όπως έχουν 
καταγραφεί στην διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Επίσης η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αντιλήψεις των πρωτοετών 
φοιτητών σε σχέση με την κατεύθυνση σπουδών, την οποία επέλεξαν στο Λύκειο. Η παρούσα έρευνα 
και εργασία οδηγεί σε πρόταση για το τι πρέπει να διδάσκονται και να μαθαίνουν οι φοιτητές των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής κατά την 
διάρκεια των πανεπιστημιακών τους σπουδών, ώστε στο μέλλον να μπορούν να ανταποκριθούν στο 
έργο τους ως εκπαιδευτικοί σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. 
 
Εισαγωγή 
Ένα από τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία καλούνται να σπουδάσουν οι φοιτητές των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, είναι αυτό της φυσικής. Ο οδηγός 
σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας, 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα ή δύο υποχρεωτικά μαθήματα σε αυτό το γνωστικό 
αντικείμενο και δύο ή τρία ακόμη εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία είναι επιλέξιμα από τους 
φοιτητές. Σε ορισμένα Τμήματα υπάρχουν και οργανωμένα εργαστηριακά μαθήματα στη 
φυσική. Οι φοιτητές οι οποίοι εισέρχονται στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης προέρχονται από όλες τις κατευθύνσεις (θεωρητική, θετική και τεχνολογική) 
σπουδών του Λυκείου και αυτό σημαίνει ότι έχουν διαφορετικό υπόβαθρο γνώσεων στη 
φυσική. Υφίσταται λοιπόν το ερώτημα τι πρέπει να διδαχθούν οι φοιτητές κατά την διάρκεια 
των Πανεπιστημιακών σπουδών τους σε ένα ή δύο εξαμηνιαία μαθήματα, ώστε να είναι σε 
θέση να διδάξουν το γνωστικό αντικείμενο των φυσικών επιστημών, για πρώτη φορά,  σε 
μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Όταν πάρουν το πτυχίο τους θα βρεθούν, πολύ σύντομα 
στις μέρες μας, στο σχολικό περιβάλλον και θα κληθούν να διδάξουν και τη φυσική. Θα 
διδάξουν ένα γνωστικό αντικείμενο στο οποίο, όπως έχει αποδειχθεί τα τελευταία είκοσι 
πέντε χρόνια, οι μαθητές έχουν πολλές εσφαλμένες αντιλήψεις (Driver 2000) για έννοιες και 
φαινόμενα των φυσικών επιστημών. Οι αυριανοί εκπαιδευτικοί με τη διδασκαλία τους, θα 
χρειασθεί να πραγματοποιήσουν γνωστική σύγκρουση και εννοιολογική αλλαγή για αυτές τις 
έννοιες και τα  φαινόμενα, σύμφωνα με το σύγχρονο εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας 
και μάθησης των φυσικών επιστημών (Κώτσης 2005).  Σήμερα ο στόχος ενός δασκάλου της 
φυσικής είναι να κατανοήσει πώς να βοηθήσει ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος των μαθητών του, 
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να καταλάβει πώς ο κόσμος λειτουργεί, πώς να σκεφτεί λογικά, και πώς να αξιολογήσει την 
επιστήμη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στις δημοκρατικές χώρες όπου ο ενήλικος πληθυσμός 
εμπλέκεται στην επιλογή των ηγετών του, ηγετών που θα λάβουν τις αποφάσεις σχετικά με 
πολλά ζητήματα που εξαρτώνται στενά από τις τεχνολογικές πληροφορίες. Είναι μεγάλης 
αξίας να υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο δεν θα μπορεί να ξεγελαστεί 
από την κακή χρήση της επιστήμης ή από τον επιστημονικό “τσαρλατανισμό” και αυτό θα 
πρέπει να αρχίσει να γίνεται από το Δημοτικό Σχολείο. Πρόσφατη έρευνα (Κώτσης 2007) 
έχει αναδείξει ότι οι μαθητές οι οποίοι αποφοιτούν από το Λύκειο, αν και έχουν διδαχθεί το 
γνωστικό αντικείμενο της φυσικής πολλές φορές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, 
εξακολουθούν να έχουν σε σημαντικό βαθμό εσφαλμένες αντιλήψεις σε έννοιες και 
φαινόμενα της φυσικής. Στο ίδιο συμπέρασμα, ακόμη και για φοιτητές πανεπιστημίου, 
καταλήγουν ανάλογες έρευνες, τόσο σε διεθνές (Itza-Ortiz 2004), όσο και σε εθνικό επίπεδο 
(Κώτσης 2002). Οι επιτυχόντες στο Πανεπιστήμιο μπορεί να επιτυγχάνουν υψηλούς βαθμούς 
στις εξετάσεις τους στη φυσική,  αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο παραδοσιακός 
τρόπος εξέτασης συχνά αποτυγχάνει να μας δείξει τι σκέφτονται πραγματικά ή τι ξέρουν οι 
μαθητές επειδή πολλά διαφορετικά νοητικά βήματα μπορούν να δώσουν τη σωστή λύση σε 
ένα πρόβλημα. Ακόμη και αν ένας μαθητής κάνει τα ίδια βήματα τα οποία θέλει ο 
εκπαιδευτικός του, δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι η σκέψη του για την επιλογή αυτών των 
βημάτων είναι ίδιος με τον δικό του (Saul 1998). Το να μάθει ο μαθητής το περιεχόμενο της 
φυσικής σημαίνει πολύ περισσότερο από την απλή απομνημόνευση πολλών ανεξάρτητων 
ορισμών και εξισώσεων. Οι μαθητές θα πρέπει να καταλάβουν αυτό που η φυσική 
πραγματικά σημαίνει, για να είναι σε θέση να καταλάβουν που αναφέρονται τα προβλήματα 
και τι υπονοούν οι απαντήσεις τους. Θα πρέπει να καταλάβουν πώς η φυσική που μαθαίνουν 
συνδέεται και με την άλλη φυσική που έχουν μάθει από την προσωπική εμπειρία τους με τον 
κόσμο και πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη γνώση τους αποτελεσματικά στην 
επίλυση των καθημερινών τους προβλημάτων. Αν λοιπόν ο απόφοιτος Λυκείου έχει μάθει 
μόνο τον τρόπο της απομνημόνευσης και της χρήσης των ορισμών και εξισώσεων για να 
επιλύει θέματα και προβλήματα της φυσικής και εξακολουθήσει να τον εφαρμόζει και ως 
φοιτητής, τότε είναι μάλλον σίγουρο ότι ο αυριανός δάσκαλος δεν θα μπορέσει να 
ανταποκριθεί στο έργο του, όσον αφορά αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Δεν θα μπορέσει να 
χρησιμοποιήσει εξισώσεις και μαθηματικούς ορισμούς σε μαθητές ηλικίας δέκα ετών για να 
επιτύχει γνωστική σύγκρουση και εννοιολογική αλλαγή. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό ο ακαδημαϊκός δάσκαλος, οποίος 
διδάσκει σε ένα ΠΤΔΕ, να γνωρίζει πως αντιλαμβάνονται οι φοιτητές του έννοιες και 
φαινόμενα της φυσικής και τι πρέπει να τους διδάξει, ώστε να ανταποκριθούν στην αυριανή 
τους διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο. Για να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα έγινε 
εμπειρική έρευνα σε φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Ιωαννίνων, όπου διερευνήθηκαν 
οι αντιλήψεις τους σε απλές έννοιες και φαινόμενα της νευτώνειας φυσικής. Δεν 
χρησιμοποιήθηκαν τα γνωστά σταθμισμένα ερωτηματολόγια, όπως το Force Concept 
Inventory (FCI) (Hestenes et al. 1992) ή το Force and Motion Concept Evaluation (FMCE) 
(Thornton and Sokoloff 1998), ή το Mechanics Baseline Test (MBT) (Hestenes and Wells 
1992), διότι επιλέχθηκε οι φοιτητές να μην βρεθούν να λύνουν προβλήματα φυσικής, είτε με 
διαγράμματα, είτε με εξισώσεις τα οποία ένας εκπαιδευτικός τα θεωρεί δεδομένα. Επιλέχθηκε 
να τους υποβληθούν ερωτήσεις απλές για να είναι δυνατόν να αναδειχθούν, αν υπάρχουν, οι 
εσφαλμένες τους αντιλήψεις και να διαπιστωθεί ως ποιο βαθμό υφίστανται.  
 
H Έρευνα 
Η παρούσα εργασία αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα από εμπειρική έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε σε πρωτοετείς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο πληθυσμός της μελέτης είναι 98 πρωτοετείς 
φοιτητές. Η δειγματοληπτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η απλή τυχαία 
δειγματοληψία.  Το όργανο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων είναι το 
ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου και μοιράστηκε στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους 2005-
2006, πολύ πριν αρχίσει η διδασκαλία τους στο υποχρεωτικό μάθημα «Βασική Φυσική Ι», το 
οποίο είναι μάθημα του δευτέρου εξαμήνου σπουδών τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 
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εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, όλοι εξετάσθηκαν και στο μάθημα της φυσικής. 
Από αυτούς  το 17,35% ήταν αγόρια και το 82,65% κορίτσια. Το 62,3% προέρχεται από την 
θεωρητική κατεύθυνση σπουδών του Λυκείου, το 16,3% από την θετική και το υπόλοιπο 
21,4% από την τεχνολογική. Από τα στοιχεία της γραμματείας του Τμήματος προκύπτει ότι 
το ποσοστό των φοιτητών που προέρχονται από την θεωρητική κατεύθυνση είναι λίγο 
παραπάνω από αυτό που καταγράφηκε στην έρευνα, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρχε 
ένας μικρός αριθμός φοιτητών, οι οποίοι αρνήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο 
και δήλωσαν ότι προέρχονταν από την θεωρητική κατεύθυνση. Οι 26 ερωτήσεις που τέθηκαν 
στους φοιτητές είναι συνδεδεμένες, ως επί το πλείστον, με απλά φαινόμενα και καταστάσεις 
της καθημερινής ζωής και δεν τέθηκαν ερωτήσεις με τις οποίες θα γινόταν στείρος έλεγχος 
των γνώσεων των φοιτητών. Η κωδικοποίηση, η στατιστική επεξεργασία και η ανάλυση των 
δεδομένων έγινε με την βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 13.0. 
 
Αποτελέσματα και σχόλια 
Στην παρούσα εργασία δεν παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα και από τις 26 ερωτήσεις, 
αλλά έγινε επιλογή μόνο εκείνων για τις οποίες διακρίνεται ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η 
εσφαλμένη αντίληψη. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται με τη μορφή 
ραβδογραμμάτων των απαντήσεων των φοιτητών.  

Στην πρώτη ερώτηση, όπως παρουσιάζονται οι ερωτήσεις στην παρούσα εργασία, 
διερευνήθηκε ο ρόλος των δυνάμεων στην περίπτωση που ένα σώμα κινείται με σταθερή 
ταχύτητα και τέθηκε η εξής ερώτηση: 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: «Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα. Η 
συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι…». 
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 1, όπου το 35% πιστεύει πως έχει την 
κατεύθυνση της ταχύτητας και το 59% δίνει την σωστή  απάντηση, ότι δηλαδή η 
συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν. 
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Σχήμα 1. Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην Ερώτηση 1 

 
Από τα δεδομένα διαπιστώθηκε πως αρκετοί φοιτητές (πάνω από ένας στους τρεις) 
εξακολουθεί να έχει την «Αριστοτελική» αντίληψη για την σταθερή κίνηση  ενός σώματος, 
ότι δηλαδή, είναι αποτέλεσμα μιας σταθερής δύναμης που έχει την κατεύθυνση της 
ταχύτητας. Προηγούμενες έρευνες σε μαθητές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(μέχρι το τρίτο έτος του πανεπιστημίου) έδειξαν ότι σε μεγάλο ποσοστό οι μαθητές συνδέουν 
τη δύναμη με την ταχύτητα και όχι με την επιτάχυνση (π.χ. Osborne, 1984, Viennot, 1979, 
Sequeira & Leite 1991).  
Στην ίδια ενότητα τέθηκε το ακόλουθο ερώτημα: 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: «Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα προς τα δεξιά, τότε η 
συνισταμένη δύναμη σε αυτό…». 

