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Ο ι  Σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς

Η Ζωή Παπαναούμ είναι Καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-

σαλονίκης

Ο Δημήτρης Ματθαίου είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Γιώργος Μαυρογιώργος είναι Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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Η Ευαγγελία Καγκά είναι Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
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E d i t o r i a l

Σε ένα κόσμο ραγδαίων αλλαγών που 
κυοφορούν κατά τις τελευταίες δεκαετίες την κοινωνία και οικονομία 
της γνώσης, η εκπαίδευση αναδεικνύεται σε λυδία λίθο των εξελίξεων. 
Το ενδιαφέρον εθνικών κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών στρέ-
φεται έντονο προς την εκπαίδευση: ο χαρακτήρας της επανεκτιμάται, 
θεμελιώδεις αρχές της αμφισβητούνται, το περιεχόμενό της αναθεω-
ρείται, οι παιδαγωγικές προτεραιότητές της αναπροσαρμόζονται, εναλ-
λακτικές διδακτικές προσεγγίσεις δοκιμάζονται και αξιολογούνται. Ο 
ρόλος και η συμβολή του εκπαιδευτικού έρχονται αναπόφευκτα στο 
προσκήνιο. Η βασική επαγγελματική κατάρτιση και η δια βίου επαγ-
γελματική ανάπτυξή του, την οποία υπαγορεύει το ρευστό κοινωνικό 
περιβάλλον και οι προκλήσεις της εποχής της ύστερης νεωτερικότητας, 
έρχονται αναπόφευκτα στο προσκήνιο του δημόσιου προβληματισμού 
και αποκτούν προτεραιότητα στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Δεν 
είναι τυχαίο ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες όλες σχεδόν οι κυβερ-
νήσεις έχουν διεθνώς προχωρήσει σε, συχνά επανειλημμένες, αναθε-
ωρήσεις του συστήματος βασικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. Δεν είναι επίσης τυχαίο το ενδιαφέρον που επιδεικνύε-
ται διεθνώς για τις επιτυχημένες πρακτικές που ακολουθούν χώρες με 
υψηλές επιδόσεις στο χώρο της εκπαίδευσης –χαρακτηριστικό είναι εν 
προκειμένω το παράδειγμα της Φινλανδίας, οι επιτυχίες της οποίας στο 
PISA αποδίδονται πρωτίστως στον τρόπο προετοιμασίας των εκπαι-
δευτικών της. Από κοντά, οι διεθνείς οργανισμοί στις ποικίλες εκδόσεις 
και αποφάσεις των οποίων πρωταγωνιστεί η κατάρτιση και επιμόρφω-
ση των εκπαιδευτικών.

Στη χώρα μας η βασική επαγγελματική κατάρτιση –ιδιαίτερα των 
καθηγητών της μέσης– αλλά και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας 
αποτελεί ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα που δεν έχει κατορθώσει 
μέχρι σήμερα να αντιμετωπίσει η πολιτεία και η εκπαιδευτική κοινό-
τητα, παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν κατά καιρούς αναληφθεί από 
κυβερνήσεις και πανεπιστήμια. Για μια ακόμη φορά, με ευκαιρία τη 
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θέσπιση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας, το ζήτημα ήρθε 
και πάλι στο προσκήνιο χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις υλοποίησης 
των νομοθετικών πρωτοβουλιών και με αμφιλεγόμενες προοπτικές 
επιτυχίας. Το Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας και η Ελληνική Εταιρεία Συγκρι-
τικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης που εκδίδουν τη Συγκριτική και Διεθνή 
Εκπαιδευτική Επιθεώρηση οργάνωσαν, ήδη το Μάρτιο του 2010, διη-
μερίδα για το θέμα, με συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ειδικών από τη 
Φινλανδία, την Αγγλία και τη Γαλλία αλλά και εκπροσώπων επιστημο-
νικών ενώσεων και συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών.

Στο ίδιο θέμα, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, επανέρχεται σήμερα με 
ειδικό θεματικό τεύχος η Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώ-
ρηση για να εξετάσει πτυχές του οι οποίες μένουν συχνά στο περιθώριο 
του δημόσιου λόγου που διατυπώνεται υπό την πίεση και στο πλαίσιο 
μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών. Στο τεύχος αυτό, όπως συμβαίνει 
πάντοτε με τα ειδικά τεύχη της Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαιδευτι-
κής Επιθεώρησης, έχουν προσκληθεί και διατυπώνουν τις απόψεις τους 
ακαδημαϊκοί δάσκαλοι που έχουν ασχοληθεί από διάφορες θέσεις με το 
ζήτημα της βασικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Η Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Ζωή Παπαναούμ, στο άρθρο της με τίτλο «Η εκπαίδευση των υποψή-
φιων εκπαιδευτικών: παράμετροι αιχμής για την εκπαιδευτική πολιτική» 
αναφέρεται στις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνει η εκπαίδευση 
των υποψηφίων εκπαιδευτικών για να μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά 
στην απόκτηση των αναγκαίων εφοδίων για τη βελτίωση του έργου των 
σχολείων. Στο κείμενό της, με αφετηρία δύο διαφορετικές προσεγγίσεις 
στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, τις οποίες αποκαλεί «προσωπο-
κεντρική» και «συστημική», εξετάζει το αν η διαμόρφωση του άριστου 
εκπαιδευτικού είναι αποτέλεσμα προσωπικών επιλογών δια βίου εκπαί-
δευσης, μαθητείας και αυτομόρφωσης μέσω της εμπειρίας, ή απόρροια 
συστημικών ρυθμίσεων της πολιτείας με στόχο τη στελέχωση των σχο-
λείων με επαγγελματίες υψηλού επιπέδου ή και τα δύο. 

Ο Δημήτρης Ματθαίου εστιάζει στη βασική επαγγελματική κα-
τάρτιση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα, αναζητώντας και αναλύοντας τις θεμελιώδεις ιδεολογικές, 
επιστημολογικές και παιδαγωγικές παραδοχές, στις οποίες στηρίχθηκε 
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για δεκαετίες το υφιστάμενο σύστημα προετοιμασίας τους, σε μια προ-
σπάθεια να εξηγηθεί η μακροχρόνια μεταρρυθμιστική δυστοκία στο 
συγκεκριμένο πεδίο. 

Στο άρθρο του με τίτλο «Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκ-
παιδευτικών: Κρίσιμα «επεισόδια» και εύλογα ερωτήματα» ο Γιώργος 
Μαυρογιώργος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
επιχειρεί μια ιστορικοβιογραφική προσέγγιση στη μελέτη και την ανά-
λυση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, εντοπίζοντας 
κρίσιμα «επεισόδια» στην επαγγελματική βιογραφία του εκπαιδευτι-
κού, όπως είναι η «άτυπη μαθητεία» στο σχολείο, οι σπουδές στο πα-
νεπιστήμιο, η υποδοχή του νεοδιόριστου στο σχολείο και η εν γένει 
σταδιοδρομία του εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση. Αντιμετωπίζει τα 
«επεισόδια» αυτά ως «τομές» σε μια δυναμική διαδικασία δια βίου 
κριτικού αναστοχασμού των εκπαιδευτικών και επαναπροσδιορισμού 
του εκπαιδευτικού τους έργου και θέτει το ζήτημα της συστηματικής 
αξιοποίησής τους στις πολιτικές βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφω-
σης των εκπαιδευτικών που επιδιώκουν να απαντήσουν στο ερώτημα 
«ποιον εκπαιδευτικό θέλουμε και για ποιο σχολείο». Εξετάζει κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
στο πολιτικο-ιδεολογικό τους πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι αυτό προσ-
διορίζεται σε σημαντικό βαθμό και από τις τάσεις και εξελίξεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς και υλοποιείται 
μάλλον μηχανιστικά στην Ελλάδα, απομειώνοντας τις όποιες προσπά-
θειες μεταρρύθμισης δομών και περιεχομένου της εκπαίδευσης.

Ο Δημήτρης Χατζηδήμου, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, στο άρθρο του με τίτλο «Συζητώντας για το παρελθόν, 
το παρόν και το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των δύο σχο-
λικών βαθμίδων στη χώρα μας» οριοθετεί  εννοιολογικά την επιμόρφωση, 
τεκμηριώνει την αναγκαιότητά της, παρουσιάζει τα είδη της, καταγράφει 
ιστορικά την πορεία της στην Ελλάδα και παρουσιάζει την κατάσταση 
που επικρατεί σήμερα, επισημαίνοντας τα προβλήματα που δημιουργού-
νται από τον τρόπο υλοποίησής της και τις επακόλουθες συνέπειες που 
έχουν στο έργο των εκπαιδευτικών. Παραθέτει επίσης μια σειρά από σκέ-
ψεις και προτάσεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον του θεσμού της 
επιμόρφωσης, ως αφετηρία προβληματισμού και συζήτησης, ιδιαίτερα 
ως προς τη δημιουργία ενός μόνιμου φορέα επιμόρφωσης. 
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Ο Μιχάλης Δαμανάκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και η συνεργάτιδά του Κυριακή Πετράκη, υποψήφια διδάκτορας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, στο άρθρο  του «Κατάρτιση και επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά» επιση-
μαίνει τις διαφορές στα προσόντα και στη βασική κατάρτιση ανάμεσα 
στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και στους ομογενείς που διδά-
σκουν στα ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού και εστιάζει στην 
επιμόρφωση και των δύο ομάδων μέσα από το Πρόγραμμα που υλοποί-
ησε από το 1997 έως το 2008 το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Με-
ταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο Κώστας Ραβάνης, στο δικό του άρθρο με τίτλο «Βασική εκπαί-
δευση και επιμόρφωση στις Επιστήμες της Αγωγής των εκπαιδευτικών 
των “Θετικών” Επιστημών: ανορθολογικοί άνεμοι, επιστημολογικές 
θύελλες» αναφέρεται σε ορισμένα από τα προβλήματα της βασικής 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Επιστήμες της 
Αγωγής, με έμφαση σε αυτούς οι οποίοι έχουν σπουδές στις “θετικές” 
επιστήμες, καθώς και στις ευρύτερες επιπτώσεις από την έλλειψη σχε-
τικής θεσμικής μέριμνας. Αρχικά θέτει το ζήτημα της απόστασης μετα-
ξύ των πολιτικών αποφάσεων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
των θετικών επιστημών στις Επιστήμες της Αγωγής και των επιχειρη-
σιακών σχεδίων και διαδικασιών εφαρμογής τους, υπό το βάρος των 
αντιστάσεων που προέρχονται από την παράδοση της τυπικής μετω-
πικής διδασκαλίας και των ευκολιών που αυτή παρέχει. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζει δυο καινοτομικά παραδείγματα, που αφορούν τη βασική 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη Γαλλία και την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.

Το άρθρο με τίτλο «Προετοιμάζοντας εκπαιδευτικούς Αγγλικής για 
τις προκλήσεις του 21ου αιώνα: Το αναμορφωμένο πρόγραμμα αρχικής 
κατάρτισης και εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Αγγλικής του ΕΚΠΑ», 
της Ευδοκίας Καραβά, Επίκουρης Καθηγήτριας του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελείται από δύο μέρη. Στο 
πρώτο μέρος η συγγραφέας παρουσιάζει μια σειρά προβληματισμών 
που αφορούν τους νέους ρόλους και τα αυξημένα και διαφοροποιημένα 
καθήκοντα που καλούνται να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί στο σύγχρο-
νο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης και το πώς τα προγράμματα αρ-
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χικής κατάρτισης μπορούν να τους προετοιμάσουν αποτελεσματικά γι’ 
αυτά. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στο αναμορφωμένο πρόγραμμα αρχι-
κής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της Αγγλικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, συζητά τη λογική, τη φύση και τη διάρθρωσή του στο πλαίσιο 
της προσπάθειας για αποτελεσματικότερη προετοιμασία των  αυριανών 
εκπαιδευτικών της Αγγλικής. 

Ο Παναγιώτης Αναστασιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Επιμόρφωσης 
και Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και οι συνεργάτες 
του –στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και ερευνητές– παρου-
σιάζουν στο άρθρο τους με τίτλο «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτικών: Μελέτη Διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των 
εκπαιδευτικών», το σχεδιασμό της διερεύνησης των επιμορφωτικών 
αναγκών των εκπαιδευτικών, παραθέτουν τα πρώτα περιγραφικά απο-
τελέσματα της έρευνας και επισημαίνουν τα επόμενα ερευνητικά βή-
ματα της μελέτης που έγινε στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος 
Επιμόρφωσης.

Το ειδικό θεματικό τεύχος περιλαμβάνει, τέλος, ένα άρθρο από την 
Ευανθία Συνώδη, λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, που αν και δεν 
αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της μέσης εκ-
παίδευσης, αλλά τους νηπιαγωγούς, παρουσιάζει εντούτοις ενδιαφέ-
ρον, αφού αποκαλύπτει κοινότητα προβληματισμού για τον επαγγελ-
ματικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού μιας άλλης βαθμίδας.

 Ελπίζουμε ότι για τους αναγνώστες της Συγκριτικής και Διεθνούς 
Εκπαιδευτικής Επιθεώρησης το ειδικό αυτό τεύχος θα αποτελέσει ευ-
καιρία ουσιαστικού προβληματισμού για ένα ζήτημα που φαίνεται να 
είναι τόσο παλιό όσο ίσως και το ίδιο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, 
όπως αποδεικνύουν τα δύο ιστορικά κείμενα που παρατίθενται στο τέ-
λος της πρώτης ενότητας του περιοδικού.

 

                                                             Δημήτρης Ματθαίου 
                                                             Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
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Η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών:

Παράμετροι αιχμής για την εκπαιδευτική πολιτική 

Ζωή Παπαναούμ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αφετηρία του κειμένου αυτού αποτελεί η άποψη ότι η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών, 

μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην απόκτηση των αναγκαίων εφοδίων από την πλευρά των εκπαι-

δευτικών και συνακόλουθα στη βελτίωση του έργου των σχολείων,  εφόσον εκπληρώνει ορισμένες 

προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, εξετάζονται δύο προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, από τις οποίες 

μπορούν να συναχθούν διαπιστώσεις με πρακτικό αντίκρισμα σε επίπεδο εφαρμογών. Η πρώτη θα 

μπορούσε να ονομαστεί «προσωποκεντρική», καθώς εστιάζεται στον εκπαιδευτικό ως άτομο, ενώ η 

δεύτερη «συστημική», γιατί μεταφέρει τον προβληματισμό στην πολιτική που αφορά το έργο του εκ-

παιδευτικού ως επάγγελμα. Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις, παρά τις μεταξύ τους διαφορές, έδειξαν το 

εύρος και τη δυσκολία του εγχειρήματος να εφοδιαστούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί με την απαιτού-

μενη επάρκεια για το επάγγελμα. Αυτό όμως μπορεί να συμβεί μόνο εάν το όλο εγχείρημα θεωρηθεί 

ζητούμενο πολιτικής και όχι απλώς ζητούμενο διοικητικό ή διαχειριστικό. 

Πως λοιπόν διαμορφώνεται ο άριστος εκπαιδευτικός; Είναι μια μοναχική δια βίου πορεία, την 

οποία διανύει ο εκπαιδευτικός κάνοντας τις προσωπικές του επιλογές εκπαίδευσης, μαθητείας 

και αυτομόρφωσης μέσω της εμπειρίας; Ή η πορεία αυτή υπάγεται σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα 

ρυθμίσεων της πολιτείας, οι οποίες στοχεύουν στη στελέχωση των σχολείων με επαγγελματίες 

υψηλού επιπέδου; Στο κείμενο υποστηρίζεται ότι ισχύουν και τα δύο. Στη συνέχεια διατυπώνονται 

εκτιμήσεις για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών και την πολιτική του επαγγέλματος 

του εκπαιδευτικού.
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Μια γενικά διαδεδομένη άποψη για το έργο των εκπαιδευτικών στο σχολείο είναι 
ότι πρόκειται για μια απλή δραστηριότητα, την οποία μπορεί να φέρει εις πέρας ο 
καθένας, φτάνει να κατέχει τη γνώση του αντικειμένου που πρόκειται να διδάξει, 
καθώς και συγκεκριμένες τεχνικές για τη μετάδοσή του στους μαθητές.

Από τα μέσα του εικοστού αιώνα, με την ανάπτυξη της έρευνας για τη 
διδασκαλία που είχε ως επίκεντρο την αποτελεσματικότητα του σχολείου, 
συγκροτήθηκε η συστηματική γνώση που αποτέλεσε τον πυρήνα της παι-
δαγωγικής κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών και θεωρήθηκε προ-
ϋπόθεση της εισόδου τους στο επάγγελμα. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 
του 1980 η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στόχευε στο να αναπτύξουν οι 
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εκείνες τις συμπεριφορές που επεδείκνυαν οι «απο-
τελεσματικοί» εκπαιδευτικοί και οι οποίες είχαν προκύψει από την έρευνα 
για την αποτελεσματική διδασκαλία. 

Από τη δεκαετία του 1980, τα πενιχρά αποτελέσματα των εκπαιδευτικών 
συστημάτων αποδόθηκαν εν μέρει στον συγκεντρωτικό τρόπο διοίκησής τους 
και στην ελλιπή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και υποκίνησαν μεταρρυθμι-
στικές προσπάθειες σε πολλά επίπεδα. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων 
από το κέντρο στην περιφέρεια και στα ίδια τα σχολεία σε χώρες της Ευρώ-
πης, στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και αλλού, συνοδεύτηκε από προσπάθειες για 
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Οι προ-
σπάθειες για εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση στηρίχτηκαν σε μια 
διευρυμένη θεώρηση των στόχων του σχολείου, καθώς και σε μια ολιστική 
προσέγγιση του έργου του εκπαιδευτικού. Ερευνητικές προσεγγίσεις θεμελι-
ωμένες στην ερμηνευτική Κοινωνιολογία κατέδειξαν τη σύνθετη φύση και 
την ιδιαιτερότητα της διδασκαλίας, η οποία συντελείται στο συγκεκριμένο 
πλαίσιο της κάθε σχολικής μονάδας.  Η διδασκαλία είναι σύνθετη δραστηρι-
ότητα, γιατί δεν αφορά μόνο μετρήσιμες επιδόσεις σε γνωστικά αντικείμενα, 
αλλά καλλιεργεί θεμελιακές νοητικές ικανότητες και διαμορφώνει κοινωνι-
κές ταυτότητες. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων 
και ότι οι μαθητές μαθαίνουν και διαπαιδαγωγούνται μέσα από τη συνολική 
σχολική τους εμπειρία. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της διδασκαλίας προκύπτει 
από το γεγονός ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια κατά βάση κοινωνική 
δραστηριότητα, στην οποία προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο οι 
ατομικές προϋποθέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών όσο και οι κοινωνικές 
σχέσεις που συγκροτούν τη σχολική καθημερινότητα. 

Η σχολική μονάδα προβάλλεται ως επίκεντρο των αλλαγών, ενώ τονίζε-
ται η σημασία του ρόλου των εκπαιδευτικών για την επίτευξη των στόχων 
του σχολείου, έναντι της σημασίας των προδιαγραφών της διδασκαλίας (όπως 
είναι τα αναλυτικά προγράμματα και τα μέσα) και του θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας των σχολείων. 
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Ποιος είναι ο άριστος εκπαιδευτικός σήμερα;

Η διδασκαλία έχει τεχνικές όψεις, είναι όμως επίσης μια διανοητική και πολι-
τισμική δραστηριότητα, εξαρτημένη από το πλαίσιο όπου συντελείται. Επο-
μένως, ο εκπαιδευτικός, για να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να διαθέτει, 
πέραν των γνώσεων αντικειμένου και παιδαγωγικής, προσωπικές ιδιότητες, 
όπως προσήλωση στο καθήκον, ευθυκρισία, ικανότητα λήψης αποφάσεων 
κ.ά. Ιδιαίτερα προβλήθηκε, ήδη από τη δεκαετία του 1980, ως ζητούμενο η 
ικανότητα στοχασμού και αναστοχασμού, μέσω της οποίας μπορεί να ανα-
προσαρμόζει την πρακτική του, προκειμένου να τη βελτιώσει.

Σήμερα, οι ταχείες μεταβολές σε κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό 
επίπεδο, καθώς και η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, φέρνουν στο 
προσκήνιο τον κοινωνικό και πολιτικό ρόλο της εκπαίδευσης και των εκπαι-
δευτικών. Τίθενται από τη σκοπιά αυτή επιτακτικά ερωτήματα για το ρόλο 
που μπορούν να διαδραματίσουν οι εκπαιδευτικοί για τον μετασχηματισμό 
της κοινωνίας. Από τη σκοπιά αυτή «άριστος» είναι ο εκπαιδευτικός που όχι 
μόνο κατέχει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες, που όχι μόνο διακρί-
νεται από ικανότητες «υψηλού» επαγγελματισμού αλλά και εκείνος που αντι-
λαμβάνεται το ρόλο του ως κοινωνική παρέμβαση1. 

Η συνθετότητα του έργου του εκπαιδευτικού στο σχολείο και η ανάπτυξη 
της γνωστικής βάσης της διδασκαλίας από τη μια μεριά και από την άλλη η 
αναζωπύρωση της ελπίδας ότι το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην ατομι-
κή και κοινωνική ευημερία με όρους αξιοκρατικούς και κοινωνικά δίκαιους, 
οδήγησαν σε νέες προσεγγίσεις στην έρευνα, καθώς και σε αλλαγές στην εκ-
παίδευση των εκπαιδευτικών. 

Αφετηρία του κειμένου αυτού αποτελεί η άποψη ότι η εκπαίδευση των 
υποψήφιων εκπαιδευτικών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση 
του έργου των σχολείων, εφόσον εκπληρώνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 
Εξετάζονται στη συνέχεια δύο προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτι-
κών, καθώς και οι προϋποθέσεις που προκύπτει ότι πρέπει να διασφαλίζονται, 
προκειμένου να έχει η εκπαίδευση αυτή τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

Η ολιστική θεώρηση του έργου του εκπαιδευτικού έδειξε ότι για να αντεπεξέλ-
θει ο εκπαιδευτικός με επάρκεια στο ευρύ και σύνθετο έργο του θα πρέπει να 
αξιοποιεί από τη μια μεριά γνώσεις,  διδακτικές δεξιότητες και παιδαγωγικές 
αντιλήψεις, αλλά και από την άλλη να διαθέτει ένα ανεξάντλητο απόθεμα ικα-
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νοτήτων, διαθέσεων, και προσήλωσης στα μακροπρόθεσμα οφέλη των μαθη-
τών του για ένα καλύτερο αύριο. Τι μπορεί να κάνει η συστηματική εκπαίδευσή 
του στην κατεύθυνση αυτή; Πότε; Με ποιους τρόπους; Ποια είναι τα όριά της;

Τα ερωτήματα αυτά υποκίνησαν ευρύτατη θεωρητική συζήτηση και απει-
ράριθμες έρευνες. Για τις ανάγκες του κειμένου αυτού επιχειρείται να σκια-
γραφηθούν δύο προσεγγίσεις, από τις οποίες μπορούν να συναχθούν διαπι-
στώσεις με πρακτικό αντίκρισμα σε επίπεδο εφαρμογών. Η πρώτη θα μπορού-
σε να ονομαστεί «προσωποκεντρική», καθώς εστιάζεται στον εκπαιδευτικό 
ως άτομο, ενώ η δεύτερη «συστημική», γιατί μεταφέρει τον προβληματισμό 
στην πολιτική που αφορά το έργο του εκπαιδευτικού ως επάγγελμα.

Σύμφωνα με την πρώτη, την προσωποκεντρική προσέγγιση, η εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών αποτελεί μια μόνο φάση της επαγγελματικής τους ανά-
πτυξης. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσονται επαγγελματικά σε διαρκή βάση, 
μέσω μιας συνεχούς διαδικασίας «γίγνεσθαι», η οποία διαπλέκεται με άλλες 
όψεις της ανάπτυξής τους, όπως είναι η ψυχολογική, η συναισθηματική και 
η κοινωνική2. Η προσέγγιση αυτή εδράζεται σε θεωρίες μάθησης ενηλίκων 
και συνέδεσε, για πρώτη φορά, συστηματικά την αποτελεσματικότητα της εκ-
παίδευσης των εκπαιδευτικών, με τις ατομικές τους προϋποθέσεις και με την 
προσωπική τους εξελικτική πορεία. Έτσι, η έμφαση στην εκπαίδευση των εκ-
παιδευτικών μετατοπίζεται από το περιεχόμενο, το τι, δηλαδή, θα διδαχθούν, 
στο πώς μαθαίνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Όπως αναφέρουν ο  B. Fishman 
κ.ά. (2003:645) «Η επαγγελματική ανάπτυξη θα πρέπει να αφορά τη μάθηση 
των εκπαιδευτικών, δηλαδή, τις αλλαγές στις γνώσεις, τις πεποιθήσεις και τις 
στάσεις τους, οι οποίες οδηγούν στην κατάκτηση νέων δεξιοτήτων, νέων εν-
νοιών και νέων διαδικασιών που συνδέονται με το διδακτικό έργο». 

Ένα ερώτημα που υποκίνησε έρευνες σε σχέση με τις γνώσεις που απο-
κτούν ήταν «Πώς, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι γνωρίζουν και κατανοούν τα 
αντικείμενα διδασκαλίας, μαθαίνουν να μεταμορφώνουν τη γνώση αυτή σε 
αναπαραστάσεις που έχουν νόημα για τους μαθητές τους»3. Από σχετικές 
έρευνες προκύπτει ότι όταν η διδασκαλία στηρίζεται σε βαθιά γνώση του 
αντικειμένου, καθώς και σε στέρεη παιδαγωγική γνώση, τότε ο εκπαιδευτικός 
αποκτά την ικανότητα να στοχάζεται πάνω στις διδακτικές του εμπειρίες και 
να μαθαίνει από αυτές. Επιμέρους όψεις της μάθησης των εκπαιδευτικών που 
απασχόλησαν την έρευνα από τη δεκαετία του 1980 ήταν ο τρόπος με τον 
οποίο διαμορφώνεται η προσωπική τους θεωρία, οι πεποιθήσεις τους, δηλαδή, 
για το ρόλο του σχολείου και τη φύση της διδασκαλίας, καθώς υποστηρίχτηκε 
ότι οι πεποιθήσεις αυτές επηρεάζουν τη διδακτική και παιδαγωγική συμπερι-
φορά των εκπαιδευτικών περισσότερο από ό,τι οι στάσεις τους (Richardson  
1996:103). Πολλοί εξέτασαν, επίσης, τις προδιαθέσεις των εκπαιδευτικών, 
καθώς και το πώς αντιλαμβάνονται και κατανοούν όψεις του ρόλου τους. 
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Νεότερες έρευνες μελετούν την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευ-
τικών και τη διαδικασία μέσω της οποίας αυτή διαμορφώνεται. Πρόκειται 
για μια έννοια που δύσκολα μπορεί να αποδοθεί με όρους προσιτούς στον 
εμπειρικό φακό, καθώς και αυτή εμπεριέχει πεποιθήσεις, στάσεις, αντιλήψεις. 
Κατά τον Kelchtermans (1993), οι κύριες όψεις της επαγγελματικής ταυτότη-
τας είναι: η αυτοεικόνα των εκπαιδευτικών, η αυτοεκτίμηση, τα κίνητρά τους 
για το επάγγελμα, το πώς αντιλαμβάνονται τα καθήκοντά τους, καθώς και τις 
προοπτικές τους για το μέλλον. 

Την τελευταία δεκαετία η έρευνα έχει συμβάλει στη βαθύτερη κατανόη-
ση του ρόλου του εαυτού και της ταυτότητας στην επαγγελματική μάθηση 
των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα από τη σκοπιά της κριτικής θεωρίας. Σύγ-
χρονες οριοθετήσεις της ταυτότητας στηρίζονται στις εξής παραδοχές: α) 
ότι η ταυτότητα διαμορφώνεται μέσα σε πολλαπλά πλαίσια, όπου δέχεται 
επιρροές από κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές και ιστορικές δυνάμεις, β) 
ότι η ταυτότητα διαμορφώνεται σε σχέση με άλλους και συνεπάγεται συγκι-
νήσεις και συναισθήματα, γ) ότι μετατοπίζεται συνεχώς, είναι ασταθής και 
πολλαπλή και δ) ότι συνεπάγεται τη δόμηση και αναδόμηση των νοημάτων 
μέσω «ιστοριών ζωής» σε βάθος χρόνου (Rodgers & Scott 2008:732). Στην 
ανάλυση αυτή υπολανθάνει η άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να επι-
διώκουν να συνειδητοποιήσουν την ταυτότητά τους, καθώς και τα πλαίσια 
και τις σχέσεις που τη διαμορφώνουν, με στόχο να έχουν ενεργό ρόλο στην 
όλη διαδικασία.

Η προσωποκεντρική προσέγγιση εστιάζεται στις εσωτερικές όψεις της ταυ-
τότητας, τις επιθυμίες των εκπαιδευτικών και το πώς οι ίδιοι νοηματοδοτούν 
αυτή την ταυτότητα. Έτσι, συνέβαλε, από τη μια μεριά, στο να διευρυνθεί το 
περιεχόμενο της γνώσης που απαιτείται για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 
(όχι μόνο, δηλαδή, γνωστική μάθηση αλλά και κοινωνική) και από την άλλη, 
συνέβαλε στο να συνειδητοποιηθεί ότι η όποια συστηματική εκπαίδευσή τους 
δεν συμβαίνει εν κενώ. Προκειμένου να επιτύχει, θα πρέπει να λάβει υπόψη 
τις προϋποθέσεις κάθε εκπαιδευόμενου και το στάδιο εξέλιξης το οποίο δια-
νύει από πλευράς διαμόρφωσης ταυτότητας.

Στο ερώτημα, τι προσέφερε η προσωποκεντρική προσέγγιση στα ζητήμα-
τα που αφορούν τη σημασία και τα όρια της εκπαίδευσης των εκπαιδευτι-
κών μπορεί να πει κανείς ότι έδειξε, πρώτα-πρώτα, ότι οι δυνατότητες της 
εκπαίδευσης να συμβάλει στη διαμόρφωση του άριστου εκπαιδευτικού είναι 
πολύ περιορισμένες, έναντι όλων εκείνων των αστάθμητων παραγόντων που 
επηρεάζουν την προσωπική και κοινωνική του ανάπτυξη μέσα από τη βιωμα-
τική του εμπειρία. Η σημασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, ωστόσο, 
αντλείται από το γεγονός ότι είναι μεθοδευμένη και μπορεί, ως εκ τούτου, να 
εξαντλήσει τα μέσα που της δίνει η σχετική γνώση, ώστε να δημιουργήσει 
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τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, σε όλη τη 
διάρκεια της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. 

Επίσης, από την προσέγγιση αυτή συνάγεται ότι η εκπαίδευση των υποψή-
φιων εκπαιδευτικών έχει μεγαλύτερη βαρύτητα έναντι της ενδοϋπηρεσιακής, 
διότι έχει μεγάλη διάρκεια (τουλάχιστον τέσσερα έτη) και παρέχεται σε πρώ-
ιμη φάση της ανάπτυξης, σε νεανική ηλικία, κατά την οποία, οι πεποιθήσεις, 
όπως και οι προσωπικές τους ιδιότητες, είναι ακόμη υπό διαμόρφωση. Πρό-
σφατες έρευνες,  δείχνουν, ότι κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, με ιδιαίτε-
ρους τρόπους δημιουργίας εμπειριών μάθησης οι νέοι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να αναπτύξουν άριστες πρακτικές διδασκαλίας (Hammerness κ.ά. 2005:381). 
Κατά τη φάση αυτή, κυρίως, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν την 
επαγγελματική τους ταυτότητα, ισχυροποιώντας έτσι τη δέσμευσή τους σε 
επαγγελματικές αξίες και νόρμες. Αυτή η όψη της προετοιμασίας τους είναι 
κρίσιμης σημασίας για τη μελλοντική άσκηση του έργου τους, καθώς οι ταυ-
τότητες που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί αφορούν τις διαθέσεις τους, το 
πού εστιάζουν την προσπάθειά τους, το αν και πως αναζητούν ευκαιρίες επαγ-
γελματικής ανάπτυξης και ποιες υποχρεώσεις θεωρούν εγγενείς στο ρόλο τους 
(Hammerness κ.ά. 2005:384).

Σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση,  η ολιστική θεώρηση στο έργο 
των εκπαιδευτικών επηρέασε την εκπαίδευσή τους και σε συστημικό επίπεδο, 
καθώς αυτή θεωρήθηκε μέσο αναβάθμισης του συγκεκριμένου επαγγέλματος, 
τόσο ως προς τα προσόντα όσο και ως προς τους όρους εργασίας.  Όπως υπο-
στηρίζει ο Ingvarson (2007:3) «πρέπει να αυξηθεί η ικανότητα του επαγγέλ-
ματος του εκπαιδευτικού να ανταγωνιστεί άλλα επαγγέλματα». 

Η διασφάλιση της ποιότητας του έργου των εκπαιδευτικών εξαρτάται από 
πολιτικές που εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη εντάσσονται εκεί-
νες που είναι σχεδιασμένες για να επηρεάσουν τη σύνθεση του επαγγέλματος 
και εξαρτώνται από την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική. Τέτοιες πολιτικές 
είναι οι προϋποθέσεις εισόδου στα ιδρύματα εκπαίδευσης υποψηφίων εκπαι-
δευτικών, οι προϋποθέσεις ένταξης στο επάγγελμα και οι όροι σταδιοδρομί-
ας. Σημαντική θεωρείται η προσέλκυση και η παραμονή στο επάγγελμα των 
καλύτερων αποφοίτων των σχολείων και των Πανεπιστημίων (OECD 2005). 
Μια πρόσφατη σύνθεση ερευνών για τις στάσεις απέναντι στη διδασκαλία ως 
επάγγελμα διαπίστωσε ότι εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι μισθοί, ο φόρτος 
εργασίας, οι συνθήκες απασχόλησης και το κοινωνικό στάτους του επαγγέλ-
ματος, ήταν οι πιο σημαντικοί από τους παράγοντες που επηρέασαν ικανούς 
αποφοίτους να μην επιλέξουν το επάγγελμα ή να το εγκαταλείψουν (DEST, 
2006)4. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι πολιτικές που είναι σχεδιασμέ-
νες για να βελτιώσουν την επαγγελματική ικανότητα των εκπαιδευτικών ως 
ατόμων και εξαρτώνται κυρίως από τους φορείς εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. 
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Τέτοιες πολιτικές αφορούν τα προγράμματα σπουδών και την πιστοποίηση 
των προσόντων των αποφοίτων5.

Από  το τέλος της δεκαετίας του 1990 αναζητούνται τα εμπειρικά δεδο-
μένα που θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις από πλευράς πολιτείας, οι οποίες 
αφορούν την επένδυση που αυτή κάνει σε ανθρώπινους και οικονομικούς πό-
ρους, στις διάφορες όψεις της προετοιμασίας και γενικότερα της επαγγελμα-
τικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Cochran-Smith 2004: 297). Στόχος ήταν 
να τεκμηριωθούν επιστημονικά οι ρυθμίσεις που οδηγούν σε αναβάθμιση του 
επαγγέλματος, δηλαδή, προβάλλεται η ανάγκη να γίνει πιο αποτελεσματική η 
εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών, να πιστοποιούνται τα προσόντα 
τους και να ελέγχεται η επάρκειά τους6, τόσο κατά την είσοδό τους στο επάγ-
γελμα όσο και κατά τη σταδιοδρομία τους. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, 
από τη σκοπιά αυτή προσεγγίζεται ως πρόβλημα πολιτικής, με κύριο μέλημα 
να καταστεί πιο αποτελεσματική με κριτήριο την ορατή βελτίωση των επιδό-
σεων των μαθητών.

Η ερευνητική αυτή προσέγγιση δέχτηκε κριτική, γιατί θεωρήθηκε ότι υπο-
δηλώνει επιστροφή σε μια τεχνική άποψη για τη διδασκαλία, παραβλέποντας 
ότι η διδασκαλία είναι κατά βάση μια κοινωνική και πολιτισμική δραστηριό-
τητα. Υποστηρίχτηκε, επίσης, ότι δεν μπορεί να ερμηνεύσει το πώς οι συνθή-
κες πλαισίου και η κουλτούρα των σχολείων εμποδίζουν ή υποστηρίζουν την 
ικανότητα των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιήσουν επιτυχώς τις γνώσεις που 
αποκομίζουν και τα μέσα που διαθέτουν (Cochran-Smith 2004:298).

Τίθεται έτσι και από τη σκοπιά αυτή το πολυσυζητημένο ζήτημα των 
αστάθμητων παραγόντων και επιρροών του σχολικού περιβάλλοντος που κα-
θορίζουν τις επιδόσεις και την αγωγή των μαθητών και καθιστούν  δυσδιάκρι-
τη την επίδραση που ασκεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Στο θέμα αυτό χρήσιμη 
είναι  η διάκριση που κάνουν οι Fenstermacher και Richardson (2005:190) με-
ταξύ «καλής» και επιτυχούς» διδασκαλίας: Η επιτυχής διδασκαλία εξαρτάται 
όχι μόνο από την καλή διδασκαλία, αλλά και από τρεις ακόμη συνθήκες: α) 
τη θέληση και την προσπάθεια του μαθητή, β) τον κοινωνικό περίγυρο όπου 
συντελείται η διδασκαλία και η μάθηση και γ) την ευκαιρία που έχει ο εκπαι-
δευτικός να διδάσκει και να μαθαίνει. Επομένως, οι μετρήσεις της ποιότητας 
του έργου των εκπαιδευτικών θα έπρεπε να εστιάζονται στην ποιότητα των 
ευκαιριών για μάθηση, τις οποίες παρέχουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές, 
ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος (Ingvarson 2007:7).

Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η συνεισφορά της προσέγγισης αυτής 
έγκειται στο ότι έδειξε α) ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι ένας μόνο 
από τους μηχανισμούς με τους οποίους η πολιτεία μπορεί να διασφαλίσει την 
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία (άλλοι είναι π.χ. η βελτίωση 
των μισθών, η ενίσχυση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος, οι όροι εργα-
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σίας) και β) ότι οι μηχανισμοί αυτοί αποδυναμώνονται σημαντικά αν δεν συν-
δεθούν με έγκυρες και αξιόπιστες μετρήσεις της ποιότητας της διδασκαλίας. 
Από τη σκοπιά αυτή η μονάδα ανάλυσης δεν είναι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 
ή ακόμη τα προγράμματα προετοιμασίας τους. Μονάδα ανάλυσης είναι το 
ίδιο το επάγγελμα και η προετοιμασία των εκπαιδευτικών αποτελεί μόνο μια 
όψη της, η οποία κατά περίπτωση θεωρείται ότι έχει προστιθέμενη αξία ή όχι, 
είναι καλή επένδυση ή όχι.

Επιπροσθέτως, η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών θεωρείται ως 
ένας από τους πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με την ποιότητα και τα 
τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών. Η συγκεκριμένη προσέγγιση εξήρε την 
ανάγκη να εξειδικευτούν τα κριτήρια ποιότητας του έργου των εκπαιδευτικών 
και να εναρμονιστούν τα επαγγελματικά στάνταρτ τόσο κατά τη φάση προ-
ετοιμασίας τους όσο και κατά την πιστοποίησή τους, προκειμένου να εντα-
χθούν στο επάγγελμα7, υποστήριξε, δηλαδή, την ενίσχυση της επαγγελματο-
ποίησης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Άλλοι, αντιθέτως, υποστήριξαν 
ότι η εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών στα Πανεπιστήμια δεν είναι 
το κύριο μέσο για την κατάκτηση της επάρκειας, αλλά ότι θα πρέπει να προ-
τιμούνται εναλλακτικοί δρόμοι για την είσοδο στο επάγγελμα. Στην άποψη 
αυτή υπολανθάνει η αντίληψη ότι η καλή διδασκαλία εξαρτάται κυρίως από 
εγγενή στοιχεία της προσωπικότητας και ότι η παιδαγωγική γνώση μπορεί να 
αποκτηθεί μέσω της εμπειρίας8.

 Γεγονός είναι ότι η συστημική προσέγγιση συνέβαλε στο να γίνει συνεί-
δηση ότι, για να εισέλθουν και να παραμείνουν στο επάγγελμα εκπαιδευτικοί 
με τις απαραίτητες προϋποθέσεις και την ικανότητα κατάκτησης της «αριστεί-
ας», δεν αρκεί η εκπαίδευση αλλά χρειάζονται ευρείες κοινωνικές και θεσμι-
κές αλλαγές. Μετέφερε, δηλαδή τη συζήτηση σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής 
και έφερε στο προσκήνιο τις λανθάνουσες δυνάμεις που ασκούν επιρροή στον 
προσανατολισμό και τους στόχους της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.

Εν κατακλείδι, μπορεί να υποστηριχτεί ότι οι δύο προσεγγίσεις κατ’ αρ-
χάς αλληλοσυμπληρώνονται μέσα από τις διαφορές τους. Μια τέτοια διαφορά 
είναι ότι η συστημική προσέγγιση δίνει έμφαση στις εξωτερικές όψεις της 
διαμόρφωσης ταυτότητας, δηλαδή, τις κανονιστικές απαιτήσεις του εξωτερι-
κού περιγύρου, σε αντίθεση με την προσωποκεντρική η οποία εστιάζεται στις 
εσωτερικές της όψεις. Και οι δύο όμως έδειξαν το εύρος και τη δυσκολία του 
εγχειρήματος να εφοδιαστούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί με την απαιτούμε-
νη επάρκεια για το επάγγελμα. Και οι δύο, επίσης, τεκμηριώνουν την άποψη 
ότι κάθε σχεδιασμένη δραστηριότητα που στοχεύει να τους προετοιμάσει για 
την ένταξη στο επάγγελμα δεν λειτουργεί χωρίς περιορισμούς. Αυτό σημαίνει 
ότι δεν λειτουργεί ερήμην της προσωπικής πορείας ανάπτυξης των ατόμων 
από τη μια μεριά ούτε και ερήμην θεσμικών ρυθμίσεων που αφορούν το επάγ-
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γελμα από την άλλη. Τεκμηριώνεται έτσι η ανάγκη να υπάρχει συνοχή και 
συνάφεια μεταξύ των επιπέδων και των παραμέτρων που εμπλέκονται στην 
όλη διαδικασία.

Αυτό όμως μπορεί να συμβεί μόνο εάν το όλο εγχείρημα θεωρηθεί ζη-
τούμενο πολιτικής και όχι απλώς ζητούμενο διοικητικό ή διαχειριστικό. Αν, 
δηλαδή, πρώτα-πρώτα υπάρξει συναίνεση για το τι σημαίνει η έννοια «αρι-
στεία» για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και έπειτα, αν αυτή λειτουργήσει 
ως κατευθυντήρια αρχή α) για τις ρυθμίσεις που αφορούν το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού από πλευράς πολιτείας και β) για το σχεδιασμό προγραμμάτων 
από πλευράς ιδρυμάτων που εκπαιδεύουν υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Αυτό 
σημαίνει ότι γνώμονας για όλες τις επιμέρους ρυθμίσεις θα είναι ο «άριστος» 
εκπαιδευτικός, εκείνος που θα αξιοποιεί τη στέρεη επαγγελματική του γνώση 
για να διαμορφώνει κρίσεις, ώστε να επιδιώκει πολλαπλούς στόχους με μαθη-
τές που έχουν ανόμοιες ανάγκες.

Εκτιμήσεις για την εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών

Πώς λοιπόν διαμορφώνεται ο άριστος εκπαιδευτικός; Είναι μια μοναχική δια 
βίου πορεία, την οποία διανύει ο εκπαιδευτικός κάνοντας τις προσωπικές του 
επιλογές εκπαίδευσης, μαθητείας και αυτομόρφωσης μέσω της εμπειρίας; Ή η 
πορεία αυτή υπάγεται σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα ρυθμίσεων της πολιτείας, 
οι οποίες στοχεύουν στη στελέχωση των σχολείων με επαγγελματίες υψηλού 
επιπέδου; 

Θα έλεγε κανείς ότι συμβαίνουν και τα δύο9. Όσο συστηματικά και αν 
σχεδιαστεί ένα σύστημα προσέλκυσης στο επάγγελμα, προετοιμασίας, πιστο-
ποίησης, ένταξης και συνεχούς υποστήριξης, δεν μπορεί να διασφαλίσει την 
αριστεία. Μπορεί ασφαλώς να παρέχει κίνητρα, συστηματική εκπαίδευση και 
ανταποδοτικούς όρους εργασίας, προϋποθέσεις ασφαλώς πολύ σημαντικές. 
Το αστάθμητο του εκπαιδευτικού έργου όμως, η ηθική διάσταση της ουσίας 
του, καθώς και οι σύγχρονες απαιτήσεις από τον εκπαιδευτικό, με όρους κοι-
νωνικούς και πολιτικούς, καθιστούν περισσότερο από αναγκαία συγκεκριμένα 
στοιχεία προσωπικότητας, θεμελιακές πεποιθήσεις, μια συνολική στάση ζω-
ής, μπορεί να πει κανείς, προϋποθέσεις που δεν επηρεάζονται από ρυθμίσεις 
ούτε και μπορούν να μετρηθούν.

Τι συνάγεται από την ανάλυση που προηγήθηκε για τη βελτίωση της εκ-
παίδευσης των υποψήφιων εκπαιδευτικών;

Σημαντικός είναι κατά πρώτο λόγο ο ρόλος της πολιτείας, γιατί είναι εκεί-
νη που έχει την αρμοδιότητα και συνακόλουθα την ευθύνη, να διασφαλίσει 
ότι εισέρχονται στο επάγγελμα άτομα με διαπιστωμένη επάρκεια και τα οποία 
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δεν θα αναγκαστούν να μάθουν, αυτοσχεδιάζοντας στη σχολική τάξη, μέσω 
της δοκιμής και του λάθους. Κατά συνέπεια, τα κριτήρια εισόδου θα πρέπει 
να ελέγχουν έγκυρα την επάρκεια γνώσης που απαιτείται για τη διδασκαλία. 
Θα πρέπει, επίσης, να είναι διευρυμένα, έτσι ώστε να ελέγχουν αντιλήψεις 
κρίσιμες, όπως είναι η πεποίθηση ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν, η 
κοινωνική ευαισθησία και η διαπολιτισμική ικανότητα10.

Ευθύνη της πολιτείας είναι, ακόμη, να εναρμονίσει όλα τα δομικά στοι-
χεία του εκπαιδευτικού συστήματος που επηρεάζουν έμμεσα το έργο των 
εκπαιδευτικών, όπως είναι π.χ. τα περιθώρια αυτονομίας τους. Εκπαιδευτικά 
συστήματα, όπου οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι 
και προάγονται με βάση τα χρόνια υπηρεσίας, δημιουργούν μια κλειστή και 
στατική κουλτούρα που καλλιεργεί τη συμμόρφωση και απομονώνει την ατο-
μική προσπάθεια.

Σημαντικός είναι ασφαλώς και ο ρόλος των ιδρυμάτων που εκπαιδεύουν 
υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Παρόλο που υπόκεινται σε ένα συγκεκριμένο 
θεσμικό πλαίσιο, έχουν τα περιθώρια να διαμορφώσουν τη δική τους πολι-
τική, δεδομένου ότι υπάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναλύσεις και 
ερευνητικά δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας, για τα προγράμματα σπου-
δών προετοιμασίας εκπαιδευτικών, τεκμηριώνουν επιτυχείς πρακτικές, τόσο 
σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και μεθόδευσης της διδασκαλίας11. 

Οι προτάσεις που καταγράφονται κυρίως για τον σχεδιασμό και την αξιο-
λόγηση των προγραμμάτων σπουδών απηχούν σε μεγάλο βαθμό τη συστημι-
κή προσέγγιση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, δίνοντας έμφαση στην 
ανάγκη να υπάρχουν κοινές κατευθυντήριες αρχές, καθώς και στη συνοχή με-
ταξύ όλων των στοιχείων των προγραμμάτων, από τις προϋποθέσεις εισόδου 
των σπουδαστών μέχρι την αξιολόγηση. Εξίσου απηχούνται και οι διαπιστώ-
σεις από τη σκοπιά της προσωποκεντρικής προσέγγισης, κυρίως σε επίπεδο 
οργάνωσης των σπουδών και μεθόδευσης της διδασκαλίας, με έμφαση στη 
ευελιξία. Δεν υπάρχει τυποποιημένο μοντέλο για την προετοιμασία των υπο-
ψήφιων εκπαιδευτικών ακόμη και εντός διαπιστευμένων πανεπιστημιακών 
προγραμμάτων. Χρειάζεται ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ατομικές 
και διαφοροποιημένες ανάγκες. 

Τέλος, και οι δύο προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν τεκμηριώνουν την 
ανάγκη να διευρυνθεί η πανεπιστημιακή εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαι-
δευτικών και να μη μετατεθεί η σχετική δικαιοδοσία στα σχολεία με τη μορφή 
της μαθητείας.

Είναι αλήθεια ότι οι δυνάμεις που ασκούν επιρροή με λανθάνοντα τρόπο 
στην πολιτική της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, λειτουργούν συχνά απο-
προσανατολιστικά, όταν δεν οδηγούν σε μεμονωμένα μέτρα που ακυρώνουν 
το εγχείρημα μακροπρόθεσμα. Εναπόκειται λοιπόν στην πολιτεία και στα ίδια 
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τα πανεπιστήμια να ανταποκριθούν στην πρόκληση των καιρών. Να ασκή-
σουν, δηλαδή, τη δικαιοδοσία τους αυτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές, τους γονείς, το κοινωνικό σύνολο.
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ABSTRACT

The education of prospective teachers: Importans issues for the education policy

Τhe teacher is nowadays expected to play a complex and multiple role. Apart from 
teaching, which is a complex procedure, since it is formed by the context, in which 
it takes place, the teacher also has a role of social intervention. At the same time, the 
discussion and research on school effectiveness has shown that the contribution of 
the teacher and his/her work is of major importance towards the improvement of the 
school outcomes as well as in the introduction of innovation. In order to cope with this 
wider and demanding role, there is a need of qualifications which go beyond the simple 
knowledge of the subject that he/she teaches at school. The teacher needs to be able 
to make use of knowledge, teaching competencies and educational views on one side 
and, on the other, to have an inexhaustible supply of abilities, attitudes and devotion to 
the long-term advantages of his/her students in view of a better future.
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The starting point of this paper is the view that, if the education of the prospective 
teachers meets certain conditions, it can substantially contribute to the acquirement of the 
necessary resources by the teachers and therefore to the improvement of school work. 

In particular, the paper discusses two approaches in teacher education, from which one 
can derive conclusions in terms of practical applications. The first one is called ‘person-
centered’, since it concentrates on the teacher as a person. According to this approach, 
teacher education constitutes just one phase of their professional development. Teachers 
develop professionally on a permanent basis through a continuing process of becoming, 
which interacts with other sides of their development, such as the psychological, the 
affective and the social. The second approach could be named ‘systemic’, since it 
transfers the issue to the policy concerning the teacher’s work as a profession. According 
to this approach, the holistic view of the work of teachers has influenced their education 
also on the systemic level, since it was considered as a means of upgrading of the specific 
profession, regarding both the qualifications as well as the work terms.

These two approaches are complementary with one another through their differences. 
Both have shown the width and the difficulty of the effort to provide the prospective 
teachers with the necessary competence for the profession. However, this can only happen, 
if the whole effort is considered as a desideratum of policy and not just a desideratum of 
administration or management. That is, first if there is agreement on what is the meaning 
of ‘excellence’ for the profession of teachers and then, if the agreement acts as guiding 
principle a) for the regulations of the state concerning the profession of the teacher and b) 
for the curriculum development on behalf of institutions of initial teacher education.

How is then the excellent teacher to be formed? Is it a lonely lifelong process, 
which the teacher goes through by making his/her own personal choices of education, 
training and self-education through experience? Or is this process subjected to a 
multilevel system of regulations on behalf of the state, which aim at providing the 
schools with high-level professionals? The paper suggests that both are the case.

The suggestions that are made in the international literature mainly on the 
curriculum development and evaluation emphasize the need for common guidelines to 
exist as well as the coherence among all curriculum elements, from the conditions of 
student entry to the evaluation. The conclusions from the view of the person-centered 
approach lead to proposals of application, mainly on the level of organization of the 
studies of the prospective students and of teaching methodology with an emphasis 
on flexibility. It is claimed that there is no standard model for the preparation of the 
prospective teachers, even in the context of accredited university curricula, but there is 
a need for flexibility and adaptability to the personal and differentiated needs. Finally, 
two needs are stressed: the need to extend teacher education on university level as 
well as the need for the state to include the regulations concerning the preparation of 
teachers in a unified policy for the specific profession.
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Η παιδαγωγική και επαγγελματική προετοιμασία

του εκπαιδευτικού σε αναθεώρηση.

Κριτική  και συγκριτική αποτίμηση αντιλήψεων,

τάσεων και προοπτικών�

Δημήτρης Ματθαίου 

Σε έναν κόσμο διεθνών συνεργασιών και σε μια Ευρώπη που αγωνίζεται να 
βρει το δρόμο της ολοκλήρωσής της, μια επιστημονική συνάντηση ειδικών 
από τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η σημερινή, μοιάζει να έχει αυτονόη-
τη αξία. Δυστυχώς, το αυτονόητο είναι συχνά παραπλανητικό. Δεν είναι, για 
παράδειγμα, λίγοι εκείνοι που αποδίδουν σκοπιμότητες και που εκλαμβάνουν 
παρόμοιες εκδηλώσεις ως ευκαιρία αντιγραφής καλών πρακτικών από χώρες 
που διακρίνονται στο διεθνές στερέωμα για τις επιτυχίες τους στην εκπαίδευ-
ση. Το έχω δει να συμβαίνει επανειλημμένως, όχι μόνο από την πλευρά των 
απλών ανθρώπων που αγωνιούν για τη χρόνια αναξιοπάθεια της εκπαίδευ-
σής μας και επικαλούνται γι’ αυτό την ανάγκη να υιοθετηθούν επιτέλους, με 
τις κατάλληλες προσαρμογές, ξένα πετυχημένα πρότυπα. Το έχω δει να συμ-
βαίνει επίσης και στις τάξεις περιώνυμων συμβούλων, διακεκριμένων μελών 
της εκπαιδευτικής κοινότητας: Τους έχουμε δει να επισκέπτονται χώρες, να 
παρατηρούν επιλεκτικά και αποσπασματικά, να εντυπωσιάζονται από θεσμι-
κές ρυθμίσεις, να αρθρογραφούν στη συνέχεια με περισσή βεβαιότητα για τις 
προτάσεις τους, εισηγούμενοι λύσεις κατ’ επίφαση ρηξικέλευθες, να επηρεά-
ζουν κοινή γνώμη και παραγωγούς πολιτικής. 

� Το κείμενο που ακολουθεί παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο πλαίσιο της διημερίδας με 
τίτλο «Η επαγγελματική και παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Κριτική και συγκριτική θεώρηση» που διοργάνωσε το Εργαστήριο Συγκριτικής 
Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών στις 12 και 13 Μαρτίου 2010 στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
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Η σημερινή συνάντηση δεν έχει τέτοιο σκοπό. Οι ξένοι ειδικοί, που συμ-
βαίνει να είναι συνάμα επικεφαλής στις χώρες τους προγραμμάτων και ορ-
γανισμών επαγγελματικής και παιδαγωγικής κατάρτισης εκπαιδευτικών της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν έχουν την πρόθεση να υποδείξουν ή να 
νομιμοποιήσουν πολιτικές. Η μελέτη των ξένων θεσμών δεν είναι για μας 
τους συγκριτικούς μελετητές της διεθνούς εκπαίδευσης μια διαδικασία επιλε-
κτικού εκπαιδευτικού δανεισμού θεσμών, αλλά ένα εγχείρημα που αποβλέ-
πει πρωτίστως στην καλύτερη κατανόηση του δικού μας συστήματος∙ στην 
αναγνώριση και ανάλυση όλων εκείνων των θεμελιωδών αρχών και παρα-
δοχών που διέπουν τη λειτουργία του, που θεωρούνται ότι έχουν αυτονόητη 
αξία, που μένουν γι’ αυτό μακριά από τα φώτα της αμφισβήτησης και που 
στοιχειώνουν τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές και τις επιλογές μας. Αυτές 
ακριβώς τις αδιερεύνητες περιοχές που μένουν στο λυκόφως του δικού μας 
συστήματος μας βοηθάει να φωτίσουμε η μελέτη των ξένων συστημάτων. Οι 
διαφορετικές επιλογές και ρυθμίσεις των ξένων, η διαφορετική λογική που 
διέπει τις επιλογές αυτές, μας οδηγεί στη διερεύνηση και κατανόηση και των 
δικών μας ιδεολογικών θεωρήσεων και θεσμικών ρυθμίσεων. Σε αυτές ακρι-
βώς τις λιγότερο διερευνημένες περιοχές θα ήθελα αν επικεντρώσω σήμερα 
την εισήγησή μου.

Το εκτεταμένο έλλειμμα επαγγελματικής και παιδαγωγικής κατάρτισης 
των εκπαιδευτικών μας, από την αρχή κιόλας της καθιέρωσης της μέσης εκ-
παίδευσης στη χώρα μας, δεν είναι ασφαλώς τυχαίο. Δεν οφείλεται απλώς σε 
αθέτηση υποχρεώσεων από τη μεριά των πανεπιστημίων, σε συνδικαλιστικές 
αντιδράσεις ή στην απροθυμία του κράτους να αναλάβει το οικονομικό και 
πολιτικό κόστος της εφαρμογής των πολιτικών που το ίδιο κατά περιόδους 
έχει υιοθετήσει. Τα γενεσιουργά αίτιά του θα πρέπει να αναζητηθούν βαθύτε-
ρα, σε επιστημολογικές πρωταρχικά και σε παιδαγωγικές παραδοχές, πολλές 
από τις οποίες έχουν επιβιώσει αναλλοίωτες μέχρι τις μέρες μας και τις οποίες 
έχουμε συνηθίσει να παραβλέπουμε. 

Μια τέτοια παραδοχή θέλει, για παράδειγμα, την επιστήμη, το συγκεκρι-
μένο και σαφώς οριοθετημένο επιστημονικό κλάδο που έχει σπουδάσει ο εκ-
παιδευτικός, να αποτελεί για αυτόν το βασικό και αδιαμφισβήτητο σύστημα 
αναφοράς του διδακτικού του έργου. Για τον καθηγητή που έχει γαλουχηθεί 
κατά τις πανεπιστημιακές του σπουδές με την ιδέα ότι η επιστήμη αποτελεί 
ένα συγκροτημένο σώμα γνώσης με εσωτερική δομή, αυστηρή τεκμηρίωση 
και διαχρονική αξία και με την πεποίθηση ότι ο ίδιος αποτελεί μέλος μιας κοι-
νότητας με συγκεκριμένη επιστημονική ταυτότητα, την ανάδειξη και προβολή 
της οποίας οφείλει να υπηρετεί, γι’ αυτόν τον εκπαιδευτικό, η επιστήμη απο-
τελεί πολύτιμο αγαθό με αυτονόητη αξία, το οποίο ο ίδιος οφείλει να μεταλα-
μπαδεύσει ανόθευτο στις νέες γενιές. Υπ’ αυτό το πρίσμα, ο καθηγητής θεωρεί 
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εαυτόν πρωτίστως θεράποντα της επιστήμης και μόνο κατ’ επέκταση παιδα-
γωγό. Εξάλλου, κατά την αντίληψη αυτή, η παιδαγωγική διάσταση ενυπάρχει 
και ενσωματώνεται στην επιστημονική. Ο μαθητής δηλαδή που αντιπαλεύει 
με τις αυξημένες απαιτήσεις του μαθησιακού στόχου της κατάκτησης της επι-
στημονικής γνώσης διαπαιδαγωγείται παράλληλα: Αναπτύσσει τις πνευματι-
κές του ικανότητες, αποκτά κριτική στάση, μέθοδο και σκέψη, διαμορφώνει 
μια αισθητική και ηθική αντίληψη, απότοκο της γνωριμίας του με την αρμο-
νία που διέπει τον κόσμο της γνώσης. Αντιλήψεις σαν κι αυτή εξηγούν γιατί 
σε κύκλους της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας εξακολουθεί να 
έχει ισχύ το δόγμα ότι το «τι», το περιεχόμενο και η δομή της γνώσης, είναι 
υπέρτερο του «πώς», της μεθόδου δηλαδή προσφοράς της, ή για να το πω 
αλλιώς, ότι όποιος γνωρίζει καλά το γνωστικό αντικείμενο της διδασκαλίας 
θα βρει μέσα στην ίδια τη δομή της γνώσης τον τρόπο να τη μετακενώσει 
στους μαθητές του. Είναι άραγε από την άποψη αυτή τυχαίο ότι σχεδόν μέχρι 
τη δεκαετία του 1980 η παιδαγωγική, αν και πολυφίλητη κατά τα άλλα και 
αχειραφέτητη θυγατέρα της φιλοσοφίας, ήταν το αποπαίδι των φιλοσοφικών 
σχολών; Ότι ορισμένοι ακόμη και σήμερα αρνούνται για τα παιδαγωγικά το 
χαρακτηρισμό τους ως επιστήμης; Είναι επίσης τυχαίο ότι σε αρκετές περι-
πτώσεις σχολικά προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια και ασφαλώς 
διδακτικές προσεγγίσεις, ακολουθούν το πατρόν των αντίστοιχων πρακτικών 
των πανεπιστημιακών σπουδών; Θεματοφύλακες άλλωστε της παραδοσιακής 
αντίληψης για τη σχολική γνώση, που την θέλει αυστηρά «επιστημονική» χω-
ρίς εκπτώσεις απέναντι στις μαθησιακές ανάγκες του μαθητή και χωρίς νο-
θεύσεις της δομικής της διαύγειας αποτελούν οι πανεπιστημιακοί των κατά 
τα άλλα αποκαλούμενων καθηγητικών σχολών, που δε χάνουν την ευκαιρία 
να δηλώσουν ότι προετοιμάζουν επιστήμονες και όχι εκπαιδευτικούς, και που 
γι’ αυτό αντιμετωπίζουν με καχυποψία και άρνηση την προσπάθεια «παρείσα-
κτων» στην επικράτειά τους 1.

Από την άλλη, η αυστηρή επιστημολογική οριοθέτηση της επιστημονικής 
ταυτότητας, για την οποία έγινε λόγος προηγουμένως, δεν είναι άραγε κι αυ-
τός ένας από τους λόγους που τα μαθήματα των φυσικών επιστημών παραμέ-
νουν διηρημένα σε κλάδους αντιμαχόμενους συχνά μεταξύ τους στη διεκδί-
κηση κύρους και θέσης στο ωρολόγιο πρόγραμμα, και ακόμη δεν είναι αυτή η 
ίδια η αντίληψη περί της επιστημονικής γνώσης και του εγγενούς μορφωτικού 
δυναμικού της που κάνει μαθήματα χωρίς αυστηρή επιστημονική δομή, όπως 
ας πούμε τα καλλιτεχνικά, να δυσκολεύονται να βρουν μια αξιοπρεπή θέση 
στο σχολικό πρόγραμμα;

Σε μεγάλο βαθμό, η διχοτομία αυτή ανάμεσα στο επιστημονικό «τι» και 
στο «πώς» του διδακτικού έργου και η πρωτοκαθεδρία του πρώτου στη λογι-
κή της επαγγελματικής και παιδαγωγικής προετοιμασίας των καθηγητών μας 
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απηχεί αντιλήψεις παρωχημένων εποχών. Τότε που η μέση εκπαίδευση αποτε-
λούσε προνόμιο των λίγων, που λόγω κοινωνικής καταγωγής και μορφωτικής 
υποδομής μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υψηλές γνωστικές απαιτήσεις 
της από καθέδρας επιστημονικής διδαχής. Τότε που το αρνητικό μαθησιακό 
αποτέλεσμα χρεωνόταν στο μαθητή, ανέτοιμο, απρόθυμο, αμελή ή αδιάφο-
ρο, όπως υποστηριζόταν, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και όχι στον 
αυστηρό και ελάχιστα μεταδοτικό δάσκαλο. Τότε που η γνώση, η αποστασι-
οποιημένη από την κοινωνική καθημερινότητα και από τη σχολική πραγμα-
τικότητα γνώση αντιμετωπιζόταν ως αγαθό με αυτονόητη αξία. Τότε που το 
δευτεροβάθμιο σχολείο διέθετε την αποκλειστικότητα, το μονοπώλιο σχεδόν 
της γνωστικής και μορφωτικής παρέμβασης. 

Το σκηνικό αυτό έχει όμως αλλάξει προ πολλού. Η εκπαίδευση έχει προ 
πολλού μαζικοποιηθεί και οι σημερινοί μαθητές έχουν διαφορετικά μεταξύ 
τους ενδιαφέροντα, εμπειρίες, γνωστική υποδομή, φιλοδοξίες, απαιτήσεις 
και κυρίως αξιακές αναφορές και σταθερές: η πολυπολιτισμικότητα της 
σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας δεν οριοθετείται μόνο από την παρουσία 
των μεταναστών. Προσδιορίζεται επίσης από τις ιδιοσυγκρασιακές προτι-
μήσεις, τη διαδικτυακή επικοινωνία, το κοινωνικό status, υπαρκτό ή φα-
ντασιακό κ.ο.κ. Από την άλλη, το παιδί αναγνωρίζεται πλέον όχι ως μια 
μικρογραφία ενήλικα στο στάδιο της μαθητείας, αλλά ως μια αυτεξούσια 
οντότητα με τις δικές της ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες, αντιλήψεις για 
τη ζωή, δικαιώματα και μέσα έκφρασης και δράσης. Από τη δική του την 
πλευρά, το σχολείο έχει χάσει το μονοπώλιο στη μορφωτική επίδραση και 
στη γνώση, με το διαδίκτυο να το ανταγωνίζεται αποτελεσματικά. Ακό-
μη χειρότερο, το σχολείο δεν μπορεί πια να διαβεβαιώσει κανένα για τις 
προοπτικές κοινωνικής ανόδου και οικονομικής προκοπής που διασφαλίζει 
στους μαθητές του. Η σοβούσα οικονομική κρίση έχει απλώς ενισχύσει 
περαιτέρω, μαζί με την αγωνία για το αύριο, και τον πραγματισμό των νέ-
ων κατά την ιεράρχηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρει το 
σχολείο, με μοναδικό σχεδόν σύστημα αναφοράς τη χρησιμότητά τους στον 
επαγγελματικό στίβο. Το μορφωτικό επίπεδο της σύγχρονης οικογένειας 
είναι σήμερα σε γενικές γραμμές υψηλότερο, με αποτέλεσμα αρκετοί γο-
νείς να διατηρούν μια κριτική στάση απέναντι στα τεκταινόμενα εντός των 
σχολικών τειχών και στην επάρκεια και αποτελεσματικότητα του εκπαιδευ-
τικού. Η κριτική στάση επεκτείνεται σε όλους σχεδόν τους τομείς. Αφορά 
το είδος της γνώσης που προσφέρει το σχολείο. Θεωρητική, διαμερισμα-
τοποιημένη, αποκομμένη από την πράξη και τις απαιτήσεις της σύγχρονης 
κοινωνίας και αγοράς εργασίας, χαρακτηρίζεται από πολλούς. Αφορά την 
υποβαθμισμένη σημασία που αποδίδεται από το σχολείο στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η προσαρμοστικότητα, η 
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ανάλυση προβλημάτων, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η διαχείριση κινδύνων 
κλπ, που θεωρούνται απαραίτητες για την επιβίωση των νέων στο σύγχρονο 
κόσμο, όπως διαβεβαιώνουν μετ’ επιτάσεως οι διεθνείς οργανισμοί. Αφορά 
το κλίμα διδασκαλίας και μάθησης. Απωθητικό κρίνεται από πολλούς. Χω-
ρίς έμπνευση, χωρίς ζωντάνια, διεκπεραιωτικό, όταν δε γίνεται αποπνικτικό 
και ενίοτε επικίνδυνο. Τα τσιτάτα για σχολείο φυλακή με καγκελόφρακτα 
παράθυρα, για σχολείο κάτεργο ψυχών όπου το συναίσθημα απουσιάζει και 
ο νεανικός αυθορμητισμός εγκλωβίζεται στην αδιαφορία και τον ατομικι-
σμό, αφθονούν. Τα φαινόμενα της σχολικής βίας, του ρατσισμού και της δι-
ακίνησης ουσιών έχουν μπει για τα καλά στη σχολική καθημερινότητα. Το 
σχολείο, που κάποτε αποτελούσε το θερμοκήπιο της γνώσης και της πνευ-
ματικής καλλιέργειας, το θεματοφύλακα αξιών και συνεχιστή παραδόσεων, 
το μέσο ατομικής και συλλογικής προκοπής, το χώρο όπου ο εκπαιδευτικός 
κανοναρχούσε κατά πώς η πολιτεία όριζε και η επιστήμη του υπαγόρευε, 
έχει δώσει τη θέση του σε ένα σχολείο με λίγες σταθερές και με πολλές 
απαιτήσεις από όσους το υπηρετούν.

Θα συμφωνήσετε φαντάζομαι μαζί μου ότι τις νέες αυτές απαιτήσεις δεν 
μπορεί πια, εξ αντικειμένου, να ικανοποιήσει από μόνη της η επιστημονική 
κατά κλάδο κατάρτιση του εκπαιδευτικού. Σε όλα ανεξαιρέτως τα σεμινά-
ρια και τα επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς που έχουμε μέχρι 
σήμερα διοργανώσει, οι εκπαιδευτικοί καταθέτουν τα ίδια πάντα αγωνιώδη 
ερωτήματα. Τα πιο επίμονα και συνηθισμένα αφορούν πρώτον τη διαχείρι-
ση της ετερότητας στα σχολεία. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις διδακτικές προ-
σεγγίσεις, που απαιτούν τα πολυπολιτισμικά μαθητικά ακροατήρια, αλλά σε 
ό,τι αφορά κυρίως τους λεπτούς χειρισμούς που απαιτούν η διατήρηση του 
εθνικού συστήματος αξιών και ταυτόχρονα ο σεβασμός της πολιτισμικής ταυ-
τότητας των μεταναστών. Ψηλά στους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών 
είναι επίσης η διαχείριση των κρίσεων που ανακύπτουν όλο και πιο συχνά στα 
σχολεία, ιδιαίτερα όταν αυτές γίνονται εκρηκτικές, συγκεντρώνοντας τα φώτα 
της δημοσιότητας. Ο χειρισμός των παιδιών με αποκλίνουσες συμπεριφορές 
και μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί μια άλλη διάσταση των απαιτήσεων από 
τους εκπαιδευτικούς. Η διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων και οι δυ-
σκολίες στην επικοινωνία τους με ορισμένους γονείς φαίνεται να απασχολούν 
και αυτές τους εκπαιδευτικούς. Και ο κατάλογος των απαιτήσεων από τους 
εκπαιδευτικούς είναι μακρύς. Όσο τα ζητήματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται, με 
στοχευμένες και πρακτικού χαρακτήρα επιμορφώσεις για τους υπηρετούντες 
εκπαιδευτικούς και με ανάλογη επαγγελματική προετοιμασία για τους υποψή-
φιους εκπαιδευτικούς, οι καθηγητές στα σχολεία μας θα νιώθουν ανασφαλείς 
και περιθωριοποιημένοι στο ρόλο του προγυμναστή μαθητών για υψηλές επι-
δόσεις, το μόνο ρόλο για τον οποίο είναι ίσως σήμερα καλύτερα προετοιμα-
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σμένοι από τις σπουδές τους. Ένα ρόλο όμως που στους περισσότερους εκπαι-
δευτικούς δεν προσφέρει αυτό που αποκαλείται επαγγελματική ικανοποίηση. 

Θα μου επιτρέψετε να μείνω για λίγο στο τελευταίο αυτό σημείο, πριν 
προχωρήσω στη διερεύνηση των προϋποθέσεων, των ιδεολογικών αρχών και 
των θεσμικών ρυθμίσεων που συνεπάγεται μια αλλαγή στην επαγγελματική 
προετοιμασία των εκπαιδευτικών. Και αυτό γιατί θεωρώ κρίσιμο στοιχείο της 
ποιοτικής εκπαίδευσης την επαγγελματική ικανοποίηση του δασκάλου. Είναι 
γνωστό ότι οι συνθήκες εργασίας στο σχολείο δεν είναι πάντοτε οι καλύτερες. 
Είναι επίσης γνωστό ότι οι οικονομικές απολαβές του εκπαιδευτικού πόρω 
απέχουν από το να θεωρούνται ικανοποιητικές για μια δουλειά, οι ποιοτικές 
προδιαγραφές της οποίας απαιτούν δόσιμο ψυχής. Η μόνη ουσιαστική αντα-
μοιβή κρύβεται στο χαμόγελο των μαθητών μας, στα προσηλωμένα πάνω μας 
μάτια τους, στο συνωστισμό γύρω μας στη διάρκεια των διαλειμμάτων, στην 
εμπιστοσύνη που αποπνέουν οι εκμυστηρεύσεις και τα ερωτήματά τους, στην 
πρόθυμη υπέρβαση των κατ’ οίκον εργασιών που τους αναθέτουμε. Σε όλο αυ-
τό το πανηγύρι συναισθημάτων σπάνια γίνεται συμμέτοχος ο προγυμναστής, 
ο εκπαιδευτικός που η βασική επαγγελματική του κατάρτιση, περιορισμένη 
καθώς είναι μόνο στην καλή γνώση του επιστημονικού του αντικειμένου, δεν 
του επιτρέπει να ανιχνεύει τον νεανικό παλμό, να αναγνωρίζει την πραγματι-
κότητα του νέου και την οπτική του για τη ζωή, να επικοινωνεί μαζί του σε 
κοινό κώδικα, να εμπνέει, να πείθει, να συνεργάζεται, αλλά και να θέτει κανό-
νες, να αξιολογεί, να επιβάλλεται. Ένας τέτοιος εκπαιδευτικός, σαν κι αυτόν 
που προετοιμάζει η μονόπλευρη επιστημονική επαγγελματική του κατάρτιση, 
δύσκολα θα βρει το δρόμο που οδηγεί στην επαγγελματική απόλαυση. Από 
την άλλη, περιορισμένες είναι επίσης οι πιθανότητες να του αναγνωριστεί από 
τους αποδέκτες του εκπαιδευτικού αγαθού το κύρος του λειτουργού, αυτό που 
οι αγγλοσάξωνες ονομάζουν profession ή ακόμη καλύτερα learned profession. 
Στις σύγχρονες κοινωνίες του υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου, η εντρύ-
φηση στην επιστήμη από μόνη της δε διασφαλίζει την ειδοποιό διαφορά της 
εκπαιδευτικής από άλλες συγγενείς επιστημονικές ταυτότητες. Οι απαξιωτι-
κές κρίσεις ορισμένων κύκλων για τον κλάδο μας έχουν σε σημαντικό βαθμό 
αφετηρία τέτοιες διαπιστώσεις. 

Πιστεύω ότι τις σκέψεις μου αυτές συμμερίζονται πολλοί. Έχω την αί-
σθηση ότι οι συνθήκες που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία μας αλλά 
και οι γενικότερες κοινωνικές συγκυρίες στον τόπο μας και διεθνώς έχουν 
προλειάνει το έδαφος για μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο προετοιμασίας 
των καθηγητών της μέσης. Σ’ αυτό συμφωνούν ήδη επί της αρχής οι αρμό-
διοι συνδικαλιστικοί φορείς και οι επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτι-
κών, ο λόγος των οποίων ακούγεται συχνά με καθαρότητα. Το ζητούμενο 
είναι συνεπώς ποιο θα είναι το θεσμικό πλαίσιο και κυρίως το ιδεολογικό 
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και παιδευτικό σκεπτικό μιας τέτοιας αλλαγής, καθώς ούτε οι κατεστημένες 
αντιλήψεις έχουν αναθεωρηθεί στο σύνολό τους, ούτε οι διαμορφωμένες εν-
δοπανεπιστημιακές ισορροπίες είναι εύκολο να ανατραπούν, ενώ έχουν ήδη 
διαμορφωθεί απόψεις περί του πρακτέου, βασισμένες σε παραδοχές με αμ-
φιλεγόμενο κύρος και μια εκλεκτική συγγένεια με παρωχημένες θεωρήσεις. 
Δεν θα πρέπει να λησμονούμε άλλωστε ότι η αλλαγή έχει κατά κανόνα το 
πρόσωπο του Ιανού. Η μία όψη του κοιτάει το αύριο, την ίδια στιγμή που η 
άλλη ανατρέχει και αναπολεί το παρελθόν.

Στις θεωρήσεις αυτές, που κυοφορήθηκαν στο μακρύ διάστημα της προσ-
δοκίας της αλλαγής ανήκουν και ορισμένες που επιλεκτικά αξίζει να διερευ-
νηθούν εδώ. Η πρώτη από αυτές αναφέρεται στο περιεχόμενο της παιδαγω-
γικής προετοιμασίας των εκπαιδευτικών. Για πολλούς, η προετοιμασία αυτή 
εξαντλείται σε ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας∙ στο πώς δηλαδή, με ποιες 
μεθόδους και τεχνικές, η διδασκαλία μας θα γίνει περισσότερο αποτελεσματι-
κή. Τον τελευταίο μάλιστα καιρό η συζήτηση αυτή έχει επικεντρωθεί στο σχε-
τικό ζήτημα της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Μια τέτοια αντίληψη υποκρύ-
πτει εντούτοις τον κίνδυνο να θεωρηθεί η διδακτική μεθοδολογία ως ένα είδος 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας με γενικευμένη εφαρμογή∙ ένα είδος διδακτικού 
συνταγολογίου σαν κι αυτό που οι αλήστου μνήμης επιθεωρητές συνιστούσαν 
στους διδάσκοντες. Η τυποποίηση όμως μιας τόσο δημιουργικής διαδικασίας, 
όπως η διδασκαλία, είναι ίσως το ίδιο επικίνδυνη με την ολοκληρωτική απου-
σία της. Οι σύγχρονες τάσεις διεθνώς θέλουν την επαγγελματική και παιδαγω-
γική προετοιμασία των εκπαιδευτικών να έχει ένα ευρύτερο περιεχόμενο. Ένα 
περιεχόμενο που επεκτείνεται κατ’ αρχάς στο ευρύτερο πεδίο της ψυχολογίας, 
ενός γνωστικού πεδίου που φωτίζει το δεύτερο διαλεκτικό πόλο της διδακτι-
κής διαδικασίας: το μαθητή, που αναπτύσσεται, μαθαίνει, αισθάνεται, επικοι-
νωνεί. Ένα πεδίο που διεθνώς αποτελεί προ πολλού αναπόσπαστο τμήμα των 
προγραμμάτων επαγγελματικής προετοιμασίας των εκπαιδευτικών. 

Όμως, η σύγχρονη συγκυρία απαιτεί την υπέρβαση και αυτών των προ-
γραμμάτων. Οι σύγχρονες κοινωνίες, ανάμεσά τους και η δική μας, είναι πε-
ρίπλοκες, πολυπολιτισμικές, ρευστές, ραγδαία μεταβαλλόμενες. Ο ίδιος ο εκ-
παιδευτικός κανόνας που για δεκαετίες αποτελούσε τον οδηγό του εκπαιδευτι-
κού λειτουργού αμφισβητείται: η εκπαίδευση προοδευτικά μετασχηματίζεται 
σε υποσύστημα της οικονομίας∙ η γνώση αποκτά εργαλειακό χαρακτήρα∙ η 
ετερότητα και ο αξιακός πλουραλισμός περιθωριοποιούν τον εθνοκεντρικό 
χαρακτήρα της εκπαιδευτικής στόχευσης∙ το άτομο ως παραγωγική μονάδα 
και καταναλωτής διεκδικεί θέση πρωταγωνιστική στην εκπαίδευση∙ το κρά-
τος, αδύναμο απέναντι στις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης, εμφανίζεται 
απρόθυμο να επωμιστεί τα βάρη της χρηματοδότησης και του συντονισμού 
του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο διασπά και αναθέτει σε άλλους, ανάμεσά 
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τους και στη σχολική μονάδα, ασκώντας την εποπτεία με νέους τρόπους που 
προσιδιάζουν σε πρακτικές της αγοράς. Ένα καινούριο λεξιλόγιο εισβάλλει 
στο δημόσιο λόγο για την εκπαίδευση: αποτελεσματικότητα, ποιότητα, γο-
νεϊκή επιλογή, απόδοση λόγου, διαφορετικότητα, καταναλωτής κλπ, την ίδια 
στιγμή που έννοιες με αδιαμφισβήτητο κατά το παρελθόν και μονοσήμαντο 
νοηματικό περιεχόμενο εμφανίζονται μεταλλαγμένες. Η συνεργασία και η 
κοινωνική συνοχή, για παράδειγμα, στο λόγο των διεθνών οργανισμών έχουν 
πια οικονομικό κυρίως περιεχόμενο ως προϋποθέσεις αύξησης της παραγωγι-
κότητας και όχι ως προϋποθέσεις ανθρώπινης αλληλεγγύης. 

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον η επαγγελματική προετοιμασία των εκ-
παιδευτικών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα θέματα που αφορούν τα 
συμβαίνοντα εντός των σχολικών τειχών. Ανέκαθεν, έτσι κι αλλιώς, τα συμ-
βαίνοντα εκτός σχολείου είχαν βαρύνουσα σημασία για τα συμβαίνοντα μέσα 
σε αυτό, πολύ περισσότερο σήμερα που τα τείχη των σχολείων αδυνατούν 
πλέον να αποκρούσουν τις εισβολές από το κοινωνικό περιβάλλον. Γι’ αυτό 
και θεωρώ ως απολύτως αναγκαίο στο πρόγραμμα προετοιμασίας του εκπαι-
δευτικού να συμπεριληφθούν όλες εκείνες οι γνωστικές πειθαρχίες, δραστη-
ριότητες και προβληματισμοί που θέτουν ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις 
της εκπαίδευσης με την κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική. Ερωτήματα 
σχετικά με τους σκοπούς και τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες της σύγχρονης 
παγκόσμιας κοινωνίας. Ερωτήματα σχετικά με την αμφισβήτηση του επιστη-
μολογικού παραδείγματος της νεωτερικότητας που οδηγεί σε αναθεωρήσεις 
απόψεων για τη σχολική γνώση. Ερωτήματα σχετικά με τον ίδιο το ρόλο του 
εκπαιδευτικού, με τη δυνατότητά του να διαχειριστεί τον αξιακό πλουραλι-
σμό, τον πολιτισμικό σχετικισμό, την αμφισβήτηση του δημόσιου χαρακτήρα 
του λειτουργήματός του, τα φαινόμενα του κοινωνικού κατακερματισμού, του 
ατομικισμού και της βίας που εισβάλλουν στο σχολείο. 

Μια δεύτερη θεώρηση του χαρακτήρα της επιθυμητής επαγγελματικής κα-
τάρτισης του εκπαιδευτικού, που επίσης αντλεί το σκεπτικό της από παραδο-
σιακές παιδαγωγικές αντιλήψεις, θέλει την κατάρτιση να στηρίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά στη θεωρία. Στην ενημέρωση δηλαδή των μελλοντικών εκπαι-
δευτικών, μέσα από την καθέδρας διδασκαλία, για τα όσα οι παιδαγωγικές 
επιστήμες και οι επιστήμες του ανθρώπου υποστηρίζουν. Η εμμονή σε αντι-
λήψεις που θέλουν τη γνώση της θεωρίας να αποτελεί όχι μόνο την αναγκαία, 
αλλά και την ικανή συνθήκη επιτυχούς άσκησης του εκπαιδευτικού λειτουρ-
γήματος, είναι αμφίβολο αν θα επιτρέψει την ολοκληρωμένη προετοιμασία 
του εκπαιδευτικού που θα επιθυμούσαμε. Θα μπορούσε άραγε να φανταστεί 
κανείς και να εμπιστευτεί ένα γιατρό που γνωρίζει απ’ έξω κι ανακατωτά τη 
θεωρία, αλλά δεν έχει μπει ποτέ σε εξεταστήριο, εργαστήριο ή χειρουργείο; 
Η πρακτική άσκηση, στοχευμένη, καθοδηγούμενη και εποπτευόμενη, είναι 
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άλλωστε για όλα τα υψηλού κύρους και αποστολής επαγγέλματα μια υπαρ-
κτή αναγκαιότητα. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών, ο φυσικός χώρος της 
πρακτικής άσκησης είναι κατά κύριο λόγο το σχολείο και ο φυσικός συνεργά-
της του πανεπιστημιακού δασκάλου είναι ο πεπειραμένος εκπαιδευτικός της 
σχολικής πράξης. Ο θεσμός του μέντορα, άγνωστος ουσιαστικά σε μας, έχει 
αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος σε πολλές χώρες, συνδέοντας τη θεωρία με 
την πράξη, το πανεπιστήμιο με το σχολείο. 

Κυρίες και Κύριοι,

Καθώς ετοίμαζα τη σημερινή εισήγησή μου για ένα ζήτημα για το οποίο πο-
λύς λόγος και εξαγγελίες αντιμετώπισής του έχουν γίνει κατά το παρελθόν, μου 
ήρθαν στο νου τα λόγια του Κλέωνα, του αρχαίου Αθηναίου δημαγωγού: «Οι 
Αθηναίοι», είχε πει σαρκαστικά, «είναι ακροατές έργων και θεατές λόγων». 
Για πολλά χρόνια υπήρξαμε και εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες, ακροατές έργων 
μεταρρυθμιστικών της εκπαίδευσής μας, ενώ χορτάσαμε να βλέπουμε κατατε-
θημένους σε νόμους και άρθρα μεγαλόστομους λόγους και καλές προθέσεις. 
Ήρθε η ώρα, νομίζω, σε αυτό τουλάχιστον το πεδίο, το πεδίο της επαγγελματι-
κής και παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της μέσης, να αποκατα-
σταθεί η τάξη: να δούμε δηλαδή, όχι να ακούσουμε τις αλλαγές. Αλλά και να 
ακούσουμε, να αφουγκραστούμε προσεκτικά, το λόγο, τη λογική των αλλαγών 
αυτών. Γιατί χωρίς το λόγο, οι όποιες αλλαγές δε θα έχουν προοπτική.

Σημειώσεις

1 Πριν από πολλά χρόνια, ως μέλος μιας Επιτροπής αναθεώρησης των αναλυτικών προ-
γραμμάτων της φυσικής του γυμνασίου, υπήρξα μάρτυς αυτήκοος ενός περιστατικού που 
παρά τον ανεκδοτολογικό του χαρακτήρα είναι αντιπροσωπευτικό αυτής της νοοτροπίας επι-
στημονικής περιχαράκωσης. Ως ομάδα είχαμε σκεφτεί να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγική 
αναφορά στον διεπιστημονικό χαρακτήρα της γνώσης στις φυσικές επιστήμες. Πληροφο-
ρηθείς τα τεκταινόμενα, λάβρος ο πρόεδρος της αντίστοιχης επιτροπής για τη βιολογία μας 
επιτίμησε για την πρωτοβουλία μας. Ισχυρίστηκε κατ’ αρχάς ότι δεν είχαμε τη θεσμική αρ-
μοδιότητα για μια τέτοια «παρέμβαση» στο έργο της επιτροπής του. Προέβαλε όμως κυρίως 
το επιχείρημα ότι μια τέτοια παρέμβαση υπέκρυπτε την προσπάθειά μας να αναδείξουμε τη 
φυσική σε «μητέρα-επιστήμη» των άλλων φυσικών επιστημών, άρα και της βιολογίας.
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Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών:

Κρίσιμα «επεισόδια» και εύλογα ερωτήματα 

Γιώργος Μαυρογιώργος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο κείμενο που ακολουθεί καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να συγκροτηθεί μια ιστορικοβιογραφική 

προσέγγιση στη μελέτη και την ανάλυση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Βασική 

προϋπόθεση  σε μια τέτοια προσέγγιση είναι να εντοπίζονται κρίσιμα «επεισόδια» στην επαγγελ-

ματική βιογραφία του εκπαιδευτικού, μέσα στον ιστορικό χρόνο (από τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο 

μέχρι την αφυπηρέτηση),  όπως είναι η «άτυπη μαθητεία» στο σχολείο, οι σπουδές στο πανεπιστή-

μιο, η υποδοχή του νεοδιόριστου στο σχολείο και η εν γένει σταδιοδρομία του εκπαιδευτικού στο 

σχολείο.

Αυτά τα «επεισόδια» αντικειμενικά προσφέρονται ως «τομές» σε μια δυναμική διαδικα-

σία διαβίου κριτικού αναστοχασμού και επαναπροσδιορισμού από την πλευρά των εκπαιδευ-

τικών, οι οποίοι προσφέρουν το έργο τους σε ένα πλαίσιο σχετικής αυτονομίας. Τα «εύλογα» 

ερωτήματα που προκύπτουν εδώ είναι   εάν και κατά πόσο αξιοποιούνται συστηματικά αυτά τα «επει-

σόδια» ως σημεία-τομές στις πολιτικές βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα προϋποθέτουν ή και προκαθορίζουν την απάντηση στο ερώ-

τημα «ποιον εκπαιδευτικό θέλουμε και για ποιο σχολείο». Έτσι, ουσιαστικά το θέμα της εκπαίδευ-

σης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών τίθεται στο πολιτικο-ιδεολογικό της πλαίσιο. Αυτό, με τη 

σειρά του, προσδιορίζεται ως ένα μεγάλο βαθμό και από τις τάσεις και εξελίξεις που σημειώνονται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η υποδοχή αυτών των 

εξελίξεων στην Ελλάδα, με τα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ και ΕΣΠΑ. Μάλλον, έχουμε ενδείξεις για πολιτι-

κές μηχανιστικής προσκόλλησης, παρά για πολιτικές μετασχηματισμού δομών και περιεχομένου της 

εκπαίδευσης. Οπότε, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα αναβάλλεται, για μια ακόμη φορά.
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Εισαγωγικά

Οι αναλύσεις  εκπαιδευτικής πολιτικής που έχουν ως επίκεντρο τον εκπαι-
δευτικό, συνήθως, πάσχουν από την άποψη ότι προτείνουν λύσεις σε κοινω-
νικοπολιτικό και ιδεολογικό κενό, καθώς αποσιωπούν τις κοινωνικές σχέσεις 
άνισης κατανομής πλούτου προνομίων και εξουσίας στην κοινωνία και στο 
σχολείο. Το αποτέλεσμα είναι  να μην έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα στις συν-
θήκες εργασίας και το έργο των εκπαιδευτικών και να μη δημιουργούν προ-
ϋποθέσεις για μετασχηματιστική παρέμβαση και αλλαγή (Liston & Zeichner, 
1991). Πολιτικά, κοινωνικά και ιδεολογικά ζητήματα αποσιωπούνται και ερω-
τήματα του «γιατί» και του «τι» υποβιβάζονται σε μεθοδολογικά/οργανωτικά 
του «πώς». Για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα: τα τελευταία χρόνια, από το 
Υπουργείο Παιδείας και τους εποπτευόμενους φορείς, όπως  είναι το Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο, ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και το Κέ-
ντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, έχουν εκπονηθεί αλλεπάλληλες μελέτες για την 
ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών. Από το Υπουργείο Παιδείας έχουν 
δοθεί για «ανοιχτή» διαβούλευση και αντίστοιχα κείμενα /ερωτηματολόγια, 
όπως και η σχετική έκθεση αποτελεσμάτων. Η  καταγραφή των αναγκών κρί-
νεται απαραίτητη για τον ορθολογικό προγραμματισμό των αλλαγών. Όταν, 
ωστόσο, οι σχετικές μελέτες δεν αναζητούν τους πολιτικο- ιδεολογικούς 
όρους, κάτω από τους οποίους, οι εκπαιδευτικοί έχουν οδηγηθεί στην πρότα-
ξη των συγκεκριμένων αναγκών, είναι προφανές ότι οι επιλογές που προκρί-
νονται είναι ανοιχτές σε διαδικασίες μηχανιστικών αλλαγών που δεν έχουν 
ουσιαστικό αντίκρισμα στη μορφή και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Η 
απλή κωδικοποίηση των επιμορφωτικών αναγκών και η υιοθέτησή τους για το 
σχεδιασμό της επιμορφωτικής πολιτικής δεν είναι ικανή συνθήκη για τη δια-
μόρφωση έγκυρων και αξιόπιστων  επιμορφωτικών προγραμμάτων, όταν δεν 
εξετάζονται οι διαδικασίες «κατασκευής» των αναγκών και οι ενδεχόμενες 
προεκτάσεις  τους για το σχολείο και τους ίδιους; 

Το ερώτημα «ποιον εκπαιδευτικό θέλουμε» συνδέεται, κυρίως, με θέματα 
βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Αυτό το ερώτημα, ωστόσο, εμπίπτει, 
κατά προτεραιότητα, στο πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων, όπου διακυβεύο-
νται κυρίαρχα συμφέροντα στην υπόθεση της αναπαραγωγικής λειτουργίας του 
σχολείου όσο και στους συσχετισμούς ισχύος και  εξουσίας (Popkewitz, 1993). 
Οι πολιτικές, δηλαδή, για τον εκπαιδευτικό δεν είναι ιδεολογικά ουδέτερες. 
Μπορούν να ενσωματώνουν και να συμμορφώνουν τους εκπαιδευτικούς  στη 
λογική της  υφιστάμενης κοινωνικής τάξης ή να υποστηρίζουν  την ανάπτυξη 
θεσμικών, υλικών και εκπαιδευτικών προϋποθέσεων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να 
αντιμετωπίζουν με θεμελιωμένη και με εμπεριστατωμένη κριτική δράση την 
εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα για να τη βελτιώνουν.
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Η ανάλυσή μας, πέρα από αυτή την εισαγωγική διευκρίνιση, συγκροτείται 
από/και προϋποθέτει ορισμένες βασικές θεωρητικές παραδοχές τις οποίες θα 
προτάξουμε. Αρχικά, θα αναφερθούμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο άσκησης εκπαι-
δευτικής πολιτικής  και τις προεκτάσεις που αυτό έχει για την εκπαιδευτική πολι-
τική στην Ελλάδα Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τη σχέση των εκπαιδευτικών με 
το σχολείο για να  αναδείξουμε τις  προϋποθέσεις που προσφέρονται για αλλαγή. 
Με βάση την ανάλυση αυτή, θα προτείνουμε την ιστορικο-βιογραφική προσέγ-
γιση για μια δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι όποιες 
προτάσεις, βεβαίως, για να αποκτήσουν «υλική» δύναμη θα χρειαστεί να απο-
τυπώνονται με συστηματικό –μη αντιφατικό-τρόπο τόσο στη μορφή όσο και στο 
περιεχόμενο στο σύνολο της ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο κείμενο 
αυτό δε θα εστιάσουμε σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού, φορέων, δομών, 
μοντέλων και τυπολογιών βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (βλ. Μαυρο-
γιώργος, 1983). Θα περιοριστούμε στο να αναδείξουμε σημαντικά «επεισόδια» 
που προσφέρονται για «τομές» στη βιογραφία του εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο 
των πολιτικών βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής
και η εκκρεμότητα διαρκείας στην Ελλάδα

Οι εκπαιδευτικές πολιτικές  για τον εκπαιδευτικό είναι προσφιλές αντικεί-
μενο αναζητήσεων και διαλόγου στην ημερήσια διάταξη του εκπαιδευτι-
κού ζητήματος. Διεθνείς οργανισμοί (ΟΟΣΑ, ΟΥΝΕΣΚΟ, ΕΕ), ερευνητικά 
κέντρα, ερευνητές, εκπαιδευτικοί, ομοσπονδίες εκπαιδευτικών, πολιτικοί 
φορείς, σύμβουλοι, κ.α. το ιεραρχούν ως θέμα υψηλής προτεραιότητας και 
αιχμής. Χαρακτηριστική είναι η πρόταξη της άποψης ότι η «ποιότητα ενός 
εκπαιδευτικού συστήματος δε μπορεί να ξεπερνάει την ποιότητα των εκπαι-
δευτικών του»ή ότι « ο μόνος τρόπος για να βελτιώσουμε τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα είναι να βελτιώσουμε τη διδασκαλία»(OECD,2007). Ιδιαίτε-
ρη έξαρση παρατηρείται, κατά την τελευταία δεκαετία, στις πολιτικές που 
προτείνονται, με επίκεντρο τον εκπαιδευτικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ορισμένες εκθέσεις είναι σημαντικές από την άποψη των βασικών κα-
τευθυντήριων γραμμών που διαγράφονται. Έτσι, π.χ. το «Πράσινο Βιβλίο» 
για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη  και άλλες εκθέσεις 
προτείνουν «υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για υψηλής ποι-
ότητας εκπαίδευση» (ENTEP, 2000; ΤΝΤΕΕ, 2000; Eurydice, 2006; 2009; 
European Commission, 2007; Scheerens, 2010). Ορισμένες διαπιστώσεις 
είναι ενδιαφέρουσες και αξιοποιήσιμες:
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• Παρά την ευρεία συναίνεση σε επίπεδο διακηρύξεων, ελάχιστες και 
ελάσσονος σημασίας  αλλαγές έχουν συντελεστεί στις χώρες της ΕΕ. 
Εξαντλούνται σε πρακτικές του «μια από τα ίδια» και προδιαγράφονται 
ομοιότροπες τάσεις.

• Η σχετική εικόνα είναι γεμάτη από αντιφάσεις, παράδοξα και εσωτερι-
κά/εξωτερικά εμπόδια που αναχαιτίζουν τις αλλαγές. Ο πληθωρισμός 
των προσδοκιών που προβάλλεται για τους εκπαιδευτικούς γίνεται μέ-
ρος του προβλήματος. 

• Καταγράφονται σαφείς δείκτες κατακερματισμού των εμπλεκομένων 
φορέων, αποσπασματικότητα και έλλειψη συντονισμού και συνέργειας, 
ανάμεσα στις διαδικασίες και στους παράγοντες που συνδέονται με τη 
βασική εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την έρευνα και την εν γένει  επαγ-
γελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007) σε κείμενο για «την 
προώθηση της ποιότητας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών» επισημαίνει 
ότι απαιτείται συστηματική συνεργασία και συντονισμός όλων των εμπλε-
κομένων φορέων (πανεπιστημίων, σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών οργα-
νώσεων, ερευνητικών κέντρων, κ.ά.). Μετά από μια καμπάνια («Η Ευρώπη 
χρειάζεται εκπαιδευτικούς»), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ένω-
σης για  την Εκπαίδευση (ETUCE, 2008), κατέθεσε «Κείμενο Πολιτικής» 
στο οποίο διευρύνει και εμπλουτίζει τη σχετική συζήτηση με προτάσεις που 
αναφέρονται στην αναβάθμιση της βασικής εκπαίδευσης  εκπαιδευτικών σε   
μεταπτυχιακό επίπεδο, το προφίλ των μελών του διδακτικού προσωπικού που 
διδάσκουν στη βασική εκπαίδευση, τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη  των 
εκπαιδευτικών καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, την επαγγελμα-
τική αυτονομία, τη σύνδεση θεωρίας – έρευνας και πράξης, την απαλλαγή από 
διδακτικό φόρτο στους νεοεισερχόμενους, την υπογραφή συλλογικής σύμβα-
σης ,την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, κ.ά. 

Τα κείμενα αυτά παρουσιάζουν ενδιαφέρον από την άποψη των οργανωτι-
κών και θεσμικών διευθετήσεων για τον εκσυγχρονισμό των σχετικών πολιτι-
κών. Είναι, όμως χαρακτηριστική η απουσία του κοινωνικού. Τα κείμενα αυτά 
εμπεριέχουν μια ρητορική. Τα προβλήματα, ωστόσο, δεν είναι υπόθεση δια-
κηρύξεων αλλά είναι πραγματικά. Το κεντρικό ζήτημα δεν είναι η διακήρυξη 
των προθέσεων ή των πολιτικών επιλογών και κανονιστικών ρυθμίσεων, όσο 
η αντίφαση του οργανωτικού με το κοινωνικό. Η εφαρμογή τους προσδιορί-
ζεται δραστικά από την εισβολή του κοινωνικού στον κόσμο των προθέσεων, 
δηλαδή από τα κοινωνικά εμπόδια, τις αντιφάσεις και τις συγκρούσεις που 
αναδεικνύονται κατά την εφαρμογή των σχετικών προτάσεων. Φαίνεται ότι 
η ιδεολογία της «ευρωπαϊκής διάστασης» λειτουργεί ως όχημα για την προ-
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ώθηση πολιτικών με νέο-φιλελεύθερο, νέο-συντηρητικό και ιδιότυπο «νέο-
ανθρωπιστικό» προσανατολισμό.