Οι απαντήσεις που αποτυπώνονται στο σχήμα 2 είναι εντυπωσιακές σε σχέση με το 
προηγούμενο ερώτημα. Μόνο το 42% των φοιτητών απαντά επιτυχώς ότι η συνισταμένη των  
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δυνάμεων θα είναι μηδέν, το 38% όμως δηλώνει ότι θα έχει φορά προς τα δεξιά και 
περιέργως ένα 20% ότι θα έχει φορά προς τα αριστερά.  
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Σχήμα 2. Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών Ερώτηση 2 

 
Το ευρήματα συμφωνούν με αυτά που άλλες έρευνες έδειξαν, δηλαδή ότι ένας αξιοσημείωτος 
αριθμός μαθητών και φοιτητών είναι σθεναρά προσηλωμένος στην ιδέα ότι μια σταθερή 
ταχύτητα υποδηλώνει την εφαρμογή μιας σταθερής δύναμης στο κινούμενο σώμα (π.χ. 
Champagne κ.α. 1980, Watts κ.α. 1981, Clement 1982). Ο Clement (1982) αναφέρεται σ’ 
αυτήν την ιδέα με τον όρο «η κίνηση υποδηλώνει δύναμη» (motion implies force). Το πόσο 
ισχυρές είναι οι αντιλήψεις των φοιτητών και πως δεν άλλαξαν ακόμα και μετά την 
διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο γίνεται εμφανές στο 
παραπάνω ερώτημα, όπου, σχεδόν, μόνο ένας στους δύο φοιτητές αντιλαμβάνεται την ουσία 
των νόμων του  Νεύτωνα. 
Ενώ, λοιπόν, η ερώτηση 1 τους παραπέμπει απευθείας στον 1ο Νόμο με το ποσοστό των 
σωστών απαντήσεων να κυμαίνεται στο 59%, στην ερώτηση 2 αποκαλύπτεται η αδυναμία 
κατανόησής του και το ποσοστό να πέφτει στο 42%. 

Η επόμενη ερώτηση διερευνά τη σχέση της μάζας με την ολική δύναμη που δρα σ’ 
ένα σώμα. ΕΡΩΤΗΣΗ 3: «Δύο πανομοιότυπα ίδιας μάζας σώματα βρίσκονται πάνω σε λείες 
οριζόντιες επιφάνειες, το ένα στη Γη και το άλλο στη Σελήνη. Θέλουμε να δώσουμε και στα δυο 
σώματα την ίδια οριζόντια επιτάχυνση. Η απαιτούμενη δύναμη είναι…». 

Η απαιτούμενη δύναμη είναι ίδια και για τα δύο σώματα δηλώνουν μόνο το 26%, που 
είναι η σωστή απάντηση, μεγαλύτερη στη Γη σε ποσοστό 52% και μεγαλύτερη στη Σελήνη 
σε ποσοστό 22% (σχήμα 3). 
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Σχήμα 3. Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην Ερώτηση 3 

 
Η μηχανιστική προσέγγιση του 2ου Νόμου σε συνδυασμό με τις έννοιες του βάρους και της 
μάζας αποκαλύπτεται στο τελευταίο ερώτημα, στο οποίο μόνο ένας στους τέσσερις δείχνει να 
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αντιλαμβάνεται σε βάθος την ουσία του Νόμου και να τον εφαρμόζει με επιτυχία. Προφανώς 
θεωρούν ότι το σώμα στην επιφάνεια της Γης έχει μεγαλύτερο βάρος σε σχέση με την 
Σελήνη, μ’ αποτέλεσμα και η απαιτούμενη δύναμη να είναι μεγαλύτερη στη Γη. Όπως 
διαπιστώνεται και παρακάτω, ενώ με μια πρώτη ματιά οι φοιτητές φαίνεται να γνωρίζουν 
έννοιες (Βάρος – Μάζα), ή ένα Νόμο της Φυσικής όταν έρχονται αντιμέτωποι με πιο 
σύνθετες και αναλυτικές καταστάσεις, είτε επιστρέφουν στις προϋπάρχουσες αντιλήψεις 
τους, είτε κάνουν λανθασμένη χρήση των όσων έχουν μάθει. 

Στη συνέχεια μελετήθηκε ο 3ο Νόμος μέσα από μια σειρά ερωτήσεων. Ειδικά 
αναφέρουμε την επόμενη ερώτηση:  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: «Η αντίδραση του βάρους του σώματος που φαίνεται στο 
διπλανό σχήμα είναι η δύναμη που ασκείται από…». 

      
  

Το 30% των φοιτητών δηλώνει, όπως φαίνεται στο σχήμα 4, ως αντίδραση του βάρους την 
δύναμη που ασκείται από το σώμα στο σκοινί, το 5% από την οροφή στο σκοινί και το 39% 
από το σκοινί στο σώμα. Οι σωστές απαντήσεις δόθηκαν μόλις από το 26% των φοιτητών, οι 
οποίοι δήλωσαν ότι η αντίδραση είναι η δύναμη που ασκείται από το σώμα στη γη. Στην 
ερώτηση αυτή παρατηρείται αδυναμία εφαρμογής του 3ου Νόμου και σχετίζεται με την 
εικονογράφηση και πως αυτή παρουσιάζει μια φυσική κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα και 
στην ερώτηση που αφορά το σώμα που κρέμεται, η Γη δεν εμφανίζεται στην εικόνα, με 
αποτέλεσμα οι φοιτητές να εστιάζουν την προσοχή τους μόνο σε αυτό που τους δίνει η εικόνα 
και να μην κάνουν τους απαραίτητους νοητικούς συλλογισμούς ώστε να εντοπίσουν την 
αντίδραση του βάρους του σώματος..                                                                                     
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Σχήμα 4. Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην Ερώτηση 4 
    

Επειδή οι μαθητές δεν έρχονται συχνά σε επαφή με τα αποτελέσματα μιας αλληλεπίδρασης 
και παρά το ότι γνωρίζουν τον 3ο νόμο του Newton δεν είναι σε θέση να τον εφαρμόσουν σε 
καταστάσεις του φυσικού κόσμου. Προηγούμενη έρευνα του Hestenes (1998) έδειξε ότι το 
80% των φοιτητών πανεπιστημίου που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν σε θέση να 
διατυπώσουν τον 3ο νόμο του Newton, αλλά μόνο το 15% αυτών είχαν μια πραγματική 
κατανόηση του νόμου. 

Η επόμενη ερώτηση αναδεικνύει την δυσκολία των φοιτητών να αντιληφθούν ορθά 
ακόμα και την έννοια της δύναμης και η οποία έχει ως εξής: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: «Ένα μπαλάκι του γκολφ  κινείται στον αέρα όπως δείχνει το σχήμα. 
Ένας μαθητής υποστηρίζει ότι τρεις δυνάμεις ασκούνται στην μπάλα:  η δύναμη βαρύτητας, Β, 
η δύναμη του κτυπήματος, F και η δύναμη αντίστασης του αέρα, T.                                                                               
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Στην πραγματικότητα η δύναμη  της μπάλας είναι η συνισταμένη…»  
Από τις απαντήσεις των φοιτητών, σχήμα 5, το 5% πιστεύει ότι η συνισταμένη δύναμη είναι 
μόνο της Β, το 27% μόνο των Β και F, το 30% των Β, F και Τ, το 15% μόνο των F και Τ και 
τέλος μόλις το 23% απαντά σωστά θεωρώντας πως συνισταμένη δύναμη είναι αποτέλεσμα 
των Β και Τ. 

Μια τέτοια άποψη, ότι ένα κινούμενο αντικείμενο έχει κατανάγκην μια δύναμη κατά 
την διεύθυνση της κινήσεως και που ονομάζεται «θεωρίας ωθήσεως» είναι κοινή και μεταξύ 
φοιτητών σε πολλές χώρες (Τσαπαρλής, 1991). 
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Σχήμα 5. Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην Ερώτηση 5 

 
Αναδεικνύεται με εντυπωσιακό τρόπο η αντίληψη που έχουν οι φοιτητές για τη δύναμη και 
την ιδιότητα που της αποδίδουν, να συνεχίζει δηλαδή να δρα σε ένα σώμα ακόμη και όταν 
αυτή δεν εφαρμόζεται. Πάνω από το 72% των φοιτητών περιλαμβάνει την δύναμη του 
κτυπήματος ως συνιστώσα της συνισταμένης δύναμης. 

Αδυναμία διαχωρισμού των εννοιών μάζας και βάρους διαπιστώνεται στις απαντήσεις 
της επόμενης ερώτησης:  

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: «Ο κουβάς και ο κύβος στο διπλανό σχήμα, έχουν ίσες μάζες, 
αλλά αιωρούνται (ισορροπούν) σε διαφορετικά ύψη πάνω από το πάτωμα. Ποιο 
από τα δύο έχει μεγαλύτερο βάρος;».   

Σύμφωνα με τη Φυσική, η παραπάνω περίπτωση είναι κατάσταση 
«ασύμμετρης» ισορροπίας, για την οποία η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν. Οι 
απαντήσεις των φοιτητών είναι πράγματι εντυπωσιακές. Μόνο το 23% 
υποστηρίζει σωστά πως τόσο ο κύβος όσο και ο κουβάς θα έχουν το ίδιο βάρος, το 18% ο 
κουβάς και το 59% ο κύβος θεωρούν αντίστοιχα ότι θα έχουν μεγαλύτερο βάρος (σχήμα 6). 
Οι  λανθασμένες απαντήσεις κυμαίνονται σε ποσοστό 77%.  
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Σχήμα 6. Η κατανομή των απαντήσεων των φοιτητών στην Ερώτηση 6 

 
Οι φοιτητές θεωρούν ότι ενεργεί συνισταμένη δύναμη διάφορη του μηδενός, ίδιου 
«προσανατολισμού» με το παρατηρούμενο αποτέλεσμα, η οποία και το δικαιολογεί. 
«Προσανατολισμός» του αποτελέσματος στην παραπάνω περίπτωση είναι η θέση του 
σώματος σε υψηλότερο ή χαμηλότερο σημείο σε σχέση με το έδαφος. Φαίνεται, δηλαδή, να 
αγνοούν την ισορροπία, παρατηρώντας μόνα τα ορατά χαρακτηριστικά (Κουμαράς, 1994). 

Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και η επίδραση της εικονογράφησης στην όλη 
διαδικασία με τους φοιτητές να «πιστεύουν» σ’ αυτό που βλέπουν και όχι σ’ αυτό που 
συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ίσως, το γεγονός ότι ο κύβος εμφανίζεται πλησιέστερα στο 
πάτωμα από τον κουβά, να έχει παραπλανήσει τους φοιτητές και να έχει συμβάλει εν μέρει 
στα τόσα υψηλά ποσοστά επιλογής του κύβου. Θεωρούν ότι το βάρος του κύβου είναι 
μεγαλύτερο από αυτό του κουβά, διότι ο φοιτητής σκέπτεται μ΄ αυτό που βλέπει και δεν 
χρησιμοποιεί την κριτική σκέψη και ικανότητα (Κώτσης 2003), εφ’ όσον, βέβαια, αυτές έχουν 
καλλιεργηθεί και αποκτηθεί κατά την διδασκαλία των μαθημάτων των Φ. Ε. και όχι μόνο. 

Από τις απαντήσεις των φοιτητών και στις 26 ερωτήσεις μπορεί να προκύψει το 
ατομικό σκορ επιτυχίας και για το σύνολο των φοιτητών ανάλογα με την κατεύθυνση 
σπουδών στο Λύκειο, αυτό αποτυπώνεται συγκεντρωτικά στο σχήμα 7.   

Από την ανάλυση προκύπτει ότι ο μέσος όρος σωστών απαντήσεων για τους μαθητές 
της τεχνολογικής κατεύθυνσης είναι 13,2 ±4,1, για την θετική 13,2±3,7 και για την θεωρητική 
10,7±2,6, δίνοντας συνολικά για όλους τους φοιτητές τον μέσο όρο 11,6±3,4, ο οποίος είναι 
κάτι λιγότερο από την βάση (13 σωστές απαντήσεις σε σύνολο 26 ερωτήσεων). 
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Σχήμα 7. Το σκορ των σωστών απαντήσεων  στο ερωτηματολόγιο των φοιτητών ανά 

κατεύθυνση σπουδών στο Λύκειο. 
 

Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι δεν υφίστανται σημαντικές διαφορές στις συνολικές 
επιδόσεις των πρωτοετών φοιτητών σε σχέση με την κατεύθυνση σπουδών που επέλεξαν στο 
Λύκειο. Δηλαδή ανεξαρτήτως της εμβάθυνσης των σπουδών τους στο Λύκειο στο γνωστικό 
αντικείμενο της φυσικής, οι σημερινοί φοιτητές του ΠΤΔΕ, δείχνουν να έχουν στον ίδιο 
βαθμό τις ίδιες λανθασμένες αντιλήψεις. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει κανείς αν 
εφαρμόσει το στατιστικό κριτήριο του Χ2 test του Pearson, για τα δεδομένα της κάθε 
ερώτησης. Μόνο πέντε ερωτήσεις στο σύνολο των 26 δίνουν στατιστικές σημαντικές 
διαφορές των απαντήσεων των φοιτητών σε σχέση με την κατεύθυνση σπουδών στο Λύκειο 
και δεν θεωρείται σκόπιμο να γίνει περισσότερη αναφορά σε αυτές. 

 
Συμπέρασμα-Συζήτηση 
Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι σημερινοί 
φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, εξακολουθούν σε 
ορισμένες έννοιες και φαινόμενα της φυσικής να έχουν εσφαλμένες αντιλήψεις. Το ίδιο 
βέβαια έχει παρατηρηθεί (Στύλος κ.α. 2007) και για φοιτητές άλλων πανεπιστημιακών 
τμημάτων, όπως της Φυσικής, Πληροφορικής, Ιατρικής κ.λ.π. Πολλές φορές οι αντιλήψεις 
τους είναι σε συμφωνία με τις γνωστές εναλλακτικές ιδέες των μαθητών του Δημοτικού 
Σχολείου, όπως έχει καταγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία. Δημιουργείται εύλογα το 
ερώτημα, τι πρέπει να διδαχθεί ο σημερινός φοιτητής των ΠΤΔΕ στο γνωστικό αντικείμενο 
της Φυσικής. Αν συνεχιστεί η εκπαίδευσή του, όπως γίνεται στο Λύκειο, με την 
απομνημόνευση ορισμών και εξισώσεων, πως είναι δυνατόν να τροποποιήσει τις 
εναλλακτικές ιδέες των αυριανών μαθητών του, όταν ο ίδιος έχει ταυτόσημες ιδέες με αυτούς 
π.χ. η δύναμη στο μπαλάκι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά το κτύπημα, η αριστοτελική 
αντίληψη για την κίνηση, η σύγχυση των εννοιών βάρους και μάζας κ.λ.π. Ο ακαδημαϊκός 
δάσκαλος θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι πολύ πιθανό οι φοιτητές του, να έχουν 
εσφαλμένες αντιλήψεις σε πολλά θέματα της φυσικής και θα πρέπει να τις τονίζει ιδιαίτερα 
και να αποδεικνύει γιατί είναι εσφαλμένες. Η παραδοσιακή διδασκαλία φυσικής δεν αποδίδει 
σε τάξεις εισαγωγικής φυσικής.   Λεπτομερείς έρευνες από πολλούς ερευνητές της διδακτικής 
της φυσικής (Redish & Steinberg 1999) έχουν δείξει ότι η παραδοσιακή διδασκαλία της 
φυσικής δεν λειτουργεί καλά για ένα μεγάλο μέρος των μαθητών. Πολλοί από τους μαθητές 
μας αντιπαθούν τη φυσική · πολλοί θεωρούν ότι δεν έχει καμία σχέση με τις προσωπικές 
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ζωές τους ή με τους μακροπρόθεσμους στόχους τους και πολλοί αποτυγχάνουν να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να επιτυγχάνουν σε 
προχωρημένα επιστημονικά μαθήματα. Όταν οι απόφοιτοι Λυκείου δεν το έχουν επιτύχει 
κατά την προηγούμενη εκπαίδευσή τους, ο ακαδημαϊκός δάσκαλος θα πρέπει εστιάσει την 
προσοχή στο σημείο αυτό, χωρίς να θεωρεί ότι υποβαθμίζει το μάθημά του. Είναι σημαντικό 
να μεταδώσει στους φοιτητές του πρώτα τη σκέψη και τη λογική με την οποία οικοδομεί η 
επιστήμη της φυσικής τις διάφορες έννοιές της και μετά να προχωρήσει στην χρήση 
μαθηματικών και εξισώσεων για να τους γνωρίσει σε βάθος την επιστήμη. Πολλές εργασίες 
έχουν δείξει (Halloun and Hestenes, 1985) ότι οι μαθητές μπορούν συχνά να λύσουν τα 
σύνθετα αλγοριθμικά προβλήματα χωρίς να κατέχουν μια καλή αντίληψη και κατανόηση της 
φυσικής. Ο εκπαιδευτικός των φυσικών επιστημών, οποιαδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης θα 
πρέπει να έχει υπόψη του ότι, το ότι διδάσκει δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι μαθαίνουν οι 
μαθητές του (McDermott 1991). Ο σημερινός φοιτητής ως μαθητής μπορεί να «έχει» τις 
πληροφορίες, αλλά είναι αδρανής και δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει εκτός από πολύ 
περιορισμένες, σχεδόν προ-προγραμματισμένες καταστάσεις, σύμφωνα με τον τρόπο που 
γίνεται η μάθηση και η αξιολόγησή του στο Λύκειο. Το να μάθει ο μαθητής να λύνει πολλά 
προβλήματα με την χρήση εξισώσεων (Saul 1998) δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι κατανοεί 
και τις έννοιες που χρησιμοποιεί.  Στην περίπτωση των φοιτητών των ΠΤΔΕ, όπου το 
γνωστικό αντικείμενο της φυσικής διδάσκεται σε δύο με τρία εξαμηνιαία μαθήματα, ο 
αυριανός δάσκαλος θα πρέπει να μάθει να σκέφτεται με τις έννοιες και τους ορισμούς της 
φυσικής και όχι με σύνθετες εξισώσεις. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόζει αυτά που κατανοεί σε 
πολλά καθημερινά προβλήματα και να είναι σε θέση να μπορεί να κάνει κάτι με αυτή την 
επιστήμη. Αν δεν μάθει να σκέφτεται με βάση τις έννοιες της φυσικής, πως θα μπορέσει στο 
μέλλον να μεταβάλλει τις εσφαλμένες αντιλήψεις των 10-12χρονων μαθητών του. Σίγουρα οι 
μαθηματικές εξισώσεις του είναι το λιγότερο άχρηστες στο να μεταδώσει τη γνώση του στους 
μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Εκεί θα πρέπει να μεταδώσει τα νοητικά οικοδομήματα 
που έχει η επιστήμη της φυσικής. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι να τα γνωρίζει. 
Βεβαίως είναι επιθυμητό ο φοιτητής να μάθει να εργάζεται σε βάθος με την χρήση 
μαθηματικών και διαγραμμάτων, το ερώτημα είναι αν αυτό γίνεται σε 2-3 εξαμηνιαία 
μαθήματα και για όλο το εύρος της φυσικής. Όταν ανάμεσα στους φοιτητές των ΠΤΔΕ, 
υπάρχουν άτομα που δηλώνουν σε ποσοστό 65% ότι δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγο 
ενδιαφέρον για τη φυσική, θα πρέπει να προβληματισθεί κανείς σοβαρά πριν μπει στο 
αμφιθέατρο για το τι θα διδάξει και τι θα απαιτήσει από τους αυριανούς δασκάλους, 
τουλάχιστον στο εισαγωγικό μάθημα της φυσικής.   

Πολλοί από τους φοιτητές δεν γνωρίζουν τι εννοούν οι διδάσκοντες όταν λένε ότι 
ασχολούνται μ’ ένα επιστημονικό πεδίο και τι περιμένουν απ’ αυτούς. Δυστυχώς το πιο 
συνηθισμένο μοντέλο μάθησης στις πανεπιστημιακές τάξεις είναι το εξής: 

• Η αντιγραφή όλων όσων παρουσιάζει ο διδάσκων στον πίνακα, ακόμα και όταν 
υπάρχουν στο βιβλίο. 

• Απομνημόνευση των σημειώσεων, μαζί  με τους τύπους που υπάρχουν στο τέλος του 
κάθε κεφαλαίου. 

• Η επίλυση αρκετών ασκήσεων ώστε να μάθει ο κάθε φοιτητής ποιοι τύποι είναι 
απαραίτητοι για την επίλυση του κάθε προβλήματος. 

• Η επιτυχία στις εξετάσεις λόγω της σωστής επιλογής τύπων που απαντούν στα 
θέματα των εξετάσεων. 

• Διαγραφή όλων των πληροφοριών από τον εγκέφαλο αμέσως μετά το επιτυχές 
πέρασμα των εξετάσεων, ώστε να υπάρχει χώρος για το επόμενο μάθημα. 
Στις παραδόσεις φυσικής πρέπει να κάνουμε τους φοιτητές να δημιουργούν 

συσχετισμούς, να αντιλαμβάνονται τα όρια και τις συνθήκες που δημιουργούνται, να 
φέρνουν την προσωπική τους εμπειρία για την επίλυση των προβλημάτων και να βλέπουν την 
σύνδεση ανάμεσα στην φυσική της αίθουσας ή του εργαστηρίου και αυτής του πραγματικού 
κόσμου. Πάνω απ’ όλα πρέπει να περιμένουμε από τους φοιτητές να έχουν αίσθηση του τι 
μαθαίνουν. Είναι σημαντικό να μεταφέρει ο φοιτητής την σκέψη για την επίλυση των 
προβλημάτων φυσικής και όχι απλά να χρησιμοποιεί, πολλές φορές τυχαία, εξισώσεις. Η 
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κάθε μαθηματική εξίσωση είναι η συμπυκνωμένη έκφραση μιας δομημένης σκέψης την 
οποία πολλές φορές ο μαθητής και ο φοιτητής δεν την γνωρίζει. Είναι γνωστό σε όλους ότι 
στην ερώτηση, το τι είναι βάρος, πολλοί μαθητές ακόμη και φοιτητές απαντούν «είναι το 
γινόμενο του m (μάζα) με το g (επιτάχυνση της βαρύτητας)». Αυτό που θα πρέπει να 
προσπαθήσει να μάθει ο διδάσκων της φυσικής στους φοιτητές του, ότι βάρος  δεν είναι το 
γινόμενο του m με το g, αλλά είναι η δύναμη με την οποία έλκει η γη ένα σώμα. Δεν μπορεί ο 
αυριανός δάσκαλος να πει στους μαθητές του στο Δημοτικό Σχολείο, ότι η ταχύτητα είναι το 
πηλίκο της απόστασης ως προς το χρόνο, διότι τότε οι μαθητές τους δεν θα το κατανοήσουν 
ποτέ. Ούτε είναι δυνατόν να μάθει ο εκπαιδευτικός, το τι είναι ταχύτητα, λίγο πριν μπει στη 
τάξη, μελετώντας το βιβλίο του δασκάλου. Θα πρέπει να ξέρει τι είναι ταχύτητα, ως έννοια 
και όχι μόνο ως μαθηματική σχέση. Θα πρέπει να ξέρει πρώτα να χειρισθεί νοητικά, διάφορα 
προβλήματα με την οποιαδήποτε  έννοια της φυσικής και μετά να μάθει να χειρισθεί πιο 
σύνθετα προβλήματα τα οποία απαιτούν μαθηματικές σχέσεις. Κατά συνέπεια αυτό θα πρέπει 
να μάθει πρώτιστα ο φοιτητής κατά την διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών, ώστε 
να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο έργο του ως εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο για 
το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής. 
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Διερεύνηση αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη – Η περίπτωση των δασκάλων 

του Ν. Αχαΐας 
 

Αλεξόπουλος Χαράλ., Δάσκαλος, Μεταπτ. Δίπλ., Υποψ. Διδάκτ. 
Μπαρής Θ., Δάσκαλος, Μεταπτ. Δίπλ., Υποψ. Διδάκτ. 