Πέρα, ωστόσο, από τις διακηρύξεις, παρά τις διαφορές που παρατηρού-
νται στις σχετικές πολιτικές των χωρών-μελών,αναδεικνύονται αθέατες τά-
σεις ομοιοτροπίας και εναρμόνισης, με συρρίκνωση του έθνους-κράτους στη 
διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής (Μαυρογιώργος, 1994; 2003). Πολ-
λές από τις επιδράσεις της ασκούμενης ευρωπαϊκής πολιτικής αναδεικνύονται 
στις συνθήκες και όρους εργασίας των εκπαιδευτικών (Μαυρογιώργος,1993; 
Eurydice, 2008). 

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακολουθεί  τις σχετικές 
εξελίξεις και αξιοποιεί και σχετικά κοινοτικά δεδομένα. Η υποδοχή τους απο-
κρυσταλλώνεται, ως ένα βαθμό, στα κοινοτικά προγράμματα με τη σχετική  
χρηματοδότηση  δράσεων που συνδέονται με τις υποτιθέμενες εκπαιδευτικές 
αλλαγές  Το ζητούμενο, βέβαια, είναι ώστε η επιλογή της εναρμόνισης να μην 
εξαντλείται σε δείκτες μηχανιστικής και τεχνοκρατικής προσκόλλησης αλλά 
να αποκτάει τα χαρακτηριστικά ενός ουσιαστικού μετασχηματισμού δομών 
και περιεχομένου της εκπαίδευσης για τον ουσιαστικό εκδημοκρατισμό του 
σχολείου. Η εκπαίδευση  στην Ελλάδα καλείται να δώσει τη δική της εκδοχή 
“ευρωπαϊκής διάστασης” σε σημαντικά πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά 
ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κυριαρχία ενός νέου ευρωκεντρισμού, 
νέων μορφών κοινωνικού αποκλεισμού, ανισότητας και διακρίσεων, την κυ-
ριαρχία ορισμένων πολιτισμικών αγαθών, τη διείσδυση των “δυνάμεων” της 
αγοράς στην εκπαίδευση, την ανεργία, τη συρρίκνωση της δημοκρατίας, κ.ά..

Στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ιδιαίτερα ανη-
συχητικό πρόβλημα. Από το 1990 και ύστερα, με τα διαδοχικά κοινοτικά 
προγράμματα (Κ.Π.Σ, ΕΠΕΑΕΚ, ΕΣΠΑ) είχαμε τη δυνατότητα να αξιοποιή-
σουμε τα κοινοτικά κονδύλια που διατέθηκαν για ουσιαστικές αλλαγές  στην 
εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, οι ενδείξεις 
που υπάρχουν μας επιτρέπουν να ισχυριστούμε ότι η απορροφητικότητα των 
σχετικών κονδυλίων δεν συνδέεται με ουσιαστικές αλλαγές (Μαυρογιώργος, 
2003).Η χρηματοδότησή της επιμόρφωσης συνδέεται με δείκτες υποχώρησης 
και εκφυλισμού της ως  θεσμού (πρβλ τα επιμορφωτικά προγράμματα της 
Ένωσης Φυσικών). Ποια  είναι η πρόοδος που έχει συντελεστεί, από το 1982 
μέχρι σήμερα, στα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, 
μετά την κατάργηση των ΣΕΛΔΕ/ΣΕΛΜΕ, την ίδρυση των ΠΕΚ και του 
ΟΕΠΕΚ, την ίδρυση των Πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Τμημάτων; Πώς 
αξιολογούμε τα προγράμματα για τη μαζική «ακαδημαϊκή αναβάθμιση των 
εκπαιδευτικών» πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης; Η μαζική ίδρυση και λειτουργία 
Παιδαγωγικών Τμημάτων στα Πανεπιστήμια γιατί αφήνει ακόμη σε εκκρεμό-
τητα το λεγόμενο «πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας»; 
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Τόσες επιτροπές, τόσα πορίσματα, τόσα προγράμματα και τόσα κονδύλια για-
τί δεν έχουν δρομολογήσει διαδικασίες ουσιαστικής αλλαγής και μετασχημα-
τισμού στην υπόθεση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού; 

Ακόμα και σήμερα, μέσα στη δίνη των πολιτικών του «μνημονίου», είναι 
ευδιάκριτο ότι όσοι συμμετέχουν στην υπόθεση διαμόρφωσης και άσκησης 
εκπαιδευτικής πολιτικής για τον εκπαιδευτικό ενδιαφέρονται μάλλον για την 
απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων και καταφεύγουν στη διαβούλευση, 
την έρευνα και την εκπόνηση νέων αλλεπάλληλων μελετών αμφίβολης εγκυ-
ρότητας και αξιοπιστίας. Για να περιοριστούμε σε ένα παράδειγμα:Το ΠΙ και ο 
ΟΕΠΕΚ, έχουν εκπονήσει σχετικά πρόσφατα (2007-08) μελέτες «ανίχνευσης 
επιμορφωτικών αναγκών»(κατά βαθμίδα και ειδίκευση). Μάλιστα, πολλοί από 
τους ειδικούς των μελετών αυτών είναι και σύμβουλοι σήμερα στο Υπουργείο 
Παιδείας. Το ερώτημα είναι:γιατί ανατέθηκαν νέες μελέτες για την ανίχνευση 
των επιμορφωτικών  αναγκών; Μήπως η σκοπιμότητά τους προέκυψε από 
τη σύλληψη της ιδέας της λεγόμενης «μείζονος επιμόρφωσης»; Ποια είναι 
η μήτρα για την οργανωτική «πατέντα» της «μείζονος επιμόρφωσης»; Για-
τί απαιτείται χρηματοδότηση μελέτης για τη συγχώνευση του ΟΕΠΕΚ, του 
ΚΕΕ και του ΠΙ; Μάλλον, τα κοινοτικά κονδύλια εξακολουθούν, όπως και στο 
παρελθόν, να αποτελούν την αφετηρία πολλών στρεβλώσεων στο χώρο  της 
εκπαίδευσης (Μαυρογιώργος, 2003).

Οι παραπάνω επισημάνσεις, ως ένα βαθμό, μπορούν να βοηθήσουν ώστε 
να εξηγήσουμε τις εκκρεμότητες διαρκείας που υπάρχουν αναφορικά με τις 
πολιτικές υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού 
στην Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως η αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού, που εκκρεμεί από το 1982.Το ζήτημα αυτό, όμως, συναντά τις έντο-
νες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και παραπέμπεται σε διαπραγματεύσεις 
διαρκείας και αναβολές. Η βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτι-
κών, ωστόσο, είναι ένα ζήτημα που παρουσιάζει υψηλό βαθμό συναίνεσης 
και κοινωνικής υπόληψης. Μάλλον, η  καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους που 
συνδέονται, κυρίως, με ζητήματα πολιτικής βούλησης και σπάταλης διαχεί-
ρισης των κονδυλίων. Από αυτή την άποψη η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με 
επίκεντρο τον εκπαιδευτικό εκκρεμεί. 

Το σχολείο και ο εκπαιδευτικός: κρίσιμα «επεισόδια»

Οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται, επιλέγονται, διορίζονται, εργάζονται  και 
επιμορφώνονται στην εκπαίδευση της οποίας οι κοινωνικές λειτουργίες ευνο-
ούν τη διευρυμένη αναπαραγωγή των υφισταμένων κοινωνικών σχέσεων σε 
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μια κοινωνία που προσδιορίζεται από άνιση κατανομή πλούτου, προνομίων 
και εξουσίας. Οι  κοινωνικές αυτές λειτουργίες επιτελούνται με τη μεσολά-
βηση των εκπαιδευτικών, οποίοι υιοθετούν κατά την άσκηση του έργου τους 
κοινωνικά και πολιτικά προτάγματα κάποιας μορφής, ανεξάρτητα αν το συ-
νειδητοποιούν ή όχι. 

Ο Αλτουσέρ (1983:95),έχει αναδείξει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. αναφο-
ρικά με τη μεσολάβηση των εκπαιδευτικών:

«Ζητώ συγγνώμη», έγραφε, «από τους δασκάλους εκείνους , που μέσα σε 
φρικιαστικές συνθήκες, προσπαθούν να στραφούν ενάντια στην ιδεολο-
γία, ενάντια στο σύστημα και στις πρακτικές όπου έχουν παγιδευτεί, με τα 
λιγοστά όπλα που βρίσκουν στην  ιστορία και στη γνώση που ‘διδάσκουν’. 
Είναι ήρωες. Είναι, όμως, σπάνιοι, ενώ πόσοι αλήθεια (η πλειοψηφία) 
δεν έχουν καν αρχίσει να υποψιάζονται τι είδους ‘δουλειά’ τους βάζει 
να κάνουν το σύστημα(που τους ξεπερνά και τους συνθλίβει), κι ακόμα 
χειρότερα, βάζουν συχνά όλα τους τα δυνατά κι όλη την εξυπνάδα τους 
για να επιτελέσουν το καθήκον τους στην εντέλεια (με τις περίφημες νέες 
μεθόδους!).Είναι τόσο βέβαιοι γι αυτό που κάνουν, ώστε συμβάλλουν, 
με την αφοσίωσή τους, στο να συντηρούν και να τρέφουν την ιδεολογική 
αναπαράσταση του σχολείου (ως τόσο ‘φυσικού’)…»

 Είναι σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί δε συγκροτούν μια ομοιογενή επαγγελ-
ματική ομάδα ή συμπαγή κοινωνική δύναμη. Προσδιορίζονται και διαφορο-
ποιούνται, ανάμεσα στα άλλα, από την ταξική τους θέση και τοποθέτηση, 
το φύλο, την ειδίκευση, τη βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση, τα χρόνια 
υπηρεσίας, τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία εργάζονται, τη θέση στη δι-
οικητική ιεραρχία κ.α. Παρά τις διαφορές τους ή μάλλον με το σύνολο των 
διαφορών τους, συγκροτούν μια κοινωνική κατηγορία εργαζομένων με ειδι-
κή συμβολή στην αναπαραγωγική λειτουργία της εκπαίδευσης. Προσφέρουν, 
ωστόσο, το έργο τους σε ένα πλαίσιο σχετικής αυτονομίας, καθώς οι επιλογές 
τους προκύπτουν από τις διευθετήσεις που κάνουν μπροστά στις αντιφάσεις, 
τις αντιθέσεις και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. 

Η βασική εκπαίδευση, η επιμόρφωση, η εργασία και η εν γένει επιστη-
μονική υποστήριξη της  επαγγελματικής ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μπο-
ρούν να προωθήσουν, στο πλαίσιο της σχετικής αυτονομίας, την ιδεολογική 
νομιμοποίηση ενός άλλου σχολείου σε μια  πιο δημοκρατική κοινωνία. Σε 
μια τέτοια περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ευαισθητοποίηση 
των εκπαιδευτικών ώστε να είναι σε θέση να κάνουν συνειδητές επιλογές, 
αφού εξετάζουν τόσο τις αφετηρίες, τους σκοπούς και τις προεκτάσεις της 
πράξης τους, όσο και τους υλικούς και ιδεολογικούς όρους που κυριαρχούν 
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στην αίθουσα διδασκαλίας, στο σχολείο και στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει 
ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποστηρίζονται επιστημονικά ώστε να απο-
κτούν συνείδηση της θέσης τους και των περιθωρίων σχετικής αυτονομίας 
έτσι που να διαμορφώνουν επιλογές απελευθερωτικής πράξης, αξιοποιώντας 
τη γλώσσα της κριτικής, της δυνατότητας και της θετικής πρότασης για την 
εργασία τους.

Αν δεχθούμε την άποψη, ότι οι παιδαγωγικές και διδακτικές αντιλήψεις και 
πρακτικές   μετασχηματίζονται και αλλάζουν, εφόσον επανεξετάζουμε κριτικά 
τους τρόπους με τους οποίους τις προσλαμβάνουμε και τις αντιλαμβανόμαστε, 
στο πλαίσιο των υφιστάμενων υλικών και κοινωνικών σχέσεων, τότε μπορού-
με να αναζητήσουμε μια πολιτική  για τους εκπαιδευτικούς  που να προσφέ-
ρεται για την υποστήριξη «ενημερωμένης» και «εμπεριστατωμένης» πράξης 
που μορφώνει και δίνει βάθος στις αντιλήψεις και ζωή στις υποχρεώσεις. Άξο-
νάς της μπορεί να είναι η μεταβολή της συνειδητότητας, η διαφοροποίηση του 
τρόπου αυτογνωσίας και η διασάφηση της δράσης  προς την κατεύθυνση της 
άμβλυνσης του αναπαραγωγικού τους ρόλου. Μια τέτοια διαδικασία είναι δυ-
νατόν να υποστηριχθεί με την υιοθέτηση της ιστορικοβιογραφικής προσέγγι-
σης σε κρίσιμα «επεισόδια» της διαδρομής τους στην εκπαίδευση. Το βασικό 
στοιχείο σ αυτή την προσέγγιση είναι ότι το Υποκείμενο-εκπαιδευτικός υπο-
στηρίζεται ώστε να «αφομοιώνει προγενέστερες εμπειρίες»,αντιλήψεις και 
πρακτικές ,να κατανοεί τη βιογραφική του διαδρομή στην εκπαίδευση  στο 
ιστορικό της πλαίσιο και να ανοίγει τη σχέση του αναστοχασμού με τη δράση 
του στο παρόν (Dominice, 2004).

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει  μια μοναδική ιδιαιτερότητα σε σύ-
γκριση με άλλα επαγγέλματα: Όσοι/όσες το επιλέγουν έχουν, από πολύ ενω-
ρίς (την ηλικία των πέντε ετών) και για πολλά χρόνια (12 με 14), εκτεθεί σε 
επαγγελματικές πρακτικές, αντιλήψεις, συμπεριφορές κ.ά., που συνδέονται 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με την ίδια την εργασία των εκπαιδευτικών. 
Όπως έχουμε υποστηρίξει και αλλού (Μαυρογιώργος, 1993), οι εκπαιδευτικοί 
εκτίθενται αντικειμενικά σε μια άτυπη διαδικασία μακρόχρονης «μαθητείας» 
στο επάγγελμα, η οποία συντελείται σε ένα ιστορικό πλαίσιο που είναι δι-
αφορετικό από τις ιστορικές συνθήκες της εποχής κατά την οποία ασκούν 
το έργο τους. Είναι  αυτή η «μαθητεία» που κάνει ώστε το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού  να θεωρείται από τους πρωτοετείς φοιτητές ως πολύ  οικείο , 
μια και οι ίδιοι έχουν συγκροτήσει ήδη μια «εκπαιδευτική βιογραφία». Αυτή η 
βιογραφία προκύπτει ως αποτέλεσμα ενεργητικής εμπλοκής σε υποχρεωτικές 
ασύμμετρες παιδαγωγικές σχέσεις  για πάρα πολλές ώρες (περίπου 13 000). 
Η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων στην τάξη έχει δείξει ότι οι μαθητές ανα-
πτύσσουν επιδέξιες και αποτελεσματικές στρατηγικές για να αντιμετωπίζουν 
τις σχολικές απαιτήσεις. Είναι φανερό ότι μπορούν και καταφέρνουν  κάτι 
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τέτοιο, επειδή ξέρουν καλά τα «μυστικά» της σχολικής εργασίας και ζωής. 
Με τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα ως μαθητές διαμορφώνουν 
αντιλήψεις για τον εκπαιδευτικό και το σχολείο που είναι ισχυρές ,ανθεκτικές 
και αδιάβροχες σε μια ενδεχόμενη επανεξέταση.

Μετά την άτυπη «μαθητεία» στο επάγγελμα, οι μελλοντικοί εκπαιδευ-
τικοί καλούνται ως φοιτητές να ολοκληρώσουν με επιτυχία προγράμματα 
βασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια. Όσοι δεν παρακο-
λουθούν ανάλογα προγράμματα και, μετά από διορισμό, αναλαμβάνουν  εκ-
παιδευτικό έργο στο σχολείο αντλούν από αυτό το φορτίο της άτυπης «μα-
θητείας».Εδώ υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα που επιζητεί την επίλυσή 
της. Πάντως, οι πανεπιστημιακές σπουδές είναι, μετά την άτυπη «μαθητεία» 
στο σχολείο, ένα δεύτερο σημαντικό «επεισόδιο»-τομή στην εκπαιδευτική 
βιογραφία των εκπαιδευτικών. Η μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστή-
μιο είναι μια μορφή δοκιμασίας. Οι όποιες σπουδές στο πανεπιστήμιο δεν  
είναι μια απλή απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και ικανοτήτων. Με τις 
σπουδές στο πανεπιστήμιο προκαλείται και δοκιμάζεται η βιογραφία  και 
η αίσθηση της «οικειότητας» που έχουν οι φοιτητές για το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού και το σχολείο. Από άποψη ιστορικοβιογραφική , ο χτεσινός 
μαθητής, σημερινός φοιτητής και  μελλοντικός εκπαιδευτικός συμμετέχει 
σε μια διαδικασία όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον προκαλούνται 
σε μια δυναμική διαδικασία  επαναπροσδιορισμού και μετασχηματισμού 
(Dominice, 2004).

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και το διορισμό τους, οι νεοδιόριστοι 
εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στο σχολείο. Η ομάδα υποδοχής τους συγκροτεί-
ται από εκπαιδευτικούς που ήδη εργάζονται στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί και 
το σχολείο που υποδέχονται τους νεοδιόριστους ασκούν και αυτοί ιδιαίτερες 
επιδράσεις στις γενικότερες παιδαγωγικές και διδακτικές τους αντιλήψεις και 
πρακτικές. Σε αυτή τη φάση, σημαντικό ρόλο για την επαγγελματική βιογρα-
φία του εκπαιδευτικού διαδραματίζουν τα κριτήρια και οι πρακτικές ανάθεσης 
έργου, το καθεστώς «δοκιμασίας», η λεγόμενη εισαγωγική επιμόρφωση και 
ο θεσμός του μέντορα Εδώ μπορούμε να μιλάμε για ένα τρίτο κρίσιμο «επει-
σόδιο» της βιογραφίας του εκπαιδευτικού: τη δοκιμασία μετάβασης από τις 
σπουδές για το σχολείο στη διαδικασία της πράξης και των σχέσεων που αυτή 
συνεπάγεται.

Πέρα από τα παραπάνω, στη σχέση «σχολείο-εκπαιδευτικός» εντοπίζουμε 
μια ακόμη ιδιαιτερότητα. Όσοι επιλέγουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, αν 
αφαιρέσουμε τα χρόνια της ανεργίας, βρίσκονται από την νηπιακή ηλικία μέ-
χρι την αφυπηρέτησή τους – όσοι επιβιώσουν – στην εκπαίδευση, που εντω-
μεταξύ είναι ανοιχτή στις επιδράσεις των ευρύτερων κοινωνικών, πολιτικών, 
πολιτισμικών και οικονομικών αλλαγών. Στην αρχή ως μαθητές/φοιτητές και 
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ύστερα ως εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε μια διαδικασία διαβίου διαπραγμά-
τευσης με τη γνώση. Υπάρχει δηλαδή διαδοχική σειρά σημαντικών επεισο-
δίων στη διαδρομή του εκπαιδευτικού ,από το σχολείο στο πανεπιστήμιο και 
πάλι στο σχολείο. Όσο δεν σχεδιάζονται επιλογές για ρήξη και μετασχηματι-
σμό, τα αλλεπάλληλα και διαδοχικά αυτά «επεισόδια» της εκπαιδευτικής βι-
ογραφίας  συγκροτούν μια αλυσίδα διαιώνισης και αναπαραγωγής κυρίαρχων 
αντιλήψεων για το σχολείο, τον εκπαιδευτικό, το μαθητή, τη διδασκαλία, τη 
σχολική επιτυχία, τη γνώση, κ.α.

Διαβίου διαπραγμάτευση: Μια ιστορικοβιογραφική προσέγγιση

Σύμφωνα με όσα έχουμε εκθέσει παραπάνω, η  όποια βασική επαγγελματική 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, μπορεί να θεωρηθεί ως ένας μόνο σπόνδυλος 
στη μακρά πορεία διαμόρφωσης της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαι-
δευτικού.  Είναι, δηλαδή, απαραίτητο να συνεξετάζονται όλες οι παράμετροι,  
τα μέτρα ή τις πρακτικές  που συνδέονται άμεσα (π.χ. η βασική εκπαίδευ-
ση των εκπαιδευτικών) ή έμμεσα (π.χ. πολιτικές ανάθεσης διδακτικού έργου, 
αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, αναλυτικά προγράμματα, σχολικά βιβλία 
κ.ά.) με την επιστημονική υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών ως διανοούμενων. Ο κατακερματισμός και η αποσπασματι-
κή / τεχνοκρατική ρύθμιση και αντιμετώπιση επιμέρους πτυχών δημιουργεί 
συνθήκες και όρους αλληλοαναίρεσης, αντιμεταρρύθμισης, αναδίπλωσης, 
ακύρωσης ή αναχαίτισης  (Μαυρογιώργος, 2007). Έτσι κι αλλιώς, η διαμόρ-
φωση και η άσκηση μεταρρυθμιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι ανοιχτή 
σε αντιθέσεις και συγκρούσεις που ανάγονται στις υφιστάμενες κάθε φορά 
κοινωνικές σχέσεις άνισης κατανομής πλούτου, προνομίων και εξουσίας σε 
μια κοινωνία. 

Αν δεχτούμε τα παραπάνω, η βασική επαγγελματική εκπαίδευση σε συν-
δυασμό με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ως θέματα έρευνας και πο-
λιτικής,  διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις ώστε να ενταχθούν στο ευρύτερο 
πεδίο της δια βίου εκπαίδευσης. Το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού προ-
σφέρεται «προνομιακά», θα λέγαμε, για την ένταξή  του σε μια δια βίου δι-
αδικασία. Δε χρειάζεται στην περίπτωση αυτή να επινοήσουμε τη δια βίου 
μάθηση και παιδεία, μια και  αυτή είναι δομικό στοιχείο της βιογραφίας των 
εκπαιδευτικών. Όσο παραβλέπουμε, αποσιωπούμε ή δεν αναγνωρίζουμε αυτή 
την ιδιαιτερότητα, δεν είναι δυνατόν ούτε να κατανοήσουμε τις παραμέτρους 
που συνδέονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ούτε να 
διαμορφώσουμε μια θεμελιωμένη και ενιαία  μεταρρυθμιστική πρόταση. Όσο 
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κοινότυπη κι αν φαίνεται η υπογράμμιση αυτή, άλλο τόσο αυταπόδεικτο είναι 
το γεγονός ότι δεν έχει συγκροτηθεί εκπαιδευτική πολιτική που να εντάσσει 
με σαφή και συστηματικό τρόπο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευ-
τικών σε μια ευρύτερη και ενιαία πολιτική δια βίου εκπαίδευσης των εκπαι-
δευτικών. Ενδεχόμενη καθιέρωση των αρχών της δια βίου εκπαίδευσης, στην 
περίπτωση των εκπαιδευτικών, συνδυάζεται με την υιοθέτηση της ιστορικο-
βιογραφικής προσέγγισης. Οι εκπαιδευτικοί-άνδρες και γυναίκες- είναι  αυτοί 
που ως ανήλικοι μαθητές και μαθήτριες  έχουν φοιτήσει στο σχολείο (α΄ εκδο-
χή σχολείου). Μετά από τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο (β΄ εκδοχή σχολείου) 
επιστρέφουν ως ενήλικες εργαζόμενοι/ες στο σχολείο όπου παραμένουν μέχρι 
την αποχώρησή τους (γ΄ εκδοχή σχολείου).

 Οι παραπάνω αναλύσεις προσφέρονται  ιδιαιτέρως ως κατευθυντήριες 
γραμμές για τη διαμόρφωση   πολιτικών που να έχουν ως επίκεντρο τον 
στοχαστο-κριτικό εκπαιδευτικό. Αξιοποιούνται κρίσιμα «επεισόδια» στη 
βιογραφία του εκπαιδευτικού  για μια συνδυαστική εφαρμογή αρχών διαβί-
ου εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (Merizow, 1991; Rogers, 1996), 
με άξονα μια  ιστορικο-βιογραφική προσέγγιση (Μαυρογιώργος, 2009). Κι 
αυτό, διότι:

• Πρόκειται σαφέστατα για μια ιδιαιτερότητα που προσφέρεται προνομι-
ακά για αυτό που στην εκπαίδευση ενηλίκων αναφέρουν ως διαδικασία  
αναστοχασμού και  κριτικής επαναδιαπραγμάτευσης των εμπειριών 
που είχαν ως ανήλικοι και ανήλικες μαθητές και μαθήτριες. Στην εκπαί-
δευση ενηλίκων προσπαθούν να κωδικοποιήσουν τα «εσωτερικά εμπό-
δια» στη μάθηση ενηλίκων και σε αυτά συγκαταλέγουν τις «προυπάρ-
χουσες γνώσεις, εμπειρίες και στάσεις».

• Στην εκπαίδευση ενηλίκων μιλούν για τη «μετασχηματίζουσα μάθη-
ση» με την έννοια μιας διαρκούς επαναδιατύπωσης «παγιωμένων νο-
ηματικών σχημάτων», στην περίπτωση τη δική μας παγιωμένων και 
αυτονόητων παραδοχών για το σχολείο, κ.ά..

• Ακόμα, μιλούν για αυτό που ο Φρέυρε ονόμαζε «συνειδητοποίηση»ή 
«αφύπνιση της συνείδησης» με την έννοια ότι οι ενήλικες καλούνται 
να συμμετέχουν σε διεργασίες όχι ως αποδέκτες γνώσεων αλλά ως υπο-
κείμενα που επιδιώκουν την κατανόηση του κοινωνικοπολιτικού πλαι-
σίου της πραγματικότητας στην οποία δρουν και μέσα από αυτή να  τη 
μετασχηματίζουν και να την αλλάζουν. 

• Από εδώ απορρέει και η βασική μεθοδολογική αρχή της προβληματο-
ποίησης. Να αντιμετωπίζει δηλαδή ο ενήλικας εκπαιδευτικός κάθε τι που 
συνδέεται με το σχολείο ως προβληματικό και όχι ως αυτονόητο και δεδο-
μένο, πολύ περισσότερο όταν αυτό ανάγεται στις προηγούμενες εμπειρίες 
του που είχε ως ανήλικος. Το ίδιο, προφανώς ισχύει και για τις εμπειρίες 
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που αποκτάει  ο εκπαιδευτικός κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού του 
έργου του. Μάλιστα, εδώ γίνεται λόγος για το στάδιο του προσανατολι-
σμού, στη συνέχεια  το στάδιο της επιβίωσης και ύστερα της ωρίμανσης!

Ερωτήματα που περιμένουν απαντήσεις

Συνήθως, υποστηρίζεται η άποψη ότι η βασική εκπαίδευση δεν προετοιμάζει 
τους εκπαιδευτικούς για το έργο τους και ότι η επαγγελματική τους ανάπτυξη 
είναι υπόθεση εμπειριών που αποκτάει κανείς με την άσκηση του έργου. Είναι 
αλήθεια ότι οι εκπαιδευτικοί δε γεννιούνται. Ούτε η εκπαίδευση των εκπαιδευ-
τικών αρχίζει και τελειώνει στο Πανεπιστήμιο. Οι εκπαιδευτικοί και διαμορφώ-
νονται από την εργασία που κάνουν και τη διαμορφώνουν  ,με τις παρεμβάσεις 
τους. Η εμπειρία, ωστόσο, δεν είναι μια απλή υπόθεση εξοικείωσης με μια  σει-
ρά από αποτελεσματικές  και αποπλαισιωμένες από τα κοινωνικά συμφραζό-
μενα «καλές πρακτικές». Η εμπειρία αποκτάει μετασχηματιστικό χαρακτήρα, 
όταν αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης και αναστοχασμού διαρκείας. Κι αυτό δεν 
είναι μια υπόθεση «προσωπικών απόψεων» όσο διαδικασία διαπραγμάτευσης 
και εμπεριστατωμένης θεωρητικής θεμελίωσης και εμβάθυνσης. Δεν μπορείς 
να υπερασπιστείς κάτι, αν δεν έχεις εμβαθύνει σε αυτό. Η πράξη και η εμπειρία 
είναι αποτέλεσμα πάλης  και διαρκούς διαπραγμάτευσης  (Smyth, 1995).

Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν θεμελιωμένη εμπειρία από την πράξη τους, 
όταν αυτή πλαισιώνεται θεωρητικά. Για να  πλαισιώνουν θεωρητικά την 
εμπειρία τους ενεργοποιούν τις στοχαστικές/κριτικές διαδικασίες και γίνονται 
συνειδητά υποκείμενα των πρακτικών επιλογών τους. Έτσι, ουσιαστικά, έχουν 
προϋποθέσεις ώστε να αποφεύγουν τις οριστικές και τελεσίδικες διευθετήσεις 
και να  μετασχηματίζουν τις συνθήκες και όρους εργασίας τους, μέσα από τη 
διαλεκτική σχέση θεωρίας-πράξης, γνώσης-εμπειρίας, βιογραφίας-κοινωνι-
κής δομής, παράδοσης-αλλαγής. Το να μαθαίνει κανείς τη δουλειά του δασκά-
λου είναι μια διαρκής κοινωνική διαδικασία  διαπραγμάτευσης και πάλης, με 
ιστορικο-βιογραφικό χαρακτήρα, με διαδοχικά και αλλεπάλληλα «επεισόδια» 
στα οποία προκαλείται η αυτοβιογραφία, καθώς το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον της εμπειρίας στην εργασία βρίσκονται σε διαλογική  σχέση  μετασχη-
ματισμού (Britzman, 1991).

Η  ιστορικοβιογραφική προσέγγιση μπορεί να καλύπτει μια μεγάλη σειρά 
από πεδία (Μαυρογιώργος, 2005):

■ την άτυπη «μαθητεία» 
■  τη βασική εκπαίδευση 
■ τις διαδικασίες πρόσληψης 
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■ την υποδοχή των νεοδιόριστων
■ την επιμόρφωση 
■ τις συνθήκες και όρους εργασίας 
■ την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
■ την επιλογή για κατάληψη θέσεων στην εκπαιδευτική ιεραρχία
■ το σχεδιασμό και  υποδοχή των εκπαιδευτικών αλλαγών
■ την προετοιμασία για την αφυπηρέτηση

Μια μεταρρυθμιστική εκπαιδευτική πολιτική στην υπόθεση της επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών προϋποθέτει ρυθμίσεις που να ευνο-
ούν και να επιτρέπουν ώστε ο εκπαιδευτικός, σε κρίσιμα «επεισόδια» της 
εκπαιδευτικής του βιογραφίας, να αναλαμβάνει την ευθύνη της επαγγελματι-
κής του αυτογνωσίας. Η εκπαίδευση δε μπορεί να αναδειχθεί σε αντικείμενο 
στοχασμού και κριτικής παρέμβασης, εάν ο εκπαιδευτικός δεν ευνοείται να 
στοχάζεται πάνω στην ίδια του την εκπαίδευση και την επιμόρφωση. Η βιο-
γραφική προσέγγιση προσκαλεί το υποκείμενο να επεξεργάζεται, να αφομοι-
ώνει και να μετασχηματίζει την προηγούμενη εμπειρία σε νέες ιδέες, μέσα 
από την επίγνωση των δομικών περιορισμών που μετατρέπουν τα βιώματά 
του σε προσωπικά διλήμματα. Αυτές οι αναζητήσεις είναι σημαντικές ,καθώς 
οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνονται με το χρόνο, μέσα από ιστορικές διεργασίες 
που προσδιορίζονται κι από αντιφάσεις ανάμεσα σε αυτό που φαίνεται δεδο-
μένο και σε ο τι μπορεί να προκύψει ως δυνατότητα για αλλαγή. Η υιοθέτηση 
μιας ιστορικοβιογραφικής προσέγγισης προσφέρει ευκαιρίες για συγκεκριμέ-
νες απαντήσεις στo βασικό ερώτημα: Πώς είναι δυνατό να αξιοποιήσουμε 
κρίσιμα  «επεισόδια» στη βιογραφία των εκπαιδευτικών, ώστε να τα αναδει-
κνύουν σε «επεισόδια»-τομές στην εκπαιδευτική τους διαδρομή; Ορισμένα 
ερωτήματα, προς αυτή την κατεύθυνση, κρίνονται σημαντικά και χρειάζονται 
εμπεριστατωμένες απαντήσεις:

• Ποιο είναι το φορτίο «άτυπης μαθητείας» με το οποίο έρχονται, μετά 
από 12 χρόνια σχολείο, στο πανεπιστήμιο οι μελλοντικοί εκπαιδευτι-
κοί για να παρακολουθήσουν τα προγράμματα βασικής επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης;

• Τα προγράμματα σπουδών βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που γί-
νονται στο πανεπιστήμιο καλούν τους φοιτητές/μελλοντικούς εκπαιδευ-
τικούς ώστε με συστηματικό  ερευνητικό τρόπο να επανεξετάζουν  κρι-
τικά το φορτίο της «άτυπης μαθητείας» στο επάγγελμα του εκπαιδευ-
τικού υπέρ μιας θεμελιωμένης πρότασης για έναν εκπαιδευτικό, φορέα 
μεταρρυθμιστικών ιδεών και πρακτικών σε ένα άλλο σχολείο; 

• Σε συνδυασμό με το παραπάνω, τα προγράμματα σπουδών βασικής εκ-
παίδευσης εκπαιδευτικών που γίνονται στο πανεπιστήμιο προετοιμά-
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ζουν τους φοιτητές/μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ώστε να εργαστούν σε 
ένα  σχολείο που υφίσταται (το υφιστάμενο κάθε φορά) ή και για  ένα 
σχολείο που κάθε τόσο αλλάζει;

• Χρόνια τώρα, έχει καθιερωθεί η υλοποίηση προγραμμάτων εισαγωγι-
κής επιμόρφωσης νεοεισερχόμενων. Το ερώτημα που τίθεται είναι: εάν 
και κατά πόσο οι νεοεισερχόμενοι αντιμετωπίζονται ως δυνάμει ανα-
στοχαζόμενα  υποκείμενα σε μια επαναδιαπραγμάτευση τόσο του φορ-
τίου που φέρνουν όσο και του σχολείου στο οποίο θα εργαστούν. Γιατί 
άραγε στη σχετική βιβλιογραφία προβάλλεται ο νεοδιοριζόμενος ως ένα 
υποκείμενο γεμάτο ανασφάλειες και φόβους επιβίωσης και ο  μέντορας 
ως «ναυαγοσώστης». ΄Η και αν έτσι  αισθάνονται, πώς θα φτάσουμε 
να έχουμε το δίδυμο νεοδιόριστου/μέντορα με καταλυτικές καινοτόμες 
παρεμβάσεις στη σχολική μονάδα για   να αλλάζουν την επαγγελματι-
κή κουλτούρα του σχολείου. Αλήθεια, ποια είναι τα επαγγελματικά μυ-
στικά που υπάρχουν για να επιμορφώνουμε νεοεισερχόμενους και μέ-
ντορες χωριστά και όχι μαζί, σε μια ενήλικη αναστοχαστική διαδικασία 
επαναδιαπραγμάτευσης αντιλήψεων και πρακτικών;

• Ακολούθως, τα διάφορα προγράμματα  επιμόρφωσης ,τόσο με τη μορ-
φή που γίνονται (μεθοδολογία, εκπαιδευτικές τεχνικές) όσο και με το 
περιεχόμενο τους (έμφαση σε πρακτικά αλλά όχι στα πραγματικά ζητή-
ματα της εκπαίδευσης) ευνοούν τους εκπαιδευτικούς ενήλικες να επα-
ναδιαπραγματεύονται τις απόψεις και τις πρακτικές τους ή τους αντι-
μετωπίζουν ως υπαλλήλους, ακροατές και παθητικά υποκείμενα, χωρίς 
φορτίο εμπειριών και πρακτικής σοφίας το οποίο δε χρειάζεται να επα-
νεξετάζουν συστηματικά και κριτικά;

• Οι σχεδιαζόμενες εκπαιδευτικές αλλαγές (αναλυτικά προγράμματα, 
σχολικά βιβλία, αξιολόγηση, κ.ά.) και οι συνθήκες εργασίας (ανάθεση 
διδακτικού έργου, φόρτος εργασίας, αξιολόγηση, κ.ά.) ποια αντίληψη 
για τον εκπαιδευτικό αντανακλούν και πώς αυτές συνδέονται με την 
ανάπτυξη στοχαστών/ διαννοούμενων εκπαιδευτικών;

Τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα είναι δυνατόν να ενταχθούν στους 
προγραμματισμούς του Ο.ΕΠ.ΕΚ, του ΚΕΕ, των Παιδαγωγικών Τμημάτων 
των Πανεπιστημίων και του  Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι περισσότερες με-
λέτες που έχουν εκπονηθεί, μέχρι σήμερα, από τους εποπτευόμενους φορείς 
του Υπουργείου Παιδείας είναι παραστατικά «παραδοτέων» για εκταμίευση 
κονδυλίων και «νόμιμη» σπατάλη.Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μπορεί να με-
τεξελιχθεί και να αναλάβει την εναρμόνιση των πολιτικών και τον συντονισμό 
των φορέων που συνδέονται με τον εκπαιδευτικό. Μια τέτοια επιλογή κρί-
νεται απαραίτητη γιατί εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης ενιαίας, 
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συνολικής και συνεκτικής πολιτικής για την υποστήριξη της επαγγελματικής 
ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Ο κατακερματισμός των φορέων και των υπη-
ρεσιών συντελεί ώστε να παρατηρούνται συχνά φαινόμενα αποσπασματικό-
τητας, αντιφάσεων, παλινδρομήσεων και αλληλοαναίρεσης των μέτρων που 
σχετίζονται  με την εν γένει άσκηση του έργου τους και την επαγγελματική 
τους ανάπτυξη. 

Είναι σαφές ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού μπορεί να γίνει ένα από 
τα πιο ικανοποιητικά, ευχάριστα και ενδιαφέροντα επαγγέλματα. Δεν έχει 
αναγνωρισθεί στις πραγματικές του διαστάσεις ακόμα και από τους ίδιους 
τους εκπαιδευτικούς. Η προσφυγή σε εύκολες καταγγελίες,  υιοθέτηση πρα-
κτικών απόσυρσης, παραίτησης, αποξένωσης, επιλογές συρρίκνωσης της σχε-
τικής τους αυτονομίας, κ.ό.κ., έχουν δημιουργήσει μια αρκετά ανησυχητική 
κατάσταση που χρειάζεται να αντιμετωπισθεί ριζικά , συνολικά και πειστικά 
προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης και αναβάθμισης της θέσης του εκπαι-
δευτικού στην υπόθεση της παιδείας και της ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε ένα 
νέο όραμα για ένα νέο επάγγελμα με σαφή, ισχυρή επαγγελματική κουλτούρα, 
με κίνητρα, φιλοδοξίες, ικανοποίηση, υποστήριξη και επιστημονική υποστή-
ριξη που θα αναβαθμίσει την υπόληψη, το ήθος και το  status που αντιστοιχεί 
στο έργο που προσφέρουν.

Η δίνη του «μνημονίου», περισσότερο από ποτέ άλλοτε, μας προκαλεί να 
προσβλέπουμε σε έναν εκπαιδευτικό που:

Ζει μέσα στην κοινωνία και δρα στο πεδίο των αντιθέσεων και των συ-
γκρούσεων, στρατευμένος/η στην υπόθεση της παιδείας, της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. «Κρατάει τη σκέψη στα χέρια του» και 
την εξουσία της θέσης την αξιοποιεί για να διευρύνει τα όρια της δημο-
κρατίας στο σχολείο και στην κοινωνία.
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ABSTRACT

Basic and in-service training of teachers: crucial «episodes» and reasonable questions

An attempt is made in this paper to articulate a historic-biographic approach to the professional develop-

ment of teachers. The main issue in this approach is to identify critical “episodes” in the process of profes-

sional development of teachers, within the historical context of becoming teacher, from going to school, 

studying at the university, coming back to school as a teacher, and working there to the point of retirement.

These “episodes” are historically imbedded   in a dynamic long-life process of becoming teacher. As 

such, these “episodes” can be exploited in order to support teachers to re- examine their   past experiences 

or practice, to critically reflect upon them, to negotiate their meaning, and develop a deeper understand-

ing of their social functions. This is a process of transforming teachers into active adult learners, within a 

framework of relative autonomy. The important question raised here is whether these “episodes” are sys-

tematically incorporated in the policies regarding the initial and the in-service training of teachers with 

the main aim to support their transformation into adult reflective   intellectual. The answer to this ques-

tion, as a matter of fact, is an answer to the question “who is the teacher we need and for what school”. 

By addressing this major question, the issue of   the initial and in-service training of teachers is put in it’ s 

political and ideological framework.

This framework is, to a large extent, determined by developments and trends which seem to be pre-

vailing within European Union, and by the ways in which theses trends and “guidelines” are adopted by the 

various Greek  projects in relation to the professional development of teachers. It seems that the tendency 

in Greece   is to adopt a mechanistic approach   rather than to develop policies   transforming   both the   

form and   the content of education. If such is the case, the issue of educational change in Greece seems, 

once more, to be cancelled.
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Συζητώντας για το παρελθόν, το παρόν και

το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

των δύο σχολικών βαθμίδων στη χώρα μας 

Δημήτρης Χρ. Χατζηδήμου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια οριοθέτησης της επιμόρφωσης, τεκμηριώνεται η αναγκαιότη-

τά της, παρουσιάζονται τα είδη της καθώς και η κατάσταση που επικρατούσε και επικρατεί σήμερα στην 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας συγχρόνως προβλήματα που δημιουργούνται και τις 

επακόλουθες συνέπειες που έχουν στο έργο των εκπαιδευτικών. Επίσης, κατατίθενται ορισμένες σκέψεις 

που αφορούν το παρόν και το μέλλον του θεσμού της επιμόρφωσης, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως 

να αποτελέσουν όχι μόνο αφετηρία για προβληματισμό και συζήτηση σε όσους εμπλέκονται και ασχολού-

νται με το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αλλά και να λειτουργήσουν δυναμικά, ενισχυτικά 

και αποτελεσματικά στη δημιουργία ενός μόνιμου, και χωρίς παλινδρομήσεις πλέον, φορέα επιμόρφωσης..

Εισαγωγικά

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ως θεσμός με πολλές και διαφορετικές συ-
νιστώσες και πτυχές, εκλαμβάνεται, κατά κοινή ομολογία των ειδικών, ως σύμ-
φυτη με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού (Hargreaves, 1994) και θεωρείται ήδη 
από την καθιέρωση της υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης απαραίτητη και 
αναγκαία για την ποιοτική αναβάθμιση του έργου των διδασκόντων, της σχο-
λικής μονάδας και της εκπαίδευσης εν γένει (Δούκας κ.ά., 2007). Ιδιαίτερα στη 
σύγχρονη και ραγδαίως μεταβαλλόμενη και συνεχώς εξελισσόμενη κοινωνία 
της γνώσης, της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας (Χατζηδήμου & 
Βιτσιλάκη, 2006) κρίνεται απαραίτητη περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο. 
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Η επιμόρφωση αποτελούσε μέχρι την τελευταία σχεδόν πεντηκονταετία, 
σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σήμερα, αντικείμενο μόνο θεωρητικής μελέτης 
παιδαγωγών (απουσίαζαν, δηλαδή, εμπειρικές έρευνες) καθώς και πολιτικών 
αποφάσεων ιθυνόντων της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής χωρίς, ωστόσο, 
να λαμβάνονται υπόψη τις περισσότερες φορές οι προτάσεις των διαφόρων 
μελετητών. Στις μέρες μας θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι αποτελεί, 
σε αρκετά μεγάλο βαθμό, και αντικείμενο εμπειρικών εργασιών (ερευνών) 
παιδαγωγών (Ματθαίου, 1999, Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000, Ταρατόρη, 
2000, Χατζηδήμου & Στραβάκου, 2005, Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007, Φώκιαλη 
& Ράπτης, 2008, Τριανταφύλλου, 2010), καθώς και αντικείμενο των περισσό-
τερων, αν όχι όλων, των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων1, με αποτέλεσμα να 
γίνεται άξονας συζητήσεων και αντεγκλήσεων ανάμεσα στους εμπλεκομένους 
στο υπό συζήτηση αντικείμενο. Γι’ αυτούς τους λόγους, αλλά και γι’ άλλους 
που θα επισημανθούν στη συνέχεια, επιχειρείται στην παρούσα εργασία με 
ευσύνοπτο αλλά σαφή τρόπο να σκιαγραφηθεί και να συζητηθεί το ζήτημα 
της επιμόρφωσης από ιστορική, ιδιαίτερα όμως από συγχρονική και μελλοντι-
κή σκοπιά, υποβάλλοντας συγχρόνως κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις που 
μπορεί να φανούν χρήσιμες σε όλους όσοι ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, 
κατά πρώτο λόγο στους ιθύνοντες της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Εννοιολογική προσέγγιση της επιμόρφωσης

Για τους μελετητές και ερευνητές του ζητήματος της επιμόρφωσης – στην κα-
τηγορία αυτή των ερευνητών εντάσσονται πρωτίστως οι επιστήμονες παιδαγω-
γοί2, ο εννοιολογικός προσδιορισμός της επιμόρφωσης αποτέλεσε και αποτελεί, 
ιδιαίτερα στις μέρες μας, κομβικό σημείο επιχειρηματολογίας, αναλύσεων και 
αναθεωρήσεων σχετικά με το φιλοσοφικό υπόβαθρο, τον σκοπό, τον χρόνο, 
τη διάρκεια, το είδος, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση κλπ. των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων. Όμως, εξαιτίας των ποικίλων διαστάσεων της επιμόρφωσης, 
των πολλών φορέων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και 
στην υλοποίησή της, και εξαιτίας της αδυναμίας εξεύρεσης μιας διαχρονικής 
στρατηγικής, είναι δύσκολο  να καταλήξει κανείς σ’ έναν ενιαίο και πλήρως 
αποδεκτό ορισμό. Αν στους προαναφερθέντες λόγους προσθέσει μάλιστα κά-
ποιος τον ίδιο τον δυναμικό και αντισταθμιστικό χαρακτήρα της επιμόρφωσης, 
το γενικότερο αίτημα της σύγχρονης κοινωνίας που επιτάσσει την άμεση και 
στενή σύνδεσή της με την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εκπαι-
δευτικών (Γκότοβος, 1982, Fullan & Hargreaves, 1992, Ξωχέλλης, 2005), την 
ελλιπή παρεχόμενη αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα πανεπιστημια-
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κά τμήματα, ιδίως στους τομείς της παιδαγωγικής, διδακτικής και ψυχολογικής 
κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης (Χατζηδήμου & Χατζηδήμου, 2010), 
καθώς και το πολυπολιτισμικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και 
οικονομικό διαφοροποιημένο σημερινό γίγνεσθαι, το εγχείρημα για μία ολιστι-
κή οριοθέτηση της επιμόρφωσης γίνεται ακόμη δυσκολότερο. 

 Έχοντας ως αφετηρία αυτούς τους προβληματισμούς καθώς και το γε-
γονός ότι η επιμόρφωση χαρακτηρίζεται ως πολύπλοκος, σύνθετος, πολύπτυ-
χος κλπ. θεσμός καθώς και ως θεσμός συνεχώς μεταβαλλόμενος και δυναμικός 
που αφενός επηρεάζεται και καθορίζεται από τις επιταγές της εκάστοτε επιχει-
ρούμενης επίσημης επιμορφωτικής πολιτικής και αφετέρου αποτελεί αναπό-
σπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, μπορεί κανείς να οδηγηθεί 
στον ακόλουθο γενετικό και συνθετικό ορισμό: Η επιμόρφωση είναι μία σειρά 
προγραμματισμένων ή άτυπων δραστηριοτήτων οι οποίες αποβλέπουν, μεταξύ 
των άλλων, στον εκσυγχρονισμό των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανο-
τήτων των εκπαιδευτικών καθώς και στην προσωπική και επαγγελματική εξέ-
λιξη και την κάλυψη των ελλείψεων της αρχικής εκπαίδευσής τους (Ξωχέλλης, 
2005, Χατζηδήμου, 2010β, Τριανταφύλλου, 2010). Έτσι, η επιμόρφωση θα 
μπορούσε να νοηματοδοτηθεί ως μία συνεχιζόμενη εκπαιδευτική διαδικασία, 
αφετηρία της οποίας αποτελεί η ανάληψη των καθηκόντων των εκπαιδευτικών 
και κατάληξή της η αφυπηρέτησή τους. Το πλέγμα αυτό αποκτά, ωστόσο, ση-
μασία όταν οι προσπάθειες ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους, ιδιαίτερα 
ανάμεσα στην πολιτεία και στους εκπαιδευτικούς, διακρίνονται από συστημα-
τικό συντονισμό και όχι από βιασύνη και προχειρότητα. 

Αναγκαιότητα της επιμόρφωσης

Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από σχολική βαθ-
μίδα και ειδικότητα, διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς ένα 
πλήθος παραγόντων επιδρούν στην αλλαγή και στην επανατοποθέτησή τους. 
Οι κυριότεροι, ωστόσο, λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και μπορούν να συνοψιστούν 
ως εξής:

α) Η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, κυρίως της δευτεροβάθμιας, 
διακρίνεται από πολλές ελλείψεις. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα 
σπουδών των τμημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών εναποθέτουν το 
βάρος τους είτε στην κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών στο 
γνωστικό τους αντικείμενο (αυτό παρατηρείται, για παράδειγμα, στο 
φιλολογικό, ιστορικό, φυσικό, μαθηματικό κλπ. τμήμα) είτε στην παι-
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δαγωγική θωράκιση των αποφοίτων τους (γεγονός που ισχύει για τα 
τμήματα φιλοσοφίας και παιδαγωγικής, φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και 
ψυχολογίας). Και στα δύο προγράμματα σπουδών των τμημάτων εκ-
παίδευσης εκπαιδευτικών ο τομέας της πρακτικής άσκησης παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό παραγκωνισμένος. Αν σ’ αυτήν τη δυσάρεστη πραγ-
ματικότητα προσθέσει κανείς και τον χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα 
στη λήψη του πτυχίου και στον διορισμό των εκπαιδευτικών, η επιμόρ-
φωση καθίσταται σήμερα όλο και πιο αναγκαία.

β) Οι ραγδαίες εξελίξεις οι οποίες συντελούνται σ’ όλες τις εκφάνσεις του 
επαγγελματικού βίου των διδασκόντων και οι οποίες επηρεάζουν σε με-
γάλο βαθμό ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα συγκροτούν τον δεύ-
τερο λόγο για τον οποίο η επιμόρφωση κρίνεται απαραίτητη. Η διείσ-
δυση, για παράδειγμα, των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πραγ-
ματικότητα, η αλλαγή σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού σε πολιτι-
σμικό, γλωσσικό κλπ. επίπεδο, οι συνεχείς εκπαιδευτικές αλλαγές, τα 
νέα σχολικά εγχειρίδια, καθώς και οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και 
οικονομικές μεταβολές αποτελούν αναντίρρητα βασικό λόγο για την 
υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς και βασικούς τομείς 
πάνω στους οποίους οφείλει και επιβάλλεται να στηριχθεί ο σχεδια-
σμός, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των διαφόρων επιμορφω-
τικών προγραμμάτων. Επίσης, η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης στη 
σύγχρονη εποχή επιβάλλεται και από το σημερινό παιδαγωγικό ιδεώδες 
(της γνώσης, της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας), στόχος 
του οποίου είναι να καταστεί το άτομο ικανό να αντεπεξέλθει στις αυ-
ξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας καθώς και στις συνεχώς αυξανόμε-
νες απαιτήσεις των μαθητών, των γονιών, των εκπαιδευτικών και των 
υπόλοιπων ομάδων αναφοράς.

γ) Η φύση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος αποτελεί εξίσου σημαντικό 
λόγο που καθιστά αναγκαία την επιμόρφωση. Ο εκπαιδευτικός σήμε-
ρα, ανεξάρτητα από βαθμίδα και ειδικότητα, δεν μπορεί, για παράδειγ-
μα, να μην καθοδηγεί, να μη συμμετέχει και να μην εμψυχώνει τους 
μαθητές του στη διαδικασία απόκτησης και παραγωγής της γνώσης με 
γνώμονα τον ατομικό ρυθμό μάθησης του μαθητή και να μένει ικανο-
ποιημένος με τον ρόλο του απλού μεταδότη των γνώσεων και του εντο-
λοδόχου. Ο συνεχής εκσυγχρονισμός των γνώσεων, των παιδαγωγικών 
και διδακτικών πρακτικών και η θεώρηση της επιμόρφωσης ως βασι-
κής επαγγελματικής υποχρέωσης του εκπαιδευτικού οφείλουν να απο-
τελούν σήμερα μέλημα όλων όσοι εμπλέκονται σε ζητήματα επιμόρφω-
σης, ιδιαίτερα της πολιτείας και του κάθε εκπαιδευτικού (Χατζηδήμου, 
2010, Τριανταφύλου, 2010).
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Είδη επιμορφωτικών προγραμμάτων

Η επιμόρφωση, από όσα επισημάνθηκαν προηγουμένως, νοηματοδοτείται 
αφενός ως μία εκπαιδευτική διαδικασία εγγενώς δυναμική και μεταβαλλόμενη 
μέσα στο χωρο-χρονικό πλαίσιο που μελετάται και εφαρμόζεται και αφετέρου 
ως μία διαδικασία άμεσα συνυφασμένη με εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικούς, 
οικονομικούς, κοινωνικούς κλπ. σκοπούς. Τα κριτήρια των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων (το φιλοσοφικό υπόβαθρο σχεδιασμού και υλοποίησης ενός 
προγράμματος, η εισαγωγή καινοτομιών, ο χρόνος, η διάρκεια, ο τόπος, η 
δεσμευτικότητα), οι συνιστώσες των οποίων είναι θεωρητικές και πρακτικές, 
οδηγούν σε διάφορες και διαφορετικές τυπολογίες3. 

Οι τυπολογίες αυτές είναι:
α) η προσέγγιση του ελλείμματος (defect approach), της ανάπτυξης 

(growth approach), της αλλαγής (change approach) και της επίλυσης 
προβλημάτων (problem-solving approach) (Eraut, 1987) – η κατηγο-
ρία αυτή ανακύπτει με βάση το κριτήριο του φιλοσοφικού υπόβαθρου, 
στο οποίο στηρίζεται ο οργανωτικός σχεδιασμός ενός επιμορφωτικού 
προγράμματος,

β) το μοντέλο «έρευνα-ανάπτυξη-διάχυση-υιοθέτηση», η θεωρία της κοι-
νωνικής αλληλεπίδρασης και η επίλυση του προβλήματος (Fullan, 
1997) – η κατηγορία αυτή έχει ως βάση το κριτήριο της εισαγωγής 
καινοτομιών στην εκπαίδευση,

γ) οι ιδιαίτερες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών (νεοδιοριζό-
μενων, αναπληρωτών, υπηρετούντων) καθώς και η προσφορά και η 
υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα στελέχη εκπαίδευ-
σης (Κωστίκα, 2004) – η κατηγορία αυτή σχετίζεται με το κριτήριο 
των αποδεκτών της επιμορφωτικής διαδικασίας,

δ) η ενδοσχολική και η εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
(Ευθυμίου & Βιτσιλάκη, 2007, Τριανταφύλλου, 2010) – η κατηγορία 
αυτή έχει ως βάση το κριτήριο του χώρου και του τόπου,

ε) τα προγράμματα βραχείας (λίγων εβδομάδων) ή μακράς διάρκειας (εξα-
μηνιαίας ή ετήσιας), εντός ή εκτός ωραρίου, εντός του χρόνου εργασίας 
ή των διακοπών των εκπαιδευτικών – η κατηγορία αυτή ανακύπτει από 
το κριτήριο της διάρκειας των επιμορφωτικών προγραμμάτων,

στ) τα επιμορφωτικά προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται 
από τους διάφορους παιδαγωγικούς, εκπαιδευτικούς κλπ. φορείς (το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτι-
κών, τα ΑΕΙ και τα ΑΤΕΙ, τη σχολική μονάδα, τα Περιφερειακά Επι-
μορφωτικά Κέντρα [ΠΕΚ], τους σχολικούς σύμβουλους, τη Διδασκα-
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λική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών [ΔΟΕ] και την Ομοσπονδία Λει-
τουργών Μέσης Εκπαίδευσης [ΟΛΜΕ]) (Ναθαναήλ, 2009, Ταρενίδου, 
2010) – η κατηγορία αυτή αναφέρεται στο κριτήριο του θεσμοθετημέ-
νου επιμορφωτικού φορέα, και, τέλος, τα υποχρεωτικά, προαιρετικά 
κλπ. επιμορφωτικά προγράμματα (Χατζηδήμου & Στραβάκου, 2005) 
– στην κατηγορία αυτή κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει το κριτήριο της 
δεσμευτικότητας. 

Σύντομη περιοδολόγηση της επιμόρφωσης

Μελετώντας κανείς την επιμόρφωση στη χώρα μας, από την εφαρμογή της μέ-
χρι σήμερα, θα μπορούσε να τη διακρίνει σε τρεις κύριες φάσεις: στην πρώτη, 
στην οποία αποτυπώνονται οι πρωταρχικές προσπάθειες υλοποίησης της επι-
μόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, στη δεύτερη, η οποία αναφέρεται στη λειτουργία των Σχολών Επιμόρφω-
σης Λειτουργών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ), και 
στην τρίτη φάση, την πιο σύγχρονη, έχοντας ως αφετηρία το έτος λειτουργίας 
των ΠΕΚ (1992) και ως κατάληξη το σήμερα. 

Στη χώρα μας οι πρώτες οργανωμένες επιμορφωτικές απόπειρες επιχει-
ρούνται το 1881 για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας –τότε δημοτικής– 
εκπαίδευσης, σύμφωνα με το αλληλοδιδακτικό σύστημα διδασκαλίας, και στη 
συνέχεια, το 1910, με την ίδρυση του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης στην 
Αθήνα για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας, ύστερα από εισήγηση 
του Ν. Εξαρχόπουλου. Επόμενος σημαντικός σταθμός επιμόρφωσης θεωρεί-
ται το έτος 1922, κατά το οποίο καθιερώνεται η λειτουργία του Διδασκαλείου 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη «μετεκπαίδευση» των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας. Από την ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Νομοθετικό 
Διάταγμα 4379/1964), η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της βαθμίδας αυτής 
εντάσσεται στις αρμοδιότητές του, ενώ το Διδασκαλείο τελεί υπό την εποπτεία 
του και μετονομάζεται σε «Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης» (Νομοθετικό Διάταγμα 1222/1972)· σήμερα το Μαράσλειο Διδασκαλείο 
εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, σύμφωνα με τον Νόμο 2327/1995. Έκτοτε, ο ίδιος νόμος έδωσε 
τη δυνατότητα ίδρυσης και άλλων Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και 
Νηπιαγωγών στις πόλεις όπου λειτουργούν Παιδαγωγικά Τμήματα, με στόχο 
τη μετεκπαίδευση και την εξειδίκευση των δασκάλων και νηπιαγωγών (Χα-
τζηδήμου, 2009). Παράλληλα με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της γενι-
κής εκπαίδευσης, βήματα προόδου σημειώνονται και στον χώρο της τεχνικής 
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εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το 1959, σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 
3971/1959 ιδρύεται η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και 
Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ), η οποία το 2002 (Νόμος 3027/2002) μετο-
νομάστηκε σε Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΑΣΠΑΙΤΕ) (Χατζηδήμου & Ταρατόρη, 2000).

Η δεύτερη περίοδος της επιμόρφωσης έχει ως αφετηριακό σημείο τα Προ-
εδρικά Διατάγματα 459/1978 και 255/1979, σύμφωνα με τα οποία ιδρύθηκαν 
οι Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ) και οι 
Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ) αντί-
στοιχα. Η επιμόρφωση που παρεχόταν στις παραπάνω σχολές είχε ετήσια δι-
άρκεια και οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί απείχαν στο διάστημα αυτό από 
τα διδακτικά τους καθήκοντα. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί επιλέγονταν 
μετά από κλήρωση και τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διάρκεια 
φοίτησής τους, καθορίζονταν απευθείας από την πολιτεία. Χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της επιμόρφωσης αυτής της περιόδου ήταν η άμεση εξάρτηση της 
υλοποίησής της από την πολιτική εξουσία, όπως και ο μικρός αριθμός των 
επιμορφούμενων εκπαιδευτικών (Χατζηδήμου & Στραβάκου, 2005).

Στον αντίποδα αυτής της περιόδου και στην προσπάθεια να υπερκεραστεί 
το μείζον αίτημα για μαζικότητα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 
των δύο σχολικών βαθμίδων και να καταστεί εφικτή η απαγκίστρωση από τις 
επιταγές της κεντρικής εκπαιδευτικής σκηνής, η πολιτεία προχώρησε στην 
ίδρυση των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Νόμος 1566/1985)· 
ωστόσο, η έναρξη της λειτουργίας τους τοποθετείται στο έτος 1992. Η πε-
ρίοδος που οριοθετείται από τη λειτουργία των ΠΕΚ έως και σήμερα προσ-
διορίζεται από τα εξής χαρακτηριστικά, τα οποία τη διαφοροποιούν από τις 
προηγούμενες: Είναι η πρώτη φορά που η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι κοινή και για τους 
δύο, οι εκπαιδευτικοί, μέσα από την προσφορά διάφορων προαιρετικών τα-
χύρρυθμων προγραμμάτων, επιλέγουν ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδι-
αφέροντά τους το επιμορφωτικό πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολου-
θήσουν. Προεδρικά Διατάγματα που διασαφηνίζουν το τοπίο γύρω από τη 
λειτουργία των ΠΕΚ είναι για παράδειγμα το 250/1992, το οποίο όριζε την 
εισαγωγική επιμόρφωση ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό των 
εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση (400 ώρες, τετράμηνη διάρκεια), την περιο-
δική επιμόρφωση (300 ώρες, τρίμηνη διάρκεια, απαλλαγή των εκπαιδευτικών 
από τα διδακτικά τους καθήκοντα) και τα ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα 
βραχείας διάρκειας (δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ), καθώς και το Προεδρι-
κό Διάταγμα 45/1999, το οποίο όριζε και εξακολουθεί να ορίζει ακόμη την 
εισαγωγική επιμόρφωση (υλοποιούνταν και υλοποιείται σε τρεις φάσεις), τα 
ταχύρρυθμα υποχρεωτικά επιμορφωτικά προγράμματα (βραχείας διάρκειας). 
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Μέχρι το 2009 τα μόνα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιούνταν στα 
ΠΕΚ αδιαλείπτως ήταν αυτά της εισαγωγικής, ανεξάρτητα από τη διάρκειά 
τους (σαράντα, εξήντα ή εκατό ώρες) (Χατζηδήμου & Στραβάκου, 2005).

Εκτός από τα ΠΕΚ, επιπρόσθετοι επιμορφωτικοί φορείς που προσφέρουν και 
υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς των δύο σχο-
λικών βαθμίδων είναι οι εξής: οι σχολικοί σύμβουλοι (Νόμος 1304/1982, Προ-
εδρικό Διάταγμα 214/1984, Υπ. Απόφαση, Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8.10.200), 
τα ΑΕΙ και ΤΕΙ (Νόμος 1566/1985), η σχολική μονάδα (Νόμος 1824/1988), το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Νόμος 4379/1964, Νόμος 2525/1997 και 2986/2002) 
και ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Νόμος 2986/2002). Καθένας 
από τους παραπάνω φορείς αναλαμβάνει δράσεις, σχεδιάζει και προγραμματί-
ζει επιμορφωτικά προγράμματα προσανατολισμένα και στοχευμένα στις ανά-
γκες και στις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, όπως τουλάχιστον δείχνουν πρό-
σφατες έρευνες (Ναθαναήλ, 2009, Ταρενίδου, 2010, Τριανταφύλλου, 2010). 

Παρουσίαση και συζήτηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
στη χώρα μας σήμερα

Μία αδρομερής σκιαγράφηση και σύντομη συζήτηση των κυριότερων σημεί-
ων του σημερινού επιμορφωτικού τοπίου των εκπαιδευτικών δίνει την ακό-
λουθη εικόνα.

Η επιμόρφωση προσφέρεται και υλοποιείται πλέον από τις αρχές του 1990 
μέχρι και σήμερα κυρίως στα ΠΕΚ (και από τα ΠΕΚ), με τη μόνη διαφορά 
ότι δεν έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια τόσα ταχύρρυθμα προαι-
ρετικά επιμορφωτικά προγράμματα όσα στη δεκαετία του 1990· προσφέρθη-
καν, ωστόσο, μερικά, όπως το «Οικογενειακό Περιβάλλον και Επίδραση στην 
Επίδοση των Μαθητών», η «Διδακτική Πράξη και Ανάπτυξη της Κριτικής 
Σκέψης» και η «Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης»4. 

Επισημαίνεται ότι: α) η υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων στα 
ΠΕΚ εξαρτιόταν και εξαρτάται κατά βάση από την οικονομική επιχορήγηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν καθόλου από εθνικούς πόρους, και β) τα 
μοναδικά προγράμματα που προσφέρονται και υλοποιούνται αδιαλείπτως εδώ 
και είκοσι χρόνια είναι τα προγράμματα της εισαγωγικής επιμόρφωσης των 
νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών5. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η 
επιμόρφωση στα ΠΕΚ σήμερα φαίνεται να βρίσκεται σε σχετική αδράνεια 
και ότι η επιμόρφωση επαφίεται περισσότερο στην προθυμία και ευσυνειδη-
σία των σχολικών συμβούλων, στη θέληση, στην κρίση και στη διάθεση των 
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ίδιων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών (Χατζηδήμου, 2010) καθώς και στα 
Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Ωστόσο, οφείλει κανείς να τονίσει ότι εδώ 
και έναν χρόνο γίνονται προσπάθειες από την πλευρά της πολιτείας να υλο-
ποιηθούν και άλλου είδους επιμορφωτικά προγράμματα6 πέρα από εκείνα της 
εισαγωγικής επιμόρφωσης. Όμως, δεν μπορεί να εκφέρει κανείς άποψη ως 
προς το αν και κατά πόσο τα επιμορφωτικά αυτά προγράμματα συνέβαλαν 
θετικά και αποτελεσματικά στους επιμορφούμενους, γιατί βρίσκονται ακόμη 
σε σχεδιασμό και σε εξέλιξη.   

Μία άλλη μορφή επιμόρφωσης που υλοποιείται σήμερα και προσφέρεται 
κυρίως για τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς είναι αυτή των σχολικών 
συμβούλων. Οι τελευταίοι, θεωρητικά τουλάχιστον, θεωρούνται ως οι αρμόδι-
οι για την καθοδήγηση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και την ενημέρωση 
των εκπαιδευτικών σχετικά με όλες τις εξελίξεις στον ελληνικό και διεθνή χώ-
ρο σε θέματα εκπαίδευσης, καθώς και για την ενθάρρυνσή τους όσον αφορά 
την ανάληψη επιστημονικής έρευνας στον χώρο της εκπαίδευσης. Στην πράξη, 
ωστόσο, αν και ο θεσμός του σχολικού συμβούλου εξομάλυνε ως έναν βαθμό 
τα αρνητικά στερεότυπα του παρελθόντος που είχαν κληροδοτηθεί από τον 
θεσμό του επιθεωρητή, δεν έχει καταφέρει να εκπληρώσει μέχρι σήμερα σε 
ικανοποιητικό βαθμό την αποστολή του, γιατί δεν υποστηρίχθηκε σθεναρά από 
την πολιτεία και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, και συγκεκριμένα από 
τους συνδικαλιστικούς τους φορείς (Ναθαναήλ, 2009, Παπαβασιλείου, 2008). 

Επιπλέον, από τη δεκαετία του 1980 και εντεύθεν δόθηκε, στο πλαίσιο 
των ΕΠΕΑΕΚ, η δυνατότητα στα πανεπιστήμια και στα τεχνολογικά ιδρύμα-
τα να οργανώνουν και να υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα, με απώτερο 
στόχο τα οφέλη που θα προκύψουν για τους επιμορφούμενους, αλλά και την 
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό 
συνδέεται το  πανεπιστήμιο με την κοινωνία, στην προκειμένη περίπτωση με 
τις σχολικές μονάδες. 

Επίσης, επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιούνται σήμερα, ύστερα από 
μία περίοδο αδράνειας, αφενός από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο ανα-
λαμβάνει πρωτοβουλίες, σχεδιάζει και υλοποιεί ποικίλα επιμορφωτικά προ-
γράμματα για τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, με σταθερό προσανατολισμό 
προς τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές εξελίξεις, και αφετέρου από 
τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, ο οποίος επιχειρεί να συνδράμει 
στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, γεγονός που, ωστόσο, έχει αμφισβητη-
θεί από πολλές πλευρές. Διευκρινίζεται ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα που 
σχεδιάζονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και από τον Οργανισμό Επιμόρ-
φωσης Εκπαιδευτικών υλοποιούνται κατά κανόνα μέσω των ΠΕΚ.

Ακόμη, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συμβάλλουν σήμερα και οι 
συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών βαθμίδων με 
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τα διάφορα περιοδικά που εκδίδουν, τις ημερίδες και τα συνέδρια που υλο-
ποιούν, αποβλέποντας στην πληρέστερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών, παρά 
τη δριμεία κριτική που δέχονται ακόμη και από τους ίδιους τους εκπαιδευτι-
κούς που εκπροσωπούν (Ταρενίδου, 2010).

Επιπρόσθετα, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συμβάλλει και η ίδια 
η σχολική μονάδα ως θεσμοθετημένος φορέας επιμόρφωσης. Η ενδοσχολική 
επιμόρφωση, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται, αποφέρει, όπως έχει αποδει-
χθεί στην πράξη, θετικά αποτελέσματα στους εκπαιδευτικούς της σχολικής 
μονάδας καθώς και στο έργο της σχολικής μονάδας. Ωστόσο, το κάθετα δι-
αρθρωμένο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η ελλιπής παιδαγωγική και δι-
δακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η οποία εμποδίζει να κατανοήσουν οι 
υπηρετούντες εκπαιδευτικοί τη σημασία που έχει αυτού του είδους η επιμόρ-
φωση στη θωράκισή τους, ο εξεταστικοκεντρικός χαρακτήρας του λυκείου 
και η αδιαφορία από την πλευρά της πολιτείας, σύμφωνα με τη γνώμη των 
επικριτών, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για ευρείας κλίμακας εφαρμογή της 
(Ξωχέλλης, 2002, Τριανταφύλλου, 2010).

Τέλος, μια άλλη μορφή επιμόρφωσης που προσφέρεται στους εκπαιδευ-
τικούς, είναι αυτή των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ). Τα επιμορ-
φωτικά αυτά προγράμματα αποβλέπουν στη διδακτική και στην παιδαγωγική 
αξιοποίηση των τεχνολογιών στα διδακτικά αντικείμενα των υπηρετούντων 
εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση αυτού του είδους, παρά τη σημαντικότητά της 
στο διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών 
να την παρακολουθήσουν, δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματική, γιατί δεν 
εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στη διδακτική τους πράξη τις γνώσεις και δεξι-
ότητες που έχουν αποκτήσει (Παπαδανιήλ, 2005). 

Διαπιστώσεις και προοπτικές

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν και τα σημεία που αναπτύχθηκαν, μπορεί 
κανείς να προβεί στις παρακάτω διαπιστώσεις και προτάσεις: 

Διαπίστωση 1η: Η σημερινή κατάσταση στον χώρο της επιμόρφωσης δια-
μορφωνόταν και εξακολουθεί να διαμορφώνεται ακόμη και σήμερα από:

α) τη δραστηριοποίηση ποικίλων θεσμοθετημένων και μη επιμορφωτι-
κών φορέων και

β) την κατάθεση διαφόρων νομοθετικών πράξεων (προεδρικών διαταγ-
μάτων, υπουργικών αποφάσεων), άλλοτε αλληλεπικαλυπτόμενων και 
άλλοτε συμπληρωματικών, με απώτερο στόχο την κάλυψη των ανα-
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γκών των εκπαιδευτικών, τη βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου 
κλπ. Η πραγματικότητα αυτή, όμως, χαρακτηρίζεται από αδυναμία, 
συχνά μάλιστα και από απροθυμία συνεργασίας όλων των παραπάνω 
φορέων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καταστάσεις που οδηγούν, 
πολλές φορές, σε σύγχυση στη λήψη αποφάσεων και στην έλλειψη χά-
ραξης μίας ενιαίας επιμορφωτικής πολιτικής7. Επίσης, η προσφορά και 
η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων από την πλευρά διαφό-
ρων και διαφορετικών φορέων περιπλέκουν και δυσχεραίνουν το έργο 
της ποιοτικής αναβάθμισης των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Διαπίστωση 2η: Από τη μέχρι τώρα υλοποιούμενη επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών διαφαίνονται:

α) οι επικρατούσες θεωρίες επιμόρφωσης και το πνεύμα της εκάστοτε 
χρονικής περιόδου (εποχής),

β) οι διαφοροποιημένες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών,
γ) η τυπολογία των προσφερόμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων, και
δ) το μόνιμο, επιτακτικό και διαχρονικά επίκαιρο αίτημα για συνεχή επι-

μόρφωση των εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από τη σχολική βαθμίδα και 
την ειδικότητά τους.

Διαπίστωση 3η: Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η επιμόρφωση στη χώ-
ρα μας πρωτοξεκίνησε το 1881 με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, 
η φοίτηση των οποίων αφενός ήταν μικρότερης διάρκειας από αυτήν των εκ-
παιδευτικών της δευτεροβάθμιας (μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1980 
άλλαξε η κατάσταση αυτή) και αφετέρου δεν ήταν πανεπιστημιακού επιπέδου, 
τότε θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηρίξει πως η ελλιπής κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών εξαρτάται και από τα χρόνια φοίτησης καθώς και από το εκ-
παιδευτικό ίδρυμα, ανώτερου ή ανώτατου επιπέδου. Δηλαδή, όσο περισσότε-
ρα χρόνια σπουδάζει κανείς και σε όσο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα φοιτά 
τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να έχει λιγότερες ελλείψεις στην 
κατάρτισή του.

Διαπίστωση 4η: Η επιμόρφωση που υλοποιούνταν στις ΣΕΛΜΕ και ΣΕ-
ΛΔΕ φανερώνει την κουλτούρα και το πνεύμα που χαρακτήριζε την επιμόρ-
φωση στα δώδεκα χρόνια λειτουργίας των σχολών αυτών, τον τυπολογικό 
της χαρακτήρα (εντάσσεται στην επιμόρφωση μακράς διάρκειας, διάρκειας 
ενός διδακτικού έτους) και τη συγκεντρωτική μορφή: τα μαθήματα, δηλα-
δή, και οι ώρες διδασκαλίας τους καθορίζονταν αποκλειστικά και μόνο από 
το Υπουργείο Παιδείας. Συνεπώς την ευθύνη για όλα όσα διαδραματίζονταν 
στην επιμόρφωση αυτού του είδους, δηλαδή στον σκοπό της επιμόρφωσης, 
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στον αριθμό των επιμορφούμενων, στα διδασκόμενα μαθήματα κλπ. την είχε 
η πολιτεία, και ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας· ο διευθυντής των σχολών 
αυτών ήταν υπεύθυνος μόνο για τον προγραμματισμό του προγράμματος δι-
δασκαλίας, για την επιλογή των επιμορφωτών και για την εύρυθμη λειτουργία 
τους εν γένει. Ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα της επιμόρφωσης αυτού 
του είδους ήταν ο μικρός αριθμός των επιμορφούμενων καθώς και ο σταθερός 
και άκαμπτος χαρακτήρας της. Αν λάβει μάλιστα κανείς υπόψη ότι η επιμόρ-
φωση είναι μία συνεχής και διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία, θα μπορούσε, 
χωρίς κανέναν επιστημονικό ενδοιασμό, να υποστηρίξει πως καλώς οι σχολές 
αυτές καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα ΠΕΚ, δεδομένου ότι η 
επιμόρφωση δεν είναι δυνατόν να μην αναπροσαρμόζεται, να μην εκσυγχρο-
νίζεται και να μην ακολουθεί τις εξελίξεις που σημειώνονται.  

Διαπίστωση 5η: Τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) μπορούν 
να χαρακτηριστούν σήμερα ως ένας αξιόλογος και αξιόπιστος θεσμός, γιατί 
είναι σε θέση να υλοποιούν την πλέον ενδεικνυόμενη, δυναμική και αποτελε-
σματική επιμόρφωση, δεδομένου ότι, όπως έχει αποδειχθεί, έστω και με τις 
πολλές ελλείψεις τους (δεν έχουν διοικητική και οικονομική αυτονομία/αυ-
τοτέλεια, μόνιμο επιμορφωτικό προσωπικό, κτιριακές εγκαταστάσεις), φέρ-
νουν σε πέρας με επιτυχία τη διοργάνωση και την υλοποίηση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, στοιχείο πολύ θετικό για το κύρος και την αξιοπιστία τους. 
Άλλωστε, τα ΠΕΚ είναι ο μοναδικός φορέας που για πρώτη φορά υλοποιεί 
κοινά επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς των δύο σχολικών 
βαθμίδων, προβάλλοντας έτσι τη συνεργασία μεταξύ τους ως βασική προϋπό-
θεση για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού τους έργου.

Διαπίστωση 6η: Τα επιμορφωτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν και 
υλοποιήθηκαν στα ΠΕΚ, από την κατάργηση των σχολών ΣΕΛΜΕ και ΣΕ-
ΛΔΕ και εντεύθεν, βασίστηκαν και βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στη 
διάθεση πόρων που προσφέρονται στο πλαίσιο των διαφόρων Κοινοτικών 
Πλαισίων Στήριξης. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα 
τουλάχιστον, οι κατάλληλες συνθήκες και η απαραίτητη υποδομή για συνέχι-
ση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, όταν σταματήσουν πλέον να επιχο-
ρηγούνται επιμορφωτικά προγράμματα.

Διαπίστωση 7η: Παρά τη θετική ανταπόκριση που βρήκαν αρκετά επιμορ-
φωτικά προγράμματα (ταχύρρυθμα προαιρετικά, ενδοσχολική επιμόρφωση) 
στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, δεν δόθηκε από την πλευρά της πο-
λιτείας, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, η δέουσα προσοχή και δεν εξασφαλίστηκε 
από τη μεριά της η περαιτέρω βιωσιμότητά τους. 
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Προτάσεις

Περνώντας στον άξονα που αφορά τη βελτίωση του θεσμού της επιμόρ-
φωσης των εκπαιδευτικών, παρατίθενται, έχοντας ως βάση τις παραπάνω σκέ-
ψεις, οι ακόλουθες προτάσεις: 

Πρόταση 1η: Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως μία συνεχής και δι-
αρκώς εξελισσόμενη εκπαιδευτική διαδικασία απαιτείται να αναπροσαρ-
μόζεται και να εκσυγχρονίζεται, ακολουθώντας τις αλλαγές και τις εξελί-
ξεις που σημειώνονται σ’ όλους τους τομείς. Αυτό σημαίνει ότι επιμορ-
φωτικά προγράμματα που βασίζονται μόνο σε συγκεκριμένα μαθήματα, 
όπως γίνονταν παλιότερα ή όπως γίνεται και σήμερα ακόμη σε ορισμένες 
περιπτώσεις, για παράδειγμα στα προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφω-
σης, καλό είναι να αποφεύγονται. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι δεν 
πρέπει να υλοποιούνται επιμορφωτικά προγράμματα μακράς διάρκειας ή 
ότι θα ήταν άσκοπο να δημιουργηθούν Διδασκαλεία διάρκειας ενός έτους, 
στόχος των οποίων θα ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την 
κάλυψη θέσεων διοίκησης, για την κάλυψη θέσεων σε σχολεία με μαθητές 
με αναπηρία κλπ.

Πρόταση 2η:  Αλλαγές στην επιμόρφωση δεν μπορούν να καρποφορήσουν 
χωρίς τη μέριμνα της πολιτείας· αυτό συνεπάγεται ότι η πολιτεία οφείλει να 
φροντίσει:

α) για ένα αποκεντρωμένο επιμορφωτικό κέντρο σε επίπεδο περιφέρειας, 
το οποίο να εξασφαλίζει διάρκεια επιβίωσης, να είναι ευέλικτο στην 
προσφορά των διαφόρων ειδών επιμορφωτικών προγραμμάτων (προ-
αιρετικών – υποχρεωτικών, βραχείας ή μακράς διάρκειας, εξ αποστά-
σεως και επί τόπου επιμόρφωσης κλπ.), και

β) να μην εξαρτάται αποκλειστικά από πόρους των Κοινοτικών Πλαισί-
ων Στήριξης. Για την ίδρυση του αποκεντρωμένου αυτού θεσμού οφεί-
λει να αξιοποιήσει τα πορίσματα διεξαχθεισών ερευνών, να παρακινή-
σει και να χρηματοδοτήσει επιστήμονες για ειδικές σχετικές έρευνες, 
να αναζητήσει τη διεπιστημονική συνεργασία και, τέλος, να επιδιώξει 
έναν ουσιαστικό και όχι τυπικό διάλογο με όλους τους εμπλεκομένους· 
έτσι θα μπορέσουν ίσως να ανακύψουν γόνιμες σκέψεις, ιδέες και προ-
τάσεις για την ίδρυση του εν λόγω φορέα. Ο θεσμός αυτός θα μπορού-
σε ενδεχομένως να είναι και τα υπάρχοντα ΠΕΚ, γιατί, όπως αποδεί-
χθηκε, έχουν, με το μέχρι τώρα επιτελούμενο έργο τους, καταξιωθεί 
στην εκπαιδευτική κοινότητα και στον χώρο της εκπαίδευσης γενικά. 
Για να μπορέσουν, ωστόσο, να αποδώσουν αποτελεσματικά, θα πρέ-
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πει να βελτιωθεί η υλικοτεχνική τους υποδομή καθώς και ολόκληρη η 
διοικητική τους δομή.

Πρόταση 3η: Να εφαρμοστεί η ενδοσχολική επιμόρφωση. Η επιμόρφω-
ση αυτή είναι ανέξοδη και πολύ αποτελεσματικότερη από τις άλλες μορφές 
επιμόρφωσης, όπως έχει αποδειχθεί σε χώρες στις οποίες εφαρμόστηκε και 
εφαρμόζεται, γιατί ο  διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας 
γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τις ανάγκες και τις ελλείψεις 
τους (Τριανταφύλλου, 2010). Με τον τρόπο αυτό, αναλαμβάνουν και οι ίδιοι 
ένα μέρος της ευθύνης τους για τη βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτι-
κών και την αναβάθμιση του έργου των σχολικών μονάδων.

Πρόταση 4η: Να αξιολογούνται οι επιμορφούμενοι στο τέλος της παρακο-
λούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων, ιδιαίτερα των προαιρετικών, δεδο-
μένου ότι η επιμόρφωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική 
εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Με τον τρόπο αυτό η επιμόρφωση θα αποκτήσει 
εγκυρότητα και αξιοπιστία, οι επιμορφούμενοι θα καταβάλλουν ενδεχομένως 
μεγαλύτερη προσπάθεια για μια πιο ενεργή συμμετοχή στα επιμορφωτικά 
προγράμματα που επέλεξαν να παρακολουθήσουν κλπ.

 Κλείνοντας, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι αυτό που προκύ-
πτει ως αδήριτη ανάγκη σήμερα είναι να επιχειρήσει η πολιτεία να βρει τον 
μίτο που ενώνει τη θέση της για την επιμόρφωση με τη θέση όλων όσοι εμπλέ-
κονται με το ζήτημα αυτό, αξιοποιώντας παράλληλα την εκπληκτική πρόοδο 
που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο της επιμόρφωσης. 

Σημειώσεις
1 Στις περισσότερες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη βελ-

τίωση και στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κατέχει 
δεσπόζουσα θέση. 

2 Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι με την επιμόρφωση και με άλλα εκπαιδευτικά θέματα 
και ζητήματα ασχολούνται μόνο παιδαγωγοί.

3 Η τυπολογία που σκιαγραφείται στη συνέχεια συγκροτήθηκε σ’ αυτήν τη βάση, 
σκοπός της οποίας είναι η ανάδειξη των πολλών και ποικίλων διαστάσεων της επιμόρφω-
σης και όχι η πλήρης αποδοχή της.  

4 Το πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα σχεδιάστηκαν από τον Οργανισμό Επιμόρφω-
σης Εκπαιδευτικών και το τρίτο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

5 Η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών κυμαίνεται από 40 μέχρι 100 ώρες. Για περισ-
σότερες λεπτομέρειες, βλ. Χατζηδήμου & Στραβάκου (2005). 
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6 Το πρόγραμμα με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: 
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχο-
λεία», το οποίο αναφέρεται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της θεατρικής και 
μουσικής αγωγής, των εικαστικών τεχνών, της πληροφορικής των 800 πιλοτικών ολο-
ήμερων δημοτικών σχολείων, το πρόγραμμα της ειδικής αγωγής, δηλαδή για εκπαιδευ-
τικούς της ειδικής αγωγής, καθώς και το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως και επί τόπου 
επιμόρφωσης για όλους τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, που αποκαλείται «μείζων 
επιμόρφωση».

7 Ίσως αυτός είναι ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους η πολιτεία ανακοί-
νωσε πριν από λίγους μήνες τη συγχώνευση του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 
και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας.
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ABSTRACT

Considering the past, present and future of in-service training of primary
and secondary school teachers

In the present paper an effort is made to define teachers’ further education, to document its necessity, to 

present the various kinds of further education and to analyze the situation concerning teachers’ further 

education in Greece both in the past and in the present. At the same time the relevant problems that are 

brought about are being underlined, as well as their consequences on the educational praxis, teachers, stu-

dents and the educational system in general. Moreover, some thoughts are presented concerning the present 

and the future of the institution of teachers’ further education in the form of remarks and suggestions, which 

can prove to be useful for the people in charge for the mapping out of the educational policy in Greece.
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Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών

για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά 

Κυριακή Πετράκη – Μιχάλης Δαμανάκης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι διάφορες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης είναι ο σημαντικότερος χώρος χρήσης και καλλιέρ-

γειας της ελληνικής, ενώ ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για τη διδασκαλία 

της ελληνικής γλώσσας στη διασπορά. Οι δυο μεγάλες κατηγορίες εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα 

σχολεία της ελληνικής διασποράς είναι:1) οι ομογενείς και 2) οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί. Η κα-

τηγορία των ομογενών εκπαιδευτικών διακρίνεται σε επιμέρους υποκατηγορίες κυρίως με βάση την 

κατάρτισή τους. Το άρθρο αναφέρεται τόσο στην αρχική κατάρτιση των αποσπασμένων και ομογενών 

εκπαιδευτικών, όσο και στις διάφορες μορφές επιμόρφωσής τους. 

Για τους μεν αποσπασμένους εκπαιδευτικούς η αρχική τους κατάρτιση είναι κατά κανόνα 

ξένη προς το αντικείμενο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά, ενώ τα ζητήματα 

της επιμόρφωσής τους δεν έχουν μέχρι σήμερα θεσμικά πλήρως διευθετηθεί. Όσον αφορά 

τους ομογενείς εκπαιδευτικούς η αρχική τους κατάρτιση διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα, 

ενώ ως προς την επιμόρφωσή τους παρατηρείται μια σταδιακή ανάληψη της ευθύνης από 

την ελληνική πολιτεία, η οποία έγινε απτή με την ψήφιση του νόμου 2413/96, αλλά και με τη 

χρηματοδότηση των «Προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», ένα εκ των οποίων ήταν και 

είναι και το πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι τύποι και οι μορφές 

επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος 

καθώς και τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προκύπτουν από τις παραπάνω διαδικασίες.
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Εισαγωγικά

1. Tυπολογία εκπαιδευτκών

Οι διάφορες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης είναι ο σημαντικότερος 
χώρος χρήσης και καλλιέργειας της Ελληνικής, ο δε δάσκαλος φαίνεται να 
είναι το κατεξοχήν πρόσωπο που λειτουργεί και συγχρόνως θεωρείται από 
τους μαθητές ως ο «εκπρόσωπος» της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός είναι 
αποσπασμένος από την Ελλάδα.

Στον αντίποδα του αποσπασμένου δασκάλου/εκπαιδευτικού, πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος συνήθως δεν είναι εξοικειωμένος 
με τη νοοτροπία και τους κώδικες επικοινωνίας των ομογενών μαθητών του, 
βρίσκεται ο ομογενής δάσκαλος, γέννημα θρέμμα στη χώρα διαμονής, από-
φοιτος ενός Πανεπιστημίου αυτής της χώρας, με καλή παιδαγωγική-διδακτική 
κατάρτιση, αλλά όχι πάντα και με υψηλή γλωσσική επάρκεια στην Ελληνική 
(σχετικά με το προφίλ των ομογενών εκπαιδευτικών βλ. Πετράκη  2003).

Ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο τύπους δασκάλων/εκπαιδευτικών –που οι μεν 
πρώτοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι της Ελλάδας και ως φορείς του ελλαδι-
κού πολιτισμού και της ελλαδικής ελληνικότητας, οι δε δεύτεροι ως εκπρόσω-
ποι της παροικίας και ως φορείς της διασπορικής ελληνικότητας– κινούνται 
οι τυπολογίες των δασκάλων/εκπαιδευτικών με διδασκαλική κατάρτιση. Γιατί 
υπάρχουν και δάσκαλοι που δε διαθέτουν διδασκαλική κατάρτιση (οι λεγόμε-
νοι μη προσοντούχοι) και εντούτοις διδάσκουν κυρίως στα απογευματινά και 
Σαββατιανά Τμήματα Διδασκαλίας της Ελληνικής, λόγω έλλειψης επαγγελ-
ματία δασκάλου. Ο παρακάτω πίνακας 1 δίνει μια εικόνα για τις τυπολογίες 
των ομογενών εκπαιδευτικών με βάση την κατάρτισή τους

Πίνακας 1
Τυπολογίες ομογενών εκπαιδευτικών με βάση την κατάρτιση

Με διδασκαλική 
κατάρτιση

Χωρίς διδασκαλική 
κατάρτιση

1. Πτυχίο ΑΕΙ (Ελλάδας) 1. Πτυχίο ΑΕΙ (Ελλάδας)
2. Πτυχίο ΑΕΙ (ΧΔ) 2. Πτυχίο ΑΕΙ (ΧΔ)
3. Πτυχίο Ακαδημίας (Ελλάδα) 3. Πτυχίο Κολεγίου (ΧΔ)
4. Πτυχίο Κολεγίου (ΧΔ) 4. Πτυχίο κατώτερης σχολής (Ελλάδα)
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5. Πτυχίο ΑΕΙ & Μaster
       ή διδακτορικό ή 2ο πτυχίο

5. Πτυχίο κατώτερης σχολής (ΧΔ)

6. Απολυτήριο Λυκείου (Ελλάδα)
7. Απολυτήριο Λυκείου (ΧΔ)
8. Άσχετο επάγγελμα
9. Καμία απολύτως ειδίκευση

Αυτή ακριβώς η κατάσταση υπαγορεύει εκτός από την ανάγκη μιας συ-
νεχούς και συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και την ανάγκη 
κατάρτισης εξειδικευμένων Προγραμμάτων Σπουδών και διαφοροποιημένων 
«πακέτων» εκπαιδευτικού υλικού που θα βοηθούν ιδιαίτερα τον μη επαγγελ-
ματία (μη προσοντούχο) εκπαιδευτικό στο έργο του.

Κατηγοριοποιώντας διχοτομικά τους εκπαιδευτικούς, μπορούμε να κατα-
τάξουμε στη μια κατηγορία τους αποσπασμένους και στην άλλη τους ομογε-
νείς, δηλαδή αυτούς που διαμένουν μόνιμα στην εκάστοτε χώρα διαμονής. 

Μεταξύ αυτών των δύο ομάδων εκπαιδευτικών παρατηρούνται κατά 
καιρούς εντάσεις έως και συγκρούσεις, οι οποίες ανάγονται σε δύο κυρίως 
λόγους. Ο πρώτος συναρτάται άμεσα με την επαγγελματική αποκατάστα-
ση των ομογενών εκπαιδευτικών- οι αποσπασμένοι είναι έτσι και αλλιώς 
Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι. Το επιχείρημα των ομογενών εκπαιδευτικών: 
«έρχονται οι Ελλαδίτες και μας παίρνουν τις θέσεις», μπορεί να ακούγεται 
απλοϊκό, όμως έχει μια πραγματική βάση, με την έννοια ότι οι διάφοροι 
φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά προτιμούν για οικονομι-
κούς λόγους έναν Ελλαδίτη αποσπασμένο εκπαιδευτικό, του οποίου τόσο ο 
μισθός όσο και τα ασφαλιστικά καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το ελληνικό 
κράτος.

Ο δεύτερος, βαθύτερος και σημαντικότερος, λόγος ανάγεται στις διαφορε-
τικές νοοτροπίες και κοσμοθεωρήσεις των δύο ομάδων εκπαιδευτικών. Οι δύο 
ομάδες είναι φορείς διαφορετικών ταυτοτήτων, διαφορετικών εκφάνσεων της 
ελληνικότητας. Οι μεταξύ τους εντάσεις σηματοδοτούν, επομένως, εντάσεις 
που προκύπτουν μέσα από τη συνάντηση και αλληλεπίδραση της ελλαδικής ελ-
ληνικότητας με τις όποιες εκφάνσεις της διασπορικής ελληνικότητας.

Από τις σχετικές με τη συνάντηση και αλληλεπίδραση των δύο ομάδων εκ-
παιδευτικών μελέτες και από τις μέχρι τώρα εμπειρίες και παρατηρήσεις μας 
προκύπτει ότι, σε τελική ανάλυση, στις σχολικές μονάδες όπου συνυπηρετούν 
εκπαιδευτικοί και των δύο ομάδων επέρχεται αργά ή γρήγορα μια ισορροπία, 
όχι μόνο επειδή αυτή επιβάλλεται εκ των πραγμάτων ή και διοικητικά, αλλά 
λόγω της μεταξύ τους κοινωνικοπολιτισμικής όσμωσης.
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Από την άλλη, οι εντάσεις που σκιαγραφήθηκαν παραπάνω μπορούν σ’ 
ένα βαθμό να αμβλυνθούν μέσω μιας συστηματικής, κοινής και επιτόπιας επι-
μόρφωσης ομογενών και αποσπασμένων εκπαιδευτικών. 

Σ’ αυτή καθώς και σε άλλες μορφές επιμόρφωσης θα επικεντρωθούμε πα-
ρακάτω, αφού προηγουμένως αναφερθούμε στο θέμα των αποσπάσεων Ελλα-
διτών εκπαιδευτικών στο εξωτερικό και σκιαγραφήσουμε την αρχική κατάρ-
τιση των δύο ομάδων εκπαιδευτικών.  

2. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και  
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, τον Ιανουάριο του 
2010 υπηρετούσαν στο εξωτερικό 2.418 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, απα-
σχολούμενοι είτε σε σχολεία είτε στα Γραφεία Εκπαίδευσης είτε σε Πανεπι-
στήμια με Ελληνικές Σπουδές, είτε, τέλος, σε άλλες υπηρεσίες και φορείς. 

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας (57%)  υπερείχαν αριθ-
μητικά εκείνων της δευτεροβάθμιας (43%), πράγμα φυσικό μιας και ο μεγά-
λος αριθμός μαθητών φοιτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το 73% (ν= 1633) των αποσπασμένων εκπαιδευτικών υπηρετούσε το σχο-
λικό έτος 2009/10  στην Ευρώπη και κυρίως στη Γερμανία, όπου την ευθύνη 
για ελληνόγλωσση εκπαίδευση έχει κατά κύριο λόγο το ελληνικό κράτος.  

Στις λοιπές ηπείρους διδάσκουν κυρίως ομογενείς εκπαιδευτικοί μισθοδο-
τούμενοι από τους φορείς. Πόσοι είναι αυτοί, είναι άγνωστο και είναι και σχε-
δόν αδύνατο να υπολογιστεί ο αριθμός τους, δεδομένου ότι, μεταξύ των άλλων, 
πολλοί απ’ αυτούς δεν είναι εκπαιδευτικοί, αλλά ασκούν ένα άλλο κύριο επάγ-
γελμα και ευκαιριακά επ’ αμοιβή (σ’ ορισμένες περιπτώσεις και εθελοντικά) 
διδάσκουν κάποιες ώρες τη βδομάδα, συνήθως Σάββατα, σε κάποιο απογευμα-
τινό Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας. Υπολογίζεται, ωστόσο, ότι μόνο στις ΗΠΑ δι-
δάσκουν περισσότεροι από 1.000 ομογενείς εκπαιδευτικοί σε διάφορες μορφές 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, συνήθως όμως όχι πλήρους απασχόλησης.

Για την Αυστραλία έχουμε μια σαφέστατη εικόνα ως προς τους αριθμούς 
των διαφόρων τύπων εκπαιδευτικών.  Το σχολικό έτος 2009/10 το 84,2% 
του συνόλου των (ν=500) εκπαιδευτικών ήταν ομογενείς και μάλιστα στην 
πλειοψηφία τους προσοντούχοι (ν=239). Με δεδομένο ότι οι αποσπασμένοι 
ανέρχονται μόλις στο 15,8% και ότι στα δημόσια και Ημερήσια Σχολεία οι 
αποσπασμένοι δεν επιτρέπεται να είναι «υπεύθυνοι τάξης», είναι προφανές 
ότι ο ρόλος τους είναι περιορισμένος.

Η καλή στελέχωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αυστραλία 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι κατά τη δεκαετία του 1980, εν μέρει και 
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του 1990, εκπαιδεύτηκαν σε αρκετά αυστραλιανά Πανεπιστήμια με Τμήματα 
Ελληνικών Σπουδών εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της Ελληνικής. Οι πε-
ρισσότεροι δε απ’ αυτούς έχουν επιμορφωθεί και στην Ελλάδα.

Αν ληφθεί υπόψη ότι οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό άρχισαν 
ήδη στα  μέσα της δεκαετίας του 1960 να παίρνουν μαζικό χαρακτήρα,  τότε 
μπορεί να υποστηριχθεί ότι για σχεδόν μισό αιώνα η ελληνόγλωσση εκπαί-
δευση στη διασπορά αποτελεί μια δεύτερη αγορά εργασίας για τους ελλαδίτες 
εκπαιδευτικούς.

Εντούτοις, τα ζητήματα της επιμόρφωσης αυτών των εκπαιδευτικών δεν 
έχουν μέχρι σήμερα θεσμικά πλήρως διευθετηθεί, η δε αρχική κατάρτισή τους 
είναι κατά κανόνα ξένη προς το αντικείμενο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
στη διασπορά.

3. Αρχική κατάρτιση αποσπασμένων και ομογενών εκπαιδευτικών

Ειδικότερα, οι λεγόμενες καθηγητικές Σχολές των Πανεπιστημίων δεν  δίδουν 
προτεραιότητα στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών, γι αυτό και δεν έχουν να επι-
δείξουν κάτι το ιδιαίτερο ως προς την κατάρτιση των φοιτητών τους σε θέμα-
τα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Διασπορικών Σπουδών και Διδακτικής της 
Δεύτερης Γλώσσας. Εξαίρεση αποτελούν εκείνα τα Τμήματα Φιλολογίας τα 
οποία διαθέτουν οργανωμένους Τομείς Γλωσσολογίας στους οποίους θερα-
πεύεται, ωστόσο, το αντικείμενο της Διδακτικής της Ελληνικής ως Δεύτερης 
Γλώσσας.

Καλύτερη είναι η κατάσταση στα Παιδαγωγικά Τμήματα, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι προετοιμάζουν εκπαιδευτικούς για την ελληνόγλωσση εκπαίδευ-
ση στη διασπορά, δεδομένου ότι στοχεύουν στην κατάρτιση ενός εκπαιδευτι-
κού για την ελλάδικη εκπαίδευση. Λογικό, επομένως, είναι τα Προγράμματα 
Σπουδών τους να διαμορφώνονται με βάση αυτή η στοχοθεσία.   