 
Περίληψη 
Η μεγάλη ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει επιφέρει 
σημαντικές κοινωνικές αλλαγές σε πολλούς τομείς. Η εκπαίδευση ως κοινωνική συνιστώσα οφείλει να 
παρακολουθήσει τις αλλαγές αυτές και να αξιοποιήσει τις ΤΠΕ με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της 
διδακτικής πράξης και τη βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος. Το Πρόγραμμα «Προετοιμασία 
του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ)/ Αρχική Επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών 
στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)» είχε στόχο  μέσα από το έργο της 
επιμόρφωσης να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και τεχνικής κατεύθυνσης, να επιμορφωθούν στη χρήση και 
στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υποθέτουμε λαμβάνοντας υπόψη: α) την 
επιμόρφωση του συνόλου σχεδόν των εκπαιδευτικών και β) τον εξοπλισμό των περισσότερων 
Δημοτικών Σχολείων με Η/Υ, θα αξιοποιούνταν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας που διεξαγάγαμε με δασκάλους, που είχαν παρακολουθήσει το πρόγραμμα 
επιμόρφωσης στο νομό Αχαΐας δε φαίνεται  να επαληθεύουν την υπόθεσή μας. Η γνώση μόνο των 
βασικών δεξιοτήτων στις ΤΠΕ δε φαίνεται να αρκεί για να παρακινήσει τον εκπαιδευτικό να τις 
ενσωματώσει στο διδακτικό του έργο. Ανασταλτικός παράγοντας στην παιδαγωγική αξιοποίηση των 
ΤΠΕ φαίνεται να είναι ο περιορισμένος διδακτικός χρόνος αλλά και η έλλειψη κατάλληλης 
επιμόρφωσης. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας διερευνάται κατά πόσο υπάρχει  αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της χρήσης προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού και 
της καλλιέργειας του τρίπτυχου γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις (όπως αναφέρεται στους στόχους του 
έργου) από τους δασκάλους  του Ν. Αχαΐας που έχουν επιμορφωθεί στα πλαίσια του έργου 
“Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση”. Επίσης, διερευνάται αν και κατά πόσο οι επιμορφωμένοι 
δάσκαλοι αξιοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν και ανταποκρίνονται στην 
καθημερινή διδακτική πράξη στις απαιτήσεις των νέων διδακτικών βιβλίων όσον αφορά τις ΤΠΕ 
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Εισαγωγή 
Η ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση της χρήσης των υπολογιστών αφενός και η καθημερινή 
εκπαιδευτική πρακτική αφετέρου φαίνεται να αποκρυσταλλώνουν τρεις τάσεις (πρότυπα) 
χρήσης των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία: 
 Ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο (τεχνοκρατική προσέγγιση). 
 Μέσα από όλα τα μαθήματα ως μέρος μιας ολιστικής, διαθεματικής προσέγγισης της 
μάθησης (ολοκληρωμένη προσέγγιση). Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στην ενσωμάτωση της 
διδασκαλίας του υπολογιστή και της χρήσης των νέων τεχνολογιών σε όλα τα μαθήματα του 
αναλυτικού προγράμματος. Εδώ οι υπολογιστές δεν συνιστούν ιδιαίτερο γνωστικό 
αντικείμενο. Οι υποστηρικτές αυτού του μοντέλου πιστεύουν ότι με το να διασπαρθεί η 
χρήση της πληροφορικής σε όλα τα μαθήματα υποβοηθείται η από κοινού δημιουργική 
συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 Ως συνδυασμός των δύο προηγούμενων τρόπων (πραγματολογική προσέγγιση) 

(Μακράκης κ.ά. 1996). 
Ο εκπαιδευτικός για να μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο του δεν πρέπει να αρκείται στα 
εφόδια των προπτυχιακών σπουδών του αλλά έχει ανάγκη από διαρκή ενημέρωση στις 
εξελίξεις τόσο της επιστήμης του όσο και του τομέα των επιστημών της αγωγής, 
ανανεώνοντας επαρκώς το γνωστικό του εξοπλισμό. Τα επιμορφωτικά προγράμματα που 
προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς, στο σύνολό τους, έχουν ως βασικό στόχο την 
ενημέρωσή τους στα νέα πορίσματα των επιστημών της αγωγής αλλά και την αξιοποίησή 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”, το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην υλοποίηση τον έργου: 
“Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 1.2 τον Άξονα 
“Παιδεία και Πολιτισμός” του ΕΠ “ΚτΠ” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 

Η πρώτη φάση της πράξης αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ενώ η δεύτερη 
στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν. Από την ημερομηνία 
έναρξης της πράξης (28/01/2002) μέχρι τον Ιούλιο 2005 έχουν επιμορφωθεί σε όλη την 
επικράτεια 83.320 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 
πιστοποιημένα Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), υπό τον συντονισμό και την 
επίβλεψη σε τοπικό επίπεδο των αντίστοιχων Επιτροπών Επιμόρφωσης (ΕΕ). Οι 
επιμορφούμενοι, με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, αποζημιώθηκαν για κάλυψη 
πραγματικών αναγκών, πού ανέκυψαν μετά τη λήξη τον προγράμματος, για τη χρήση 
υπολογιστή στη διδακτική πράξη.  

 
Διατύπωση του προβλήματος 
Από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας δε φαίνεται να έχει ερευνηθεί επαρκώς η 
αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, όπως αναφέρονται στους στόχους του έργου 
“Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση”, στην παροχή εκπαιδευτικού έργου. 
 
Ερευνητικά ερωτήματα 
Στην παρούσα εργασία προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις στα παρακάτω ερευνητικά 
ερωτήματα: 

 Χρησιμοποιούν οι επιμορφωμένοι δάσκαλοι τις ΤΠΕ στο μάθημά τους; Αν όχι για ποιους 
λόγους; 

 Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων βιβλίων όσον αφορά τις ΤΠΕ; 
 
Σπουδαιότητα της έρευνας 
Η  παρούσα  έρευνα και τα αποτελέσματά της, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με 
δεδομένη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λόγω της μεταβατικής κατάστασης την οποία 
διέρχεται η εκπαίδευση από την πλευρά της εισαγωγής των Η/Υ στα σχολεία και μετά  
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• την περάτωση της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση», στα πλαίσια του 
Γ΄ΚΠΣ και  
• την εισαγωγή των νέων σχολικών εγχειριδίων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 
Περιγραφή του δείγματος 
Δόθηκαν 175 ανώνυμα ερωτηματολόγια από τα οποία μας επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 
157. Υποκείμενα της έρευνας αποτελούν οι 157 δάσκαλοι που συμπλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο και υπηρετούν σε Δημοτικά Σχολεία του Νομού Αχαΐας το Σχολικό έτος 
2006-07. Οι δάσκαλοι αυτοί έχουν όλοι επιμορφωθεί στα πλαίσια της «Κοινωνίας της 
Πληροφορίας» και στα σχολεία που υπηρετούν υπάρχουν Η/Υ. Επίσης ένα 83,9% των 
εκπαιδευτικών του δείγματος έχει πιστοποιηθεί. Η έρευνα διεξήχθη Φεβρουάριο και Μάρτιο 
του 2007. Έγινε τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία.  

Πίνακας 1: Συχνότητες και ποσοστά ως προς το φύλο των 
εκπαιδευτικών 
Φύλο Συχνότητα Ποσοστό 
Άντρες 61 38,9 
Γυναίκες 96 61,1 
Σύνολο 157 100,0 
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Το 61,1% του συνόλου των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνα είναι γυναίκες και 
το 38,9% άντρες κάτι που φαίνεται να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών που 
υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Πίνακας 2: Συχνότητες και ποσοστά ως προς τα έτη υπηρεσίας 
των εκπαιδευτικών. 
Χρόνος υπηρεσίας Συχνότητα Ποσοστό 
<5 20 12,7 
6-10 36 22,9 
11-15 38 24,2 
16-20 32 20,4 
21-25 19 12,1 
26-30 8 5,1 
>31 4 2,6 
Σύνολο 157 100,00 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

13%

23%

24%
20%

12%

5%

3%
<5
6 με 10
11 με 15
16-20
21-25
26-30
>31  

Στον πίνακα 2 φαίνεται ο χρόνος υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο.  
 
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 
Τα δεδομένα   αναλύθηκαν στατιστικά με το στατιστικό πακέτο SPSS 12. Η στατιστική 
ανάλυση έγινε με επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05.  
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Πίνακας 3: Συχνότητες και ποσοστά ως προς τον χαρακτηρισμό της γνώσης σχετικά με 
τις ΤΠΕ. 
  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 
1   Ανύπαρκτες 4 2,5 2,6 
2 39 24,8 25,4 
3 64 40,8 41,5 
4 35 22,3 22,7 
5   Άριστες 12 7,7 7,8 
Σύνολο 154 98,1 100,00 
Missing 3 1,9  
Σύνολο 157 100,00  

ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΠΕ

0 10 20 30 40 50

1   Ανύπαρκτες

3

5   Άριστες
Σειρά3
Σειρά2
Σειρά1

 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό δασκάλων, 41,5%, απαντά ότι οι γνώσεις τους στις ΤΠΕ είναι 
μέτριες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι περίπου ένας 1 στους 4 δασκάλους του δείγματός 
μας, ποσοστό 28%, δηλώνουν ότι οι γνώσεις στις ΤΠΕ είναι σχεδόν ανύπαρκτες αν κι έχουν 
παρακολουθήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης. 
Πίνακας 4: Συχνότητες και ποσοστά ως προς την ύπαρξη υπολογιστή στο σπίτι 
 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 
ΟΧΙ 19 12,1 12,3 
ΝΑΙ 136 86,6 87,7 
Σύνολο 155 98,7 100,00 
Missing 2 1,3  
Σύνολο 157 100,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στον πίνακα 4 φαίνεται ότι σχεδόν 9 στους 10 δασκάλους του δείγματος, ποσοστό 87,7% 
διαθέτουν Η/Υ στο σπίτι τους.  

Πίνακας 5: Συχνότητες και ποσοστά ως προς τη χρήση 
ΤΠΕ στο σχολείο 
  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 
ΟΧΙ 37 23,6 23,9 
ΝΑΙ 118 75,1 76,1 
Σύνολο 155 98,7 100,00 
Missing 2 1,3  
Σύνολο 157 100,00  

ΥΠΑΡΞΗ Η/Υ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

12%

88%

ΟΧΙ

ΝΑΙ
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ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΧΙ
24%

ΝΑΙ
75%

Σύνολο
0%

Missing
1%

ΟΧΙ
ΝΑΙ
Σύνολο
Missing

 
Το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών (76,1%) χρησιμοποιεί ή έχει χρησιμοποιήσει στο 
παρελθόν, στο σχολείο ή στην τάξη του, ΤΠΕ, ενώ ένα σημαντικό μέρος από αυτούς (23,9%), 
σχεδόν 1 στους 4, δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ ΤΠΕ στο σχολείο.  

Πίνακας 6: Συχνότητες και ποσοστά ως προς το σκοπό χρήσης 
ΤΠΕ στο σχολείο 
   Συχνότητα Έγκυρο Ποσοστό 
Προετοιμασία μαθήματος 97 65,7 
Διαδίκτυο-αναζήτηση 
πληροφοριών 

47 34,3 

Εποπτικό μέσο 109 79,5 
Επικοινωνία (ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο) 

102 74,4 

Πολυμέσα 19 13,7 
Διδ/λία με χρήση Η/Υ από 
μαθητές  

23 16,8 

Missing 20  
Οι δάσκαλοι, όταν χρησιμοποιούν ΤΠΕ στο σχολείο, φαίνεται ότι τις περισσότερες φορές τις 
χρησιμοποιούν είτε ως εποπτικό μέσο 79,5% είτε ως επικοινωνιακό μέσο (ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο) 74,4%  είτε για την προετοιμασία των μαθημάτων 65,7%. Αντιθέτως μόνο ένα 
μικρό ποσοστό δασκάλων 16,8% φαίνεται να χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ στη διδασκαλία των 
μαθημάτων. 
Πίνακας 7: Συχνότητες και ποσοστά ως προς τόπο χρήσης TΠΕ (στο σπίτι ή το σχολείο) 
  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 
ΣΠΙΤΙ 101 64,3 73,7 
ΣΧΟΛΕΙΟ 36 22,9 26,3 
Σύνολο 137 87,2 100,00 
Missing 20 12,8  
Σύνολο 157 100,00  

ΤΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

64%

23%

0%

13%
ΣΠΙΤΙ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Σύνολο
Missing

 
Το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών (73,7%) του δείγματος της έρευνάς μας 
χρησιμοποιούν ΤΠΕ στο σπίτι. Με βάση και τις απαντήσεις που δόθηκαν σε προηγούμενες 
ερωτήσεις φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι στο σπίτι έχουν περισσότερο χρόνο στη 
διάθεσή τους προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τον Η/Υ. 

Πίνακας 8: Συχνότητες και ποσοστά σχετικά με το αν  χρήση των 
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ΤΠΕ μπορεί να βοηθήσει τη διδασκαλία των μαθημάτων στο 
Δημοτικό Σχολείο 
 Συχνότητα Ποσοστό 
ΟΧΙ 19 12,1 
ΝΑΙ 138 87,9 
Σύνολο 157 100,00 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔ/ΛΙΑ

ΟΧΙ
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ΝΑΙ
88%

Σύνολο
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ΟΧΙ
ΝΑΙ
Σύνολο

 
Οι δάσκαλοι του δείγματος της έρευνάς μας σε ποσοστό 87,9% εκτιμούν ότι η χρήση των 
ΤΠΕ μπορεί να βοηθήσει τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο. 

Πίνακας 9: Συχνότητες και ποσοστά που δείχνουν  τη  
χρήση  ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθημάτων 
 Συχνότητα Ποσοστό 
1 Ποτέ 57 36,3 
2 58 37,0 
3 28 17,8 
4 12 7,6 
5  Πάντοτε 2 1,3 
Σύνολο 157 100,00 

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔ/ΛΙΑ 

36%

37%

18%

8%

1%

1 Ποτέ
2
3
4
5  Πάντοτε

 
Είναι ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό των δασκάλων του δείγματος της έρευνας 73,3% που 
δηλώνουν ότι δε χρησιμοποιούν σχεδόν ποτέ ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Μόνο ποσοστό 9% 
δηλώνει ότι χρησιμοποιεί συχνά ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

Πίνακας 10: Συχνότητες και ποσοστά για το σημαντικότερο λόγο 
μη χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία 
  Συχνότητα Έγκυρο Ποσοστό 
Χώρος – Εξοπλισμός 60 43,8 
Αναλυτικό πρόγραμμα – 
Χρόνος 

34 24,8 

Εκπαιδευτικό λογισμικό 16 11,7 
Δε νιώθω έτοιμος 27 19,7 
Missing 20  
Σύνολο 157 100,00 
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ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔ/ΛΙΑ

43%

25%

12%

20%
Χώρος – Εξοπλισμός

Αναλυτικό πρόγραμμα –
Χρόνος
Εκπαιδευτικό λογισμικό

Δε νιώθω έτοιμος

 
Από το σύνολο των εκπαιδευτικών που δεν χρησιμοποιούν ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, το 
μεγαλύτερο ποσοστό (43,8%) δεν τον χρησιμοποιούν είτε γιατί στο σχολείο τους δεν υπάρχει 
ο κατάλληλος εξοπλισμός είτε γιατί δεν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος. Ένας στους 5 
δασκάλους, ποσοστό 19,7%, δηλώνει ότι ακόμα δε νιώθουν έτοιμοι για τη χρήση των ΤΠΕ 
στη διδασκαλία του.  

Πίνακας 11 : Συχνότητες και ποσοστά ως προς την αλλαγή του ρόλου 
του δασκάλου 
  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 
ΟΧΙ 40 25,5 25,8 
ΝΑΙ 115 73,2 74,2 
Σύνολο 155 98,7 100,00 
Missing 2 1,3  
Σύνολο 157 100,0  

ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΛΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΟΧΙ
25%

ΝΑΙ
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Ένα μεγάλο ποσοστό 74,2% των δασκάλων του δείγματος της έρευνας υποστηρίζει ότι ο 
ρόλος τους αναδιαμορφώνεται με την παρουσία των ΤΠΕ στο σχολείο και στη σχολική τάξη. 
Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό ποσοστό 25,8% που πιστεύει ότι ο ρόλος τους δεν αλλάζει 
από την παρουσία των ΤΠΕ.  
 

Πίνακας 12: Συχνότητες και ποσοστά ως προς την επίσκεψη 
ιστοσελίδων που υπάρχουν ως παραπομπές στα νέα διδακτικά 
εγχειρίδια 
 Συχνότητα Ποσοστό 
Ποτέ 37 23,6 
Μια φορά 35 22,3 
2 με 5 φορές 40 25,4 
6 με 10 φορές 26 16,6 
Περισσότερες από 10 19 12,1 
Σύνολο 157 100,00 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
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Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σχεδόν 1 στους δύο δασκάλους του δείγματος, ποσοστό 
45,9%, δεν έχουν επισκεφτεί ή μόνο μια φορά έχουν επισκεφτεί ιστοσελίδες που τους 
προτείνονται στα νέα σχολικά εγχειρίδια.  
 
Συμπεράσματα 
• Παρά το γεγονός πως το σύνολο των εκπαιδευτικών του δείγματος  έχει ολοκληρώσει το 
στάδιο της επιμόρφωσης του προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” και επίσης ένα 
σημαντικό του ποσοστό (83,9%) έχει πιστοποιηθεί, ένα επίσης σημαντικό ποσοστό (69,5%) 
δηλώνει πως η γνώση του για τις ΤΠΕ είναι ανύπαρκτη, ελάχιστη ή μέτρια. Το εύρημα αυτό 
πρέπει να μας προβληματίσει προς διάφορες κατευθύνσεις. 
• Επειδή ένα μεγάλο μέρος του δείγματος (87,3%) διαθέτει στο σπίτι του Η/Υ δεν φαίνεται 
να ευσταθεί η άποψη πως η έλλειψη γνώσεων για τις ΤΠΕ και η μη αξιοποίησή των ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να οφείλεται στη μη διαθεσιμότητα Η/Υ για χρήση και 
εξάσκηση. 
• Παρόλο που ένα μεγάλο ποσοστό (87,9%) των δασκάλων του δείγματος  συμφωνούν στη 
θετική επίδραση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου, είναι 
ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό (73,3%) που δηλώνουν ότι δε χρησιμοποιούν σχεδόν ποτέ ΤΠΕ 
στη διδασκαλία τους. Μόνο ποσοστό 9% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί συχνά ΤΠΕ στη 
διδασκαλία. 
• Ο σημαντικότερος λόγος που οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ είναι η 
έλλειψη ή η ακαταλληλότητα εξοπλισμού και χώρων ενώ ένα αξιοσημείωτο ποσοστό 
(24,8%) αναφέρει τους περιορισμούς του Αναλυτικού Προγράμματος και του διαθέσιμου 
χρόνου. Ένας στους 5 δασκάλους, (ποσοστό 19,7%), δηλώνει ότι ακόμα δε νιώθουν έτοιμοι 
για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του.  
• Οι κυριότεροι τρόποι χρήσης των ΤΠΕ στην τάξη ή στο σχολείο από όσους 
εκπαιδευτικούς τις χρησιμοποιούν φαίνεται πως είναι: ως εποπτικό μέσο (79,5%), για 
προετοιμασία μαθήματος (65,7%), για επικοινωνία (74,4%), για συλλογή πληροφοριών από 
το Internet (34,3%) ενώ για διδασκαλία μαθήματος με συμμετοχή των μαθητών μόλις το 
16,8%. 
•  Το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών (73,7%) κάνουν κυρίως χρήση ΤΠΕ στο σπίτι. 
Με βάση και τις απαντήσεις που δόθηκαν σε προηγούμενες ερωτήσεις φαίνεται να οφείλεται 
στο γεγονός ότι στο σπίτι έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους προκειμένου να 
χρησιμοποιήσουν ΤΠΕ. 
• Σε ποσοστό 74,2% οι εκπαιδευτικοί του δείγματος που απάντησαν σε σχετική ερώτηση 
φαίνεται πως θεωρούν ότι η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία απαιτεί αλλαγή στο ρόλο του 
δασκάλου και αναπροσαρμογή στις νέες συνθήκες εργασίας. 
• Δε βρέθηκε να υπάρχει σχέση φύλου με καμιά μεταβλητή, εκτός αυτής που αφορά τη 
χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο [Chi-Square 14,377- Asymp.Sig  (2-sided) 0,002].Δεν βρέθηκε 
σχέση των ετών υπηρεσίας με καμιά μεταβλητή. 
• Σχεδόν 1 στους δύο δασκάλους του δείγματος, ποσοστό 45,9%, δεν έχουν επισκεφτεί ή 
μόνο μια φορά έχουν επισκεφτεί ιστοσελίδες που τους προτείνονται στα νέα σχολικά 
εγχειρίδια. Θεωρούμε ότι οι λόγοι αυτής της συμπεριφοράς θα πρέπει να αναζητηθούν είτε 
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στην ελλιπή επιμόρφωση των δασκάλων στα νέα βιβλία είτε όπως προκύπτει και από την 
έρευνά μας στη μη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ή σε συνδυασμό των δύο. Το θέμα 
πιστεύουμε ότι αξίζει περαιτέρω διερεύνησης .  
• Οι στόχοι του Προγράμματος Επιμόρφωσης , όπως είχαν τεθεί ήταν αρκετά φιλόδοξοι. 
Το Έργο έλεγε ότι θα εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στις βασικές δεξιότητες στις Νέες 
Τεχνολογίες σε 48 ώρες , ξεκινώντας από «αυτό είναι ποντίκι και αυτό είναι 
πληκτρολόγιο»και φτάνοντας στο λογισμικό και πώς να το χρησιμοποιούμε. 

Εξαρχής ήταν  τουλάχιστο δύσκολη αν όχι αδύνατη η επίτευξη του μέρους του 
σκοπού της επιμόρφωσης που αφορά στην αναβάθμιση των διδακτικών μεθόδων των 
εκπαιδευτικών και τον εμπλουτισμό των παιδαγωγικών στρατηγικών τους καθώς και του 
μέρους που αφορά στην ενεργό συμμετοχή τους  σε νέες κοινότητες μάθησης και περαιτέρω 
της βελτίωσης της απόδοσης τους στον εργασιακό  τομέα (ΥΠΕΠΘ, 2002).  

        Η παρουσία του υπολογιστή, όπως δείχνουν σχετικές έρευνες (Veen 1993) αλλά 
όπως φαίνεται και από τις απόψεις του δασκάλων του δείγματός μας, μεταβάλλει τις 
συνθήκες διδασκαλίας στην τάξη και τους ρόλους του δασκάλου και του μαθητή  στην 
παιδαγωγική σχέση. Σύμφωνα με τους Scott και Robinson (1996), για να πετύχει μια 
καινοτομία πρέπει να πραγματοποιηθεί αλλαγή όχι μόνο στα υλικά, αλλά και στις διδακτικές 
προσεγγίσεις και αντιλήψεις. Δεν μπορεί να υποστηριχτεί με πειστικότητα λοιπόν ότι μετά 
από μια επιμόρφωση 48 ωρών, θα μπορεί ο εκπαιδευτικός να εφαρμόσει  μοντέλα 
εκπαίδευσης  που απαιτούν ενεργητική, διερευνητική και συνεργατική μάθηση. Ούτε ότι θα 
μπορέσει να μεταβάλλει τις  πεποιθήσεις του, τις συνήθειές του, τις στρατηγικές του, τις 
διδακτικές πρακτικές του και θα  εναρμονιστεί με   το νέο ρόλο του  στην τάξη. 