Εντούτοις, Τμήματα που έχουν εντάξει στα Προγράμματα Σπουδών τους 
θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Διγλωσσίας και Διδασκαλίας της Ελ-
ληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας, προετοιμάζουν ως ένα βαθμό τους φοιτητές 
τους και για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά με την έννοια ότι τα 
εν λόγω θέματα αναφέρονται σε εκπαιδευτικές, διδακτικές και επικοινωνιακές 
περιστάσεις σε καταστάσεις συνάντησης πολιτισμών. Προγράμματα Σπουδών 
με τέτοιου είδους θέματα υπάρχουν ωστόσο σχεδόν σε όλα τα Παιδαγωγικά 
Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης της χώρας. Επίσης υπάρχουν και Τμήμα-
τα, όπως για παράδειγμα το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, τα οποία έχουν εντάξει στα Προγράμματα Σπουδών 
τους μαθήματα ειδικά για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά.
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Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, μπορεί να υποστηριχθεί, ότι μέχρι σήμερα 
η ελληνική εκπαίδευση στη διασπορά δε έχει ενταχθεί στην αρχική εκπαί-
δευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Ως προς την αρχική κατάρτισή των 
ομογενών εκπαιδευτικών, δηλαδή των εκπαιδευτικών που διαμένουν μόνιμα 
στις χώρες διαμονής, η κατάσταση διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Στις 
ευρωπαϊκές χώρες, και προπάντων στη Γερμανία, οι ομογενείς εκπαιδευτικοί 
έχουν κατά κανόνα αποφοιτήσει από ελληνικά Πανεπιστήμια και εργάζονται 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αμειβόμενοι από το ελληνικό κράτος. 
Αντίθετα, στις λοιπές χώρες και κυρίως στην Αμερική, στον Καναδά και στην 
Αυστραλία, οι ομογενείς εκπαιδευτικοί αμείβονται από τους φορείς και είτε 
είναι απόφοιτοι ελληνικών Παιδαγωγικών Ακαδημιών (παλαιότερα) και Πα-
νεπιστημίων, είτε Σχολών Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών των χωρών διαμονής. 
Ιδιαίτερα στην Αμερική και στην Αυστραλία απαντώνται ομογενείς εκπαιδευ-
τικοί που έχουν αποφοιτήσει από ιδρύματα της χώρας διαμονής. Συγκεκριμέ-
να, στην Αμερική λειτούργησε για περίπου τρεις δεκαετίες η Ακαδημία του 
Αγίου Βασιλείου, φορέας της οποίας ήταν η Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Το 1974 
ενσωματώθηκε στο Hellenic College στη Βοστόνη, το οποίο λειτουργεί μέχρι 
σήμερα με φορέα επίσης την Αρχιεπισκοπή. Την τελευταία εικοσαετία έχει, 
ωστόσο, υποχωρήσει η επιτόπια κατάρτισή εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να 
μην καλύπτονται οι ανάγκες από ντόπιο δυναμικό. 

Στην περίπτωση της Αυστραλίας η επιτόπια κατάρτιση εκπαιδευτικού προ-
σωπικού, σε Πανεπιστήμια όπου λειτουργούσαν Τμήματα Ελληνικών Σπου-
δών, ήταν κατά την δεκαετία του 1980 και 1990 καλά οργανωμένη, έτσι ώστε 
να καλύπτονται οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό από τους αποφοίτους 
αυτών των τμημάτων. Σήμερα η «παραγωγή» ντόπιου εκπαιδευτικού δυναμι-
κού έχει σημαντικά υποχωρήσει. Εντούτοις, οι ανάγκες καλύπτονται ακόμα 
από ντόπιο εκπαιδευτικό δυναμικό. Σε γενικές γραμμές μπορεί να υποστη-
ριχθεί ότι η ιστορική εξέλιξη των ίδιων των διασπορών σε συνδυασμό με τις 
πολιτικές των χωρών διαμονής, έχουν οδηγήσει, μεταξύ των άλλων, και στην 
υποχώρηση των σπουδών για επιτόπια κατάρτιση εκπαιδευτικών για την ελ-
ληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά.

Η εξέλιξη αυτή αφήνει ένα κενό στην κατάρτιση εξειδικευμένου προσω-
πικού για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά, το οποίο μέχρι ενός 
βαθμού θα μπορούσε να συμπληρωθεί από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, μέσα 
από τον εμπλουτισμό των Προγραμμάτων Σπουδών τους με θέματα Διαπολι-
τισμικής Εκπαίδευσης, Διασπορικών Σπουδών και διδασκαλίας της Ελληνι-
κής ως Δεύτερης Γλώσσας ή μέσα από την οργάνωση εξειδικευμένων επιμορ-
φωτικών προγραμμάτων. 

Διαφοροποιημένη είναι η κατάσταση σε σχέση με την επιμόρφωση των 
ομογενών εκπαιδευτικών. Η αναγκαιότητα επαφής των ομογενών εκπαιδευ-
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τικών με το μητροπολιτικό κέντρο και η επιμόρφωσή τους σε θέματα Ιστο-
ρίας και Πολιτισμού και προπάντων σε θέματα δομής και λειτουργίας και 
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρίστηκε αρκετά νωρίς από την 
ελληνική πολιτεία και διατέθηκαν σχετικοί πόροι. Την οργάνωση των επι-
μορφωτικών προγραμμάτων ανέλαβε κατά τη δεκαετία του 1980 η Γενική 
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ που διέ-
θεταν εμπειρία και γνώση σχετικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη 
διασπορά.

Με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και τη δημιουργία δίαυ-
λων επικοινωνίας με τον ελληνισμό της πρώην Σοβιετικής Ένωσης άρχισαν 
να δραστηριοποιούνται αρκετά Πανεπιστήμια της χώρας, οργανώνοντας 
κυρίως προγράμματα επιμόρφωσης για τους ομογενείς εκπαιδευτικούς από 
αυτές τις χώρες, και όχι μόνο. Οι νέες εξελίξεις οδήγησαν σε μια σταδια-
κή ανάληψη της ευθύνης για την επιμόρφωση των ομογενών εκπαιδευτι-
κών από τα Πανεπιστήμια και στη συνέχεια και από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας. 

Τομή ωστόσο, ως προς την επιμόρφωση  των αποσπώμενων στο εξωτερικό 
ελλαδιτών εκπαιδευτικών όσο και ως προς την επιμόρφωση και μετεκπαίδευ-
ση των ομογενών εκπαιδευτικών αποτέλεσαν η ψήφιση του νόμου 2413 τον 
Ιούνιο του 1996 και στη συνέχεια η χρηματοδότηση των λεγόμενων «Προ-
γραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», ένα εκ των οποίων ήταν/είναι και 
το πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών».

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος τέθηκαν νέες βάσεις για την ελλη-
νόγλωσση εκπαίδευση, γενικότερα, και για την επιμόρφωση των ομογενών 
εκπαιδευτικών καθώς και των αποσπώμενων στο εξωτερικό ελλαδιτών εκπαι-
δευτικών, ειδικότερα.

4. Επιμόρφωση αποσπασμένων και ομογενών εκπαιδευτικών

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος το οποίο υλοποιήθηκε από το Εργα-
στήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και χρηματοδοτήθηκε από 
το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν υλοποιηθεί σεμινά-
ρια επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης τόσο για τους αποσπασμένους όσο και 
για τους ομογενείς εκπαιδευτικούς. Η επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Παιδεία Ομογενών, κατά 
το χρονικό διάστημα 1997 - 2008. 

Ειδικότερα για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς υλοποιήθηκαν α) 
σεμινάρια εισαγωγικής επιμόρφωσης (ενημέρωσης) στην Ελλάδα β) σεμινάρια 
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τηλεπιμόρφωσης στο εξωτερικό, στις χώρες απόσπασής τους. Σε ότι αφορά την 
εισαγωγική επιμόρφωση, από το 1998 έως και το 2008, όπως φαίνεται και 
στον πίνακα 2, υλοποιήθηκαν συνολικά 8 σεμινάρια στα οποία συμμετείχαν 
1.981 προς απόσπαση εκπαιδευτικοί. 

Πίνακας 2
Σεμινάρια εισαγωγικής επιμόρφωσης αποσπώμενων εκπ/κών

Χρονικό Διάστημα Αριθ. εκπ/κών

27-31 Ιουλίου 1998 200
26-30 Ιουλίου 1999 250
2-12 Ιουλίου 2001 246
23-27 Ιουλίου 2003 272
20-26 Ιουνίου  2004 202
10 – 15 Ιουλίου 2006 259
23-27 Ιουλίου 2007 330
7 -12 Ιουλίου 2008 222
Σύνολο 1.981

Τα σεμινάρια αυτά, ήταν συνολικής διάρκειας περίπου 35 ωρών σε διά-
στημα μιας εβδομάδας το καθένα και υλοποιούνταν κάθε φορά στην Αθήνα, 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) και τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών & Διαπο-
λιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙΠΟΔΕ), ενώ χρηματοδοτούνταν από το πρό-
γραμμα «Παιδεία Ομογενών». Στα σεμινάρια αυτά, το πρόγραμμα Παιδεία 
Ομογενών ουσιαστικά κάλυπτε το κομμάτι της διδακτικής μεθοδολογικής 
επιμόρφωσης των συμμετεχόντων (1 με 2 μέρες από το κάθε πενθήμερο σε-
μινάριο), σε συνεδρίες ολομέλειας ή και παράλληλες (ανάλογα με τις βαθμί-
δες εκπαίδευσης ή τις χώρες απόσπασης των εκπαιδευτικών). Τις υπόλοιπες 
ημέρες και ώρες οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονταν από υπηρεσιακούς παρά-
γοντες του Υπουργείου Παιδείας, του ΥΠΕΞ, του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Κέντρου Ελληνικής Γλώσ-
σας, και από Συντονιστές Εκπαίδευσης κυρίως για υπηρεσιακά αλλά και 
εκπαιδευτικά θέματα.

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων δίδονταν κάθε φορά και το αντίστοιχο διδα-
κτικό υλικό, ανάλογα με τη χώρα απόσπασης του κάθε εκπαιδευτικού. 
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 Από την άλλη, για τους ομογενείς εκπαιδευτικούς υλοποιήθηκαν:
α) σεμινάρια επιμόρφωσης στις χώρες που ζουν,
β) σεμινάρια επιμόρφωσης σε ελληνικά Πανεπιστήμια,
γ) σεμινάρια μετεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και
δ) σεμινάρια τηλεπιμόρφωσης στις χώρες που ζουν, τα οποία απευθύνο-

νταν από κοινού και στην ομάδα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

Από τον  Δεκέμβριο του 1997 ως και τον Ιούλιο του 2008, υλοποιήθηκαν: 
α) Στο εξωτερικό: 86 σεμινάρια, στα οποία επιμορφώθηκαν 4.798 εκπαι-

δευτικοί (Πιν. 3).

Πίνακας 3
Σεμινάρια ομογενών εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Χρονική περίοδος Αριθ. σεμιν. Εκπ/κοί

1998-2001  51 2.869
2004 3 240
2006-2007 11 639
2008  21 1.050
Σύνολο 86 4.798

 Οι επιμορφωτές ήταν καθηγητές και επιστημονικοί συνεργάτες του Προ-
γράμματος Παιδεία Ομογενών, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, 
καθώς και ειδικοί επιστήμονες σε κάθε χώρα διαμονής. Σε αυτά συμμε-
τείχαν οι ομογενείς εκπαιδευτικοί όλων των τύπων, των βαθμίδων και 
των μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, αλλά συχνά και οι αποσπα-
σμένοι εκπαιδευτικοί. Τα σεμινάρια αυτά είχαν ως στόχο την ενημέρωση 
των εκπαιδευτικών πάνω σε ζητήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
και συγκεκριμένα τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ξένης 
γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού, την ενημέρωση για τη διαδικασία πα-
ραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευ-
τικών σε αυτή. Στο επίκεντρο του προγράμματος αυτών των σεμιναρίων 
βρισκόταν κατά κανόνα το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό. 

 Τα σεμινάρια αυτά ήταν περισσότερο εισαγωγικά και στόχο είχαν να μυ-
ήσουν τους εκπαιδευτικούς στη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία των Προ-
γραμμάτων Σπουδών για την ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη διασπορά, 
ώστε να είναι ικανοί οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν το νέο εκπαιδευ-
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τικό υλικό. Παράλληλα με τα σεμινάρια στο εξωτερικό, η δεύτερη και 
ουσιαστικότερη μορφή επιμόρφωσης των ομογενών εκπαιδευτικών ήταν 
τα σεμινάρια που υλοποιήθηκαν σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα.

β) Συγκεκριμένα, σε ελληνικά πανεπιστήμια υλοποιήθηκαν 27 σεμινάρια 
επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης, στα οποία επιμορφώθηκαν συνολι-
κά 848 ομογενείς εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε 
αυτά προέρχονταν από 34 διαφορετικές χώρες. Ο πίνακας 4, αποτυπώ-
νει τη συνολική εικόνα σε σχέση με τις χώρες διαμονής των επιμορφω-
θέντων εκπαιδευτικών.

Πίνακας 4
Σύνολα επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών ανά χώρα (1997-2008)

Ομογενείς εκπαιδευτικοί επιμορφούμενοι στην Ελλάδα
ανά χώρα (1997-2008)

ΧΩΡΑ 1997-2001 2002-2004 2006-2008 ΣΥΝΟΛΟ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 108 53 98 259
Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ 2 3 2 7
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 0 0 1 1
Ν. ΑΦΡΙΚΗ 8 6 9 23
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 0 1 2 3
ΑΙΘΙΟΠΙΑ 0 1 0 1
ΖΑΜΠΙΑ 0 1 0 1
ΧΙΛΗ 0 0 2 2
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 1 0 1 2
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 5 0 3 8
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 0 0 4 4
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0 6 0 6
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 0 5 6 11
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 0 22 13 35
ΤΟΥΡΚΙΑ 0 0 6 6
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 0 2 0 2
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ΧΩΡΑ 1997-2001 2002-2004 2006-2008 ΣΥΝΟΛΟ

ΡΩΣΙΑ 13 20 16 49
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 0 1 0 1
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 0 0 1 1
ΤΣΕΧΙΑ 0 3 6 9
ΑΡΜΕΝΙΑ 0 4 8 12
ΓΕΩΡΓΙΑ 9 14 13 36
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 0 0 1 1
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 0 4 4 8
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 0 0 10 10
ΑΛΒΑΝΙΑ 0 5 19 24
ΚΑΝΑΔΑΣ 36 25 55 116
ΗΠΑ 44 30 73 147
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 0 0 1 1
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0 8 21 29
ΙΤΑΛΙΑ 0 0 3 3
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 0 1 5 6
ΛΕΤΟΝΙΑ 0 2 0 2
ΣΟΥΗΔΙΑ 0 18 4 22
ΣΥΝΟΛΟ 226 235 387 848

Οι βασικοί άξονες των σεμιναρίων σχετίζονταν με:
■ τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης και ξένης
■ την παραγωγή νέου εκπαιδευτικού υλικού
■ την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας
■ το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
■ τη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας

Κυρίαρχοι στόχοι των σεμιναρίων ήταν η βελτίωση της διδακτικής ετοι-
μότητας των εκπαιδευτικών, η επαφή τους με τη ζωντανή ελληνική γλώσσα, 
η βιωματική προσέγγιση των ιστορικο-πολιτισμικών στοιχείων, η γνωριμία 
με την ελλαδική εκπαιδευτική πραγματικότητα, η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
εκπαιδευτικών όχι μόνο της ίδιας χώρας, αλλά και μεταξύ άλλων χωρών, ο 
αλληλοεμπλουτισμός, η ανταλλαγή απόψεων, θέσεων, προβληματισμών, οι 
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ομάδες εργασίας, η συμμετοχή σε δραστηριότητες εντός και εκτός του Πανε-
πιστημίου. Στόχος ήταν επίσης η καταγραφή και η αξιοποίηση της εμπειρίας 
του ίδιου του εκπαιδευτικού αναφορικά με όλα τα παραπάνω, για αυτό και 
στο πλαίσιο επιμόρφωσης έγιναν αρκετές επιμέρους σχετικές μελέτες (case 
studies). Πολύτιμα ωστόσο ήταν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσα από 
τα δυο ερωτηματολόγια, τα οποία καλούνταν να συμπληρώσουν οι επιμορφού-
μενοι εκπαιδευτικοί σε κάθε σεμινάριο. Το πρώτο δινόταν με την έναρξη του 
σεμιναρίου και αφορούσε μια σειρά από στοιχεία της σχολικής, ακαδημαϊκής 
και επαγγελματικής τους βιογραφίας, καθώς και τις επιμορφωτικές ανάγκες 
αλλά και τις προσδοκίες τους από το σεμινάριο. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο 
που ήταν ανώνυμο, δινόταν με το τέλος του κάθε σεμιναρίου και στόχο είχε την 
αξιολόγηση των πεπραγμένων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς καθώς και 
την διερεύνηση του αν εκπληρώθηκαν οι αρχικές τους προσδοκίες ή όχι.

Η χρονική διάρκεια του κάθε σεμιναρίου ήταν περίπου τρεις εβδομάδες 
και εκτός από τα μαθήματα εντός των αιθουσών, στα σεμινάρια περιλαμβά-
νονταν και επισκέψεις σε σχολεία, σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους 
(βιωματική μάθηση), ενώ οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούσαν όλα τα συνέ-
δρια και τις επιστημονικές διημερίδες/ημερίδες που υλοποιούνταν παράλληλα 
με το δικό τους πρόγραμμα κάθε φορά. 

Παράλληλα με τα προαναφερθέντα σεμινάρια στο πανεπιστήμιο Κρήτης, 
κατά την πρώτη φάση του προγράμματος χορηγήθηκαν και οκτώ υποτροφίες 
σε ομογενείς και αλλογενείς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διέθεταν πτυχίο πανε-
πιστημίου με διδασκαλική κατεύθυνση. Οι υποτροφίες έδωσαν την ευκαιρία 
στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς να κάνουν εντατικά μαθήματα ελλη-
νικής γλώσσας, να έχουν μια βαθύτερη προσέγγιση της ελλαδικής πραγματι-
κότητας, ενώ παράλληλα πρόσφεραν στο πρόγραμμα την εμπειρία τους από 
τη γνώση για τις συνθήκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που επικρατού-
σαν στις χώρες διαμονής τους. Στη ουσία, οι υποτροφίες αυτές αποτέλεσαν το 
προπαρασκευαστικό στάδιο για την οργάνωση σεμιναρίων μετεκπαίδευσης 
που ακολούθησαν στη συνέχεια.

Τα σεμινάρια μετεκπαίδευσης διαφοροποιήθηκαν από εκείνα της επιμόρ-
φωσης σε αρκετά σημεία. Συγκεκριμένα: 

α) Ως προς τη χρονική τους διάρκεια, καθώς ήταν μεγαλύτερης διάρ-
κειας (από τέσσερις μήνες τα πρώτα έως και τέσσερις εβδομάδες τα 
τελευταία).

β) Ως προς τα ημερήσια προγράμματα τους, καθώς δόθηκε έμφαση στη 
γλωσσική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ενώ για τη λήψη του πιστο-
ποιητικού μετεκπαίδευσης υποβλήθηκαν σε γραπτές εξετάσεις ή εξει-
δικευμένες εργασίες.
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γ) Ως προς την πιστοποίηση της παρεχόμενης γνώσης.
δ) Ως προς το επίπεδο κατάρτισης των εκπαιδευτικών, καθώς ήταν προα-

παιτούμενο για τους συμμετέχοντες η πιστοποίηση της ελληνομάθειάς 
τους αλλά και η κατοχή τίτλου σπουδών ΑΕΙ διδασκαλικής κατεύθυν-
σης, ενώ αρκετοί ήταν και κάτοχοι masters ή διδακτορικών. 

ε) Ως προς την επαγγελματική τους κατάσταση, εφόσον για τη συμμετο-
χή τους απαιτούνταν η δέσμευση ενός φορέα ελληνόγλωσσης εκπαί-
δευσης για την μετέπειτα απασχόληση τους σε Σχολεία ή Τμήματα ελ-
ληνόγλωσσης εκπαίδευσης για τρία τουλάχιστον έτη και τέλος,

στ) Ως προς τις προσδοκίες που το πρόγραμμα είχε από τους συμμετέχο-
ντες σε αυτά, καθώς στην ουσία οι μετεκπαιδευόμενοι προορίζονταν 
να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στις χώρες διαμονής τους.

Σε κάθε σεμινάριο γινόταν προσπάθεια βελτίωσης του, τόσο σε επίπεδο δι-
δακτικής προσέγγισης και περιεχομένου, όσο και σε οργανωτικό-διαδικαστι-
κό. Για το σκοπό αυτό, αποτέλεσαν αναπόσπαστο μέρος του κάθε σεμιναρίου 
οι αξιολογήσεις. Μια διαμορφωτική κατά τη διάρκεια του, η οποία ήταν σε 
μορφή προφορικής συζήτησης με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, και μια 
γραπτή. Η γραπτή αξιολόγηση γινόταν με την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου 
μέσω ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου που καλούνταν να συμπληρώσουν οι 
εκπαιδευτικοί. Οι άξονες της αξιολόγησης αφορούσαν κάθε φορά τόσο το πε-
ριεχόμενο και τη μεθοδολογία του σεμιναρίου όσο και την οργανωτική του 
διάσταση (διαμονή, διατροφή, ξεναγήσεις κ.λπ.).

Με την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου συντάσσονταν μια απολογιστική 
έκθεση (εσωτερική αξιολόγηση) η οποία είχε ως βάση την επεξεργασία των 
ερωτηματολογίων αξιολόγησης που συμπλήρωναν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, 
αλλά και τις απόψεις των επιμορφωτών, και των εμψυχωτών που συμμετείχαν 
σε κάθε σεμινάριο.

5. Τηλεπιμόρφωση αποσπασμένων και ομογενών εκπαιδευτικών

Αξιοποιώντας την εμπειρία από τις μορφές επιμόρφωσης που περιγράψαμε 
παραπάνω, και συνδυάζοντας τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνο-
λογία, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε και μια τρίτη μορφή επιμόρφωσης 
που απευθύνονταν τόσο στους ομογενείς όσο και στους αποσπώμενους 
εκπαιδευτικούς.

Αυτή ήταν η εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Δηλαδή η 
τηλεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών της διασποράς, σε σύγχρονη και σε ασύγ-
χρονη μορφή. Η μορφή αυτή επιμόρφωσης, σαφώς λιγότερο δαπανηρή από 
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τις δυο προηγούμενες, υπολογίζεται ότι έχει μεγαλύτερη βιωσιμότητα και δι-
είσδυση στις ομάδες των εκπαιδευτικών από τις προηγούμενες μορφές 

Κύριος στόχος της τηλεπιμόρφωσης ήταν η γνωριμία και εξοικείωση των 
εκπαιδευτικών με τα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό του 
προγράμματος Παιδεία Ομογενών. Παράλληλα, οργανώθηκαν και μαθήματα 
σχετικά τις μεθόδους διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης 
γλώσσας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η διδακτική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών. 
Η στοχοθεσία των εξ αποστάσεως σεμιναρίων ήταν πιο περιορισμένη, αλλά 
είχε περισσότερους αποδέκτες.

Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε ένα «πακέτο» 22 διδακτικών ωρών, το 
οποίο χωρίστηκε σε πέντε θεματικούς άξονες και εφαρμόστηκε σε τρεις δια-
φορετικές γεωγραφικές ζώνες ανά τον κόσμο:

α) Ωκεανία,   β) Ευρώπη-Αφρική,   γ) Β. & Ν. Αμερική.

Στον πίνακα 5 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι θεματικοί άξονες, οι δι-
δακτικές ώρες που διαρκεί ο κάθε άξονας καθώς και τα γνωστικά αντικείμενα 
με τους διδάσκοντες που τα παρουσιάζουν. 

Πίνακας 5
Θεματικοί άξονες και διδακτικές ώρες σεμιναρίων τηλεκπαίδευσης

Θεματικοί
Κύκλοι Περιεχόμενα Διδακτικές

ώρες

Α΄ Κύκλος  Θεωρητικό Πλαίσιο & Προγράμματα
Σπουδών, Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα, 
Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα,  Διαπιστωτικά 
Κριτήρια

6 ώρες

Β΄ Κύκλος  ΕΔΓ*: Διδακτική Αξιοποίηση των νέων
Βιβλίων

4 ώρες

Γ΄ Κύκλος ΕΞΓ*: Διδακτική Αξιοποίηση των νέων
Βιβλίων

4 ώρες

Δ΄ Κύκλος Στοιχεία Ιστορίας και πολιτισμού
Θεωρία και Πράξη

4/ωρες

Ε΄ Κύκλος Εκπαιδευτικά Πολυμέσα 2 ώρες
 Αποτίμηση 2 ώρες
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Το παραπάνω «πακέτο» των 22 ωρών εφαρμόστηκε στις τρεις γεωγραφι-
κές ζώνες: αρχικά σε Αυστραλία, έπειτα σε ευρωπαϊκές αφρικανικές χώρες 
και Τουρκία και ολοκλήρωσε τον κύκλο του στις ΗΠΑ. 

6. Συνολικά συμπεράσματα και προτάσεις ως προς την εκπαίδευση
και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Με βάση τις παραπάνω αναλύσεις καθώς και  την εν γένει  συσσωρεμένη 
εμπειρία και γνώση  έχουμε καταλήξει σε κάποιες διαπιστώσεις και παραδο-
χές, οι οποίες με τη σειρά τους μας οδηγούν σε προτάσεις και θέσεις αναφο-
ρικά με την επιμόρφωση αλλά και την αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
της διασποράς.  

 Ως προς τους εκπαιδευτικούς-αποδέκτες της επιμόρφωσης διαπιστώνουμε 
ότι  αυτοί βελτιώνονται σταδιακά τόσο όσο ως προς τη μεθοδολογική τους 
κατάρτιση όσο και ως προς την διδακτική τους ετοιμότητα. 

Από τη διαπίστωση κοινών αναγκών αλλά και προσδοκιών, παρατηρούμε 
ότι υπάρχει διαρκής αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών μεταξύ τους από δια-
φορετικές γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά περι-
βάλλοντα. Η αλληλεπίδραση όμως αυτή δεν είναι απλώς μια διαπίστωση αλλά 
και ένα διαρκές ζητούμενο από την πλευρά των εκπαιδευτικών.

Η επιμόρφωση αποτελεί αφετηρία για την περαιτέρω εμβάθυνση σε θέμα-
τα που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά. Οι επιμορφω-
θέντες ομογενείς εκπαιδευτικοί συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση 
και προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος Παιδεία Ομο-
γενών στις δικές τους διδακτικές περιστάσεις, αναδεικνύοντας διαφορές και 
ομοιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Από την άλλη, η ανάγκη εξοικεί-
ωσης των εκπαιδευτικών με σύγχρονο και διαφοροποιημένο διδακτικό υλικό 
ήταν διαρκής σε όλες τις μορφές επιμόρφωσης. 

Ως προς την οργάνωση και υλοποίηση των σεμιναρίων διαπιστώσαμε ότι 
συνυπάρχουν κοινές επιμορφωτικές ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα και σημαντι-
κές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.

Η ανατροφοδότηση από και η εμπειρία με τους μάχιμους εκπαιδευτικούς 
κατευθύνει πλέον και αναδιαμορφώνει συνεχώς το περιεχόμενο αλλά και την 
οργάνωση των σεμιναρίων.

Ο αριθμός και η ποικιλότητα των σεμιναρίων συντέλεσαν αποφασιστικά 
στο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός εξειδικευμένος στην επιμόρφωση των 
ομογενών και των προς απόσπαση εκπαιδευτικών. Η εμπειρία αυτή και οι 
εξειδικευμένες γνώσεις είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν και να εμπλουτιστούν 
μελλοντικά. 
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 Ως προς τις μελλοντικές μορφές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της δι-
ασποράς δεχόμαστε ότι είναι συνυφασμένες με την συνολική εκπαιδευτική 
διαδικασία, πρέπει να ενισχυθούν, να συστηματοποιηθούν και να διαφοροποι-
ηθούν, παίρνοντας κάθε φορά μια πιο στοχευμένη μορφή. Αυτό προϋποθέτει 
τη θεσμοθέτηση μιας σειράς μέτρων τα οποία και παραθέτουμε σε κωδικοποι-
ημένη μορφή παρακάτω.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

1. Επιμόρφωση αποσπώμενων εκπαιδευτικών σε δύο φάσεις:
1η φάση: Εισαγωγική επιμόρφωση μιας εβδομάδας στην Ελλάδα, αφού 
έχει προηγηθεί σχετική Τηλεπιμόρφωση.
2η φάση: Επιτόπια σεμινάρια από κοινού με τους ομογενείς εκπαιδευτικούς. 

2. Επιμόρφωση ομογενών εκπαιδευτικών:
2.1 Οργάνωση και υλοποίηση επιτόπιων επιμορφωτικών σεμιναρίων, από 

κοινού με τους αποσπασμένους.
2.2 Οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων διάρκειας δύο-

τριών εβδομάδων στην Ελλάδα.
2.3 Μετεκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου, βάσει  του άρ-

θρου 21 του ν. 2413/96, η οποία θα οδηγεί  στη χορήγηση «Πιστοποι-
ητικού Διδακτικής Επάρκειας».

3. Σύγχρονη και ασύγχρονη Τηλεπιμόρφωση για αποσπασμένους και ομογε-
νείς εκπαιδευτικούς, ανά χώρα, ζώνη ή παγκοσμίως.  

4. Προτείνεται επίσης υπογραφή μνημονίων μεταξύ Ελλάδας και των, κατά 
πολιτεία/κρατίδιο, Υπουργείων Παιδείας με περιεχόμενο την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών.

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

― Το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας να επιδιώξει την υπογραφή μνη-
μονίων συνεργασίας με τα Υπουργεία των χωρών διαμονής ή και με 
Πανεπιστήμια που έχουν Τμήματα Ελληνικών Σπουδών, με στόχο την 
επιτόπια εκπαίδευση εκπαιδευτικών.

― Μετεκπαίδευση των αποφοίτων αυτών των Πανεπιστημίων στην Ελ-
λάδα, με βάση το νόμο 2413/1996 άρθρο 21, και χορήγηση «Πιστοποι-
ητικού Διδακτικής Επάρκειας».



88  Γ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΡΑΚΗ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ

COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION REVIEW  Γ   Nο 16 & 17

Βιβλιογραφία

Δαμανάκης Μ. (επιμ.) (1998), Παιδεία Ομογενών: Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγί-
σεις, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο.

Δαμανάκης Μ. (2007),Ταυτότητες και Εκπαίδευση στη Διασπορά, Gutenberg, Αθήνα.
Νικολιδάκης Ν. (2004), «Η συμβολή της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου στην ελληνό-

γλωσση εκπαίδευση των ΗΠΑ», στο: Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς. Έρευνα 
και Διδασκαλία τ. Β’(σ.σ.142-155), Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ, Ρέθυμνο.

Πετράκη Κ. (2003). Η επιμόρφωση των ομογενών εκπαιδευτικών σε ελληνικά Πανεπιστη-
μια: το κοινωνικοπολιτισμικό και επαγγελματικό τους προφίλ, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυμνο

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?greekintro_ypl

ABSTRACT

Training teachers for Greek-language education in the Diaspora

The various forms of Greek-language education in the Diaspora is the main area of its functioning and re-

finement. At the same time, the teacher is the most important factor for the tuition of the Greek language 

in the Diaspora. There are two basic types of teachers in Greek education abroad: 1) Greek teachers who 

live and work abroad 2) Greek teachers living in Greece and transferred by the Ministry of Education for five 

years in schools abroad.  The first type consists of many subtypes based on the basic training of the teach-

ers. This article refers to the basic and in service training as well of the teachers that work in the Greek-

language education in the Diaspora. 

For the type 2 of Greek teachers (these who live in Greece and are detached abroad) their basic training 

does not include specilize subjects related to the teaching of greek language proof. 

As concerns the type of Greek teachers that live abroad their basic training differs from country to 

country. Finally, regarding their in-service training we see that training is being taken over by the Greek 

state according to the law 2413/96 and the funding of the “Education for Greeks Abroad” project.  

The types, the training forms as well as the conclusions drawn from the special programmes for greek 

diaspora teacher are particularly interesting.
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Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση

στις Επιστήμες της αγωγής των εκπαιδευτικών 

των «Θετικών» Επιστημών: ανορθολογικοί

άνεμοι, επιστημολογικές θύελλες 

Κώστας Ραβάνης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την βασική εκπαίδευση 

των μελλοντικών και την επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών στις Επιστήμες της Αγωγής, με 

έμφαση σε αυτούς/ές οι οποίοι/ες έχουν σπουδές στις αποκαλούμενες σχηματικά “θετικές” επιστήμες. 

Αφού τίθεται το ζήτημα της απόστασης από τη μια πλευρά μεταξύ των προβληματισμών και αναζητήσεων 

στο χώρο στον οποίο λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις και στην επιστημονική κοινότητα και από την 

άλλη της άσκησης συγκεκριμένων πολιτικών, συζητείται το θέμα των διαφορετικών πλαισίων μέσα στα 

οποία επιβάλλεται να πραγματοποιούνται δράσεις για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και παρουσι-

άζονται δυο καινοτομικά παραδείγματα βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στη Γαλλία και επιμόρφω-

σης εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Επίσης γίνεται αναφορά στις ευρύτερες κοινωνικές αλλά και στις ατο-

μικές επιπτώσεις των εκπαιδευτικών από την έλλειψη θεσμικής μέριμνας στο συγκεκριμένο ζήτημα..

Εισαγωγικά

Το ζήτημα της βασικής εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής είναι τόσο πα-
λαιό όσο σχεδόν και το ζήτημα της εκπαίδευσης. Όμως, όπως σε ολόκληρο τον 
κόσμο, και στην Ελλάδα η συζήτηση, σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, 
παίρνει άλλες μορφές και διαστάσεις καθώς τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονο-
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μικά διακυβεύματα διαφοροποιούνται και οι συνέπειές τους σε όλα τα επίπεδα 
των εκπαιδευτικών αποφάσεων είναι αυτονόητες (Borko 2004, Κασσωτάκης 
2005, 2007, Μπαγάκης 2005, Komis et al. 2009). Τα βασικά ερωτήματα που 
τίθενται κατά τις σχετικές προσεγγίσεις, εισέρχονται σε ευρείες θεματικές πε-
ριοχές των επιμέρους Επιστημών της Αγωγής: διαμόρφωση σχετικών αναλυτι-
κών προγραμμάτων, περιεχόμενα των επιμέρους εξειδικεύσεων,  οργανωτικές 
δομές και λειτουργίες που απαιτούνται, επιλογή των διδασκόντων/ουσών, κα-
ταλληλότητα των μεθόδων εργασίας, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, σχέση 
των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής έρευνας και των ενδιαφερόντων ή των 
επαγγελματικών αναγκών των εκπαιδευτικών, αξιολόγηση της αποτελεσματι-
κότητας των προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευ-
τικών. Οι προσπάθειες συζήτησης των ζητημάτων αυτών συνήθως γίνεται σε 
διαφορετικά πλαίσια όπως ο χώρος άσκησης εξουσίας και λήψης αποφάσεων, 
τα πανεπιστήμια και ο ακαδημαϊκός διάλογος, οι επαγγελματικοί σύλλογοι των 
εκπαιδευτικών, οι επιστημονικές ενώσεις, πλαίσια τα οποία συχνά είναι ασύμ-
βατα ή έστω άλλοτε κυριαρχούνται από προσδοκίες, κίνητρα, υστεροβουλίες 
και προϋποθέσεις, που βρίσκονται σε ασυμφωνία ή σε αντίθεση. 

Στη χώρα μας, παρά τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, τις ανατροπές, τις 
ποικίλες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις τις οποίες έχουμε ζήσει τις τελευταίες 
δεκαετίες, τα προβλήματα βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαι-
δευτικών παραμένουν, η απουσία παγιωμένων δομών και διαδικασιών είναι 
κραυγαλέα και η απόσταση από τα ευρωπαϊκά, τουλάχιστον, δεδομένα είναι 
σημαντική και ενδεχομένως ερμηνεύει εν μέρει και υπό μία ορισμένη οπτική 
γωνία εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και διδακτικές υστερήσεις και ανεπάρ-
κειες. Πράγματι βρισκόμαστε, ίσως, σε μια ακραία περίπτωση εκπαιδευτικού 
συστήματος το οποίο επιβάλλει με τις πρόνοιές του ή μάλλον με την έλλειψή 
τους, στους/τις επιστήμονες οι οποίοι/ες εκδηλώνουν την πρόθεση να εργα-
στούν ως εκπαιδευτικοί, να ασκήσουν ένα επάγγελμα που απαιτεί μια ισχυρή 
επιστημονική συγκρότηση, άλλη από αυτήν που σπούδασαν, την οποία στη 
συντριπτική τους πλειονότητα δεν έχουν καν προσεγγίσει. Βεβαίως πρόκειται 
για μια πολυσυζητημένη ακραία έκφανση κρατικού, δημόσιου και κοινωνικού 
ανορθολογισμού η οποία όσο και αν λοιδορείται και καταγγέλλεται πανταχό-
θεν, εξακολουθεί να παραμένει ακλόνητη και ισχυρή. 

Η πολιτική, εν τέλει, αυτή επιλογή έχει βαρύτατες επιπτώσεις στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση, όχι απλώς γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τις προϋπο-
θέσεις να χειριστούν με επάρκεια την εφηβική ηλικία και τα ειδικά προβλή-
ματά της, τα διδακτικά αντικείμενα τα οποία καλούνται να πραγματευτούν, τα 
ζητήματα που απορρέουν από το περιβάλλον εργασίας στις κοινωνικές, εργα-
σιακές, διοικητικές και παιδαγωγικές του διαστάσεις, αλλά επίσης και γιατί 
δεν έχουν καμία άλλη λύση από την προσφυγή στα ρεπερτόρια της εμπειρικής 
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γνώσης ή/και των αναμνήσεων που συσσώρευαν από τη θέση του/της μαθη-
τή/τριας, του γονέα ή του κοινωνικού παρατηρητή. Έτσι, αντί να καταλαμβά-
νουν τη φυσική τους θέση η οποία μαζί με τα νέα παιδιά οδηγεί αυτόχρημα 
στην πρόοδο, περιορίζονται σε μια συντηρητική πρόσληψη του ρόλου και των 
πρακτικών τους.  

Ωστόσο, αν και τα γενικά χαρακτηριστικά της θεματολογίας αυτής αγγί-
ζουν σχεδόν όλους/ες τους/τις μελλοντικούς/ές εκπαιδευτικούς τόσο ως επαγ-
γελματική κατηγορία όσο και ως άτομα με διακριτή επιστημονική ταυτότητα, 
η ποιότητα αλλά και η ένταση των προβλημάτων διαφοροποιείται σημαντικά 
λόγω των εξειδικευμένων σπουδών τους. Πράγματι, οι απόφοιτοι/ες Τμημά-
των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, παρά τις αποστάσεις τους 
από της Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής, έχουν αναμφίβολα έναν 
επιστημονικό ορίζοντα αναφορών με συνάφειες, τομές και περιοχές επαφής. 
Αυτό βεβαίως δεν υποκαθιστά την ανάγκη ειδικής βασικής εκπαίδευσης, αλ-
λά οπωσδήποτε επιτρέπει την κίνηση σε ένα ευρύτερο διανοητικό περιβάλ-
λον κάποιες όψεις του οποίου χειρίζονται ικανοποιητικά. Για παράδειγμα, οι 
κοινωνιολόγοι μπορούν να προσεγγίσουν τη θέση της σχολικής μονάδας στο 
στενό ή ευρύ κοινωνικό πλαίσιο και οι φιλόλογοι τα ζητήματα δυσχερειών 
στη μάθηση που οφείλονται σε περιορισμούς στη χρήση της γλώσσας. 

Το σημαντικότερο πρόβλημα αποστάσεων από τις Επιστήμες της Αγωγής 
έχουν πτυχιούχοι όπως οι μαθηματικοί, οι φυσικοί, οι μηχανικοί, οι γεωπόνοι, 
δηλαδή γενικότερα οι απόφοιτοι τμημάτων και σχολών “Θετικών” Επιστημών 
όπως συνηθίζουμε να τις  αποκαλούμε σχηματικά. Καθώς οι σπουδές αυτού 
του χαρακτήρα έχουν έναν εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό από αυτόν 
των Επιστημών της Αγωγής, δεν προσφέρουν στους πτυχιούχους των Θετικών 
Επιστημών τη δυνατότητα αποκατάστασης ορθολογικών και επεξεργασμένων 
σχέσεων με το σχολείο, τα παιδιά, τα ζητήματα μάθησης, το πρόγραμμα, τη 
διδασκαλία. Έτσι, αν πριν την ένταξή τους στο σχολείο δεν παρεμβληθεί μια 
δραστική παρέμβαση, δηλαδή ένα δομημένο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης 
στις Επιστήμες της Αγωγής αλλά και μια συνεχιζόμενη επιμορφωτική προ-
σπάθεια όταν πια θα εργάζονται ως εκπαιδευτικοί, δημιουργούμε έναν ειδικό 
ασθενή και πολλαπλώς πάσχοντα πυρήνα στο εσωτερικό της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και μάλιστα σε μια εποχή όπου ισχυριζόμαστε ότι η μέριμνα για 
τις Θετικές Επιστήμες στο σχολείο είναι ισχυρή για λόγους μέλλοντος και 
προσανατολισμού της κοινωνίας και της ανάπτυξης. 

Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να προσεγγίσουμε τα ειδικά προβλήμα-
τα και χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το ζήτημα της βασικής εκπαίδευσης 
και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των Θετικών Επιστημών και θα επι-
χειρήσουμε να συζητήσουμε και θα επιχειρήσουμε να συζητήσουμε ορισμέ-
νες επιπτώσεις αλλά και διεξόδους.



92  Γ   ΚΩΣΤΑΣ ΡΑΒΑΝΗΣ

COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION REVIEW  Γ   Nο 16 & 17

Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση στις Επιστήμες της Αγωγής των 
καθηγητών θετικών επιστημών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η προοπτική της μετατροπής επιστημόνων σε επαγγελματίες, και μάλιστα 
σε ένα επάγγελμα το οποίο δεν συνδέεται δομικά με τις φυσικές προεκτάσεις 
των σπουδών τους ενώ ταυτοχρόνως προαπαιτεί συστηματικές γνώσεις από 
άλλη επιστήμη, εγείρει  σημαντικά ζητήματα. Ας αναρωτηθούμε χωρίς περι-
στροφές: είναι σε θέση ένας μηχανολόγος ή ένας χημικός να ανταποκριθεί 
στο εξαιρετικά σύνθετο έργο του καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Η 
απάντηση είναι αυτονόητη ή τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτή που θα δίναμε, 
χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, εάν κάναμε την ίδια ακριβώς ερώτηση για 
το αν ένας βιολόγος που γνωρίζει καλά το ανθρώπινο σώμα είναι σε θέση 
απευθείας με τη λήψη του πτυχίου του να ασκήσει το επάγγελμα του γιατρού. 
Ωστόσο, δεν πρέπει να αμελήσουμε ότι την απλή ορθολογική αυτή απάντηση 
που υπονοούμε, δεν την δίνει ούτε η κοινωνία ούτε οι θεσμικοί μηχανισμοί οι 
οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις και από εδώ αρχίζουν πολύπλοκες διεργασίες 
σε πολλαπλά επίπεδα. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, τη συζήτηση από την υπόθεση 
με βάση την οποία τα εξειδικευμένα διδακτικά αντικείμενα είναι ορθολογικό 
να διδάσκονται από εκπαιδευτικούς με αντίστοιχες ειδικότητες, δηλαδή οι χη-
μικοί να διδάσκουν χημεία και οι μηχανολόγοι μηχανολογία. 

Έτσι, με δεδομένη την εξασφάλιση του ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί/ές κατά 
τεκμήριο χειρίζονται με επάρκεια το επιστημονικό αντικείμενο της ειδικότη-
τάς τους, εκκρεμεί η οικειοποίηση ενός γνωστικού εξοπλισμού ο οποίος σε 
γενικές γραμμές έχει δύο διαστάσεις. Στη μία απαιτούνται θεμελιώδεις γνώ-
σεις όπως η Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής, η Εκ-
παιδευτική και η Γνωστική Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, η 
Εκπαιδευτική Πολιτική, δηλαδή διανοητικός εξοπλισμός που επιτρέπει στους/
τις εκπαιδευτικούς να τοποθετήσουν τον εαυτό τους με κριτικό τρόπο σε ρυθ-
μισμένες και κατανοητές θέσεις απέναντι στην κοινωνία και τις προσδοκίες 
της, στο σχολείο, τα παιδιά, το επάγγελμα. Στη δεύτερη διάσταση, ιδιαίτερη 
σημασία έχει η απόκτηση γνώσεων σχετιζόμενων με την ίδια την προοπτική 
της άσκησης του διδακτικού έργου. Ζητήματα όπως ο μετασχηματισμός του 
επιστημονικού αντικειμένου σε διδακτικό αντικείμενο, τα μαθησιακά εμπόδια 
των παιδιών, τα αναλυτικά προγράμματα των διαφόρων ειδικοτήτων, οι διδα-
κτικές στρατηγικές, αποτελούν μια θεμελιώδη γνώση αναφοράς για όσους/ες 
επιχειρούν να εργαστούν ως επαγγελματίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Ωστόσο και στις δύο αυτές διαστάσεις τα γνωστικά αντικείμενα παράγο-
νται σε επιστημολογικά πλαίσια των οποίων οι προϋποθέσεις, η συγκρότηση 
και ο προσανατολισμός βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικό στερέωμα από 
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αυτό των Θετικών Επιστημών. Αν, λοιπόν, δεν θέλουμε να προσποιηθούμε ότι 
αυτό είναι ένα ανύπαρκτο πρόβλημα όπως κάνουμε στη χώρα μας για δεκαετί-
ες, χρειαζόμαστε επεξεργασίες διαμέσου των οποίων να αντιμετωπίζουμε δύο 
θεμελιώδη προβλήματα:

α) την αδυναμία να διατυπώσουμε το ορθολογικό αίτημα να παρακολου-
θήσουν οι μελλοντικοί/ές εκπαιδευτικοί εγκύκλιες παιδαγωγικές σπου-
δές καθώς αυτό θα απαιτούσε τη δυσβάσταχτη λύση ενός νέου πολυε-
τούς κύκλου θεσμικής εκπαίδευσης και 

β) την αδήριτη ανάγκη συστηματικής μύησης των εκπαιδευτικών στις 
Επιστήμες της Αγωγής.

Εδώ βεβαίως πρέπει να διακρίνουμε προσεκτικά τις ανάγκες των εκπαι-
δευόμενων μελλοντικών εκπαιδευτικών από αυτές των έμπειρων εν ενερ-
γεία, καθώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε δυο διαφορετικές επαγγελματικές 
και κοινωνικές πρακτικές. Διότι στην πρώτη περίπτωση πρωταρχική θέση 
έχει η ένταξη σε ένα συστηματικό πρόγραμμα εισαγωγής στις Επιστήμες της 
Εκπαίδευσης και της Αγωγής, στην ανάπτυξη αρχικών δεξιοτήτων και στον 
πολλαπλασιασμό των πεδίων παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και διδακτικών 
αναφορών τους. Αυτό δεν γίνεται με προσθήκη αποσπασματικών μαθημάτων 
στα προγράμματα των τμημάτων των βασικών σπουδών τους ή με ταχύρυθμα 
εισαγωγικά σεμινάρια, αλλά με την ένταξη σε δομημένο πρόγραμμα το οποίο 
σχεδιάζεται κατά γνωστική περιοχή και συνδυάζεται με πρακτικές “βύθισης” 
των εκπαιδευόμενων στον κόσμο της σχολικής πραγματικότητας (Veenman  
1984). Σε άλλη κατεύθυνση, στην περίπτωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευ-
τικών ιδιαίτερη σημασία έχει η εξωτερίκευση και η εκλογίκευση των εμπειρι-
ών και των καθημερινών προβλημάτων τους, η επεξεργασία απαντήσεων σε 
ερωτήματα τα οποία αναφέρονται στις βιωμένες εμπειρίες και η αντιμετώπιση 
των δυσχερειών ή ανεπαρκειών που οι ίδιοι/ες εντοπίζουν.  Επίσης, η ενδεχό-
μενη ένταξή τους σε κύκλους συζήτησης νέων θεματολογιών ή οι σύγχρονων 
επιστημονικών προοπτικών δεν έχει πιθανότητες επιτυχούς πρόσληψης και 
επεξεργασίας από την πλευρά τους αν δεν συνδέεται με την επαγγελματική 
και εκπαιδευτική τους πραγματικότητα. 

Όμως, παρά τις αναμφισβήτητες διαφορές για τους μελλοντικούς και τους 
εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στη δομή των συστημάτων προσέγγισης στις Επι-
στήμες της Αγωγής και στις θεματικές ενότητες της σχετικής εργασίας, δύο 
ίσως προϋποθέσεις δίνουν ενιαίο προσανατολισμό στο εγχείρημα:

α) Η τοποθέτηση στο κέντρο των εκπαιδευτικών ή/και επιμορφωτικών 
ενδιαφερόντων μας της άρθρωσης θεωρίας και πρακτικών και η δη-
μιουργία περιστάσεων οι οποίες επιτρέπουν την οικειοποίηση και την 
ανακατασκευή επαγγελματικών και εκπαιδευτικών στάσεων και δε-
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ξιοτήτων στο πλαίσιο των θεωριών, των εννοιών και των εφαρμογών 
των Επιστημών της Αγωγής. Έτσι τα περιεχόμενα της βασικής εκπαί-
δευσης και επιμόρφωσης είναι ορθολογικό να συγκροτούνται ως δι-
αμεσολαβητές μεταξύ της εκπαιδευτικής πράξης και των θεωρητι-
κών γνώσεων. Μεταξύ αυτών οι Διδακτικές των επιμέρους γνωστικών 
αντικειμένων κατέχουν σημαντική θέση αφού καλούνται να δημιουρ-
γήσουν, σε τελευταία ανάλυση, το κοινό πεδίο αναφοράς μεταξύ των 
γνώσεων των οποίων επικαλούμαστε τη σημασία τους για την άσκη-
ση του εκπαιδευτικού έργου και αυτών στα οποία οι μελλοντικοί ή εν 
ενεργεία εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι έχουν ενδιαφέρον και νόημα 
για τη δουλειά τους. Η άρθρωση θεωρίας και πρακτικών θα μπορούσε 
να επιτρέψει στους/τις εκπαιδευτικούς την ανάπτυξη ικανοτήτων κα-
τασκευής και ελέγχου των επαγγελματικών, εκπαιδευτικών και διδα-
κτικών δραστηριοτήτων τους με βάση θεωρητικές αναφορές από το 
πεδίο των Επιστημών της Αγωγής.