        Φαίνεται λοιπόν και από την έρευνά μας  ότι το έργο κάλυψε τις ανάγκες εκείνης της 
κατηγορίας των εκπαιδευτικών που δεν είχαν καμιά σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ. Από την 
άλλη δε φαίνεται να κάλυψε επαρκώς την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί τις 
ΤΠΕ στο μάθημά τους.. 
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Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
 

Καλογιαννάκης Μιχ., Ερευνητής, Παν. Paris 5 - Rene Descartes 
Παπαδάκης Στ., Εκπαιδευτικός 

 
Περίληψη 
Στις μέρες μας, είναι πλέον αποδεκτό ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να 
αξιοποιηθεί ως θεσμός υποστήριξης και προώθησης εκπαιδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Η επιμόρφωση προϋποθέτει ένα πλέγμα σκόπιμων δραστηριοτήτων με 
μορφωτικό και επαγγελματικό χαρακτήρα, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται τόσο η προσωπική και 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών όσο και η ανάπτυξη του ίδιου του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Μπορούμε μάλιστα να ισχυριστούμε ότι η επιμόρφωση δεν είναι απλώς η 
παρακολούθηση κάποιων επιμορφωτικών προγραμμάτων αλλά αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της 
εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών. Η βασική εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο άρτια και αν είναι, αδυνατεί να καλύψει όλο το 
φάσμα των γνώσεων, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται ώστε οι 
εκπαιδευτικοί αυτοί να ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο τους στη διάρκεια της μακρόχρονης 
επαγγελματικής τους πορείας. Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης του προγράμματος «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική διαδικασία». Η μελέτη μας αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που παρακολούθησαν τη Δ΄ φάση υλοποίησης του προγράμματος στο νομό Ηρακλείου 
στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μαΐου - Ιουλίου 2006. Συχνά, η εισαγωγή των ΤΠΕ προσκρούει στην 
πεποίθηση των εκπαιδευτικών ότι αυτή, όπως και κάθε αλλαγή, αποτελεί απειλή του επαγγελματικού 
τους status. Αρκετές φορές, τέτοιες αλλαγές αντιμετωπίζονται αρνητικά από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς και τη γενικότερη κουλτούρα του σχολείου. Η δημιουργία ικανοτήτων αλλά και 
θετικών στάσεων απέναντι στις ΤΠΕ γενικότερα για όλους τους εκπαιδευτικούς απαιτεί την ύπαρξη 
ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξή τους. Η παρούσα έρευνα είναι βασισμένη σε ειδικά 
δομημένο ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο σ’ όλους τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ στο νομό Ηρακλείου. Από 
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τα σημαντικότερα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας, αξιοσημείωτη κρίνεται η θετικότατη στάση των 
εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ αλλά και η ετοιμότητά τους για διδακτική αξιοποίηση και χρήση 
των ΤΠΕ στην καθημερινή σχολική πρακτική. Επίσης, σημαντική ήταν η επιθυμία τους για μελλοντική 
επιμόρφωση γύρω από την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ αλλά και ο υψηλός δείκτης 
αυτεπάρκειάς τους στα προγράμματα που παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
επιμόρφωσης.  
 
Εισαγωγικά στοιχεία 
Στις μέρες μας, η κοινωνία αλλάζει µε ολοένα επιταχυνόμενο ρυθμό και οι κοινωνικές 
αλλαγές παράγουν και αλλαγές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που οι άνθρωποι θα 
ήθελαν να ζουν και να εργάζονται. Ενώ οι αλλαγές στην κοινωνία είναι όλο και πιο γρήγορες, 
οι αλλαγές στην παιδεία καθυστερούν, δημιουργώντας ένα χάσμα μεταξύ του σχολείου και 
του εξωτερικού κόσμου. Πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός και γενικότερα η εκπαίδευση να 
συμβάλλουν στο να καλυφθεί η απόσταση ανάμεσα στη σημερινή πραγματικότητα και στις 
νέες ανάγκες; Με αποτελεσματική στήριξη των εκπαιδευτικών η οποία διαμορφώνεται 
κυρίως µε αφετηρία την ανίχνευση, την καταγραφή και εντέλει την ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών τους αναγκών ως ενήλικοι εκπαιδευόμενοι 
(∆ηµητρόπουλος 1999).  

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση 
αποτελούν σήμερα μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα και μ’ αυτό δεν εννοούμε τη χρήση 
ενός νέου εργαλείου από τον εκπαιδευτικό, αλλά την ανάπτυξη μιας νέας διάστασης της 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική 
πρακτική είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία που απαιτεί χρόνο και συνεχή προσπάθεια 
στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ο ίδιος ο εκπαιδευτικός (Kalogiannakis 2004). Όμως, οι νέες 
δυνατότητες που ανοίγονται με τις ΤΠΕ επηρέασαν παλιούς και διαμόρφωσαν νέους τρόπους 
επικοινωνίας και ενημέρωσης στην εκπαιδευτική κοινότητα.  
Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι ο προσδιορισμός των στάσεων και αντιλήψεων 
των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις ΤΠΕ. Βασιζόμενοι σε 
ημικατευθυνόμενες συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
κατάλληλα δομημένο ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο σ’ όλους τους εκπαιδευτικούς που 
παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ στο νομό Ηρακλείου διερευνάται η 
σχέση τους με τις ΤΠΕ και η χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία στο Δημοτικό 
σχολείο. Στην έρευνα αυτή παρουσιάζονται επίσης τα πρώτα συνοπτικά αποτελέσματα και 
σχολιάζονται οι προοπτικές για την ευρύτερη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.  
 
Θεωρητικό πλαίσιο 
Η επιµόρφωση είναι µια µορφή εκπαίδευσης µετά την αρχική, που απευθύνεται σε 
ενηλίκους, µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Είναι µια μορφή εκπαίδευσης ώριμης 
ηλικίας και είναι εκπαίδευση, επειδή αποτελεί σχεδιασµένη και συγκροτηµένη µάθηση µε 
σαφή στόχο και αποβλέπει σε συγκεκριµένο αποτέλεσµα (Rogers 1999). Μ’ άλλα λόγια, 
επιμόρφωση είναι η παροχή σχεδιασµένων µαθησιακών δραστηριοτήτων σε άτοµα που είναι 
ώριµα µε κριτήριο την υπευθυνότητά τους, την κοινωνική τους εµπειρία, και τον 
ισορροπηµένο τρόπο ύπαρξής τους, και όχι την ηµεροµηνία γέννησής τους (Κόκκος 1999). 
Γενικότερα, η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων που απευθύνονται σε ενηλίκους 
επιτυγχάνεται µε την προώθηση της ενεργητικής τους συµµετοχής, µε την αξιοποίηση των 
εµπειριών και των γνώσεων που διαθέτουν και µε την αναγνώριση του ιδιαίτερου τρόπου µε 
τον οποίο καθένας µαθαίνει. 

Στο πλαίσιο ευρύτερων εκπαιδευτικών αλλαγών ο θεσµός της επιµόρφωσης 
ενεργοποιείται σε κάθε εποχή και σε κάθε κοινωνία ανάλογα µε τις ιδιαίτερες αντικειµενικές 
συνθήκες και όρους που επικρατούν. Η διαµόρφωση δηλαδή µιας επιµορφωτικής πολιτικής 
επηρεάζει και επηρεάζεται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και κοινωνικοπολιτικών 
παραµέτρων που υπεισέρχονται στον προσδιορισµό µιας εκπαιδευτικής πολιτικής. Μ’ αυτή 
την έννοια η επιµόρφωση δεν είναι απλά θέµα οργανωτικό, διοικητικό ή συντονιστικό, αλλά 
κυρίως πρόβληµα που παρουσιάζει πολλές πολιτικές και ιδεολογικές προεκτάσεις που είναι 
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µεθοδολογικά απαραίτητο να συνεξετάζονται κατά τη µελέτη οποιασδήποτε επιµορφωτικής 
πολιτικής (Μαυρογιώργος 1983). 

Η επιµόρφωση αναφέρεται στην ανάπτυξη των ακαδηµαϊκών ή πρακτικών και 
προσωπικών ή επαγγελµατικών γνώσεων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων του εκπαιδευτικού, 
προϋποθέτει την ύπαρξη βασικής εκπαίδευσης µε την οποία συνδέεται στενά και αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της επαγγελµατικής ανάπτυξής του (Μαυρογιώργος 1999). Μ’ αυτή 
την έννοια, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών εντάσσεται στη στρατηγική της 
συµπληρωµατικής κατάρτισης, καλύπτοντας έτσι αδυναµίες του τυπικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος (Βεργίδης & Καραλής 1999). 

Το είδος και η ποιότητα της επιμόρφωσης, οι ευκαιρίες ανάπτυξης που παρέχονται 
στους εκπαιδευτικούς κυρίως στην αρχή της καριέρας τους καθώς και σ’ όλη τη διάρκειά της, 
αλλά και το πολιτιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εργάζονται, θα επηρεάσουν την προαγωγή 
των προσωπικών τους αξιών σχετικά µε την δια βίου µάθηση και την ικανότητά τους να 
βοηθήσουν τους µαθητές να µάθουν το πώς να µαθαίνουν (Day 2003). Όταν οι εκπαιδευτικοί 
δεν αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και την αναγκαία παιδαγωγική και διδακτική 
ικανότητα κατά τις βασικές τους σπουδές, ξεκινούν στο εκπαιδευτικό τους έργο χωρίς την 
απαραίτητη επάρκεια σε γνώσεις και ικανότητες, µε ελλείψεις που πολύ δύσκολα µπορούν να 
αναπληρώσουν αργότερα. Η ελλιπής βασική εκπαίδευση γίνεται αιτία ώστε η επιµόρφωση να 
λειτουργεί έξω από τους σκοπούς της γιατί αναγκαστικά τα προγράµµατά της 
προσαρµόζονται για να καλύπτουν τα κενά που αφήνει στο διδακτικό προσωπικό η βασική 
εκπαίδευση. 

Ειδικότερα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το μαθησιακό περιβάλλον θα πρέπει να 
υποστηρίζει πολλαπλές όψεις της πραγματικότητας, δόμηση της γνώσης και περιεχόμενο 
πλούσιο σε εμπειρικές δραστηριότητες (Doerr 1997), στοιχεία τα οποία σε αρκετές 
περιπτώσεις υποβοηθούνται από τις ΤΠΕ. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις οι στάσεις των 
εκπαιδευτικών και οι δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ παραμένουν ακόμη εμπόδιο στην αποδοχή 
και ένταξή τους στην καθημερινή διδακτική πρακτική (Pelgrum 2001).  

Οι Κυρίδης κ.ά. (2003) βασιζόμενοι σ’ ένα σημαντικό δείγμα εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απ’ όλη τη χώρα κατέγραψαν τις στάσεις τους για την 
ενδεχόμενη εισαγωγή των ΤΠΕ στο Δημοτικό σχολείο. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι οι στάσεις 
των εκπαιδευτικών δεν είναι αρνητικές, παρά το γεγονός ότι τους λείπουν οι κατάλληλες 
γνώσεις, οι οποίες θα τους επέτρεπαν να αντιληφθούν ευκολότερα τη σημασία και τη 
χρησιμότητα της πληροφοριακής και επικοινωνιακής τεχνολογίας ως προσωπικού εργαλείου 
αλλά και ως εργαλείου αξιοποιήσιμου στη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, 
οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτίμησαν ότι οι ΤΠΕ δεν θα υποβαθμίσουν 
ή θα περιορίσουν κατά οποιονδήποτε τρόπο το ρόλο τους στο σχολείο και είναι «ιδεολογικά» 
προετοιμασμένοι να υποδεχθούν την πληροφοριακή και επικοινωνιακή τεχνολογία στο 
σχολείο και να την αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο και σύνεση, αρκεί να 
προετοιμαστούν κατάλληλα (Κυρίδης κ.ά. 2003).  

Κοινή συνιστώσα των περισσοτέρων ερευνών για τις στάσεις των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί η παραδοχή, ότι η επιτυχής 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, προϋποθέτει τη διερεύνηση και 
αναδιαμόρφωση των γενικότερων στάσεων, πεποιθήσεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών 
σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία και το ρόλο τους σ’ αυτήν (Αναστασιάδης κ.ά. 2006, 
Τζιμογιάννης & Κόμης 2006, Χριστόδουλος κ.ά. 2005). 
 