β) Στο μεθοδολογικό επίπεδο, προκειμένου να κινηθούμε προς την κα-
τεύθυνση αυτή, είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε τις διαδικασίες εκ-
παίδευσης των εκπαιδευτικών όχι ως μια άσκηση μεταφοράς “καλών” 
ή “ορθών” πληροφοριών και γνώσεων αλλά ως προσπάθεια τροποποί-
ησης του επιστημολογικού πλαισίου αναφοράς τους από τον κόσμο 
των Θετικών προς αυτόν των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστη-
μών (Μπαγάκης 2005, Karalis et al. 2007). Η τροποποίηση αυτή δεν 
θα προκύψει με την απαίτηση ή την προοπτική της εγκατάλειψης στοι-
χείων της διαμορφωμένης επιστημονικής τους ταυτότητας όπως αξίες, 
στάσεις, γνώσεις και πρακτικές τις οποίες οικειοποιήθηκαν κατά τη δι-
άρκεια των βασικών σπουδών τους, καθώς η δημιουργία ενός τέτοιου 
κλίματος δημιουργεί αυτομάτως άπωση, αμυντική στάση και ενίσχυση 
της πρόσληψης της πραγματικότητας με ένα είδος υπεροψίας η οποία, 
όχι σπάνια, εμφιλοχωρεί στην κουλτούρα των φοιτητών/τριών ή των 
πτυχιούχων των Θετικών Επιστημών. Η τροποποίηση αυτή δεν μπο-
ρεί παρά να επιδιωχθεί με τη δημιουργική απόπειρα αποκατάστασης 
επικοινωνίας με διανοητικά εργαλεία τα οποία είναι θεμελιώδη για τις 
Επιστήμες της Εκπαίδευσης αλλά μετασχηματισμένα και διαμορφω-
μένα ώστε να τους είναι προσπελάσιμα.

 
Και οι δύο προηγούμενες προϋποθέσεις δημιουργούν μια αρχική αμη-

χανία καθώς διατυπώνονται μεν εύκολα σε ένα επίπεδο δεοντολογίας, αλλά 
μετατρέπονται δύσκολα σε επιχειρησιακά σχέδια και σε πλαίσια εφαρμογής 
καθώς το βάρος της παράδοσης μιας τυπικής μετωπικής διδασκαλίας και οι 
ευκολίες που αυτή παρέχει δεν υποχωρούν χωρίς να προβάλλουν πολλαπλές 
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αντιστάσεις. Το πρόβλημα αυτό, αν και δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα, 
στη χώρα μας αποκτά ξεχωριστή σημασία καθώς οι αναζητήσεις για τη βα-
σική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των  εκπαιδευτικών δεν φαίνεται ότι 
τέμνονται με τα σύγχρονα ρεύματα της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευ-
σης ενηλίκων στο εσωτερικό των οποίων κυριαρχούν απολύτως συμμετοχικές 
και αναστοχαστικές μορφές εκπαιδευτικών πρακτικών (Καραλής & Βεργίδης, 
2004). Όμως και στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, καθώς η 
δυσαρέσκεια και η αίσθηση αναποτελεσματικότητας που δημιουργείται κυρί-
ως από τις παραδοσιακές μορφές επιμόρφωσης, αφού η βασική εκπαίδευση 
των μελλοντικών εκπαιδευτικών των Θετικών Επιστημών είναι περιπτωσιακή 
(Gomatos, 2010), έχει οδηγήσει σε κριτικές προσεγγίσεις οι οποίες αν δεν λει-
τουργούν αυτόνομα, συνοδεύουν και επεκτείνουν τις παραδοσιακές μορφές 
επιμορφωτικών δράσεων. 

Το ζήτημα των εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών των Θετικών Επιστημών μπορεί να τεθεί με όρους χρησιμο-
ποιούμενων μέσων και σχεδίων ανάπτυξης διαδικασιών, καθώς η φύση των 
διδακτικών αντικειμένων επιτρέπει ιδιαίτερες μορφές εμπλοκής οι οποίες 
μπορούν να υπερβούν κατά πολύ τις παραδοσιακές μορφές παθητικής ακρόα-
σης και διδασκαλίας. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε δύο παραδείγματα τέτοιων 
μορφών εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δράσης με τις οποίες επιχειρήθηκε 
η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, η απόκτηση συνείδησης ανα-
γκαιοτήτων και προβλημάτων και η επεξεργασία και οικειοποίηση εργαλείων 
αντιμετώπισής τους. 

Δύο παραδείγματα: τα ανοικτά προβλήματα
και τα αναλυτικά προγράμματα για την ενέργεια

Οι δύο προσπάθειες τις οποίες παρουσιάζουμε πολύ συνοπτικά στην ενότητα 
αυτή ως παραδείγματα, αποτελούν χαρακτηριστικές καινοτομικές διεξόδους 
για τη βασική εκπαίδευση και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των Θετικών 
Επιστημών, οι οποίες επιχειρούν να αντιμετωπίσουν και να υπερβούν την πρα-
κτική της “μετάδοσης γνώσεων”. Σε κάθε μια από αυτές εξελίσσονται δύο πα-
ράλληλα ερευνητικά προγράμματα. Από τη μια πλευρά οι εκπαιδευτικοί υλο-
ποιούν σχέδιά τους ή/και διδακτικές δράσεις τις οποίες καλούνται να φωτίσουν 
και να εκλογικεύσουν με βάση θεωρητικά εργαλεία έτσι ώστε να περάσουν 
από μια υποκειμενική-ατομική προσέγγιση του εξεταζόμενου θέματος, τουλά-
χιστον σε μια διυποκειμενική-συλλογική ανάγνωσή του. Από την άλλη πλευρά,  
οι ερευνητές-επιμορφωτές, με βάση προϋπάρχοντα ερευνητικά ερωτήματα, 
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παρακολουθούν και εμψυχώνουν τις συγκεκριμένες διαδικασίες και παρεμβαί-
νουν όπου έχουν σχεδιάσει ή το κρίνουν εκ των υστέρων απαραίτητο. 

α)  Η επίλυση ανοικτών προβλημάτων: μια καινοτομική προσέγγιση
     στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

Στο πλαίσιο των βασικών παιδαγωγικών τους σπουδών προτάθηκε σε 
τέσσερις εκπαιδευόμενους καθηγητές Φυσικής σε Πανεπιστημιακό Ινστιτού-
το Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στη Γαλλία, να πάρουν μέρος σε ένα ειδι-
κό πρόγραμμα σχετιζόμενο με την επίλυση ανοικτών προβλημάτων Φυσικής 
(Boilevin & Dumas Carré 2001, Boilevin 2007). 

Τα ανοικτά προβλήματα αποτελούν μια ειδική κατηγορία προβλημάτων 
τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το διανοητικό περιβάλλον των τυπικών 
προβλημάτων Φυσικής και κατασκευάζονται αποκλειστικά στο πλαίσιο της 
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών, καθώς επιτρέ-
πουν στα παιδιά βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση και συγκρότηση μιας 
κουλτούρας τοποθέτησης ερωτημάτων και αναζητήσεων, αλλά και στις/τους 
εκπαιδευτικούς εξαιρετικά πρωτότυπους και δημιουργικούς χειρισμούς διδα-
κτικής διαμεσολάβησης. Έτσι οι ρόλοι των μαθητών/τριών και των εκπαι-
δευτικών διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς αυτούς των παραδοσιακών 
διαδικασιών. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ανοικτών προβλημάτων είναι: 
(α) η μελετώμενη κατάσταση και οι σχετικές ερωτήσεις τίθενται με όρους 
αντικειμένων και φαινομένων και όχι με την παροχή αριθμητικών δεδομένων 
προς επεξεργασία και (β) στο γενικό πλαίσιο των προτεινόμενων καταστά-
σεων δεν υπάρχουν δεδομένα και έτσι τα χρήσιμα μεγέθη και οι έννοιες πρέ-
πει να ευρεθούν και να οριστούν σαφώς, οι συνθήκες και τα όρια πρέπει να 
προσδιοριστούν με τρόπο ώστε κάθε μαθητής/τρια ή ομάδα που προσεγγίζει 
ένα τέτοιο πρόβλημα να κατασκευάζει πιθανότατα διαφορετικό αντικείμενο 
μελέτης (Dumas Carré & Goffard 1997). 

Το σχέδιο μελέτης στο οποίο συμμετείχαν εθελοντικά προέβλεπε την σε 
ομάδες από κοινού προετοιμασία σχεδίων μαθημάτων σε συνεργασία με τον 
καθηγητή τους και ερευνητή, την πραγματοποίηση των μαθημάτων από τους 
ίδιους, την καταγραφή των διδακτικών αλληλεπιδράσεων, την ανάλυση των 
δεδομένων με στόχο την κριτική προσέγγιση του όλου εγχειρήματος. Κατά τη 
διάρκεια μιας εισαγωγικής φάσης εξοικειώθηκαν με τα θεωρητικά ζητήματα 
που συνδέονται με τα ανοικτά προβλήματα αλλά και με ένα εργαλείο μελέτης 
των αλληλεπιδράσεων σε ζητήματα επίλυσης προβλημάτων Φυσικής, αναλύ-
οντας παλαιότερα δεδομένα. Στη δεύτερη φάση οι εκπαιδευόμενοι καθηγητές 
επεξεργάστηκαν τη βασική θεματολογία και το βηματισμό μιας διδακτικής 
διαδικασίας με κοινό πλαίσιο και χαρακτηριστικά τα οποία θα επέτρεπαν σε 
παιδιά Γυμνασίου να οικοδομήσουν τη νέα γνώση και πραγματοποίησαν το 



ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ   Γ  97 

ΣYΓKPITIKH KAI ΔIEΘNHΣ EKΠAIΔEYTIKH EΠIΘEΩPHΣH  Γ   TEYXH 16 & 17

μάθημα στις τάξεις στις οποίες εργάζονταν. Στην τρίτη φάση ζητήθηκε από 
τους εκπαιδευόμενους να αναλύσουν τις διδακτικές τους δραστηριότητες τό-
σο ατομικά όσο και ως ομάδα, αφού οι ίδιοι επιλέξουν τους άξονες και τις 
παραμέτρους που θεωρούσαν κατάλληλες. Στην τέταρτη φάση δημιουργούν 
μια νέα διδακτική πρόταση για τις ίδιες δραστηριότητες την οποίαν επεξεργά-
ζονται με άλλους εθελοντές εκπαιδευόμενους και τέλος επιχειρούν να σχημα-
τοποιήσουν και να προσδώσουν αντικειμενικά χαρακτηριστικά στη δραστη-
ριότητά τους.  

Από το σύνολο των δράσεων και της ανάλυσης που πραγματοποίησαν οι 
εκπαιδευόμενοι με τη συστηματική υποστήριξη του ερευνητή-καθηγητή τους, 
αναδεικνύονται οι επιτυχείς προβλέψεις των σχεδίων τους, οι δυσκολίες επε-
ξεργασιών μέσα στη σχολική τάξη που εργάστηκαν, οι δικές τους αδυναμίες, 
τα ανυπέρβλητα εμπόδια. 

Επίσης μια εξαιρετικά λεπτή ανάλυση πραγματοποίησε και ο ερευνητής 
χρησιμοποιώντας πολλαπλά ντοκουμέντα, βασισμένος στα χαρακτηριστικά 
των προτεινόμενων έργων, την συνεργατική αντιμετώπιση των ερωτημάτων, 
την αποκωδικοποίηση της επικοινωνίας, τους ρόλους που υιοθέτησαν οι εκπαι-
δευτικοί, τη χρήση “ενδιάμεσων γλωσσών” ερμηνειών και σχηματοποιήσεων. 
Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής επισημαίνονται οι νέες δυνατό-
τητες τις οποίες προσφέρει το συνολικό περιβάλλον στους εκπαιδευόμενους 
καθηγητές Φυσικών Επιστημών, οι αδυναμίες υπέρβασης των παραδοσιακών 
πρακτικών, οι επικοινωνιακές δυσχέρειες, τα σύνθετα εμπόδια. Κυρίως δι-
απιστώνεται ότι δεν συνειδητοποιούν πως η οικοδόμηση των γνώσεων Φυ-
σικής πραγματοποιείται μέσα από μια σταδιακή οικειοποίηση μοντέλων και 
κατασκευή εννοιών στη σκέψη των μαθητών/τριών, εύρημα το οποίο αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία για τον προσανατολισμό και την αποτελεσματικότητα των 
σπουδών στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών της οποίας υποτίθεται ότι η 
συγκεκριμένη θεματολογία αποτελεί καταστατική της αρχή. 

β)  Κατασκευάζοντας ένα αναλυτικό πρόγραμμα για την ενέργεια:
     μια ειδική επιμορφωτική παρέμβαση 

Μια ομάδα καθηγητών/τριών Φυσικής στην Ελλάδα με περισσότερο από 
10 χρόνια διδασκαλίας σε σχολική τάξη παρακολούθησε προχωρημένο σεμι-
νάριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, ενώ είχε ήδη παρακολουθήσει παλαι-
ότερα εισαγωγικό σεμινάριο στο ίδιο αντικείμενο. Όταν η θεματολογία του 
σεμιναρίου στράφηκε στα αναλυτικά προγράμματα, αντί μιας παραδοσιακής 
μετωπικής παρουσίασης και σχετικής ανάλυσης επιλέχτηκε μια στρατηγική η 
οποία θα οδηγούσε τις/τους εκπαιδευτικούς σε κριτικό αναστοχασμό των επι-
λογών τους (Ματθαίου 2001). Έτσι, ζητήθηκε από τις/τους εκπαιδευτικούς να 
δημιουργήσουν τη βασική δομή ενός εναλλακτικού αναλυτικού προγράμματος 
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για την πειραματική διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας στο Γυμνάσιο, με 
στόχο τη βελτίωση του επίσημου προγράμματος στο οποίο είχαν ήδη ασκήσει 
κριτική (Koliopoulos & Ravanis 1998). Συγκεκριμένα τους ζητήθηκε: α) Να 
δημιουργήσουν μια σειρά θεματικών ενοτήτων για τη διδασκαλία της έννοιας 
της ενέργειας και β) να επιλέξουν τις αναγκαίες πειραματικές δραστηριότητες 
για κάθε θεματική ενότητα που πρότειναν. 

Οι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν σε εκτενές κείμενο τις προτάσεις τους για 
τη δομή, το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες του προγράμματος που δημι-
ούργησαν και στη συνέχεια στο πλαίσιο του σεμιναρίου παρακολούθησαν και 
επεξεργάστηκαν τις βασικές αρχές και εφαρμογές ενός μοντέλου ταξινόμησης 
των αναλυτικών προγραμμάτων για την ενέργεια. Το μοντέλο αυτό ταξινόμη-
σης αποτελούσε ένα δομημένο εργαλείο βασισμένο σε μια συστηματική επι-
στημολογική ανάλυση της έννοιας της ενέργειας και σε σχετικά ερευνητικά 
αποτελέσματα για τα σχετικά προβλήματα της σκέψης των μαθητών/τριών 
(Koliopoulos & Ravanis 2000, 2001). 

Όταν ολοκληρώθηκε η φάση αυτή οι ερευνητές-επιμορφωτές, με βάση την 
ταξινόμηση που οι εκπαιδευτικοί είχαν ήδη επεξεργαστεί, παρουσίασαν στις/
τους εκπαιδευτικούς την ανάλυση των αρχικών προτάσεων αναλυτικών προ-
γραμμάτων που είχαν δημιουργήσει και σχηματοποιήσει καταγράφοντάς τα. 
Χρησιμοποιώντας την ανάλυση αυτή αλλά και την ταξινόμηση, οι εκπαιδευ-
τικοί μελέτησαν, σχολίασαν και αξιολόγησαν τα αρχικά τους σχέδια αναλυ-
τικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Όπως σχολίασαν οι ίδιοι/ες, είχαν 
την ευκαιρία να μελετήσουν κριτικά τις δικές τους απόψεις στηριγμένοι/ες 
στην ταξινόμηση, δηλαδή μια νέα θεωρητική κατασκευή της Διδακτικής της 
Φυσικής, η οποία δεν υπάρχει ούτε στη Φυσική, ούτε στο επίσημο αναλυτικό 
πρόγραμμα, κατασκευή η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται 
ως ένα πρωτότυπο επιμορφωτικό μέσο συνδεόμενο στενά με τα ενδιαφέροντα 
και την επαγγελματική πραγματικότητα των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. 

Αντί επιλόγου: Ορθολογικές δράσεις αντί επιστημολογικού χάους

Σε ένα πολιτισμικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο επικρατούν θεμελιώ-
δεις λογικές σχέσεις, η βασική εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση όλων 
των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα αυτών με προέλευση τις Θετικές Επιστήμες, 
θα αποτελούσε όχι μόνο στοιχειώδη υποχρέωση της Πολιτείας αλλά και αυ-
τονόητη επιλογή. Γιατί πράγματι, οι καλά εκπαιδευμένοι και ενήμεροι εκπαι-
δευτικοί αποτελούν μια βασική εγγύηση για την ποιότητα του εκπαιδευτικού 
έργου και τη μόρφωση των παιδιών τόσο από την άποψη της υποχρέωσης της 
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Πολιτείας προς τους πολίτες όσο και από αυτή του ανταποδοτικού αποτελέ-
σματος των τεράστιων επενδύσεων για την εκπαίδευση. Είναι επίσης αυτο-
νόητο ότι στον κόσμο στον οποίον οι κοινωνίες κυνηγούν, δικαίως ή αδίκως, 
την τεχνολογική εξέλιξη, τα φαντάσματα της γνώσης και της πληροφορίας 
και την καινοτομία, η πρακτική της αποστολής εκπαιδευτικών από τις Θετικές 
Επιστήμες στο σχολείο χωρίς την παραμικρή προετοιμασία και στη συνέχεια 
η εγκατάλειψή τους μέχρι την ολοκλήρωση της σταδιοδρομίας τους, είναι 
τουλάχιστον ακατανόητη. 

Το πρόβλημα είναι σοβαρό καθώς οι επιπτώσεις της πολιτικής αυτής εί-
ναι η παράδοση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 
αντιφάσεις μεταξύ της βασικής επιστημολογικής τους συγκρότησης και μι-
ας εμπειρικής άσκησης του επαγγέλματός τους, στα ψυχολογικά κενά, στις 
ρητές ή σιωπηρές, συνειδητές ή ασυνείδητες κρίσεις επαγγελματικής ταυ-
τότητας και αποτελεσματικότητας και σε παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά και δι-
δακτικά πρότυπα συμπεριφορών με εύκολα ανιχνεύσιμες ανισορροπίες και 
αντιφάσεις. Μια τέτοια ψυχολογική φόρτιση συχνά οδηγεί σε μηχανισμούς 
άρνησης ή απόρριψης του βασικού προβλήματος και σε ανορθολογικές απα-
ντήσεις και στάσεις, ακόμα και απέναντι σε στοιχειώδη ζητήματα όπως για 
παράδειγμα η αξία και η “χρησιμότητα” των Επιστημών της Εκπαίδευσης 
και της Αγωγής. Άλλοτε πάλι μια προϊούσα ευαισθητοποίηση οφειλόμενη 
στις εσωτερικές αντανακλάσεις των προβλημάτων όλων των διαστάσεων 
της επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών, οδηγεί σε μια αγχώδη αναζή-
τηση λύσεων τις οποίες βέβαια σπεύδει να καλύψει η εμπορευματική δρα-
στηριότητα όσων προθυμοποιούνται αναρμοδίως να καλύψουν το κραυγα-
λέο κενό.  

Στον αντίποδα αυτών των χαοτικών φαινομένων τα οποία η κοινωνία υφί-
σταται με κόστος που αποτιμάται δύσκολα, βρίσκεται η εκπόνηση σταθερών 
πολιτικών  βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Από τις πολιτικές αυτές 
απορρέει η διαμόρφωση δυναμικών και συνεχώς παρακολουθούμενων πλαι-
σίων στο εσωτερικό των οποίων οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί οικειοποιού-
νται βασικές γνώσεις, διαχωρίζουν και διευθετούν όχι ως αντίφαση αλλά ως 
θεμιτή επαγγελματική προοπτική την ταυτόχρονη κατοχή της επιστημονικής 
ταυτότητας του πτυχιούχου των Θετικών Επιστημών και της επαγγελματικής 
ταυτότητας του εκπαιδευτικού εμπλουτισμένης ορθολογικά με όλα τα δομη-
μένα στοιχεία των Επιστημών της Αγωγής τα οποία είναι απαραίτητα για την 
επαρκή άσκηση του έργου του. 

Σε ένα παράλληλο πλαίσιο, την οργανωμένη και θεσμικά υποστηριζόμενη 
επιμόρφωση, ο εν ενεργεία εκπαιδευτικός μπορεί να θέσει ερωτήματα σχετιζό-
μενα με τις ανάγκες της εργασίας του όπως τις ανιχνεύει στις πραγματικές του 
συνθήκες, τις απαντήσεις στα οποία καθιστά στη συνέχεια ατομικό μορφωτικό 
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κεφάλαιο, αλλά και αντικείμενο εσωτερικής επικοινωνίας στο πλαίσιο άτυπων 
και θεσμικών σχημάτων συνεργασίας και συνύπαρξης (σύλλογος, συνάντηση 
εκπαιδευτικών ειδικότητας, ομάδες αυτομόρφωσης, εκδηλώσεις) όσο και ορ-
θολογικό αίτημα για περαιτέρω επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη.
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ABSTRACT

Basic education and training in Educational Sciences for Science teachers: irrational 
winds, epistemological storms

This article introduces specific problems related to the basic education of future teachers and the training 

of in service teachers in the Educational Sciences, with emphasis on teachers with university studies in 

Physical and Natural Sciences, Mathematics, Informatics, Engineering etc.

First we examine the question of the distance between, on the one hand, concerns and queries ex-

pressed in the community in which political decisions are taken as well as in the scientific community and, 

on the other, the implementation of specific, consistent and effective policies.

Then we discuss the issue of the differences between the two contexts within which actions are carried 

out regarding future teachers’ basic education and in service teachers’ training. These differences arise due to 

the different nature both of the studies and of the two target-groups professional status, since the subjects of 

the first group are students and the subjects of the latter are teachers with professional experience and spe-

cialized needs.

This article focuses mainly on Science teachers’ basic education and training. In this case, apart from 

general issues, there is the problem of the significant epistemological gap between the basic Science they 

study and Educational Sciences. For example, the content, the research methods and the application fields 

of the main approaches on Educational Sciences, such as Sociology of Education, Educational Psychology 

or Didactic of Technology, are completely unclear cognitive areas for an engineer. For this reason Science 

teachers’ initiation in Educational Sciences, either during their basic education or while in service, requires 

special planning and practices. It is common to observe Science teachers expressing a sense of superiority 

accompanied with a repulsion and / or futile engagement with Educational Sciences. The exploitation of 

relevant research results, the organization of specific strategies and means is therefore required in order to 

confront stereotypes, attitudes and practices.

Regarding this issue it is argued that the transition from the world of Sciences to the world of Educa-

tional Sciences can not be achieved through ‘knowledge transfer’, but rather through practices that are sig-
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nificant for the teachers in each specific context of basic education or in service training. In this perspective 

two particular examples are presented and discussed.

The first example presents the general principles and findings of an exploratory learning process that 

took place during the basic studies of a group of trainee Physics teachers. After introducing those teachers 

to issues relevant to a special class of problems that in Didactic terminology are called “open problems”, 

those trainee Physics teachers designed, implemented in their classrooms and studied the effectiveness of 

a teaching intervention including open problems. Additionally, their researcher-trainer identified the ben-

efits and obstacles of such a process, using a different analysis technique.

The second example illustrates a training program of in service Physics teachers who had more than 

10 years of teaching experience and who had already participated in a seminar concerning the introduc-

tion to Science Education. During a relevant workshop the teachers were asked to design the structure of a 

programme for teaching the concept of energy in high school, within the objective of improving the Greek 

curriculum that they had already criticized. Physics teachers produced a text with their suggestions and 

then worked on the main principles and applications of a classification tool of the curriculum on energy, a 

structured tool based on the concepts of Science Education. Upon the completion of this phase, research-

ers-trainers presented to the teachers an analysis of their initial suggestions upon the curriculum and the 

teachers themselves studied, commented and reviewed their initial plans using the classification tool. Thus, 

the teachers had the opportunity to critically examine their views using a special classification tool that 

in this case was used as a training tool.

Finally we discuss general issues of the basic education and training of Sciences teachers.
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Προετοιμάζοντας εκπαιδευτικούς Αγγλικής

για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα:

Το αναμορφωμένο πρόγραμμα αρχικής

κατάρτισης και εκπαίδευσης στη διδασκαλία

της Αγγλικής του ΕΚΠΑ 

Ευδοκία Καραβά 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το άρθρο εστιάζεται στην αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών Αγγλικής και στις παιδαγωγικές προ-

σεγγίσεις και σύγχρονους προβληματισμούς στο χώρο της αρχικής κατάρτισης και αποτελείται από 

δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος  παρουσιάζονται οι νέοι ρόλοι και τα αυξημένα και διαφοροποιημένα κα-

θήκοντα που καλούνται να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί και 

πως τα προγράμματα αρχικής κατάρτισης μπορούν να προετοιμάσουν τους μελλοντικούς εκπαιδευ-

τικούς για τα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα. Στο δεύτερο μέρος εξηγείται η λογική, η φύση και η δι-

άρθρωση του αναμορφωμένου προγράμματος αρχικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στη διδασκαλία 

της Αγγλικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε μία προσπάθεια να προετοιμάσει τους αυριανούς εκ-

παιδευτικούς Αγγλικής να επιτελέσουν αποτελεσματικά το μελλοντικό εκπαιδευτικό τους έργο..

Εισαγωγή: Η εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει

Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και σημαντικές αλλαγές σε οικονομι-
κό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο έχουν επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε τη γνώση, τον γραμματισμό και την μάθηση, στις μορφές 
επικοινωνίας και στους τρόπους που νοηματοδοτούμε, και στη φύση των δε-
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ξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές 
προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο χώρο εργασίας και να 
επιβιώσουν αρμονικά σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες (Kalantzis and Cope 
2008). Οι εξελίξεις αυτές έχουν με τη σειρά τους επιφέρει σημαντικές αλλα-
γές στο περιεχόμενο και τη δομή σχολικών προγραμμάτων, σε παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις και σε τρόπους αξιολόγησης μαθητών,  καθώς και στον τρόπο 
που προετοιμάζονται και επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί για να ανταποκρι-
θούν αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα της εκπαίδευσης, της μάθησης και 
του σχολείου (Darling-Hammond 2006). Ο εκπαιδευτικός αποτελεί καταλυ-
τικό παράγοντα στην επίτευξη της «κοινωνίας της γνώσης» (Day 2002) και 
η συμβολή του στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης θεωρείται 
καθοριστική. Για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και να προετοιμά-
σει αποτελεσματικά τους μαθητές για τις προκλήσεις του μέλλοντος, ο εκ-
παιδευτικός καλείται να αναλάβει νέους και διαφοροποιημένους ρόλους και 
καθήκοντα και να αναπτύξει ένα νέο φάσμα δεξιοτήτων και γνώσεων. Μιλώ-
ντας για το ρόλο των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών, οι Garrido και Alvarez 
(2006:170) αναφέρουν ότι «είναι σαφές ότι ο ρόλος του ξενόγλωσσου εκ-
παιδευτικού έχει διευρυνθεί και διαφοροποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν 
και ως εκ τούτου έχουν αλλάξει και τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα και οι 
υποχρεώσεις του. Τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πρέπει να 
λάβουν σοβαρά υπόψη τους διαφοροποιημένους ρόλους και καθήκοντα των 
εκπαιδευτικών ως παιδαγωγών και ως μαθητών».  Ειδικότερα όσον αφορά 
τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής, οι ρόλοι, τα επαγγελματικά προσόντα και 
οι δεξιότητες και γνώσεις που καλούνται να αναπτύξουν έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο έρευνας και προβληματισμού, λόγω της παγκοσμιοποίησης της 
Αγγλικής και της αυξανόμενης σημασίας της για το διεθνές εμπόριο και την 
επικοινωνία (Crandall 2000, Richards 2008). 

Το άρθρο εστιάζεται στην αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών Αγγλικής 
και στο περιεχόμενο, τη δομή και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις προ-
γραμμάτων αρχικής κατάρτισης. Το άρθρο αποτελείται από δύο μέρη. Στο 
πρώτο μέρος  παρουσιάζονται οι νέοι ρόλοι και τα αυξημένα και διαφο-
ροποιημένα καθήκοντα που καλούνται να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί και 
ειδικά οι ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί και πως τα προγράμματα αρχικής 
κατάρτισης μπορούν να προετοιμάσουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτι-
κούς για τα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα. Στο δεύτερο μέρος εξηγείται η 
λογική, η φύση και η διάρθρωση του αναμορφωμένου προγράμματος αρ-
χικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στη διδασκαλία της Αγγλικής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών σε μία προσπάθεια να προετοιμάσει τους αυριανούς 
εκπαιδευτικούς Αγγλικής να επιτελέσουν αποτελεσματικά το μελλοντικό 
εκπαιδευτικό τους έργο. 
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1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην προετοιμασία του μαθητή
ως αυριανό πολίτη και εργαζόμενο

Οι εξελίξεις στη τεχνολογία και στα μέσα επικοινωνίας, η γλωσσική και πο-
λιτισμική πολυμορφία που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες, η παγκο-
σμιοποίηση της γνώσης και  της πληροφορίας έχουν αλλάξει τον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη γνώση και τον γραμματισμό. Η γνώση δεν 
θεωρείται πλέον στατική και αδιαμφισβήτητη αλλά μεταβαλλόμενη, εξελισ-
σόμενη και κοινωνικά και πολιτισμικά προσδιορισμένη (Kalantzis et al 2003, 
Johnson and Kress 2003, Marx et al 1998). Οι ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνο-
λογίες της επικοινωνίας έχουν διευρύνει τον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβα-
νόμαστε τον γραμματισμό και έχουν δημιουργήσει νέους γραμματισμούς που 
απαιτούνται για την αποτελεσματική επικοινωνία σε ιδιωτικό, κοινωνικό και 
επαγγελματικό επίπεδο. Έτσι δεν μιλούμε πλέον για γραμματισμό (που περι-
ορίζεται στην ενσυνείδητη και σωστή χρήση της γλώσσας και στην ανάπτυξη 
της ανάγνωσης και της γραφής) αλλά για πολυγραμματισμούς που συνεπάγε-
ται γνώση των διαφορετικών χρήσεων της γλώσσας σε διαφορετικά επικοι-
νωνιακά περιβάλλοντα, δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής διαφορετικών 
ειδών λόγου και κειμένων, στρατηγικές για αποτελεσματική επικοινωνία και 
διαπραγμάτευση πολιτισμικών και γλωσσολογικών διαφορών, και ικανότητα 
χρήσης διαφορετικών εργαλείων και τρόπων νοηματοδότησης (Kalantzis and 
Cope 2004, Cope and Kalantzis 2007). Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει επίσης 
στον χώρο εργασίας και καθώς η «νέα οικονομία» απαιτεί ευέλικτους εργαζό-
μενους με πλήθος νέων δεξιοτήτων (Kalantzis and Cope 2008).

Η κοινωνία αποβλέπει στο σχολείο προκειμένου να αναπτύξει στους μα-
θητές τις δεξιότητες, γνώσεις, ικανότητες και στάσεις που απαιτούνται από 
τον αυριανό πολίτη και εργαζόμενο. Ο ρόλος και συμβολή του εκπαιδευτικού 
στο έργο αυτό είναι καθοριστικός. Ο εκπαιδευτικός καλείται να αναπτύξει 
μαθητές που είναι εγγράμματοι, αυτόνομοι, δημιουργικοί, συνεργάσιμοι,  ευ-
έλικτοι με πνεύμα πρωτοβουλίας και νεωτερισμού, ικανοί να προσαρμόζονται 
σε γρήγορες μεταβολές, ανοιχτοί στη μόνιμη επιμόρφωση και δια βίου εκπαί-
δευση, ικανοί να ανταποκρίνονται σε πολλές δραστηριότητες ταυτόχρονα και 
να βρίσκουν απαντήσεις σε απρόσμενες καταστάσεις. (Kalantzis et al 2003).  

Για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του έργου του και 
να συνεισφέρει στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, 
ο εκπαιδευτικός καλείται να αναλάβει ποικίλους και περίπλοκους ρόλους και 
να αναπτύξει ένα νέο φάσμα δεξιοτήτων και γνώσεων. Ο ξενόγλωσσος εκ-
παιδευτικός απαιτείται να είναι μοντέλο γλωσσικής παραγωγής, σχεδιαστής 
εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλο για την ηλικία των μαθητών  και προσαρ-
μοσμένο στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της τάξης, αξιολογητής της επίδο-
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σης και προόδου των μαθητών, σύμβουλος, εμψυχωτής, πηγή πληροφοριών 
και διαχειριστής της πληροφορίας, συντονιστής μαθησιακών περιβαλλόντων, 
πολιτισμικός διαμεσολαβητής που βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν το 
πολιτισμό άλλων λαών, να σεβαστούν τη διαφορετικότητα έχοντας συνείδηση 
του δικού τους πολιτισμού και πως διαφέρει από άλλους (Kelly et al 2002).   
Καλείται να προσαρμόζει μαθησιακό υλικό και διδακτικές πρακτικές ανάλογα 
με τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης και τα διαφορετικά στυλ μάθησης 
που έχουν οι μαθητές καθώς και με τις ιδιαίτερες ανάγκες, ικανότητες και 
προτιμήσεις των μαθητών (Garrido και Alvarez 2006). Οι εκπαιδευτικοί επί-
σης καλούνται να έχουν αναπτύξει ευχέρεια στη χρήση των τεχνολογιών της 
επικοινωνίας και να κάνουν δημιουργική χρήση της τεχνολογίας στη τάξη. 
Πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με, και να ενημερώνονται συνεχώς για, ηλε-
κτρονικά προγράμματα εκμάθησης ξένης γλώσσας και άλλες εφαρμογές της 
τεχνολογίας στη εκπαίδευση, να γνωρίζουν ποια προγράμματα και εφαρμογές 
είναι παιδαγωγικά κατάλληλες για την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών 
και πώς να ενσωματώνουν αποτελεσματικά ηλεκτρονικές εφαρμογές στις δι-
δακτικές τους πρακτικές (Grima and Fitzpatrick 2003, Volman 2005). Τέλος, 
καλούνται οι εκπαιδευτικοί να είναι δια βίου μαθητές και να επιμορφώνονται 
συστηματικά σχετικά με εξελίξεις στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, 
να είναι ανοιχτοί σε καινοτομίες και καινοτόμοι οι ίδιοι εκτελώντας συστη-
ματικά έρευνα δράσης στις τάξεις τους στοχεύοντας στην συνεχή αναβάθμιση 
της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου και στην επαγγελματική τους 
ανάπτυξη (Marx et al 1998).

2. Προετοιμάζοντας εκπαιδευτικούς για τα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα:
Τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης

Οι νέοι ρόλοι και τα αυξημένα και διαφοροποιημένα καθήκοντα που κα-
λούνται να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί έχουν επιφέρει σημαντικές και ου-
σιαστικές αλλαγές στη φύση, το περιεχόμενο και τη δομή προγραμμάτων 
αρχικής (και συνεχιζόμενης) κατάρτισης των εκπαιδευτικών (βλ. Crandall 
2000, Kelly et al 2004, Richards 2008, Trappes-Lomax and McGrath 1999). 
Υπάρχει πλέον η γενική παραδοχή ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης και 
κατάρτισης θα πρέπει να προετοιμάζουν εκπαιδευτικούς με τρόπους συμ-
βατούς με νέες τις νέες θεωρίες εκμάθησης και με νέες θεωρίες γνώσης 
ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις 
και προκλήσεις του σχολείου. Έχει γίνει στροφή σε κουνστρουβιστικές προ-
σεγγίσεις (constructivist perspectives) στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών που 
βασίζονται στην κοινωνικά και προσωπικά προσδιορισμένη γνώση και  που 
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επικεντρώνονται στην σύνδεση της θεωρίας με τη πράξη (Crandall 2000, 
Richards 2008, Marx et al 1998, Snow et al 2006). Παραδοσιακά μοντέλα 
επιμόρφωσης  που βασίζονται στη μετάδοση γνώσης και στην καθοδήγη-
ση εκπαιδευτικών  παρουσιάζοντας δείγματα καλών πρακτικών ως μοντέλα 
προς μίμηση θεωρούνται ξεπερασμένα και αναποτελεσματικά στη προετοι-
μασία εκπαιδευτικών για τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα και τις 
απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης. Οι τεράστιες διαφορές μεταξύ μα-
θητών, πρoγραμμάτων και των κοινωνικοπολιτισμικών περιβαλλόντων των 
σχολείων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί έχουν θέσει 
υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα της παρουσίασης υποδειγμα-
τικών πρακτικών και την άμεση και αβίαστη εφαρμογή θεωρίας στη πρά-
ξη της διδασκαλίας.  Για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν 
στην απρόβλεπτη  πολυμορφία και πολυπλοκότητα της σημερινής σχολικής 
τάξης,  τα προγράμματα προετοιμασίας εκπαιδευτικών δεν μπορούν πλέ-
ον  να βασίζονται σε έτοιμες ‘συνταγές» για αποτελεσματική διδασκαλία 
ή  να περιμένουν από τους εκπαιδευτικούς να υιοθετούν αυτόματα και αβί-
αστα προκατασκευασμένη γνώση για άμεση εφαρμογή στη τάξη (Newby 
2003). Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να βρίσκονται σε διαλογική σχέση με 
θεωρίες, μοντέλα και μεθόδους, να μπορούν να αξιολογούν κριτικά νέες 
ιδέες και θεωρίες, να αναλύουν τις προσωπικές τους θεωρίες και να αποκτή-
σουν συνείδηση των αρχών που διέπουν τις πρακτικές τους. Ως εκ τούτου 
ένας από τους βασικούς στόχους της προετοιμασίας εκπαιδευτικών είναι να 
αποκτήσουν βαθιά γνώση  του γνωστικού τους αντικειμένου, των μαθητών, 
στρατηγικών διδασκαλίας και των προγραμμάτων σπουδών που καλούνται 
να υλοποιήσουν και να τους βοηθήσει να χρησιμοποιήσουν και να προσαρ-
μόσουν αυτή τη γνώση στη διαμόρφωση των διδακτικών τους πρακτικών 
(Widdowson 2003). 

Κάτω από το πρίσμα της νέας προσέγγισης στη προετοιμασία των εκπαι-
δευτικών, ο σκοπός προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης δεν είναι η ‘κατήχη-
ση’ ασκούμενων φοιτητών αλλά η ανάπτυξη κριτικής γνώσης για τη γλώσσα 
και το πολιτισμό, η απόκτηση ευρέως φάσματος μεθοδολογικών πρακτικών 
και στρατηγικών, η ανάπτυξη της ικανότητας κριτικού αναστοχασμού των 
προσωπικών τους θεωριών και πρακτικών, η ανάπτυξη της ικανότητας ανά-
λυσης της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας μεθόδων, διδακτικών 
αρχών και πρακτικών για συγκεκριμένα μαθησιακά περιβάλλοντα και τα 
χαρακτηριστικά των μαθητών, η ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στη 
δια βίου μάθηση και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, η αποδόμηση 
του μύθου του φυσικού ομιλητή και η συνειδητοποίηση της αξίας τους ως 
διαπολιτισμικοί ομιλητές, η ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στη διαφο-
ρετικότητα και την πολυμορφία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικών για 
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να ανταποκριθούν στην πολυμορφία του μαθητικού πληθυσμού (Crandall 
2000, Dooly and Villanueva 2006, Garrido and Alvarez 2006, Newby 2003, 
Snow et al 2006).

2.1. Η σημασία των προσωπικών θεωριών ασκούμενων φοιτητών και η ανάπτυξη κριτικής 
αναστοχαστικής σκέψης

Οι νέες προσεγγίσεις στην αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών έχουν αναδεί-
ξει τη σημασία των προσωπικών θεωριών των ασκούμενων στη διαμόρφωση 
της επαγγελματικής τους ταυτότητας και των παιδαγωγικών τους πρακτικών 
(Borg 2003, Richards 2008, Williams 1999). Οι ασκούμενοι φοιτητές ξεκινούν 
τη αρχική τους κατάρτιση έχοντας βαθιά ριζωμένες, παγιωμένες αντιλήψεις 
και παραδοχές σχετικά το ρόλο του εκπαιδευτικού, τη διδασκαλία και τη μά-
θηση που έχουν διαμορφωθεί βάση της εμπειρίας τους ως μαθητές. Οι θεωρίες 
αυτές οι οποίες είναι ανεπίσημες και εσωτερικευμένες, αποτελούν μέρος της 
διαμορφούμενης επαγγελματικής τους ταυτότητας και μπορούν να οδηγήσουν 
στη διαμόρφωση ακατάλληλων και μη ρεαλιστικών προσδοκιών για το έργο 
του εκπαιδευτικού (Borg 2003, Calderhead 1991, Deng 2004, Freeman and 
Richards 1996, Kagan 1992, Nettle 1998, Roberts 1998). 

Έρευνες που έχουν γίνει (Calderhead and Robson 1991, Doolittle, Dodds 
and Placek 1993, Kagan 1992, Roberts 1998, Puchta 1999) έχουν δείξει ότι οι 
προσωπικές θεωρίες των ασκούμενων φοιτητών παίζουν σημαντικό ρόλο στο 
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και προσλαμβάνουν πληροφορίες κατά 
την αρχική τους κατάρτιση. Οι θεωρίες αυτές λειτουργούν σαν «φίλτρο» που 
διυλίζει τις νέες πληροφορίες, και κρατά αυτές που συνάδουν με τις προσωπι-
κές αντιλήψεις τους. Οι προσωπικές τους θεωρίες επίσης επηρεάζουν τον τρόπο 
με το οποίο μεταφράζουν τις νέες γνώσεις σε πράξη. Ως εκ τούτου οι προσω-
πικές θεωρίες των φοιτητών διαμορφώνουν, επηρεάζουν και καθοδηγούν τις 
παιδαγωγικές τους πρακτικές και παραμένουν αναλλοίωτες τα πρώτα χρόνια 
της διδακτικής τους εμπειρίας (Calderhead 1991, Cabaroglu and Roberts 2000, 
Davis 2003, Deng 2004).

Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι παρόλο που οι προσωπικές θεωρί-
ες των ασκούμενων είναι σταθερές, «άκαμπτες» και ανθεκτικές σε αλλαγή 
(Almarza 1996, Brown and McGannon 1998, Fajet et al 2005, Guillame and 
Rudney 1993, Freeman 2002. Johnson 1996, Kennedy 1991, Nettle 1998), οι 
θεωρίες τους μπορούν να αλλάξουν η να επαναπροσδιοριστούν μέσα από προ-
γράμματα αρχικής κατάρτισης (Cabaroglu and Roberts 2000, Hascher, Cocard 
and Moser 2004, Lightbown and Spada 1993, Mattheoudakis 2007, Sendan 
1995). Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει, μέσω της αρχικής κατάρτισης, να δο-
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θούν ευκαιρίες στους ασκούμενους να εξωτερικεύσουν, συνειδητοποιήσουν 
και να αναλύσουν τις προσωπικές τους θεωρίες, να εντοπίσουν αντιφάσεις 
και ανακολουθίες για να μπορέσουν να ενσωματώσουν και να αποδεχτούν τις 
νέες πληροφορίες που παρέχονται (Almarza 1996, Crandall 2000, Deng 2004, 
Fajet et al 2005, Roberts 1998, Williams 1999). 

Η εξωτερίκευση και ανάλυση των προσωπικών θεωριών των ασκου-
μένων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διαδικασίας του αναστοχασμού και 
την ανάπτυξη αναστοχαστικής σκέψης (βλ. Dewey 1916, Schon 1987). Ο 
αναστοχασμός περιλαμβάνει την ενσυνείδητη ανάλυση και αξιολόγηση της 
πρακτικής και των αρχών που την διέπουν με στόχο τον επαναπροσδιορισμό 
θεωριών και γνώσεων και την στοχευμένη αλλαγή της πρακτικής. Ένα κύριο 
χαρακτηριστικό του αναστοχοσμού είναι η ικανότητα εύρεσης λύσεων σε 
απρόσμενες ή προβληματικές καταστάσεις δηλαδή να μπορεί ο εκπαιδευτι-
κός να κατανοεί μία κατάσταση, να προσδιορίζει τα σημεία της πρακτικής 
που χρειάζονται ανάλυση και αξιολόγηση, να καθορίζει στόχους αλλαγής 
και περαιτέρω ανάπτυξης και να βρίσκει τρόπους για την επίτευξη τους 
(Richards 1998, Yost et al 2000).  Η ανάπτυξη της αναστοχαστικής σκέψης 
διευκολύνει τους ασκούμενους φοιτητές  να ανταπεξέλθουν σε απρόσμε-
νες καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουν, τους βοηθά να τροποποιήσουν 
προσωπικές θεωρίες και να αναπτύξουν γνώση κατάλληλων παιδαγωγικών 
πρακτικών και τους εξοπλίζει με τα εργαλεία και τις δεξιότητες για δια βί-
ου μάθηση και συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη (Balassa et al 2003, 
Brandt 2006, Kullman 1998).    

Ευκαιρίες για ανάλυση προσωπικών θεωριών των φοιτητών και ανάπτυξη 
αναστοχαστικής σκέψης μπορούν να δοθούν μέσω των πανεπιστημιακών μα-
θημάτων αλλά κυρίως μέσω πρακτικής άσκησης στα σχολεία με την καθοδή-
γηση έμπειρων και ειδικά καταρτισμένων εκπαιδευτικών που λειτουργούν ως 
μέντορες ασκούμενων (Darling-Hammond 2000, Joram and Gabrielle 1998).

2.2. Η σημασία και ο ρόλος της πρακτικής άσκησης στην επαγγελματική ανάπτυξη 
ασκουμένων

Πλήθος ερευνών παγκοσμίως έχουν αναδείξει τα πολλαπλά οφέλη της πρα-
κτικής άσκησης σε σχολεία για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη 
ασκούμενων φοιτητών (Cope and Stephen 2001, Deng 2004, Farrell 2006, 
Goodnough et al 2009, Hascher et al 2004, Hobson et al 2008, Hodkinson 
and Hodkinson 1999, Kleinsasser 1993,  Invargson et al 2007, Wang 2001). 
Η πρακτική άσκηση σε σχολεία αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό μέ-
ρος της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών ανεξάρτητα 
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από διδακτικό αντικείμενο που έχουν ειδικευτεί και σε πολλά μέρη του κό-
σμου (π.χ. Αγγλία, Σκωτία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες κ.α.) το βασικό 
μέρος της αρχικής κατάρτισης εκπαιδευτικών συντελείται στα σχολεία (βλ. 
Andrews and Martin 2003, Christie et al 2004, Ferguson and Donno 2003, 
Hodkinson and Hodkinson 1999, Marable and Raimondi 2007, O’Brien and 
Christie 2005). 

Η πρακτική άσκηση είναι ο συνδετικός κρίκος θεωρητικής γνώσης και 
πρακτικής εφαρμογής. Είναι ένας άλλος χώρος εκπαίδευσης που επιτρέπει 
στους ασκούμενους να πειραματιστούν με καινούργιες τεχνικές και προσεγ-
γίσεις, να ανακαλύψουν τις δυνατότητες εφαρμογής τους, και να αναπτύξουν 
ικανότητες αναστοχασμού, αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης (Brandt 2006). 
Η πρακτική άσκηση παρέχει ευκαιρίες στους ασκούμενους να συγκεκριμε-
νοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στη πανεπιστημιακή τάξη, να εξοι-
κειωθούν με την πολυπλοκότητα της εκπαιδευτικής πράξης και το ρόλο του 
εκπαιδευτικού, να αναπτύξουν διδακτικές δεξιότητες, να ενσωματωθούν στο 
σχολικό περιβάλλον, να αποκτήσουν  συνείδηση της ταυτότητας του εκπαιδευ-
τικού,  και να εφαρμόσουν διδακτικές τεχνικές και πρακτικές αξιολογώντας 
τη αποτελεσματικότητα τους (Crandall 2000, Moore 2003).  Κατά τη διάρκεια 
της πρακτικής άσκησης οι ασκούμενοι αποκτούν γνώσεις και αναπτύσσουν 
δεξιότητες και στάσεις – μαθαίνουν  με αλλά λόγια πώς να διδάσκουν και τι 
σημαίνει να είσαι εκπαιδευτικός. Κάτι που η πανεπιστημιακή τάξη από μόνη 
της δεν μπορεί να προσφέρει.

Η πρακτική άσκηση λοιπόν παίζει ουσιαστικό και σημαντικό ρόλο στη 
εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη των μελλοντικών εκπαι-
δευτικών συμπληρώνοντας, επεκτείνοντας και  ολοκληρώνοντας το έργο της 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Allsopp et al 2006, Crandall 2000).  Ωστόσο, 
πρακτική άσκηση δεν σημαίνει απλά την τοποθέτηση ασκούμενων φοιτητών 
σε σχολεία, παρακολούθηση υποδειγματικών διδασκαλιών από έμπειρους εκ-
παιδευτικούς, και  αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας των ασκούμενων 
από έμπειρους εκπαιδευτικούς. Προκείμενου η πρακτική άσκηση να συνεισφέ-
ρει ουσιαστικά στη επαγγελματική ανάπτυξη των ασκούμενων, ο συνεργαζό-
μενος εκπαιδευτικός στο σχολείο δεν πρέπει να λειτουργήσει απλά ως  μοντέλο 
προς μίμηση και ως επιβλέπων αλλά ως μέντορας (Christie et al 2004).

2.3. Η συμβολή του εκπαιδευτικού ως μέντορα στην επαγγελματική ανάπτυξη ασκούμενων 
φοιτητών

Ο καθηγητής-μέντορας είναι ο έμπειρος εκπαιδευτικός που καθοδηγεί, συμ-
βουλεύει, υποστηρίζει τον ασκούμενο  συνεισφέροντας στη επαγγελματική 
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και προσωπική του ανάπτυξη (Orland 2000). Ο καθηγητής μέντορας γίνεται 
εκπαιδευτής αναπτύσσοντας μια προσωπική σχέση με το ασκούμενο βοηθώ-
ντας τον να γίνει επαγγελματίας στο χώρο του (Glenn 2006). Προσφέρει τις 
πρακτικές του γνώσεις, μοιράζεται τη σοφία που έχει αναπτύξει με την πο-
λυετή εμπειρία του, εξοικειώνει τον ασκούμενο με την πολυπλοκότητα της 
διδακτικής πράξης και το ρόλο του εκπαιδευτικού, υποστηρίζει και καθοδηγεί 
τον ασκούμενο στις προσπάθειες του να εφαρμόσει παιδαγωγικές πρακτικές 
και τεχνικές, βοήθα τον ασκούμενο να αναλύσει τις πρακτικές του, να αναστο-
χαστεί  και να αξιολογήσει τη αποτελεσματικότητα τους, ακούει και  συζητά 
τους προβληματισμούς του ασκούμενου και τον βοήθα  να ξεπεράσει τα συ-
ναισθήματα  ανασφάλειας και αυτοαμφισβήτησης  και το άγχος της οδυνηρής  
μετάβασης από τη πανεπιστημιακή τάξη στο χώρο εργασίας,  (Arnold 2006, 
Carver and Katz 2004, Glenn 2006, Hawkey 1998, Johnson 1996, Tomlinson 
1995). Ο ρόλος του καθηγητή μέντορα είναι ουσιαστικά δισδιάστατος. Επιτε-
λεί επίσημους διαδικαστικούς ρόλους – παρατηρεί τον ασκούμενο στη συμμε-
τοχή του στη εκπαιδευτική διαδικασία, συζητά και συμβουλεύει τον ασκούμε-
νο μετά από κάθε παρατήρηση σταδιακά αναπτύσσοντάς του την ικανότητα 
του αναστοχασμού και αυτοαξιολόγησης, και τέλος αξιολογεί τις διδακτικές 
ικανότητες του ασκούμενου. Παράλληλα επιτελεί συμβουλευτικούς ρόλους 
– υποστηρίζοντας τον ασκούμενο ψυχολογικά και συναισθηματικά στη στα-
διακή εξοικείωση του με τη νέα του ταυτότητα, τη ταυτότητά του δηλαδή ως 
εκπαιδευτικού (για περιγραφή και κατηγοριοποίηση των ρόλων  του μέντορα 
βλ. Glenn 2006, Marshall and Edwards 1997, Malderez and Bodoczky 1999, 
Tomlinson 1995). 

Έρευνες  διεθνώς (όπου εφαρμόζεται η πρακτική του καθηγητή μέντορα) 
έχουν καταδείξει ότι ο εκπαιδευμένος  μέντορας  μπορεί να επηρεάσει και να 
διαμορφώσει τις παιδαγωγικές πρακτικές ασκούμενων ουσιαστικά και αποτε-
λεσματικά (Carver and Katz 2004) και ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικών 
στάσεων του ασκούμενου απέναντι στους μαθητές και στο ρόλο του εκπαι-
δευτικού (Hascher et al 2004). 

Τα οφέλη όμως δεν υπάρχουν μόνο από πλευρά των ασκούμενων. Η 
εμπλοκή καθηγητών ως μεντόρων στη αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών απο-
τελεί ένα είδος συνεχιζόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους ίδιους. 
Σε χώρες όπου έχουν γίνει σχετικές έρευνες, καθηγητές μέντορες έχουν ανα-
φέρει ότι η εμπλοκή τους στη αρχική κατάρτιση ασκούμενων φοιτητών τους 
έχει ωφελήσει σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο (Moon 1994, Tauer 
1998). Μέσω των συμβουλευτικών συναντήσεων με ασκούμενους και μέσω 
της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο, ο μέντορας αναπτύσσει παιδαγωγικό 
λόγο, επικοινωνιακές και διαπροσωπικές  δεξιότητες και έρχεται σε επαφή 
με καινούργιες ιδέες και πρακτικές.  Αναλύοντας την εκπαιδευτική διαδικα-
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σία και τις παιδαγωγικές πρακτικές τους, απαντώντας στα ερωτήματα και 
στις απορίες των ασκούμενων, οι μέντορες αποκτούν συνείδηση των δικών 
πρακτικών τους και αναπτύσσουν την ικανότητα του αναστοχοσμού και της 
αυτοαξιολόγησης. 

Για να γίνει  μέντορας ένας εκπαιδευτικός  και να συμβάλει ουσιαστικά 
στη αρχική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων, η πολυετή διδακτική πείρα δεν 
είναι από μόνη της αρκετή. Χρειάζεται συστηματική και εξειδικευμένη εκ-
παίδευση σε τεχνικές κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης. Για 
παράδειγμα, στην Ουγγαρία όπου πρόσφατα εφαρμόστηκε το σύστημα του 
καθηγητή μέντορα, οι μέντορες των εκπαιδευόμενων καθηγητών Αγγλικής 
περνούν 100 ώρες εντατικής εκπαίδευσης προκείμενου να αναλάβουν το ρόλο 
τους (Malderez and Bodoczky 1999).

Ο εκπαιδευτικός προκείμενου να γίνει μέντορας ασκουμένων χρειάζεται 
εκπαίδευση σε προσεγγίσεις παρατήρησης στη τάξη, σε τεχνικές εποικοδομη-
τικής ανατροφοδότησης, στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, σε δεξι-
ότητες ψυχολογικής και συναισθηματικής υποστήριξης καθώς και γνώση της 
μαθησιακής διαδικασίας της διδασκαλίας. (Moon 1994, Kajs 2002, Marshall 
and Edwards 1997, O’ Donoghue 1997). 

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες των ασκούμενων φοιτητών μας, 
τις νέες προκλήσεις και σημαντικές αλλαγές που επιτελούνται στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό τοπίο και τις νέες τάσεις στο χώρο της αρχικής κατάρτισης για 
τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Γλωσσολο-
γίας του ΕΚΠΑ έχει πλήρως αναμορφωθεί το πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης 
και εκπαίδευσης το οποίο παρουσιάζεται παρακάτω.

3. Το πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης και εκπαίδευσης
στη διδασκαλία της Αγγλικής του ΕΚΠΑ: Στόχοι και δομή 

Στο τμήμα Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας στα πλαίσια του αναμορφω-
μένου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, λειτουργεί το πρόγραμμα 
αρχικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στη διδακτική της αγγλικής ως ξένης 
γλώσσας. Το πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης στόχο έχει να αναπτύξει στους 
φοιτητές μας το γνωστικό υπόβαθρο της διδακτικής και τις δεξιότητες που 
είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν στο μελλοντικό διδακτικό τους έρ-
γο. Το πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης προσφέρεται στα δυο τελευταία έτη 
σπουδών και περιλαμβάνει δυο υποχρεωτικά μαθήματα και σειρά μαθημά-
των επιλογής που σχετίζονται άμεσα με τη διδακτική της αγγλικής ως ξένης 
γλώσσας.
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3.1. Η Βασική Κατάρτιση

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ’ αρχάς τα εξής δύο υποχρεωτικά μαθήματα 
που προσφέρονται σε φοιτητές/τριες που διανύουν το τρίτο έτος σπουδών στο 
Τμήμα, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που επιλέγουν:
1) Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση της Γλωσσών 

(Ε΄ εξάμηνο) 
2) Μέθοδοι Διδασκαλίας της Αγγλικής (ΣΤ΄ εξάμηνο)

Τα δύο αυτά μαθήματα αποτελούν τον κορμό της βασικής κατάρτισης των 
φοιτητών/τριών και τους/τις προετοιμάζουν για το έργο της διδασκαλίας της 
αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Τους προσφέρουν την απαραίτητη θεωρητική και 
πρακτική γνώση προκειμένου να είναι σε θέση μελλοντικά:

• Να κατανοήσουν τις θεωρητικές βάσεις ενός γλωσσικού προγράμματος 
σπουδών για την αγγλική και να αξιολογήσουν τη δομή και τη διάρθρω-
σή του καθώς επίσης την προσέγγιση και μεθοδολογία που ρητά προσ-
διορίζει ή υπαινίσσεται. 

• Να σχεδιάσουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας-εκμάθησης ή 
αυτο-εκμάθησης της αγγλικής.

• Να αξιολογήσουν διδακτικά εγχειρίδια, βοηθητικά βιβλία και πρόσθετο 
διδακτικό-μαθησιακό υλικό (συμβατικό και ηλεκτρονικό), σύμφωνα με 
συγκεκριμένα κριτήρια.

• Να σχεδιάσουν και να συντάξουν πρόσθετο συμβατικό διδακτικό-μαθη-
σιακό υλικό, ανάλογα με τις ανάγκες συγκεκριμένων μαθητών/τριών.

• Να κατανοήσουν τους διαφορετικούς παιδαγωγικούς, μαθησιακούς και 
κοινωνικούς στόχους που εξυπηρετούν διαφορετικές προσεγγίσεις, μέ-
θοδοι και τεχνικές διδασκαλίας και εκμάθησης μιας γλώσσας και να εί-
ναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες του μαθη-
τικού τους πληθυσμού.

• Χρησιμοποιώντας, ανάλογα με την περίπτωση, τον κατάλληλο παιδα-
γωγικό λόγο, και σύγχρονες προσεγγίσεις, μεθόδους και τεχνικές διδα-
σκαλίας και εκμάθησης της αγγλικής να διδάξουν την αγγλική ως ξένη 
γλώσσα.

• Να κατανοήσουν τις βασικές θεωρητικές αρχές προγραμμάτων (αυτό)-
αξιολόγησης και πιστοποίησης της επικοινωνιακής ικανότητας του/της 
μαθητή/τριας.

• Να διακρίνουν τα κριτήρια στη βάση των οποίων σχεδιάζονται και καταρτί-
ζονται εργαλεία για τον έλεγχο της γνώσης και των ειδικότερων ικανοτήτων 
του/της μαθητή/τριας της Αγγλικής, καθώς επίσης για την επίδοσή του/της 
σε μέρος ή στο σύνολο του μαθήματος/προγράμματος σπουδών του/της.
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Επίσης, τα πιο πάνω μαθήματα, στο πλαίσιο των οποίων οργανώνονται 
διαλέξεις πέραν των κανονικών ωρών του μαθήματος, σεμινάρια και εργα-
στηριακές ασκήσεις, προσφέρουν στους/στις εκπαιδευόμενους/ες ευκαιρίες 
να ασκηθούν σε τρόπους με τους οποίους μπορεί ο/η καθηγητής/τρια της 
αγγλικής να αναπτύξει τις επικοινωνιακές ικανότητες των μαθητών/τριών 
του/της και τη γλωσσική τους επίγνωση. Ανταποκρινόμενοι δε στις ανάγκη 
των φοιτητών μας για  εξάσκηση στο σχεδιασμό μαθημάτων, υλοποιείται 
στο πλαίσιο του μαθήματος Μέθοδοι Διδασκαλίας της Αγγλικής, εργαστή-
ριο επιμόρφωσης πάνω στις τεχνικές και τη λογική σχεδιασμού μαθήματος 
για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μαθητών. Το ειδικά διαμορφωμένο υλικό 
που χρησιμοποιείται στα μαθήματα αυτά (Applied Linguistics Reader   και 
ELT Methods and Practices Reader and Workbook) προσφέρει, μέσω των 
ασκήσεων και των δραστηριοτήτων, συστηματικές ευκαιρίες να εξωτερι-
κεύσουν, να συνειδητοποιήσουν και να αναλύσουν τις προσωπικές τους θε-
ωρίες και να τις αξιολογήσουν μέσα από το πρίσμα των πληροφοριών που 
τους παρέχονται. 

3.2. Πρόσθετη Διδακτική Κατάρτιση

Η πρόσθετη κατάρτιση των φοιτητών/τριών προσφέρεται μέσω μαθημάτων 
επιλογής. Δύο από τα μαθήματα που προβλέπεται να προσφέρονται ετησίως, 
που απευθύνονται σε όσους/ες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να ασκήσουν το επάγ-
γελμα του/της καθηγητή/τριας της αγγλικής, είναι τα εξής: 

1) Παιδαγωγικές Πρακτικές της Διδακτικής της Αγγλικής 
Το μάθημα αυτό προσφέρεται στους/τις φοιτητές/τριες του Ζ΄ εξαμήνου, 

αφότου δηλαδή ολοκληρώσουν τη βασική τους κατάρτιση στη διδακτική της 
αγγλικής που γίνεται στο Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνο των σπουδών τους. Ουσιαστικά, 
το μάθημα αυτό συνεπάγεται την προπαιδαγωγική τους άσκηση, με σκοπό 
την εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών στη διάρκεια εργαστηριακών μαθη-
μάτων. Το κάθε εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε πολύ περιορισμένο 
αριθμό εκπαιδευομένων (15-20) που έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε 
πρακτικά ζητήματα διδακτικής της αγγλικής γλώσσας, τα οποία αφορούν δι-
αφορετικά επίπεδα γλωσσικής ικανότητας μαθητών/τριών διαφορετικής ηλι-
κίας σε προγράμματα αγγλικής για διαφορετικούς σκοπούς, χρησιμοποιώντας 
συμβατικό ή πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό. Το κάθε εργαστηριακό μάθημα 
παρέχει ευκαιρίες για προσομοιωτική διδασκαλία, προπαιδαγωγικό σχεδιασμό 
και γενικότερα την εφαρμογή γνώσεων γύρω από πρακτικά ζητήματα (λ.χ. 
παιδαγωγικές τεχνικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού και προφορικού 
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λόγου, χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της αγγλικής, αξιοποίηση και ανάπτυ-
ξη διδακτικού υλικού, σχεδιασμό και κατάρτιση εργαλείων αξιολόγησης).

2) Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής 
Το μάθημα αυτό προσφέρεται στους/τις φοιτητές/τριες του Η΄ εξαμήνου, 

αφότου δηλαδή ολοκληρώσουν τη βασική τους κατάρτιση στη διδακτική της 
αγγλικής που γίνεται στο Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνο των σπουδών τους. Ουσιαστικά, 
το μάθημα αυτό συνεπάγεται την Πρακτική Άσκηση των εκπαιδευομένων σε 
σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας (δημόσιας και ιδιωτικής) εκπαίδευσης. Μετά 
από τη σχετική προετοιμασία στην πανεπιστημιακή τάξη, οι φοιτητές/τριες 
που επιλέγουν το μάθημα αυτό, αποκτούν την εμπειρία της εκπαιδευτικής 
πράξης σε ένα από τα σχολεία που μετέχουν στο πρόγραμμα. Εποπτευόμε-
νοι/ες από έναν/μια καθηγητή/τρια αγγλικής που αναλαμβάνει το ρόλο εκ-
παιδευτικού συμβούλου, εξοικειώνονται με τη σχολική τάξη και τη διδακτική 
διαδικασία, αφού σταδιακά μετέχουν σε αυτήν. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, προσφέρονται επίσης και άλλα μαθήματα 
επιλογής που ανήκουν στο χώρο της Διδακτικής όπως, λ.χ. 

■ Ανάλυση της Επικοινωνίας στην Ξενόγλωσση Τάξη 
■ Θεωρίες και Πρακτικές Γραπτού Λόγου
■ Ευρωπαϊκές προοπτικές για τη διδασκαλία, εκμάθηση και αξιολόγηση της 

γνώσης ξένων γλωσσών
■ Γλώσσα και Πολιτισμός 
■ Ανάλυση Λαθών

Το είδος και ο αριθμός των πρόσθετων μαθημάτων επιλογής για τη διδα-
σκαλία και εκμάθηση της αγγλικής εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα και την 
επάρκεια του διδακτικού προσωπικού κάθε ακαδημαϊκό έτος, καθώς επίσης 
και από τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των φοιτητών/τριών. 

Τέλος, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα από άλλα Τμήματα της Φι-
λοσοφικής Σχολής και ειδικότερα από τον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήμα-
τος Φιλολογίας και τους Τομείς Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής του Τμήματος 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

3.3. Το επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/τριών» και το Πρόγραμμα 
«Εκπαίδευσης Μεντόρων»

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλι-
κής», υλοποιήθηκε Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/τριών», το 
οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και το Υπουργείο Παιδείας 
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Δια Βίου Μάθησης και  Θρησκευμάτων τα ακαδημαϊκά έτη 2000-1, 2005-6 
και 2007-8.

Το επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών»  δίνει επι-
πλέον δυνατότητες στους/στις φοιτητές/τριες που επιλέγουν να εργαστούν 
για διάστημα δύο μηνών ως αμειβόμενοι/ες ασκούμενοι/ες καθηγητές/τριες 
[student teachers] σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι καθηγητές/τριες αγγλικής 
των ιδρυμάτων αυτών αναλαμβάνουν τον ρόλο του/της «Μέντορα Καθηγητή/
τριας» και συμμετέχουν στη διαδικασία εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιπλέον δυνατότητες που δίνει το Πρόγραμμα είναι 
οι εξής:

• Συστηματική συνεργασία και ουσιαστική καθοδήγηση από τον/την εκ-
παιδευμένο/η Μέντορα

• Περισσότερο χρόνο ενασχόλησης για την προετοιμασία της παιδαγω-
γικής πράξης (λ.χ. σχεδιασμός μαθημάτων και συγκεκριμένων εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων, επιλογή υλικού για διδακτικούς σκοπούς και 
κατασκευή δραστηριοτήτων, σχεδιασμός μέσων αξιολόγησης της επί-
δοσης μαθητών/τριών κλπ.).

•  Περισσότερο χρόνο για παρακολούθηση και συμμετοχή στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία. 

• Καθοδηγούμενη διδασκαλία με την ουσιαστική βοήθεια του/της Μέντορα. 
• Συμβουλευτικές συναντήσεις με τον/την Μέντορα μετά τη διδακτική 

πράξη με στόχο την ανατροφοδότηση. 
• Συνεργασία σε επιμέρους δραστηριότητες που συνδέονται με το διδα-

κτικό έργο (λ.χ. συμμετοχή σε εκπαιδευτικές συναντήσεις, σε ευρωπαϊ-
κά και άλλου τύπου προγράμματα του σχολείου κλπ.).

Το Τμήμα μας συμμετείχε για πρώτη φορά  στο  Πρόγραμμα (το οποίο 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευ-
σης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Ενέργεια 3.4β΄, 
«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/τριών») το ακαδημαϊκό έτος 2000-01 κατά το 
οποίο τοποθετήθηκαν συνολικά 20 προπτυχιακές φοιτήτριες και εργάστηκαν 
σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ. φροντι-
στήρια ξένων γλωσσών, εκδοτικούς οίκους, τράπεζες) για διάστημα 2 έως 4 
μηνών, κατά τις εργάσιμες ημέρες, ακολουθώντας το ωράριο του συγκεκρι-
μένου εργασιακού χώρου. Το 2005-6 συμμετείχαν 60 φοιτητές/τριεs, ενώ το 
2007-8, 100 φοιτητές/τριες που τοποθετήθηκαν σε δημόσια και ιδιωτικά σχο-
λεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε κέντρα εκπαίδευ-
σης ενηλίκων (ΣΔΕ) για πρακτική άσκηση 2 μηνών. 

Για την περίοδο 2010-2013  με το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση των 
φοιτητών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Εθνικού και Kαποδιστριακού Πα-
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νεπιστημίου Αθηνών» επιδιώκεται η επέκταση, θεσμοθέτηση και ποιοτική 
αναβάθμιση της Πρακτικής Άσκησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και πα-
ρέχονται κίνητρα για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών/ριών και για 
την προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής της πρακτικής άσκησης. 
Το 2010-11 και το 2011-12  προβλέπεται να συμμετάσχουν στο επιδοτούμενο 
Πρόγραμμα συνολικά 253 φοιτητές/τριες. 

Οι εκπαιδευτικοί που αναλάμβαναν την παρακολούθηση των ασκού-
μενων σε σχολεία, είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν σε προγράμματα του 
τμήματος, είχαν εκτενή διδακτική εμπειρία αλλά λόγω έλλειψης χρηματοδό-
τησης ήταν αδύνατη η εξειδικευμένη και συστηματική εκπαίδευση τους ως 
μέντορες. Με την χρηματοδότηση του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση 
Φοιτητών» το 2006/2007 μας δόθηκε η ευκαιρία να εκπαιδεύσουμε τους συ-
νεργαζόμενους εκπαιδευτικούς υλοποιώντας έτσι ένα πολυπόθητο στόχο του 
τμήματος μέσω του Προγράμματος «Εκπαίδευση Μεντόρων». Στο πλαίσιο 
του Προγράμματος αυτού υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες. Τον Μάρτιο του 
2006 διοργανώθηκε ενημερωτική συνάντηση/σεμινάριο για 60 συνεργαζό-
μενους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που εκδήλωσαν ενδιαφέρουν να μετέχουν 
στο πρόγραμμα του μέντορα. Στο σεμινάριο αυτό για το οποίο αναπτύχθηκε 
ειδικό ενημερωτικό/επιμορφωτικό έντυπο, οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί 
ενημερώθηκαν για το μάθημα της πρακτικής άσκησης (δομή, στόχους, υπο-
χρεώσεις ασκούμενων) τον ρόλο και τη συμβολή του μέντορα στην εκπαί-
δευση των φοιτητών μας, για τις τεχνικές καθοδήγησης και ανατροφοδότη-
σης καθώς και για τις προοπτικές επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσω της 
εμπειρίας του μέντορα.

Επίσης, στη διάρκεια του Προγράμματος έγιναν έρευνα αφενός των ανα-
γκών των ασκουμένων και αφετέρου αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
συνεργασίας, τα οποία ανακοινώθηκαν σε διημερίδα που πραγματοποιήθη-
κε τον  Φεβρουάριο του 2007 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευ-
ση Μεντόρων». Στη διημερίδα αυτή,  που επικεντρώθηκε στο ρόλο και την 
συμβολή του μέντορα στην επαγγελματική ανάπτυξη ασκούμενων, συμμε-
τείχαν γνωστοί επιστήμονες-ερευνητές στο χώρο της εκπαίδευσης καθηγη-
τών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και την παρακολούθησαν οι καθηγη-
τές/τριες /μέντορες  του Προγράμματος. Ακόμα, το Πρόγραμμα «Πρακτική 
Άσκηση Φοιτητών – Εκπαίδευση Μεντόρων» βραβεύθηκε με το Ευρωπαϊκό 
Σήμα Γλωσσών του 2006 και το 2008 εκδόθηκε το επιμορφωτικό εγχειρίδιο  
Karavas E. Mentoring Student Teachers of English: A Handbook., National 
and Kapodistrian University of Athens, Faculty of English Studies, RCEL 
Publication Series 1 (RCEL publication series editors: Bessie Dendrinos & 
Kia Karavas) το οποίο και  μοιράστηκε σε όλους τους/τις συνεργαζόμενους/ες 
καθηγητές/τριες /μέντορες  του Προγράμματος.
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3.4. Έρευνες και αξιολόγηση των προγραμμάτων

Προκείμενου  να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος και 
της εκπαίδευσης των συνεργαζόμενων μεντόρων εκπονήθηκαν έρευνες μέσω 
ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από φοιτητές και  μέντορες. Η έρευ-
νες είχαν ως στόχο να εντοπιστούν τυχόν διάφορες στις προσωπικές θεωρίες 
διδακτικής των ασκούμενων,  και να ερευνηθούν οι αντιλήψεις τους σχετικά με 
την επάρκεια τους ως εκπαιδευτικοί (self efficacy concept Tschannen-Moran 
and Woolfolk Hoy 2001) πριν και μετά τη πρακτική άσκηση. Στόχος επίσης 
των ερευνών ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας της πρακτικής άσκησης από 
τη πλευρά των ασκούμενων και των μεντόρων προκείμενου να εντοπιστούν 
προβλήματα και παραλείψεις που θα ληφθούν υπόψη για την περαιτέρω δια-
μόρφωση και αναβάθμιση του Προγράμματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
ανακοινώθηκαν σε συνέδρια του εσωτερικού και εξωτερικού και δημοσιεύ-
τηκαν σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά (Karavas and Drossou 
2009, Karavas and Drossou 2010). 

Οι συστηματικές αξιολογήσεις του προγράμματος από τους φοιτητές έδει-
ξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών βρίσκουν το μάθημα της 
πρακτικής άσκησης εξαιρετικά σημαντικό για το μελλοντικό διδακτικό τους 
έργο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μία φοιτήτρια «Είναι μια ανεπανάληπτη 
εμπειρία για τους φοιτητές γιατί  εμπλέκονται ενεργά σε πραγματικές συνθήκες 
διδασκαλίας, αυξάνει την αυτοπεποίθηση τους, και τους βοήθα να κάνουν συνει-
δητοποιημένες επιλογές για τη μελλοντική τους καριέρα». Οι περισσότεροι δε 
μέντορες εξέφρασαν την επιθυμία τους να ξανασυμμετάσχουν στο πρόγραμμα 
καθώς και τη προθυμία τους να παρακολουθήσουν σεμινάρια επιμόρφωσης 
προκείμενου να επιτελέσουν πιο αποτελεσματικά το ρόλο τους. 

4. Μελλοντικές ενέργειας στο πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης
και εκπαίδευσης στη διδακτική της Αγγλικής

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός φοιτητών που επιλέγουν το μάθημα της πρα-
κτικής άσκησης και οι πολύ θετικές αξιολογήσεις του προγράμματος από τους 
φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς μέντορες καθώς και η επικείμενη θεσμοθέ-
τηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Κατάρτισης, καθιστούν απαραίτητη 
την επέκταση και την ποιοτική αναβάθμιση του μαθήματος της πρακτικής 
άσκησης. Έτσι με την νέα χρηματοδότηση που έλαβε το Τμήμα Αγγλικής Φι-
λολογίας προβλέπονται οι εξής ενέργειες:

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη μικροιστοτοπου για την προβολή του έργου 
της πρακτικής άσκησης στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
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και για την ενημέρωση, αυτοεπιμόρφωση και αμφίδρομη επικοινωνία 
φοιτητών/καθηγητών μεντόρων/ επιβλέπονται Μέλη ΔΕΠ. 

• Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκη-
σης (ΠΠΑ) του ΤΑΓ&Φ με σκοπό την προώθηση του έργου και την 
ολοκληρωμένη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού (φοιτητών, κα-
θηγητών, οργανισμών που προσφέρουν ξενόγλωσση εκπαίδευση, κλπ.)

• Περιοδική έκδοση για τη διδασκαλία της Αγγλικής. Οι επιστημονικοί 
συνεργάτες του προγράμματος θα επιμεληθούν και θα εκδώσουν e-πε-
ριοδικό που θα περιλαμβάνει επιλεγμένες εργασίες φοιτητών και καθη-
γητών-μεντόρων που συμμετείχαν στο ΠΠΑ. Θα περιλαμβάνει επίσης 
άρθρα για τον εκπαιδευτικό ρόλο του μέντορα καθηγητή, και την επι-
στημονική διάσταση της διαδικασίας του mentoring.

• Δημιουργία γραφείου Πρακτικής Άσκησης που θα περιέχει μικρή βι-
βλιοθήκη με εξειδικευμένους τίτλους στο χώρο της διδακτικής και  επι-
μόρφωσης ασκουμένων, συλλογή σχετικών άρθρων, όλα τα έντυπα που 
αφορούν την ΠΑ, επιμορφωτικό υλικό για τους φοιτητές (βιντεοσκοπη-
μένα μαθήματα ξένης γλώσσας και συνοδευτικό επιμορφωτικό υλικό 
για αυτοεκπαίδευση). 

• Βιντεοσκοπήσεις μαθημάτων που θα διδάξουν οι φοιτητές μας κατά τη 
διάρκεια της ΠΑ. Τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα θα χρησιμοποιηθούν 
για ερευνητικούς σκοπούς (π.χ. διάγνωση/εντοπισμός των επιμορφω-
τικών αναγκών των φοιτητών μας, εντοπισμός δυσκολιών που αντιμε-
τωπίζουν οι φοιτητές μας στη σύνδεση θεωρίας –πράξης) και για επι-
μορφωτικούς σκοπούς (τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα θα χρησιμοποι-
ηθούν για την επιμόρφωση καθηγητών μεντόρων και φοιτητών μας στα 
μαθήματα διδακτικής).

• Σχεδιασμός και διεξαγωγή  έρευνας για τους/τις φοιτητές/τριες της ΠΑ 
με στόχο τον εντοπισμό των προβληματισμών των ασκούμενων και 
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναστοχασμού. Η έρευνα θα γίνει μέσω 
ερωτηματολογίων και ημερολογίων που θα κρατούν οι φοιτητές κατά 
τη διάρκεια της ΠΑ.

Παράλληλα μέσω του Προγράμματος Εκμάθησης Αγγλικής στη Πρώι-
μη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ- που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013) την ανάπτυξη και 
υλοποίηση του οποίου έχει αναλάβει το Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας, έχει σχε-
διαστεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα εξ’αποστάσεως πρακτικής άσκησης των φοι-
τητών μας μέσω μιας πλατφόρμα τηλεκπαιδευσης. Το έργο αυτό στη ουσία επι-
διώκει τη σύνδεση α) της αρχικής με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση β) του πανε-
πιστημίου με το σχολείο και γ) της θεωρίας με τη πράξη. Επιδιώκουμε επίσης  
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και μία μόνιμη συνεργασία του Παν/μιου με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας  
όπου θα επιμορφωθούν στο ρόλο τους ως μέντορες ασκούμενων φοιτητών.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος ένα επιλεγμένο δείγμα ασκούμενων φοιτητών θα 
πραγματοποιούν από απόσταση την πρακτική τους άσκηση παρακολουθώντας 
μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης σχολικές τάξεις οπού εφαρμόζεται το ΠΕΑΠ δηλ 
τις τάξεις εκπαιδευτικών που θα δεχθούν να συνδεθούν με το πανεπιστήμιο. 
Ειδικότερα οι ασκούμενοι φοιτητές με τη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού-μέ-
ντορα θα προβαίνουν βάση προδιαγραφών και αντικειμενικών κριτηρίων σε 
αποτίμηση και ανάλυση των παιδαγωγικών πρακτικών στην τάξη και  του 
εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται και θα μπορούν επίσης και οι ίδιοι 
να  προτείνουν ιδέες που μπορεί ο εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει στη τάξη. 

Τέλος, προβλέπεται και η συστηματική επιμόρφωση του αυξανόμενου 
αριθμού των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ως μέντορες προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα σώμα ειδικά εκπαιδευμένων μεντόρων καθηγητών όπου θα 
συμβάλλουν πιο ουσιαστικά στη κατάρτιση και εκπαίδευση των ασκούμενων 
φοιτητών μας. Αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη πρόσφορα των μεντόρων και 
ότι το έργο αυτό το αναλαμβάνουν χωρίς καμία μείωση στο ήδη βαρύ φόρτο 
εργασίας τους, σκοπεύουμε να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις στο Υπουρ-
γείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τη καθιέρωση του 
προγράμματος εκπαίδευσης μεντόρων και για την αναγνώριση του έργου τους, 
είτε με τη μείωση του διδακτικού τους φόρτου κατά τη διάρκεια της πρακτι-
κής άσκησης, είτε με  μοριοδότηση για την εξέλιξη τους- κάτι που συμβαίνει 
ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες-  και κάτι που ελπίζουμε να πετύχουμε για 
το σώμα των δικών μας συνεργαζόμενων μεντόρων και εμείς. 
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ABSTRACT

Preparing the English-language teacher for the 21th century: the revised programme of 
the University of Athens for prospective teachers

The new economy and new communication technologies have prompted a reconceptualisation of what lit-

eracy is and what kinds of literacy are needed by learners today in order to function effectively in tomorrow’s 

economy and society. The promotion and development of the range of literacies and competencies needed by 

learners, has called for significant changes in teacher roles, responsibilities, competencies and skills and has 

in turn necessitated changes in the aims and content teacher education programmes in order to effectively 

prepare teachers for their new agendas. In this article an attempt is made to highlight the various new roles 
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and responsibilities that 21st century language teachers are expected to take on and fulfil, and how teacher 

education programmes can best prepare language teachers for these. Recent approaches to and the goals for 

the pre-service training and education of language teachers are presented as well as new areas of concern for 

the preparation of future teachers such as the importance of student teachers’ beliefs and personal theories, 

the value of reflection and the importance of the teaching practice experience for the effective preparation 

and socialisation of teachers. These areas of concern have been taken into account in restructuring the Pre-

service EFL Teacher Training and Education programme of the Faculty of English Studies of the University of 

Athens. A presentation of the reformed goals and structure of the programme together with innovations be-

ing planned for the improvement of the programme close this article. 
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Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών:

Μελέτη διερεύνησης των επιμορφωτικών

αναγκών των εκπαιδευτικών 

Παναγιώτης Αναστασιάδης�, Ευαγγελία Καγκά, 

Διονύσιος Λουκέρης, Παναγιώτης Μαντάς,

Πέτρος Τραντάς 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο σχεδιασμός του «Νέου Σχολείου», φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες 

και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτοντας τον μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συ-

νολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η 

επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προβάλλει ως πρωταρχική ανάγκη καθώς συνδέεται με τον μετασχη-

ματισμό του σε ενεργό και κριτικό συνδημιουργό του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Στο πλαί-

σιο αυτό σχεδιάστηκε το «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών», το οποίο ανταποκρίνεται 

στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουρ-

γείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαί-

δευσης.  Ο σχεδιασμός ενός επιμορφωτικού προγράμματος εκπαιδευτικών  οφείλει να λάβει υπόψη 

του τις εμπειρίες και τα βιώματα των επιμορφούμενων προκειμένου να ανταποκριθεί στις πραγμα-

τικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση 

των πρώτων περιγραφικών αποτελεσμάτων της μελέτης διερεύνησης των  επιμορφωτικών αναγκών 

των μελών της εκπαιδευτικής  κοινότητας στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης.

�  Την χρονική περίοδο συγγραφής της παρούσας εργασίας ο κ. Παναγιώτης Αναστασιάδης 
ασκεί  χρέη Αντιπρόεδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και είναι επιστημονικός υπεύθυ-
νος του «Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών».
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Εισαγωγή

Η Κοινωνία της Γνώσης αποτελεί στις μέρες μας τη σημαντικότερη προτεραι-
ότητα των ανεπτυγμένων χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδεικνύοντας τον 
πρωτεύοντα ρόλο της γνώσης ως βασικού συστατικού στοιχείου της προσω-
πικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής (Hargreaves & Giles 2003). Η 
έλευση της Κοινωνίας της Γνώσης επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 
με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την προσωπική, κοινωνική και εργασιακή 
μας καθημερινότητα. (Drucker 1969, Webster 2002). Οι συνεχείς μεταβολές 
που συντελούνται στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού και τε-
χνολογικού περιβάλλοντος συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου κοινωνι-
κού γίγνεσθαι, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα και τη σημασία της δια βίου 
μάθησης στη σημερινή εποχή (Field 2000, Rubenson & Schuetze 2000, Jarvis 
2001). Η έκρηξη της κοινωνικής δικτύωσης σε πλανητικό επίπεδο και ο τερά-
στιος όγκος και η πολλαπλότητα της προσφερόμενης ψηφιακής πληροφορίας 
σε συνδυασμό με την ταχυτάτη απαξίωση της γνώσης, δημιουργούν ένα πρω-
τόγνωρο κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας 
το κρίσιμο θέμα του ψηφιακού δυϊσμού (Cannon T. 2007, Chinn & Fairlie 
2007, Αναστασιάδης 2005).

Ο σχεδιασμός του «Νέου Σχολείου» φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις νέ-
ες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με την 
προγραμματική διακήρυξη ΥΠΕΠΘ, 2010, το νέο σχολείο  θέτει τον μαθητή 
στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου 
σπουδών καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στοχεύει 
στη διαμόρφωση ενός δημιουργικού και ανοικτού εκπαιδευτικού περιβάλλο-
ντος συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης, που όχι μόνο αποδέχεται αλλά 
ενθαρρύνει και δημιουργεί καινοτομία. Το «Νέο Σχολείο» φιλοδοξεί να είναι 
ολοήμερο, ενταξιακό, αειφόρο και να αξιοποιεί σύγχρονες παιδαγωγικές προ-
σεγγίσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαφοροποιημένες ανάγκες και 
ικανότητες μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και στα διαφορετικά χαρακτη-
ριστικά των σχολείων, προωθώντας την ψηφιακή επικοινωνία σε αρμονία με 
τις κλασικές μορφές «προφορικότητας» και «εγγραμματοσύνης». 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα δια-
δραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση στο νέο περιβάλλον μάθησης 
και διδασκαλίας καθώς συνεισφέρουν σημαντικά στη βέλτιστη διαχείριση 
μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών, στην παρουσίαση πληροφοριών 
μέσω δυναμικών αλληλεπιδραστικών πολλαπλών αναπαραστάσεων και στην 
επικοινωνία (Mikropoulos & Bellou, 2006).

Στο σύγχρονο σχολείο η έμφαση θα πρέπει να δοθεί  στην παιδαγωγική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ για την υποστήριξη πολυτροπικών διδακτικών  προ-
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σεγγίσεων (Anastasiades 2010). Θα πρέπει να επισημάνουμε πως  η άκριτη 
και χωρίς παιδαγωγικές προϋποθέσεις εισαγωγή της τεχνολογίας στη σχολική 
αίθουσα ενδυναμώνει τις υπάρχουσες δομές (Ράπτης & Ράπτη 2004), ενισχύ-
ει τις ανισότητες, «ανοίγοντας την ψαλίδα» μεταξύ μαθητών στην ίδια τάξη 
αλλά και σχολείων μεταξύ τους.  Η επικράτηση των τεχνοκεντρικών προσεγ-
γίσεων έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εκπαιδευτικών περιβαλλόντων τα 
οποία δεν ευνοούν την κριτική σκέψη, με αποτέλεσμα την άκριτη μεταβίβαση 
κοινωνικών προτύπων με ό,τι αυτό συνεπάγεται (Λιοναράκης 2006, Paulsen 
2003, Κανάκης 1990).

Η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
τον εκπαιδευτικό, ο οποίος οφείλει να συνδιαμορφώνει τη σχολική πραγμα-
τικότητα και να συμβάλλει στην προώθηση των εκπαιδευτικών αλλαγών και 
στην αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής πράξης. Ο εκπαιδευτικός καλεί-
ται με την βοήθεια των ΤΠΕ -υπο παιδαγωγικές προϋποθέσεις- να διαμορφώ-
σει ένα ανοιχτό  περιβάλλον μάθησης  με μεγαλύτερη αυτονομία, αυτενέρ-
γεια, καινοτόμο διάθεση και δημιουργικότητα, εστιάζοντας στη διερεύνηση 
και τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης ως σημαντικούς παράγοντες για 
την κριτική μετάβαση  στην αναδυόμενη κοινωνία της γνώσης  (Kozma 2003, 
Voogt and Pelgrum 2005, Anderson 2008, Anastasiades 2009).

Στις μέρες μας αναδύεται μια νέα κουλτούρα, αυτή της διαρκούς ανανέω-
σης των γνώσεων μέσω της μάθησης. (Κόκκος 2005). Σύμφωνα με τον Βεργί-
δη (2003α), «η  ΔΒΜ αποτελεί μια προσέγγιση του συνόλου των μορφωτικών 
δραστηριοτήτων (τυπικής, µη-τυπικής και άτυπης) όλων των επιπέδων, που 
επιτρέπει τη συγκρότησή τους σε ένα εκπαιδευτικό συνεχές, σε διαρκή αλ-
ληλεπίδραση µε την κοινωνικο-οικονοµική, πολιτική».  Στο πλαίσιο αυτό, ο 
ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στην απόκτηση των νέων απαιτούμενων κοι-
νωνικών δεξιοτήτων (Κόκκος 2007, 2010) και στην ενίσχυση των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων (Βεργίδης 2003β) αναμένεται να είναι πρωταγωνιστικός.

Η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού αναγνωρίζεται πλέον ως αναπόσπα-
στο μέρος της επαγγελματικής του ανάπτυξης (Ανθόπουλος & Δαγκλή 1994, 
Ανδρέου 2004, Ματθαίου 1999α, Τσολάκης 1992), καθώς αποτελεί μια από 
τις σημαντικότερες συνιστώσες των διαχρονικών προσπαθειών για την βελ-
τίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Μαντάς 2004, Μαυρογιώργος 1996, 
2006, Κόλιας κ.α. 2004). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί αντικείμενο ενασχόλησης 
τόσο της πολιτείας (Ανθόπουλος κ.α. 1994, Βεργίδης 1996, Μπουζάκης κ.α. 
2002, Ξωχέλλης 2006: 126-127), όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών φο-
ρέων  (Βεργίδης 1993, Ματθαίου 1999β, ΟΛΜΕ 1991). Η επιμόρφωσή του 
εκπαιδευτικού προβάλλει ως πρωταρχική ανάγκη, καθώς συνδέεται με τον 
μετασχηματισμό του σε ενεργό και κριτικό συνδημιουργό του νέου εκπαι-
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δευτικού περιβάλλοντος (Αναστασιάδης 2008), αφού  οι εκπαιδευτικοί θα 
μπορούσαν να δράσουν ως καταλύτες στις εκπαιδευτικές αλλαγές εκ των κάτω  
(Μπαγάκης 2005).

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε το «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκ-
παιδευτικών, το οποίο ανταποκρίνεται στους στόχους του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την αναβάθμιση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης. Συνδέεται άρρηκτα με τη λογική και τη φιλοσοφία του Νέου 
Σχολείου καθώς και με το γενικότερο σχεδιασμό για τη συνεχιζόμενη Επι-
μόρφωση των Εκπαιδευτικών, που θα τους δώσει τη δυνατότητα να συγχρο-
νίζονται με τις κοινωνικές και επαγγελματικές απαιτήσεις, αναστοχαζόμενοι 
κριτικά πάνω στην ίδια την εκπαιδευτική πρακτική με στόχο τον μετασχημα-
τισμό τους σε δημιουργούς/συνδημιουργούς καινοτόμων εκπαιδευτικών προ-
σεγγίσεων καθώς και πολυτροπικού εκπαιδευτικού υλικού.

Ο σχεδιασμός ενός επιμορφωτικού προγράμματος εκπαιδευτικών  οφείλει 
να λάβει υπόψη του τις εμπειρίες και τα βιώματα των επιμορφούμενων προ-
κειμένου να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας (Duncombe και Armour, 2004). Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη 
διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών πριν από την έναρξη του προγράμ-
ματος, καθώς ενισχύει την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία σχε-
διασμού του επιμορφωτικού προγράμματος,  συμβάλλοντας έτσι στην αποτε-
λεσματικότερη υλοποίησή του (National Foundation for the Improvement of 
Education, 1996). Σύμφωνα με έρευνα αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτη-
ριστικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Παιδαγω-
γικού Ινστιτούτου, ο εκπαιδευτικός αναπτύσσεται επαγγελματικά, όταν στις 
τυπικές και άτυπες μορφές επιμόρφωσής του συμμετέχει ενεργητικά, εμπλέ-
κεται σε συγκεκριμένες διδακτικές δραστηριότητες και ενέργειες παρατήρη-
σής τους και κριτικής ανασκόπησης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2008).  Μελέ-
τες ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών έχουν εκπονηθεί από τον ΟΕΠΕΚ 
τόσο για την Πρωτοβάθμια (ΟΕΠΕΚ 2007), όσο και για την δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (ΟΕΠΕΚ 2008).

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των πρώτων περι-
γραφικών αποτελεσμάτων της μελέτης διερεύνησης των  επιμορφωτικών 
αναγκών των μελών της εκπαιδευτικής  κοινότητας στο πλαίσιο του Μ.Π.Ε. 
Στην πρώτη ενότητα αποτυπώνεται με τη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια το πλαί-
σιο αναφοράς του ΜΠΕ εστιάζοντας στο φυσικό αντικείμενο και την προτει-
νόμενη μεθοδολογία σχεδιασμού του επιμορφωτικού προγράμματος. Στην 
δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται ο συνολικός σχεδιασμός για την διερεύνηση 
των επιμορφωτικών αναγκών των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και 
η μεθοδολογία διαβούλευσης με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φο-
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ρείς. Στην τρίτη ενότητα αποτυπώνεται η ταυτότητα, και παρουσιάζονται τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος καθώς  και τα πρώτα περιγρα-
φικά αποτελέσματα της έρευνας. Τέλος στην τέταρτη ενότητα παρατίθενται 
οι τελικές επισημάνσεις, οι περιορισμοί καθώς και τα επόμενα ερευνητικά 
βήματα για την ολοκλήρωση της μελέτης.

1. To πλαίσιο αναφοράς του μείζονος προγράμματος επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών

Φυσικό αντικείμενο του ΜΠΕ (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης) αποτελεί, 
η επιμόρφωση 150.000 εκπαιδευτικών όλων των κλάδων (πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων και δε-
ξιοτήτων που διαθέτουν. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία επιμόρφωσης ενσωματώνει σημαντικά και-
νοτόμα στοιχεία, τα οποία τεκμηριώνονται βιβλιογραφικά τόσο από τη διεθνή 
όσο και την αντίστοιχη ελληνική εμπειρία και στηρίζεται σε τέσσερις βασι-
κούς πυλώνες (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2010):

α. Έμφαση στη διδακτική πράξη 
Η επιμόρφωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη του εκπαιδευτι-

κού στη σχολική καθημερινότητα και πρακτική.

β. Αξιοποίηση της μεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων
Οι εκπαιδευτικοί ως ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν γνώσεις, βιώματα, 

εμπειρίες και αναπαραστάσεις που συγκροτούν τη βάση της επαγγελματι-
κής τους ταυτότητας. Η μεθοδολογία της επιμόρφωσης οφείλει να στηριχτεί 
στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου, αφενός, να σεβαστεί την 
εμπειρία τους και να «μάθει» από αυτήν και, αφετέρου, να τους δώσει τα 
εργαλεία (μεθοδολογικά, εννοιολογικά), ώστε να είναι σε θέση οι ίδιοι να 
διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους θα μετασχηματίσουν τη μορφή 
της διδασκαλίας τους.

Στην πράξη σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργά και δια-
μορφώνουν οι ίδιοι, σε συνεργασία με τον επιμορφωτή τους, το πλαίσιο της 
επιμόρφωσής τους, διαμοιραζόμενοι τις γνώσεις, τα βιώματα και τις εμπειρίες 
τους με τους συναδέλφους τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή 
σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών (ομαδοσυνεργατική μεθο-
δολογία, βιωματικές ασκήσεις, σχέσεις εργασίας, τεχνικές διαλόγου - επιχει-
ρηματολογίας,  μελέτες περίπτωσης, παιχνίδια ρόλων, παρατήρηση έργων 
τέχνης, προσομοιώσεις κτλ.).
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γ. Αξιοποίηση της μεθοδολογίας της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Η επιμόρφωση στοχεύει στην ενεργοποίηση του εκπαιδευόμενου, καθοδη-

γώντας τον σε μια ευρετική πορεία προς τη γνώση και διασφαλίζει τη μέγιστη 
δυνατή ευελιξία στο χώρο, το χρόνο και το ρυθμό της μάθησης. Το θεωρητικό 
αυτό ζητούμενο επιχειρείται να εφαρμοστεί στην πράξη μέσα από τη χρήση 
μεθόδων εξ αποστάσεως πολυμορφικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του ολο-
κληρωμένου διαδικτυακού περιβάλλοντος www.epimorfosi.edu.gr, θα έχουν 
τη δυνατότητα να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και να διαμοιρά-
ζονται πρακτικές, βιώματα και εμπειρίες με τους συναδέλφους τους από όλη 
την Ελλάδα, διαμορφώνοντας τις δικές τους κοινότητες ενδιαφέροντος.

δ. Εφαρμογή των θεμάτων επιμόρφωσης στη σχολική τάξη – Αναστοχασμός
Ο σχεδιασμός της επιμόρφωσης θα πρέπει να προσφέρει στον εκπαιδευτι-

κό τη δυνατότητα να εφαρμόζει με κριτικό τρόπο στη σχολική τάξη αυτά που 
διαπραγματεύεται στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, να διερευνά τη χρησιμότη-
τά τους, να προτείνει νέους εναλλακτικούς τρόπους εφαρμογής, με βάση τις 
ιδιαιτερότητες της τάξης του. 

2. Συνολικός σχεδιασμός για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών 
αναγκών και τη διαβούλευση με εκπαιδευτικούς
και κοινωνικούς φορείς

Το Τμήμα Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εκ-
πόνησε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαβούλευσης με εκπαιδευτικούς, κοινω-
νικούς και επιστημονικούς φορείς (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2010).

Σκοπός της διαβούλευσης ήταν η αξιοποίηση των θέσεων και απόψεων 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδο-
λογία του επιμορφωτικού προγράμματος.

Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση του επιμορφωτικού προγράμματος στη-
ρίχτηκε στους εξής πυλώνες:

2.1. Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών στα μέλη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας

Σκοπός της μελέτης διερεύνησης  είναι η συλλογή και αξιοποίηση των δεδο-
μένων από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, τους εκπαιδευτικούς και 
κοινωνικούς φορείς αναφορικά με
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■ τις αποδοτικότερες μορφές επιμόρφωσης,
■ τα σημαντικότερα κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις 

επιμορφωτικές δράσεις, 
■ τις βασικότερες επιμορφωτικές ανάγκες τους, και
■  το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία του επιμορφωτικού προγράμματος.

Η μελέτη διερεύνησης απευθύνθηκε στο σύνολο των μελών της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας και ειδικότερα:

• στους εκπαιδευτικούς της Α’βάθμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης
• στα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης
• στους σχολικούς συμβούλους
• στους  διευθυντές των σχολείων.

Το Τμήμα Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των 
εκπαιδευτικών (Μάιος, Ιούλιος 2010), στην οποία συμμετείχαν 32.070 μέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν 27.785 Εκ-
παιδευτικοί, 3.435 Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, 554 Σχολικοί Σύμβουλοι, 
22 Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και 274 Στε-
λέχη Διοίκησης, από το σύνολο των Περιφερειακών Διευθύνσεων της χώρας.