Μεθοδολογικά στοιχεία - Διαδικασία 
Το αρχικό μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας αποτέλεσαν 4 ημικατευθυνόμενες 
συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η συνέντευξη αποτελεί ένα 
δυνητικό μέσο μετάδοσης πληροφοριών, μια συναλλαγή με τις αναπόφευκτες προκαταλήψεις 
που πρέπει να ελεγχθούν, ουσιαστικά μια συνάντηση που μοιράζεται πολλά από τα κοινά 
χαρακτηριστικά της καθημερινής ζωής (Blanchet  1997). Με βάση τη θεματική ανάλυση 
αυτών των συνεντεύξεων καταλήξαμε στους βασικούς άξονες και στις ερωτήσεις ενός 
ανώνυμου ερωτηματολογίου απευθυνόμενο στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 
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εκπαίδευσης που παρακολούθησαν τα σεμινάρια επιμόρφωσης στις ΤΠΕ στο νομό 
Ηρακλείου.  

Το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο αποτέλεσε ένα ειδικά δομημένο ερωτηματολόγιο 
το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις με βάση την πεντάβαθμη κλίμακα Likert. Το 
ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε μέσω της Επιτροπής Επιμόρφωσης του νομού Ηρακλείου, στα 
27 ιδιωτικά και δημόσια Κ.Σ.Ε. (Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης) τα οποία είχαν αναλάβει να 
διεκπεραιώσουν το έργο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών την τελευταία μέρα των 
επιμορφωτικών συναντήσεων ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν σχηματίσει μια 
ολοκληρωμένη εικόνα του προγράμματος αλλά και για να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη 
δυνατή συμμετοχή τους. 

 
Η δομή του ερωτηματολογίου της έρευνας 
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας δημιουργήθηκε με βάση 2 θεματικούς άξονες. Ο 1ος 
αφορούσε τη διερεύνηση δημογραφικών και άλλων ατομικών στοιχείων των εκπαιδευτικών 
που συμμετείχαν στην επιμόρφωση και περιλάμβανε 11 ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου 
γύρω από το φύλο, την ηλικία, την ειδικότητα, το μορφωτικό επίπεδο καθώς και την ύπαρξη  
υλικοτεχνικής υποδομής σχετική με τις ΤΠΕ. Ο 2ος άξονας μελετούσε τις στάσεις 
(αυτεπάρκεια) των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ και το ρόλο τους στην εκπαίδευση 
καθώς και τη διδακτική αξιοποίησή τους. Ο άξονας αυτός περιλάμβανε 7 ερωτήσεις κλειστού 
τύπου που διερευνούσαν κυρίως την ετοιμότητα και την πρόθεσή των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για μελλοντική ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
καθώς και την στάση τους στο ενδεχόμενο οι μαθητές να γνωρίζουν περισσότερα πράγματα 
από αυτούς στην χρήση των ΤΠΕ ακόμα και μετά το πέρας της επιμορφωτικής διαδικασίας. 
 
Ταυτότητα της έρευνας - Δείγμα  
Για την πραγματοποίηση της έρευνας δόθηκαν συνολικά 165 ερωτηματολόγια, τα οποία 
αντιστοιχούσαν στο 100% του δείγματος το οποίο αποτελούσαν μόνιμοι εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2005-2006 υπηρετούσαν σε 
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του νομού Ηρακλείου. Τελικά, συλλέξαμε 153 ερωτηματολόγια, 
τα οποία αντιστοιχούσαν στο 92,7% των εκπαιδευτικών. Το συνολικό δείγμα της έρευνας 
αποτέλεσαν 44 άνδρες (28,8%) και 109 γυναίκες (71,2%) και χωρίστηκε σε τρία ηλικιακά 
επίπεδα, όπου οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 25-35 ετών καταλάμβαναν ποσοστό 32,0%, οι 
εκπαιδευτικοί ηλικίας 36-45 ετών ποσοστό 50,3% και οι εκπαιδευτικοί ηλικίας από 46 ετών 
και άνω καταλάμβαναν ποσοστό 17,6% του συνολικού δείγματος (μέσος όρος = 38,7 έτη, 
τυπική απόκλιση = 8,0 έτη). 
 
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας  
Για την ανάλυση των ποσοτικών αποτελεσμάτων της έρευνας χρησιμοποιήσαμε το 
στατιστικό πακέτο SPSS-13.0. Ξεκινώντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με βάση τη 
στατιστική επεξεργασία του δείγματος και αναφορικά με τον 1ο θεματικό άξονα με τα 
ατομικά στοιχεία των εκπαιδευτικών του δείγματος παρουσιάζουμε τα στοιχεία του πίνακα 1 
που ακολουθεί. 
 

Ειδικότητα 
Σχετική 
Συχνότητα 
(%) 

Μορφωτικό 
επίπεδο 

Σχετική 
Συχνότητα 
(%) 

Διδακτική 
εμπειρία 

Σχετική 
Συχνότητα 
(%) 

Νηπιαγωγοί 22,2 Απόφοιτος 
ΑΕΙ 100,0 0 έως 5 έτη 30,7 

Δάσκαλοι 65,4 Κάτοχος 
μεταπτυχιακού 6,5 6 έως 10 

έτη 20,9 

Ξένων γλωσσών 3,9 Κάτοχος 
διδακτορικού - 11 έτη και 

άνω 48,4 

Φυσικής αγωγής 8,5     
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Πίνακας 1: Κατανομή συχνότητας του δείγματος με βάση την ειδικότητα, το μορφωτικό 
επίπεδο και τη διδακτική εμπειρία 
 
Επιπρόσθετα, αναφορικά με τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγματος η μικρότερη 
τιμή ήταν το 1 έτος, η μεγαλύτερη ήταν τα 34 έτη (μέσος όρος = 12,2 έτη και τυπική 
απόκλιση = 8,5 έτη). Αναφορικά με τον τόπο εργασίας των εκπαιδευτικών του δείγματος και 
το τύπο της σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν παρουσιάζουμε τα στοιχεία του πίνακα 2 
που ακολουθεί. 
 

Τόπος 
Εργασίας 

Σχετική 
Συχνότητα 
(%) 

Τύπος σχολικής 
μονάδας 

Σχετική 
Συχνότητα (%) 

Χωριό (μέχρι 
3000 κάτοικοι) 24,2 Νηπιαγωγείο 22,9 

Κωμόπολη 
(3000-10000 
κάτοικοι) 

13,7 Δημοτικό 77,1 

Πόλη 
(Ηράκλειο) 62,1   

Πίνακας 2: Κατανομή συχνότητας του δείγματος με βάση τον τόπο εργασίας και  
τον τύπο της σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν 
 
Επίσης, το 67,3% των ερωτώμενων δήλωσαν ότι είχαν υπολογιστή στο σπίτι για ένα χρονικό 
διάστημα το οποίο κυμαινόταν από 1 μήνα μέχρι και 15 χρόνια (μέσος όρος = 4,2 έτη, τυπική 
απόκλιση = 3,3 έτη) και σύνδεση στο διαδίκτυο (45,8%). Αναφορικά με τη συχνότητα 
χρήσης του υπολογιστή ένα σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών του δείγματος τους 
χρησιμοποιούσε στο σπίτι σπάνια 13,1% ή ποτέ 44,4% (πίνακας 3). 
 

Συχνότητα χρήσης 
Η/Υ 

Σχετική 
Συχνότητα 
(%) 

Κατοχή σύνδεσης 
στο διαδίκτυο 

Σχετική 
Συχνότητα 
(%) 

Καθημερινά 14,4 Σύνδεση στο 
διαδίκτυο 45,8 

Εβδομαδιαία 20,3 
Μη κατοχή 
σύνδεσης στο 
διαδίκτυο 

54,2 

Μηνιαία 7,8   

Πιο σπάνια 13,1   

Ποτέ 44,4   
Πίνακας 3: Κατανομή του δείγματος ως προς τη συχνότητα χρήσης του Η/Υ και  
την κατοχή σύνδεσης στο διαδίκτυο  
 
Οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν θετικά στο ερώτημα σχετικά με την κατοχή σύνδεσης στο 
διαδίκτυο (45,8%) δήλωσαν ότι διέθεταν σύνδεση για ένα χρονικό διάστημα το οποίο 
κυμαινόταν από 1 μήνα μέχρι και 10 χρόνια (μέσος όρος = 2,7 έτη, τυπική απόκλιση = 2,2 
έτη). Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτωμένων (71,2%) δήλωσαν ότι δεν έχουν 
παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. Η κατανομή των 
εκπαιδευτικών που είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποια επιμόρφωση (28,8%) με 
βάση το φορέα που υλοποιούσε το πρόγραμμα παρουσιάζεται στα στοιχεία του πίνακα 4. 
 

Φορέας υλοποίησης της επιμόρφωσης Σχετική Συχνότητα 
(%) 
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Κρατικός 
Φορέας ΑΕΙ 4,5 

 Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης 4,5 

 Δημοτική/Νομαρχιακή Επιχείρηση 2,3 

 Διδασκαλείο 2,3 

 ΝΕΛΕ 4,5 

 ΟΑΕΔ ΚΕΤΕΚ 2,3 

 ΠΕΚ/ΥΠΕΘ 9,2 
Ιδιωτικός 
Φορέας Ιδιωτική επιχείρηση/ΚΕΚ 65,9 

 ΙΤΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας & 
Έρευνας) 4,5 

Πίνακας 4: Κατανομή συχνότητας του δείγματος ως προς το φορέα υλοποίησης της 
επιμόρφωσης  
 
Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι φανερό ότι η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δείγματος είχε παρακολουθήσει κάποια 
επιμόρφωση στις ΤΠΕ σε κάποιο ιδιωτικό φορέα (ιδιωτική επιχείρηση/ΚΕΚ), ενώ 
παρουσιάζονται σχετικά μικρά τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που είχαν επιμορφωθεί μέσω 
των κρατικών φορέων επιμόρφωσης στοιχείο που αναδεικνύει την έλλειψη μια συστηματικά 
θεσμοθετημένης επιμόρφωσης. Ολοκληρώνοντας με τα αποτελέσματα του 1ου θεματικού 
άξονα της έρευνας παρουσιάζουμε στα στοιχεία του πίνακα 5 που ακολουθεί τα γνωστικά 
αντικείμενα των ΤΠΕ στα οποία είχαν επιμορφωθεί οι εκπαιδευτικοί κατά το παρελθόν, στα 
οποία φαίνεται να κυριαρχούν τα προγράμματα αυτοματισμού γραφείου (Microsoft Office). 
 

Γνωστικά αντικείμενα των ΤΠΕ στα οποία είχαν 
επιμορφωθεί οι εκπαιδευτικοί στο παρελθόν 

Σχετική 
Συχνότητα (%) 

Προγραμματισμός Η/Υ Basic 0,9 

 Pascal 1,8 

 Logo 0,9 
Αυτοματισμός 
γραφείου Microsoft Word 22,6 

 Microsoft Excel 18,0 

 Διαχείριση Internet & e-mail 13,5 

 Microsoft Acccess 1,8 

 Microsoft Powerpoint 10,8 
Λειτουργικά 
Συστήματα Microsoft Windows 25,2 

 Microsoft DOS 1,8 

Λοιπές εφαρμογές Wordstar 0,9 

 Microsoft Frontpage 1,8 
 
Πίνακας 5: Κατανομή συχνότητας του δείγματος ως προς τα γνωστικά αντικείμενα  
στα οποία είχαν επιμορφωθεί  
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Για τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με το 2ο θεματικό άξονα, αναζητήσαμε αρχικά 
τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη συμβολή των λογισμικών τα οποία διδάχθηκαν, 
δηλαδή τόσο των λογισμικών γενικής χρήσης όπως οι εφαρμογές του Microsoft Office, 
(Word, Excel, PowerPoint), του διαδικτύου (Internet Explorer), όσο και των εκπαιδευτικών 
λογισμικών τα οποία αντιστοιχούσαν στην ειδικότητά τους, στη βελτίωση της μαθησιακής 
διαδικασίας. Τα στοιχεία του πίνακα 6 που ακολουθεί παρουσιάζουν τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών για τη συμβολή των λογισμικών στην προσωπική τους βελτίωση οι οποίες 
είναι για την πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος ιδιαίτερα θετικές (96,8%). 
 
Συμβολή στη βελτίωση 
της μαθησιακής 
διαδικασίας 

Σχετική 
Συχνότητα (%) 

Συμβολή στην 
προσωπική 
βελτίωση 

Σχετική 
Συχνότητα (%) 

Πολύ θετική 47,1 Πολύ θετική 37,3 
Θετική 51,6 Θετική 59,5 
Αδιάφορη 1,3 Αδιάφορη 3,3 
Αρνητική 0 Αρνητική 0 
Πολύ αρνητική 0 Πολύ αρνητική 0 

 
Πίνακας 6: Στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη συμβολή των λογισμικών στη βελτίωση  
της μαθησιακής διαδικασίας και της προσωπικής βελτίωσής τους 
 
Στην ερώτηση αν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κάποιο ή κάποια από τα πακέτα 
λογισμικού που διδάχθηκαν κατά την επόμενη σχολική χρονιά, το 78,4% του δείγματος 
απάντησε θετικά με μόλις το 21,6% να απαντάει αρνητικά στοιχείο που αναδεικνύει τη 
θετική επίδραση της επιμόρφωσης που παρακολούθησαν. Σ’ όσους εκπαιδευτικούς 
απάντησαν θετικά στην παραπάνω ερώτηση, τους ζητήθηκε στη συνέχεια να προσδιορίσουν 
αναλυτικά ποια ή ποιους τίτλους λογισμικών σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν. Οι απαντήσεις 
τους παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 7 που ακολουθεί και στις οποίες κυριαρχεί ο 
κειμενογράφος (Word, 34,5%) καθώς και άλλες εφαρμογές (Excel 25,9%, PowerPoint 
23,0%) που αφορούν τα πακέτα αυτοματισμού γραφείου (Microsoft Office). 
 

Πακέτα λογισμικού Σχετική Συχνότητα 
(%) 

Internet (Διαδίκτυο) 15,7 
Word (Κειμενογράφος) 34,5 
Excel (Λογιστικά φύλλα) 25,9 
PowerPoint (Παρουσιάσεις) 23,0 
E-mail (Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο) 0,6 
Λοιποί τίτλοι λογισμικού 0,3 

 
Πίνακας 7: Πακέτα λογισμικού που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κατά  
την επόμενη σχολική χρονιά 
 
Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι για τους λοιπούς τίτλους λογισμικών που σκοπεύουν να 
χρησιμοποιήσουν μόνο ένας εκπαιδευτικός δήλωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στη 
διδασκαλία κατά την επόμενη σχολική χρονιά τους παρακάτω δύο τίτλους λογισμικών: «Ο 
Ξεφτέρης στην Αρχαία Ελλάδα» και «Ο Ξεφτέρης και η Γραμματική». Το παραπάνω 
στοιχείο φανερώνει ένα σημαντικό κενό της επιμόρφωσης που παρακολούθησαν και μια 
έλλειψη καθοδήγησης των εκπαιδευτικών για τη χρήση κάποιων λογισμικών στην 
καθημερινή σχολική πρακτική. Οι επιµορφωτικές προσπάθειες θα πρέπει να στοχεύουν στην 
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ενδυνάµωση και στην ενίσχυση των θετικών στοιχείων της παιδαγωγικής διαδικασίας, την 
ενηµέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις καθώς και σε µηχανισµούς αποµάθησης των 
αντιπαιδαγωγικών εµπειριών που φέρουν οι εκπαιδευτικοί µε την έναρξη της επαγγελµατικής 
τους πορείας. 

Επίσης, εξετάσαμε κατά πόσο η άποψη ότι μερικοί μαθητές ενδέχεται να γνωρίζουν 
περισσότερα πράγματα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ακόμη και μετά το πέρας της 
επιμόρφωσης στη χρήση κάποιων λογισμικών, και πόσο θα μπορούσε να δράσει για τους 
εκπαιδευτικούς αυτούς ως ανασχετικός παράγοντας ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική 
πρακτική τους. Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος (87,6%) 
υποστηρίζει ότι ο παράγοντας αυτός δεν δρα ανασχετικά.  

Το σύνολο των παραπάνω αποτελεσμάτων συσχετίζονται με τα υψηλά ποσοστά 
αυτεπάρκειας που εμφάνισαν στην κλίμακα αυτεπάρκειας που τους δόθηκε να 
συμπληρώσουν ταυτόχρονα με το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Για τη μέτρηση της 
αυτεπάρκειας χρησιμοποιήθηκε η Ελληνική Κλίμακα Αυτεπάρκειας στη Χρήση Υπολογιστή 
(Ε.Κ.Α.Χ.Υ.) η οποία μπορεί να συμπληρωθεί σε χρονικό διάστημα περίπου 10 λεπτών και 
αποτελείται από 29 προτάσεις (Κασωτάκη & Ρούσσος, 2006). Η συνολική βαθμολογία 
προκύπτει με την απόδοση αριθμητικών τιμών σε κάθε απάντηση κάνοντας χρήση μιας 
τετράβαθμης κλίμακας Likert και αθροίζοντας τις επιμέρους αριθμητικές τιμές. 
Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών του δείγματος από τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου της κλίμακας αυτεπάρκειας παρουσιάζονται στο πίνακα 8 που ακολουθεί. 
 

Περιγραφικοί 
Δείκτες 

Κλίμακα Αυτεπάρκειας 
Εκπαιδευτικών στους 
Η/Υ 

Μέγεθος Δείγματος 153 
Μέσος Όρος 110,79 
Τυπική Απόκλιση 15,92 
Ελάχιστη Τιμή 55 
Μέγιστη Τιμή 144 

 
Πίνακας 8: Περιγραφικοί Δείκτες της κλίμακας Αυτεπάρκειας 

 
Κρίνοντας από τον υψηλό μέσο όρο του δείγματος στην κλίμακα του παραπάνω πίνακα 
διαπιστώνουμε αφενός ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αναπτύξει πλέον ένα υψηλό βαθμό 
αυτεπάρκειας στη  χρήση υπολογιστή και αφετέρου η επιμόρφωση που παρακολούθησαν στις 
ΤΠΕ ήταν η αιτία που τους βοήθησε να ενισχύσουν την αυτεπάρκεια τους αυτή. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ρωτήθηκαν για το κατά πόσο 
αισθάνονται έτοιμοι να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ και επιπλέον αν τους δινόταν η 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα παρόμοιο επιμορφωτικό σεμινάριο στο μέλλον σε ποιο 
τομέα θα επιθυμούσαν να δοθεί περισσότερη βαρύτητα. Οι απαντήσεις τους παρατίθενται 
στα στοιχεία του πίνακα 9 που ακολουθεί τα οποία αναδεικνύουν μια ιδιαίτερα σημαντική 
τάση του δείγματος για μελλοντική επιμόρφωση στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 
(74,5%) καθώς και μια αντίστοιχη ετοιμότητά τους για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ 
(66,7%), κάτι που αποτελεί ένα στοιχείο αρκετά ενθαρρυντικό για το μέλλον. 
 
Επιθυμίες για μελλοντική 
επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών 

Σχετική 
Συχνότητα 
(%) 

Διδακτική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ 

Σχετική 
Συχνότητα (%) 

Στην παιδαγωγική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ 74,5 Ετοιμότητα διδακτικής 

αξιοποίησης των ΤΠΕ 66,7 

Στα ίδια ακριβώς αντικείμενα 
μ’ εκείνα στα οποία 
επιμορφώθηκαν 

13,7 
Έλλειψη ετοιμότητας 
διδακτικής αξιοποίησης 
των ΤΠΕ 

33,3 
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Στην απόκτηση εξειδικευμένων 
δεξιοτήτων στις ΤΠΕ 9,8   

Έλλειψη ενδιαφέροντος για 
οποιαδήποτε μορφή 
επιμόρφωσης 

2,0   

 
Πίνακας 9: Επιθυμία των εκπαιδευτικών ως προς τον τύπο του σεμιναρίου στο οποίο θα 
ήθελαν να επιμορφωθούν και την ετοιμότητά τους στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ 
 
Συζήτηση - Προοπτικές 
Γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι κάθε προγράμματος επιμόρφωσης θα πρέπει να 
αποτελούν αντικείµενο διεξοδικής διαπραγµάτευσης µεταξύ των εκπαιδευτικών και της 
διοίκησης, προκειµένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις οποίες αντιλαµβάνονται και οι 
δυο πλευρές ενώ η δέσµευση των εκπαιδευτικών να διαθέτουν χρόνο και κόπο σε 
εκπαιδευτικές προσπάθειες, πρέπει να έχει την υποστήριξη της διοίκησης (Day 2003). Η 
δηµιουργική πρωτοβουλία και υποστήριξη συλλογικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
επιμόρφωσης εκ µέρους της διοίκησης είναι επίσης απαραίτητη για να διασφαλιστεί η 
ύπαρξη εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους εκπαιδευτικούς.  

Ένας σημαντικός περιορισμός, που θα πρέπει να επισημανθεί για την έρευνα μας, 
είναι ο γεωγραφικός, ο οποίος επιβλήθηκε από καθαρά πρακτικούς λόγους. Συγκεκριμένα, το 
δείγμα της έρευνας αποτελούσαν εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν στο νομό Ηρακλείου. 
Ένα στοιχείο που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής έρευνας αποτελεί η 
προοπτική επέκτασης της παρούσας αξιολόγησης του προγράμματος επιμόρφωσης και σε 
άλλες περιοχές στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια εύρεσης κάποιων τοπικών παραγόντων-
ιδιαιτεροτήτων που ενδεχομένως να επηρεάζουν τη λειτουργία του. Επίσης, θα ήταν πολύ 
ενδιαφέρον μελλοντικές έρευνες να εστιαστούν στις επιμορφωτικές ανάγκες που θα 
προκύψουν, των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη καταρτιστεί για την παιδαγωγική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στην καθημερινή πρακτική στην τάξη μετά την εφαρμογή και αξιοποίηση των όσων 
διδάχτηκαν. 

Ένα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε  από την αρχική ανάλυση των 
αποτελεσμάτων της έρευνάς μας ήταν η άποψη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να ιδωθεί υπό το 
πρίσμα του αναγκαίου εκσυγχρονισμού των μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας. Όμως, εάν 
θέλουµε να αναπτύξουν οι µαθητές τις αρετές της πρωτοβουλίας και της δηµιουργικότητας, 
πρέπει αρχικά να τις αναπτύξουµε και στη συνέχεια να τις ενισχύσουµε και να τις 
διατηρήσουµε στους εκπαιδευτικούς. 

Ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα της παρούσης έρευνας, σε συμφωνία και με 
άλλες μελέτες (Demetriadis et al., 2003, Φαχαντίδης κ.ά., 2004, Τζιμογιάννης & Κόμης 
2006), αποτελεί η σημαντικότητα του παιδαγωγικού πλαισίου ένταξης των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση. Μια τεχνολογικού τύπου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως των 
πλεονεκτημάτων που αδιαμφισβήτητα που αυτή επιφέρει, δεν αποτελεί από μόνη της ικανή 
και αναγκαία συνθήκη για την εισαγωγή και την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
τάξη. Κατά συνέπεια, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι δεν αρκεί ο τεχνολογικός 
γραμματισμός των εκπαιδευτικών αλλά αντίθετα ιδιαίτερη βαρύτητα πλέον πρέπει να δοθεί 
στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, κάτι που να αναμένεται να συμβεί με την έναρξη 
από τα μέσα του 2007 των επιμορφωτικών σεμιναρίων τύπου Π2 (επιμόρφωση Β΄ επιπέδου) 
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας για 15.000 εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Γενικότερα, συνοψίζοντας τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας μας, 
αξιοσημείωτη κρίνεται η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
παρακολούθησαν τα σεμινάρια για διδακτική αξιοποίηση και χρήση των ΤΠΕ στην 
καθημερινή σχολική πρακτική. Επίσης, σημαντική ήταν η επιθυμία τους για μελλοντική 
επιμόρφωση γύρω από την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, η θετικότατη στάση τους 
απέναντι στις ΤΠΕ αλλά και ο υψηλός δείκτης αυτεπάρκειας τους στα προγράμματα που 
παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης. 
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