Τα πρώτα περιγραφικά αποτελέσματα της μελέτης αποτελούν το περιεχό-
μενο της παρούσας εργασίας. Τα αναλυτικά αποτελέσματα είναι προσβάσιμα 
στη διαδικτυακή πύλη www.epimorfosi.edu.gr.

2.2 Διαβούλευση με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς

Τον Ιούνιο του 2010 το Τμήμα Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης του Παιδαγωγι-
κού Ινστιτούτου απέστειλε ημιδομημένα ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς 
και κοινωνικούς φορείς. Εβδομήντα φορείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυ-
τό στέλνοντας συμπληρωμένα τα σχετικά ερωτηματολόγια. Την περίοδο αυτή 
ολοκληρώνεται η σχετική επεξεργασία.

2.3 Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση στο διαδίκτυο (7-20 Ιουνίου 2010)

Στις 7 Ιουνίου 2010 η Υπουργός Παιδείας κάλεσε τα μέλη της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας και κάθε ενδιαφερόμενο σε δημόσια διαβούλευση σχετικά με 
το αρχικό πλαίσιο αναφοράς του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης, το 
οποίο είχε συνταχθεί από τον υπεύθυνο του προγράμματος.
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Η ανοιχτή διαβούλευση πραγματοποιήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=215 http://www.opengov.gr/ypepth/?p=215   
και ολοκληρώθηκε στις 20 Ιουνίου του 2010.

Η διαδικασία της ταξινόμησης και κωδικοποίησης των δεδομένων - απα-
ντήσεων των συμμετεχόντων έγινε με την τεχνική της ανάλυσης περιεχομέ-
νου. Η τελική έκθεση εκπονήθηκε  από 7 εμπειρογνώμονες και είναι διαθέσι-
μη στη διαδικτυακή πύλη www.epimorfosi.edu.gr.

2.4 Πρόσκληση κατάθεσης καλών πρακτικών προς όλους τους εκπαιδευτι-
κούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής-επαγγελματικής εκπαί-
δευσης Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση στο διαδίκτυο (7-20 Ιουνίου 2010)

Το Τμήμα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κάλεσε, με δημό-
σια και ανοιχτή πρόσκληση μέσω του διαδικτύου, τους εκπαιδευτικούς, εί-
τε μεμονωμένα είτε σε ομάδες, να αποστείλουν Σχέδια Καλών Πρακτικών 
που ενδεχομένως χρησιμοποίησαν ή χρησιμοποιούν στη σχολική μονάδα 
όπου εργάζονται [Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ (ΕΠΑΛ, 
ΕΠΑΣ)].

Μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου του 2010,  506 μέλη της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας απέστειλαν 568 σενάρια διδασκαλίας. Ορισμένες από τις Καλές Πρα-
κτικές θα αποτελέσουν μέρος του ηλεκτρονικού ή/και έντυπου επιμορφωτικού 
υλικού του επιμορφωτικού προγράμματος, με επώνυμη αναφορά στον/στους 
δημιουργό/-ούς τους. Η ενέργεια αυτή είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς οι 
εκπαιδευτικοί συμμετέχουν «από τα κάτω» στη διαμόρφωση του υλικού της 
επιμόρφωσης, μεταφέροντας ως δημιουργοί εκπαιδευτικού υλικού τις δικές 
τους εμπειρίες, βιώματα και αναπαραστάσεις. 

2.5 Δημιουργία διαδικτυακής πύλης επιμόρφωσης

Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα 
πιλοτικό περιβάλλον στο διαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό, στις 13 Μαΐου 2010, 
δεσμεύτηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για λογαριασμό του 
ΠΙ η διεύθυνση www.epimorfosi.edu.gr, η οποία και φιλοδοξεί να αποτελέσει 
την ενιαία πύλη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 
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Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και της μελέτης διερεύνησης των 
επιμορφωτικών αναγκών των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτέ-
λεσαν τη βάση πάνω στην οποία διαμορφώθηκε το τελικό Πλαίσιο Αναφο-
ράς του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  
2010).

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Διαμόρφωσης του Επιμορφωτικού Προγράμματος

1. Διερεύνηση επιμορφω-
τικών αναγκών
32.070 μελών της Εκπαι-
δευτικής Κοινότητας

4. Πρόσκληση υποβολής 
Καλών Διδακτικών Πρα-
κτικών για τη διαμόρφω-
ση του περιεχομένου

2. Διαβούλευση με 70 εκ-
παιδευτικούς,  κοινωνικούς, 
επιστημονικούς φορείς

3. Ανοιχτή Δημόσια Δια-
βούλευση στο Διαδίκτυο

Αξιοποίηση της ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας

Ενιαία πύλη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
www.epimorfosi.edu.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
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3. Η Μελέτη Διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών 

3.1 Η ταυτότητα της έρευνας

3.1.1  Μεθοδολογικό πλαίσιο

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στο συνολικό  πλαίσιο της δημόσιας δια-
βούλευσης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος «Μείζον 
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών». Το μεθοδολογικό πλαίσιο της 
παρούσας έρευνας  στηρίχτηκε σε σημαντικό βαθμό στο μεθοδολογικό πλαί-
σιο που είχε εκπονηθεί στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της ομογένειας 
(Αναστασιάδης 2008) στο πλαίσιο του έργου «Παιδεία Ομογενών».

3.1.2 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα

Κεντρικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών 
αναγκών και προτεραιοτήτων των ελλήνων εκπαιδευτικών με βάση τα ακό-
λουθα ερευνητικά ερωτήματα:

α) Ποιες είναι οι απόψεις των ελλήνων εκπαιδευτικών σχετικά με επιμορ-
φωτικά προγράμματα που παρακολούθησαν στο παρελθόν και κατά πό-
σο αυτές διαφοροποιούνται, με βάση την Περιφερειακή Διεύθυνση στην 
οποία υπηρετούν, τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την ειδικότητά τους;

β) Ποιες είναι οι απόψεις των ελλήνων εκπαιδευτικών σχετικά με την 
αποδοτικότερη μορφή επιμόρφωσης και κατά πόσο η επιλογή τους δι-
αφοροποιείται, με βάση την Περιφερειακή Διεύθυνση στην οποία υπη-
ρετούν, τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την ειδικότητά τους;

γ) Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα ήθελαν να αναπτυχθούν 
κατά την εφαρμογή του προγράμματος, ώστε να καλύψουν τις επιμορ-
φωτικές τους ανάγκες και σε ποιο βαθμό διαφοροποιούνται οι επιλο-
γές τους, ανάλογα με την Περιφερειακή Διεύθυνση στην οποία υπηρε-
τούν, τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την ειδικότητά τους;

δ) Ποια είναι τα κίνητρα, ώστε να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρό-
γραμμα και σε ποιο βαθμό διαφοροποιούνται οι επιλογές τους, ανάλο-
γα με την Περιφερειακή Διεύθυνση στην οποία υπηρετούν, τη βαθμίδα 
εκπαίδευσης και την ειδικότητά τους;

3.1.3 Χρονική περίοδος διενέργειας της έρευνας

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη τον Ιούνιο του 2010.
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3.1.4 Πληθυσμός της έρευνας

Το σύνολο των ελλήνων εκπαιδευτικών.

3.1.5 Ερευνητικό δείγμα

Το δείγμα αποτέλεσαν 27.785 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έλαβαν, συμπλή-
ρωσαν και απέστειλαν το ερωτηματολόγιο. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 
ανήκουν σε όλες τις ειδικότητες και βαθμίδες εκπαίδευσης και προέρχονται 
από όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της Ελλάδας.

3.1.6 Είδος έρευνας

Πρόκειται για περιγραφική έρευνα με εφαρμογή της μεθόδου της Επι-
σκόπησης.

3.1.7 Συλλογή δεδομένων

Ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων ορίστηκε το ερωτηματολό-
γιο. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν «κλειστές» (με δυνατότητα είτε 
μιας μόνο απάντησης τύπου «Ναι/Όχι» είτε πολλαπλών επιλογών είτε βάσει 
μιας ισοδιαστημικής κλίμακας αξιολόγησης) ή «ανοιχτές», για τις οποίες 
εφαρμόστηκαν μεθοδολογικές πρακτικές «ανάλυσης περιεχομένου».

3.1.8 Επεξεργασία αποτελεσμάτων

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν 
και καταγράφηκαν από τις απαντήσεις-απόψεις των συμμετεχόντων όλων των 
βαθμίδων στην έρευνα, έγινε με το λογισμικό S.P.S.S.-18. 

Οι στατιστικές αναλύσεις παρουσιάζονται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση, 
βαθμίδα εκπαίδευσης καθώς και ανά ειδικότητα. Η στατιστική επεξεργασία 
των ερευνητικών δεδομένων είχε σκοπό την παρουσίαση:
1) των συχνοτήτων των απαντήσεων (σε απόλυτους αριθμούς ή/και σε ποσο-

στιαία κατανομή), 
2) των συσχετίσεων που προκύπτουν από την καταγραφή των ομοιοτήτων 

και των διαφορών μεταξύ των βασικών μεταβλητών του δείγματος, και 
3) των αποτελεσμάτων της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου με εφαρμογή 

της μεθόδου «Ομαδοποίηση– Ταξινόμηση περιεχομένου» ή «Ταξινομική 
ανάλυση», βάσει της οποίας όλο το φάσμα των «ελεύθερων» απαντήσεων 
ομαδοποιήθηκε σε ένα σχετικά περιορισμένο αριθμό συνθετικών διατυ-
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πώσεων απάντησης, που χαρτογραφούν, όμως, τον ίδιο ή και παρόμοιο 
αρχικό προβληματισμό-άποψη-αντίληψη των ερευνητικών μονάδων.

Οι αρχικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου οδήγησαν στον καθορισμό 
των μεταβλητών της περαιτέρω ανάλυσης, δημιουργώντας έτσι έναν πίνακα 
διαστάσεων 27.785x50 με κωδικοποιημένες απαντήσεις, οι οποίες καταχω-
ρίστηκαν αρχικά σε αρχείο Excel, όπου κάθε γραμμή αντιπροσώπευε μια 
ερευνητική μονάδα (εκπαιδευτικός) και κάθε στήλη μια επιλογή-μεταβλητή. 
Μετά τον αρχικό έλεγχο ορθής καταχώρισης και σύνθεσης των «ανοιχτών» 
απαντήσεων, τα δεδομένα μεταφέρθηκαν στην πλατφόρμα στατιστικής ανά-
λυσης και επεξεργασίας κοινωνικών επιστημών S.P.S.S. 18, από όπου και 
αντλήθηκαν τα στοιχεία για τη δόμηση των περιγραφικών πινάκων και πα-
ραστατικών γραφημάτων, όπως αυτά παρουσιάζονται στα επόμενα μέρη της 
παρούσας μελέτης. 

Για λόγους συγκριτικής «ανάγνωσης» - μελέτης έχει προβλεφθεί οι πίνακες, 
όπου παρουσιάζονται αναλυτικά (αριθμητικά και ποσοστιαία) τα δεδομένα, 
να έπονται ενός γενικού γραφήματος, το οποίο αποτυπώνει τα αποτελέσματα 
του συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος στο σύνολο του δείγματος.

3.2 Περιγραφή του δείγματος

3.2.1 Επίπεδα συμμετοχής

Στην έρευνα συμμετείχαν 27.785 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποτελούν το 
16,05% του συνόλου των εκπαιδευτικών  και προέρχονται από το σύνολο των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων της χώρας. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
ανά ειδικότητα χαρακτηρίζεται πολύ ικανοποιητική, αφού είκοσι δύο από τις 
είκοσι πέντε ομάδες ειδικοτήτων (22/25) συμμετέχουν στην έρευνα με ποσο-
στά πάνω από 10%.

3.2.2 Δημογραφικά και Επαγγελματικά χαρακτηριστικά

Αναφορικά με τη βαθμίδα στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί που 
έλαβαν μέρος στην έρευνα, παρατηρούμε υπεροχή της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης (βλ. γράφημα 1) με 53% έναντι της Πρωτοβάθμιας που αντιπρο-
σωπεύεται με το 42%, ενώ το 5% δηλώνει ότι απασχολείται σε περισσότερες 
από μία βαθμίδες και κατατάσσεται στην κατηγορία «αδιευκρίνιστη» ή δεν 
απαντά στο ερώτημα. 
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Γράφημα 1: Αριθμός και ποσοστά εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη διερεύνηση των επι-
μορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Σχετικά με το φύλο των εκπαιδευτικών, τα δεδομένα του γραφήματος 2 
αναδεικνύουν υπεροχή των γυναικών (66%) έναντι των ανδρών, που αντιπρο-
σωπεύονται με το 32%, ενώ το 2% δεν απαντά στην ερώτηση.

Γράφημα 2: Αριθμός και ποσοστά εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη διερεύνηση των 
επιμορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, ανά φύλο

Συμπερασματικά:
Το 16,05% των εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα συμμετέχει στην έρευ-

να. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται ανά Νομό, με τη μικρότερη συμμετοχή 

Βαθµίδα εκπαίδευσης που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί (1)

∆εν απάντησαν -
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Εκπαίδευση
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Φύλο εκπαιδευτικών

Άνδρες
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18202
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∆εν απάντησαν
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να σημειώνεται στον νομό της Φλώρινας (1,67%) και τη μεγαλύτερη στον 
νομό της Ξάνθης (58,68%).

Η έρευνα αποτύπωσε ένα προβάδισμα συμμετοχής της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (> 10%) έναντι της Πρωτοβάθμιας. Η γενική αυτή υπεροχή της 
αντιπροσώπευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν ισχύει σε πέντε Πε-
ριφερειακές Διευθύνσεις (Στερεάς Ελλάδας, Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Κρή-
της, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου), όπου υπερέχουν οι εκπαιδευτικοί 
της Πρωτοβάθμιας (Προσχολικής και Δημοτικής) Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα χαρακτηρί-
ζεται πολύ ικανοποιητική, αφού είκοσι δύο από τις είκοσι πέντε ομάδες ειδι-
κοτήτων (22/25) συμμετέχουν στην έρευνα με ποσοστά πάνω από 10%. 

Σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών, αποτυπώνεται 
υπεροχή των γυναικών (66%) έναντι των ανδρών (32%), είναι ηλικίας, κυρί-
ως, «31-50 ετών» (εκτός από τα νησιά του «Ιονίου», του «Βορείου Αιγαίου» 
και του «Νοτίου Αιγαίου», όπου οι νέοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν υψηλό-
τερα ποσοστά αντιπροσώπευσης) και  υπηρετούν πάνω από μία δεκαετία 
στην εκπαίδευση (εκτός της «Πρωτοβάθμιας Προσχολικής» Εκπαίδευσης 
και των ειδικοτήτων ΠΕ.20 (Πληροφορικής ΤΕΙ) και ΠΕ.71 (Ειδικοί Παι-
δαγωγοί Δημοτικού).

3.2.3 Μορφωτικό και Τεχνολογικό προφίλ

Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ 
(66,2%), ενώ ένα ποσοστό πάνω από 5% έχει πραγματοποιήσει και «Άλλες 
σπουδές». (Γράφημα 3)

Γράφημα 3: Αριθμός και ποσοστά εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη διερεύνηση των 
επιμορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, ανά είδος σπουδών

Είδος σπουδών
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Παιδαγωγική Ακαδηµία /

Σχολή Νηπιαγωγών

Παιδ. Ακαδηµία - Σχολή

Νηπιαγωγών µε εξοµοίωση

Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Μετεκπαίδευση ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Master) ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα Άλλες σπουδές

Σύνολο συµµετεχόντων (27.785 εκπαιδευτικοί) Μερικό σύνολο ανά είδος σπουδών
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Η σύγκριση των βαθμίδων εκπαίδευσης με το είδος των πανεπιστημιακών 
σπουδών εμφανίζει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να έχει τα υψηλότερα πο-
σοστά τόσο στην κατοχή «Διπλώματος ειδίκευσης-Master» όσο και «Διδα-
κτορικού Διπλώματος».

Ικανοποιητικό ποσοστό (30,07%) αποτυπώνεται στο σύνολο των εκπαι-
δευτικών με πιστοποιημένη ξένη γλώσσα.

Όσον αφορά το επίπεδο που κατατάσσουν τον εαυτό τους με βάση τις 
γνώσεις που έχουν στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, οι εκπαιδευτικοί εμφα-
νίζονται μοιρασμένοι ανάμεσα στις μεταβλητές «Καλό» 25%, «Πολύ καλό» 
20% και «Άριστο» 7% και στις μεταβλητές «Μέτριο» 27%, «Αρχαρίου» 16% 
και «Δε γνωρίζω καθόλου» 4%» (Γράφημα 4).

Γράφημα  4: Αριθμός και ποσοστά εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη διερεύνηση των 
επιμορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, ανά επίπεδο γνώσεων στη 
χρήση των Νέων Τεχνολογιών

Συμπερασματικά, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι κάτοχοι 
πτυχίου ΑΕΙ (66,18%). Το 14,32% δηλώνει παιδαγωγικές σπουδές με εξομοί-
ωση (που αντιστοιχεί σε πτυχίο ΑΕΙ), ενώ ένα ποσοστό πάνω από 5% έχει 
πραγματοποιήσει και «Άλλες σπουδές» π.χ. δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο 
(18%), δεύτερη ξένη γλώσσα (22,8%), ΠΑΤΕΣ κτλ.

Οι εκπαιδευτικοί των «Ιονίων νήσων» έχουν μειωμένα ποσοστά παιδα-
γωγικών σπουδών και αυξημένα ποσοστά στην κατοχή πτυχίου ΑΕΙ, γεγονός 
που συσχετίζεται με την ηλικιακή τους διάρθρωση. Παράλληλα, αποτυπώ-

Σε ποιο επίπεδο θα κατατάσσατε τον εαυτό σας
µε βάση τις γνώσεις που έχετε για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών;

∆εν απάντησαν
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Μέτριο
7778
27%

Πολύ καλό
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988
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νεται αυξημένο ποσοστό της μεταβλητής «ΑΤΕΙ» στους εκπαιδευτικούς της 
«Δευτεροβάθμιας Τεχνικής-Επαγγελματικής» εκπαίδευσης.

Η σύγκριση των βαθμίδων εκπαίδευσης με το είδος των πανεπιστημιακών 
σπουδών εμφανίζει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να έχει τα υψηλότερα πο-
σοστά τόσο στην κατοχή «Διπλώματος Ειδίκευσης-Master» όσο και «Διδα-
κτορικού Διπλώματος».

 Ικανοποιητικό ποσοστό (30,07%) αποτυπώνεται στο σύνολο των εκ-
παιδευτικών με πιστοποιημένη ξένη γλώσσα (Πρωτοβάθμια 23,5%-26,4% - 
Δευτεροβάθμια 30,9%-34,9%).

 Τέλος, όσον αφορά το επίπεδο που κατατάσσουν τον εαυτό τους με 
βάση τις γνώσεις που έχουν στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, οι εκπαιδευ-
τικοί εμφανίζονται μοιρασμένοι ανάμεσα στις μεταβλητές «Καλό», «Πολύ 
καλό» και «Άριστο» με ποσοστό 52% και στις μεταβλητές «Μέτριο», «Αρχα-
ρίου» και «Δε γνωρίζω καθόλου» με ποσοστό 47%.

3.3 Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

3.3.1 Πρώτο Ερώτημα:  Ποιες είναι οι απόψεις των ελλήνων εκπαιδευτι-
κών σχετικά με επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολούθησαν στο πα-
ρελθόν και κατά πόσο αυτές διαφοροποιούνται, με βάση την Περιφερειακή 
Διεύθυνση στην οποία υπηρετούν, τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την ειδικό-
τητά τους;

Αναφορικά με την παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης στο πα-
ρελθόν, το 82% των εκπαιδευτικών απάντησε θετικά, ενώ το 14% δηλώνει ότι 
δεν έχει παρακολουθήσει σχετικά προγράμματα (βλ. γράφημα 5).

Γράφημα 5: Αριθμός και ποσοστά εκπαιδευτικών που  παρακολούθησαν  στο παρελθόν Προ-
γράμματα Επιμόρφωσης

Έχετε παρακολουθήσει προγράµµατα επιµόρφωσης;

Ναι
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Λιγότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος σε επιμορ-
φωτικά προγράμματα δηλώνουν ικανοποιημένοι (βλ. γράφημα 6).

Συγκεκριμένα: Ως προς το «Περιεχόμενο» «πολύ» και «πάρα πολύ» ικα-
νοποιημένοι δήλωσε το 11,65 % και «αρκετά» ικανοποιημένοι το 35,29%.  Ως 
προς τη «Μεθολογία» «πολύ» και «πάρα πολύ» ικανοποιημένοι δήλωσε το 
11,27 % και «αρκετά» ικανοποιημένοι το 36,37%. Ως προς την «Οργάνωση» 
«πολύ» και «πάρα πολύ» ικανοποιημένοι δήλωσε το 15,29% και «αρκετά» 
ικανοποιημένοι το 35,16%.

Γράφημα 6: Διαβάθμιση αριθμών και ποσοστών των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη 
διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, σε σχέση 
με την ικανοποίησή τους ως προς το Περιεχόμενο, τη Μεθοδολογία και την Οργάνωση προ-
γραμμάτων επιμόρφωσης που παρακολούθησαν στο παρελθόν

3.3.2 Δεύτερο Ερώτημα: Ποιες είναι οι απόψεις των ελλήνων εκπαιδευτι-
κών σχετικά με την αποδοτικότερη μορφή επιμόρφωσης και κατά πόσο η επι-
λογή τους διαφοροποιείται, με βάση την Περιφερειακή Διεύθυνση στην οποία 
υπηρετούν, τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την ειδικότητά τους;

3236
11,65%

9806
35,29%

10338
37,21%

4405
15,85%

3131
11,27%

10105
36,37%

9751
35,09%

4798
27,27%

4248
15,29%

9770
35,16%

8938
32,17%

4829
17,38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Περιεχόµενο Μεθοδολογία Οργάνωση

Πόσο ικανοποιηµένος είστε από το πρόγραµµα επιµόρφωσης που παρακολουθήσατε σε
σχέση µε το Περιεχόµενο, τη Μεθοδολογία και την Ο ργάνωσή του;

Πολύ - Πάρα πολύ Αρκετά Καθόλου - Λίγο ∆εν απάντησαν
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Αναφορικά με την προσωπική άποψη των ίδιων των εκπαιδευτικών για 
την αποδοτικότερη μορφή επιμόρφωσης, το 44% προτείνει το «Μεικτό σύ-
στημα (ταχύρρυθμα σεμινάρια και εξ αποστάσεως επιμόρφωση με συμβατικά 
μέσα και προαιρετική χρήση νέων τεχνολογιών)», το 24% τα «Ταχύρρυθμα 
σεμινάρια» και το 14% τις «Ημερίδες επιμόρφωσης». Οι Υπόλοιπες επιλογές 
σημειώνονται με ποσοστά μικρότερα του 7% (βλ. γράφημα 7).

Γράφημα 7: Αριθμός και ποσοστά εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη διερεύνηση των 
επιμορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, σε σχέση με τη γνώμη 
τους ως προς την αποδοτικότερη μορφή επιμόρφωσης

Το μεικτό σύστημα επιμόρφωσης προτείνουν, εκτός από τους εκπαι-
δευτικούς,  οι σχολικοί σύμβουλοι σε ποσοστό 57,22%, οι διευθυντές των 
σχολικών μονάδων σε ποσοστό 50,39%και τα στελέχη διοίκησης σε ποσο-
στό 63,87%.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα δίνουν ιδιαί-
τερη έμφαση στην  «Σύνδεση Θεωρίας-Πράξης», στην «Επιμόρφωση εντός 
σχολικού ωραρίου με εκπαιδευτική άδεια», στην «Ενδοσχολική επιμόρφωση» 
και την «Συστηματική – Περιοδική επιμόρφωση». 

Ποια, κατά τη γνώµη σας, είναι η αποδοτικότερη µορφή επιµόρφωσης;
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3.3.3 Τρίτο Ερώτημα: Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα ήθε-
λαν να αναπτυχθούν κατά την εφαρμογή του προγράμματος, ώστε να καλύ-
ψουν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και σε ποιο βαθμό διαφοροποιούνται οι 
επιλογές τους, ανάλογα με την Περιφερειακή Διεύθυνση στην οποία υπηρε-
τούν, τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την ειδικότητά τους;

Το γράφημα 8 παρουσιάζει, κατά σειρά προτίμησης, τις θεματικές ενότη-
τες για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνα προτείνουν 
ως σημαντικές για την επιμόρφωσή τους.

Γράφημα 8: Αριθμός και ποσοστά εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη διερεύνηση επιμορ-
φωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, σε σχέση με το βαθμό σημαντι-
κότητας που αποδίδουν σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες

Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι οι παρακάτω θεµατικές ενότητες
είναι σηµαντικές σε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης;
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Στην πρώτη θέση βρίσκεται η θεματική ενότητα «Διαχείριση προβλημάτων 
σχολικής τάξης». Στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση εναλλάσσονται οι «Σύγ-
χρονες διδακτικές προσεγγίσεις», η «Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών» και 
η «Διδακτική μεθοδολογία κατά γνωστικό αντικείμενο». Στη πέμπτη θέση κα-
ταγράφεται η «ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων με μαθητές και γονείς».

3.3.4 Τέταρτο Ερώτημα: Ποια είναι τα κίνητρα, ώστε να συμμετάσχουν 
στο επιμορφωτικό πρόγραμμα και σε ποιο βαθμό διαφοροποιούνται οι επιλο-
γές τους, ανάλογα με την Περιφερειακή Διεύθυνση στην οποία υπηρετούν, τη 
βαθμίδα εκπαίδευσης και την ειδικότητά τους;

Οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνα κλήθηκαν να αξιολογή-
σουν, τη σημαντικότητα κινήτρων, ώστε να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα 
επιμόρφωσης. 

Ο πρώτος άξονας αφορά την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού 
και αποτελείται από τρία κίνητρα. Βάσει των αποτελεσμάτων (βλ. γράφημα 
9), σημαντικό κίνητρο συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελεί η 
«πιστοποίηση της επιμόρφωσης» (56,13% το άθροισμα «Πολύ» και «Από-
λυτα» σημαντικό) και κατά δεύτερο λόγο η οικονομική ενίσχυση (52,24% το 
άθροισμα «Πολύ» και «Απόλυτα» σημαντικό).

Γράφημα 9: Αριθμός και ποσοστά εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη διερεύνηση των 
επιμορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, σε σχέση με το βαθμό 
σημαντικότητας που αποδίδουν σε συγκεκριμένα κίνητρα οργάνωσης για τη συμμετοχή τους 
στην επιμόρφωση

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη χρονική περίοδο πραγματοποίησης του 
επιμορφωτικού προγράμματος. Βάσει των αποτελεσμάτων (βλ. γράφημα 
10), το σημαντικότερο κίνητρο κατά τους εκπαιδευτικούς, το οποίο σχετίζεται 

Ποια είναι για εσάς τα σηµαντικότερα κίνητρα
προκειµένου να συµµετάσχετε σε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης;
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με την περίοδο διεξαγωγής του προγράμματος είναι η «Διεξαγωγή κατά τις 
πρωινές ώρες με εξασφάλιση εκπαιδευτικής άδειας (εντός σχολικού ωραρί-
ου)» (56,50% το άθροισμα «Πολύ» και «Απόλυτα» σημαντικό). Τα άλλα δύο 
κίνητρα συγκεντρώνουν αισθητά χαμηλότερα ποσοστά. 

Γράφημα 10: Αριθμός και ποσοστά εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη διερεύνηση των 
επιμορφωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, σε σχέση με το βαθμό ση-
μαντικότητας που αποδίδουν σε συγκεκριμένα κίνητρα χρόνου διεξαγωγής για τη συμμετοχή 
τους στην επιμόρφωση

Ο τρίτος άξονας αφορά βασικούς μεθοδολογικούς προσανατολισμούς.  
Βάσει των αποτελεσμάτων (βλ. γράφημα 11), όλα τα κίνητρα σημειώνονται ως 
σημαντικά από περισσότερους από τους μισούς εκπαιδευτικούς που πήραν μέ-
ρος στην έρευνα, με σημαντικότερο τη «Σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική 
πράξη στην τάξη» (87,41% το άθροισμα «Πολύ» και «Απόλυτα» σημαντικό). 
Τα άλλα δύο κίνητρα συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά θετικής αξιολόγησης.

Γράφημα 11: Αριθμός και ποσοστά εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη διερεύνηση των επιμορ-
φωτικών αναγκών για το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, σε σχέση με το βαθμό σημαντικότητας 
που αποδίδουν σε συγκεκριμένα κίνητρα μεθοδολογίας για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση

Ποιες χρονικές περιόδους πιστεύετε ότι θα πρέπει να διεξάγονται
τα προγράµµατα επιµόρφωσης;
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Ποια είναι για εσάς τα σηµαντικότερα στοιχεία, σε σχέση µε τη µεθοδολογία,
που πρέπει να εµπεριέχει ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα;
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4. Τελικές Επισημάνσεις – Περιορισμοί της έρευνας

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως το 16,05% των εκπαιδευτικών από 
όλη την Ελλάδα συμμετέχει στην έρευνα. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται 
ανά Νομό. Η έρευνα αποτύπωσε μια υπεροχή συμμετοχής της Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης (> 10%) έναντι της Πρωτοβάθμιας. Παράλληλα, η συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα χαρακτηρίζεται πολύ ικανοποιητική, αφού 
είκοσι δύο από τις είκοσι πέντε ομάδες ειδικοτήτων (22/25) συμμετέχουν στην 
έρευνα με ποσοστά πάνω από 10%, γεγονός που μας επιτρέπει  αναγωγή των 
συμπερασμάτων στον γενικό πληθυσμό.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας με βάση τα ερευ-
νητικά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν.

Σχετικά με το  Πρώτο Ερώτημα το οποίο αναφέρεται στην Αξιολόγηση 
Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
(82%) απάντησε ότι έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν πρόγραμμα επιμόρ-
φωσης, το οποίο αξιολογούν θετικά λιγότεροι από τους μισούς (με μικρές 
διαφοροποιήσεις στις επιμέρους αναλύσεις ανά Περιφέρεια, Βαθμίδα και Ει-
δικότητα). Ως προς το «Περιεχόμενο» «πολύ» και «πάρα πολύ» ικανοποιημέ-
νοι δήλωσε το 11,65 % και «αρκετά» ικανοποιημένοι το 35,29%.  Ως προς τη 
«Μεθοδολογία» «πολύ» και «πάρα πολύ» ικανοποιημένοι δήλωσε το 11,27 % 
και «αρκετά» ικανοποιημένοι το 36,37%. Ως προς την «Οργάνωση» «πολύ» 
και «πάρα πολύ» ικανοποιημένοι δήλωσε το 15,29% και «αρκετά» ικανοποιη-
μένοι το 35,16%.     Εκτός από τις τρεις βασικές παραμέτρους (Περιεχόμενο, 
Μεθοδολογία και Οργάνωση), 763 εκπαιδευτικοί (2,74% επί του συνόλου του 
δείγματος) δήλωσαν και διάφορες άλλες μεταβλητές (βλ. γράφημα 18) που 
θεωρούν σημαντικές στο πρόγραμμα επιμόρφωσης που παρακολούθησαν στο 
παρελθόν και τις οποίες αξιολόγησαν (βλ. πίνακα 33). Βάσει της ανάλυσης 
περιεχομένου των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, το 28% 
(όσων σημείωσαν τη δική τους άποψη-παράμετρο) δηλώνει τη μεταβλητή 
«Επιμορφωτές», για την καταλληλότητα των οποίων η πλειοψηφία του δεν 
εκφράζει την ικανοποίησή της (75,3% δηλώνει «Καθόλου» ή «Λίγο» ικανο-
ποιημένο). Άλλες σημαντικές παράμετροι αποτελούν για τους εκπαιδευτικούς 
η «Χρονική διάρκεια – ωράριο» του προγράμματος (16%) και η «Σύνδεση 
της θεωρίας με τη διδακτική πράξη» (15%), όπου και στις δύο περιπτώσεις 
δηλώνουν, κατά πλειοψηφία, τη μη ικανοποίησή τους.

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με την  άποψη των 
εκπαιδευτικών για την αποδοτικότερη μορφή επιμόρφωσης, το 44% προτεί-
νει κυρίως το «Μεικτό σύστημα (ταχύρρυθμα σεμινάρια και εξ αποστάσεως 
επιμόρφωση με συμβατικά μέσα και προαιρετική χρήση νέων τεχνολογιών)» 
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και με μικρότερα ποσοστά τα «Ταχύρρυθμα σεμινάρια» με 24% και τις «Ημε-
ρίδες επιμόρφωσης» με 14%. Εκτός από τις βασικές μορφές επιμόρφωσης, 
1438 εκπαιδευτικοί (5,17% επί του συνόλου του δείγματος) δήλωσαν και 
διάφορες άλλες μεταβλητές (βλ. γράφημα 20), εκ των οποίων οι 1422 δή-
λωσαν συγκεκριμένη μορφή, ενώ 16 εκπαιδευτικοί δε διευκρίνισαν με ακρί-
βεια την προτίμησή τους. Βάσει της ανάλυσης περιεχομένου των απαντήσεων 
των εκπαιδευτικών του δείγματος, το 21,66% (όσων σημείωσαν τη δική τους 
άποψη-μορφή αποδοτικής επιμόρφωσης) δηλώνουν τη μεταβλητή «Μακράς 
διάρκειας (ετήσια ή/και διετής)», το 18,63% τη «Σύνδεση θεωρίας-πράξης» 
με εφαρμογή δειγματικών διδασκαλιών και βιωματικών εργαστηρίων και το 
10,40% τη διεξαγωγή του προγράμματος «Εντός του σχολικού ωραρίου» με 
απαλλαγή από τη διδασκαλία και εξασφάλιση εκπαιδευτικής άδειας.

Σχετικά με το  Τρίτο  Ερώτημα το οποίο αναφέρεται στην αξιολόγηση, ως 
προς τη σημαντικότητά των θεματικών ενοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν 
κατά την εφαρμογή ενός επιμορφωτικού προγράμματος αποτυπώνει στις πέ-
ντε πρώτες θέσεις με τις μεταβλητές «πολύ», «πάρα πολύ», δύο στη σχολική 
καθημερινότητα («Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης» 80,78% και 
«Ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων με μαθητές και γονείς» 60,51%) και τρεις 
που αναφέρονται στη διδασκαλία («Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις» με  
76,37%, «Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών» 74,84%, «Διδακτική μεθοδολογία 
κατά γνωστικό αντικείμενο» 70,66%). Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται 
οι θεματικές ενότητες «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» 45,46% 
και «Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας» με 31,84%. Σε αυτό το σημείο 
απαιτείται περαιτέρω ανάλυση και συσχέτιση των απαντήσεων με την ηλικία 
και τα χρόνια προϋπηρεσίας. Στις επιμέρους στατιστικές αναλύσεις, αποτυ-
πωμένες σε γραφήματα, για κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση, βαθμίδα εκπαί-
δευσης ή/και ειδικότητα των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνα, 
παρατηρούμε μια παρόμοια (εκτός ορισμένων διαφοροποιήσεων) αποτύπωση 
της διαβάθμισης σημαντικότητας των θεματικών ενοτήτων, με την ανάλυση 
επί του συνόλου του δείγματος. Τέλος, εκτός από τις βασικές θεματικές ενό-
τητες, 711 εκπαιδευτικοί (2,56% επί του συνόλου του δείγματος) δήλωσαν 
και διάφορες άλλες ή και ίδιες με τις προβλεπόμενες, προτυπωμένες στο ερω-
τηματολόγιο, ενότητες (βλ. γράφημα 22). Βάσει της ανάλυσης περιεχομένου 
των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, το 26% (όσων κατέθε-
σαν τη δική τους άποψη) σημειώνουν μεταβλητές που δεν είναι σχετικές με 
το ερώτημα. Από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς (τόσο της Πρωτοβάθμιας 
όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) η πλειοψηφία δηλώνει, κυρίως, 
ότι επιθυμεί να επιμορφωθεί σε θέματα της επιστήμης της Ψυχολογίας, που 
σχετίζονται  με τις θεματικές ενότητες «Διαχείριση προβλημάτων σχολικής 
τάξης» και «Ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων με μαθητές και γονείς» .
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Τέλος σχετικά με το  Τέταρτο  Ερώτημα το οποίο αναφέρεται στην αξι-
ολόγηση από τους εκπαιδευτικούς της σημαντικότητας των κινήτρων, προ-
κειμένου να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, αποτύπωσε 
την «Πιστοποίηση της επιμόρφωσης» 78%, τη «Διεξαγωγή κατά τις πρωι-
νές ώρες με εξασφάλιση εκπαιδευτικής άδειας (εντός σχολικού ωραρίου)» 
70%,  και τη «Σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική πράξη στην τάξη» 95%, 
στις πρώτες θέσεις των επιλογών τους. Ακολουθούν η «Διεξαγωγή πριν την 
έναρξη (Σεπτέμβριος) και μετά τη λήξη (Ιούνιος) του σχολικού έτους» και 
η «Διεξαγωγή κατά τις απογευματινές ώρες ή/και Σάββατο-Κυριακή (εκτός 
σχολικού ωραρίου)».

Βάσει της ανάλυσης περιεχομένου των απαντήσεων των ίδιων των εκπαι-
δευτικών (ανοιχτές ερωτήσεις) του δείγματος, αποτυπώνονται τέσσερα επι-
πλέον κίνητρα που θεωρούν οι ίδιοι πιο σημαντικά για τη συμμετοχή τους : 1) 
η καταλληλότητα των επιμορφωτών, 2) η σύνδεση θεωρίας-πράξης, 3) η καλή 
οργάνωση-συντονισμός του προγράμματος, και 4) οι θεματικές ενότητες που 
θα αναπτυχθούν. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί το γεγονός ότι η πα-
ρούσα εργασία  αποτελεί μια πρώτη περιγραφική ανάλυση των δεδομένων  
που αφορούν στο δείγμα των 27.785 εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην 
έρευνα. 

Την περίοδο αυτή έχουν ολοκληρωθεί  τα αποτελέσματα της μελέτης δι-
ερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών  και των υπολοίπων διακριτών κατηγο-
ριών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Συγκεκριμένα  έχει ολοκληρωθεί η επε-
ξεργασία ερωτηματολογίων από 3.435 Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, 554 
Σχολικούς Συμβούλους και 274 Στελέχη Διοίκησης, οι οποίοι προέρχονται 
από το σύνολο των Περιφερειακών Διευθύνσεων της χώρας.

Η τελική έκθεση των αποτελεσμάτων αναμένεται το 3ο τρίμηνο του 2011. 
Στην τελική επεξεργασία των δεδομένων:
1. Θα ολοκληρωθεί η προσπάθεια εντοπισμού στατιστικής σημαντικότητας 

επιμέρους ομοιοτήτων – διαφοροποιήσεων που εντοπίστηκαν στην αρχική 
επεξεργασία, ενώ παράλληλα, θα ληφθούν υπόψη και πρόσθετες συσχετίσεις 
(π.χ. ηλικιακή διάρθρωση, έτη υπηρεσίας, επίπεδο γνώσεων στις Νέες Τεχνο-
λογίες κτλ.). 

2. Θα ολοκληρωθεί η παραγοντική ανάλυση 
3. Θα ολοκληρωθεί η ανάλυση περιεχομένου αναφορικά με τις απόψεις που 

κατέθεσαν 70 εκπαιδευτικοί και επιστημονικοί φορείς στην φάση της δια-
βούλευσης 

4. Θα ολοκληρωθεί η συγκριτική μελέτη και ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
5. Θα δημοσιοποιηθούν τα  συνολικά αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας
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Ο σκοπός της ολοκληρωμένης μελέτης διερεύνησης των επιμορφωτικών 
αναγκών είναι να συμβάλει στην αποτύπωση μια συγκριτικής περιγραφής  για 
το σύνολο των θεμάτων  που σχετίζονται με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
από τις διακριτές εκείνες ομάδες που δυνητικά εμπλέκονται σε αυτήν. Υπό αυτή 
την έννοια, τα πορίσματα της παρούσης μελέτης  φιλοδοξούν να αποτελέσουν 
ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για τους σχεδιαστές επιμορφωτικών προγραμμάτων  
όσο και για τους διαμορφωτές της εκπαιδευτικής  πολιτικής στη χώρα μας.
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ABSTRACT

The new «Major Programme» for the In-Service Training of Teachers: investigating the 
educational needs of teachers

The New School is to prepare the future citizen of the emerging Knowledge Society in order to be able 

to face the challenges and seize the opportunities of the new era as a responsible, democratic, active and 

reflective citizen, transforming the social and economic reality that surrounds him. In this sense, it pro-

motes the development of the necessary cognitive, social and technological skills. 

The new curricula, which will serve the New School philosophy, should be open and flexible, objec-

tive-oriented, uniform and consistent, concise and interdisciplinary promoting respect for students’ different 

learning styles, classroom characteristics and different socio-cultural representations.

Therefore the role of teacher training is twofold. It should not only support the above theoreti-

cal background, in terms of teaching procedures taking into account current conditions of school ev-

ery day life but lay the ground for its transformation. The current economic and social environment 

poses not only new challenges but difficulties as well which must be addressed immediately and 

effectively. 

The physical object of the Teacher Training Program refers to the training of 150,000 school teachers 

of all disciplines (primary and secondary education). The training will be voluntary and accompanied by 

a set of incentives which will be determined according to the findings of the research on the participants 
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training needs and the suggestions of the scientific, educational and social organizations which partici-

pated in the consultation process. 

The training program is based on the principles of adult education and intends to ensure maximum flex-

ibility regarding space, time and teachers’ special learning rhythms in accordance with the methodology of 

distance learning, while providing for the use of innovative applications from Greece and other countries.

The Educational Training Framework is governed by the following principles:

1. Optionality of the training process while establishing a set of incentives

 The involvement of teachers in the educational process is not mandatory and lies on each prospective 

trainee’s discretion and availability on the proposed time for the training program. 

2. Active participation of the teachers involved 

 The teacher is encouraged to contribute to the development of the aim, objectives and content of the 

training program. He is invited to become a co-creator of the educational material, building on his in-

valuable experience and sharing it with his colleagues as a classroom teacher.

3. Heuristic strategies towards knowledge 

 The teacher’s heuristic course to knowledge is encouraged through his interaction with the learning 

material, the trainers and the other trainees through the creation of learning communities using Infor-

mation and Communication Technology (ICT) and the methodology of distance learning.

4. Direct application and connection of the training program to the classroom: 

 A major priority of the Teacher Training Program is the direct application of the training outcome in 

the classroom and the teacher’s continuous feedback regarding the training material in collaboration 

with the trainer and the other trainees throughout the program.

5. Flexibility 

 The training program provides trainees with flexibility in space, time and pace regarding training ses-

sions, combining face to face with Distance Learning methodologies, at the same time using printed 

and digital educational material.

6. Social Interaction 

 Emphasis is given to creating a dynamic social interaction environment through teamwork activities 

and participatory instructional techniques.

The Pedagogical Institute Department of Training conducted a research on teachers’ training needs in 

Greece. 27,785 teachers, 3435 School Principals, 554 School Advisors, 22 Heads of Scientific and Pedagogi-

cal Guidance and 274 Heads of Regional Education Directorates answered a questionnaire which was dis-

tributed in paper and uploaded on the relevant site. The purpose of this research was to imprint the educa-

tional community views and attitudes on all matters relating to teacher training programs. 
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Επαγγελματισμός και μετάβαση από τη Σχολή

Επιστημών Αγωγής στην εργασία στο Νηπιαγωγείο: 

Η περίπτωση της Αγγλίας και της Σκοτίας:

Ευανθία Συνώδη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τελευταία στο εξωτερικό, γίνονται μεταρρυθμίσεις σχετικές με την εισαγωγική περίοδο των εκπαιδευ-

τικών, για να προαχθεί ο επαγγελματισμός τους, αλλά υπάρχει διαφωνία πάνω στο τι είναι ο επαγγελ-

ματισμός. Στην εργασία αυτή εξετάζεται αν η ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική βοηθάει τις νηπιαγωγούς 

στη μετάβασή τους από τη βασική εκπαίδευση στο επάγγελμα, όπως αυτό ορίζεται από κοινωνιολόγους 

και παιδαγωγούς. Επιλέχθηκαν η Αγγλία και η Σκοτία και μελετήθηκαν έγγραφα που αφορούν τα κριτή-

ρια αξιολόγησης των νηπιαγωγών στο τέλος της εισαγωγικής περιόδου. 

Τα δεδομένα έδειξαν ότι και οι δύο χώρες δίνουν έμφαση σε θέματα που αφορούν τη διδα-

σκαλία του θεσμοθετημένου αναλυτικού προγράμματος και την εφαρμογή των νομικά προκαθορι-

σμένων υποχρεώσεων των νηπιαγωγών. Προσόντα, όμως, που θεωρούνται επαγγελματικά από ει-

δικούς της προσχολικής παιδαγωγικής (κριτικός αναστοχασμός και επιστημονική δικαιολόγηση 

της πρακτικής) και από κοινωνιολόγους (αυτονομία και ισότητα μεταξύ συναδέλφων) δε συμπερι-

λαμβάνονται στην αγγλική περίπτωση ή δεν είναι τόσο σημαντικά όσο στη σκοτσέζικη περίπτωση.

Εισαγωγή

Το θέμα της μετάβασης των πτυχιούχων εκπαιδευτικών από το πανεπιστήμιο 
στην εργασία στο σχολείο είναι το αντικείμενο αυτής της εργασίας, η οποία 
εστιάζει συγκεκριμένα στις νηπιαγωγούς στην Αγγλία και τη Σκοτία. 

Στον δυτικό αγγλόφωνο κόσμο, οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται επαγγελμα-
τίες και όχι λειτουργοί, όπως στη χώρα μας. Στη δεκαετία του 1960, μάλιστα, 
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στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπήρχε έξαρση της ιδεολογίας του επαγγελματισμού 
(Burke 1971), η οποία οδήγησε σε παραχώρηση βασικών σπουδών πανεπι-
στημιακού επιπέδου στις / στους νηπιαγωγούς, δασκάλους και δασκάλες και 
περισσότερης αυτονομίας των εκπαιδευτικών στο χώρο του σχολείου. Ο όρος 
professional, όμως, στα αγγλικά δεν έχει σχέση με τη μετάφρασή του στα ελ-
ληνικά, ούτε ο όρος επάγγελμα (profession) έχει την έννοια της εργασίας και 
του βιοποριστικού μέσου, όπως στα ελληνικά.

Οι κοινωνιολόγοι είναι οι πρώτοι επιστήμονες που μελέτησαν το θέμα του 
επαγγελματισμού, όπως εμφανίστηκε και διαμορφώθηκε στον δυτικό αγγλό-
φωνο κόσμο. Οι απόψεις τους για το θέμα διαφοροποιούνται ως προς τη ση-
μασία που δίνουν σε κάποια επαγγελματικά γνωρίσματα και την ερμηνεία που 
δίνουν στο ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στη διαμόρφωση ενός επαγγέλμα-
τος. Παρόλα αυτά, υπάρχει συμφωνία ως προς (α) τα περισσότερα γνωρίσματα 
στα οποία όλοι οι κοινωνιολόγοι αναφέρονται, επειδή θεωρούν ότι χαρακτηρί-
ζουν τους επαγγελματίες και (β) το ότι επαγγελματισμός σημαίνει έλεγχο της 
εργασίας από τους συναδέλφους, δηλαδή από τους παραγωγούς της και όχι από 
τους πελάτες / καταναλωτές ή ένα κράτος / κυβέρνηση (Johnson, 1972). 

Ένα από τα χαρακτηριστικά των επαγγελματιών που ασκούν συναδελφικό 
έλεγχο πάνω στην εργασία τους, είναι η κατοχή, μετά από μακροχρόνιες ανώ-
τατες σπουδές (Moore 1970, Starr 1982), ενός θεωρητικού γνωστικού αντι-
κειμένου με πρακτικές εφαρμογές (Caplow 1954, Johnson 1972, Larson 1977, 
Millerson 1964). Οι επαγγελματίες έχουν, επίσης, την αυτονομία να χρησιμο-
ποιήσουν τις γνώσεις τους προς όφελος των πελατών τους πάντα και εγγύηση 
γι’ αυτό αποτελεί ο κώδικας δεοντολογίας τους. Ο κώδικας αυτός αναφέρεται 
όχι μόνο στην προτεραιότητα που δίνει ο επαγγελματίας στην ευημερία του 
πελάτη του, αλλά και στη σχέση του κάθε επαγγελματία με τους συναδέλφους 
του, οι οποίοι θεωρούνται ισάξιοί του (Barber 1963, Freidson 1970, Moore  
1970, Parsons 1954, Roth 1974). 

Ο επαγγελματισμός ως συναδελφικός έλεγχος δε συνδέεται με εργασία 
που υπαγορεύεται ή ελέγχεται από εξωεπαγγελματικούς παράγοντες, όπως το 
κράτος, ούτε με γραφειοκρατία στο χώρο εργασίας ή ιεραρχία ανάμεσα σε 
συναδέλφους (Burke 1971, Johnson 1972). Οι επαγγελματίες έχουν συστήσει 
επαγγελματικό σύλλογο, ο οποίος καθορίζει το υψηλό επίπεδο και την ποιότη-
τα της εργασίας που παρέχεται από επαγγελματίες. Θέματα που αφορούν την 
μη παροχή εργασίας υψηλού επιπέδου ή τη μη τήρηση του κώδικα δεοντο-
λογίας ελέγχονται με συγκεκριμένες εσωτερικές διαδικασίες του συλλόγου 
(Caplow 1954, Greenwood 1964, Starr 1982, Wilensky 1964). 

Επίσης, με το επιχείρημα ότι η θεωρητική γνώση που οι επαγγελματίες κα-
τέχουν είναι πιο σημαντική από την πρακτική, που άλλοι εργαζόμενοι στον ίδιο 
χώρο εργασίας κατέχουν, οι επαγγελματίες κατάφεραν να ελέγξουν την εργα-
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σία των άλλων εργαζόμενων, που είναι απαραίτητοι για την παροχή της υπηρε-
σίας στους πελάτες τους (House 1993). Έτσι, η ιεραρχία στον χώρο εργασίας 
ισχύει μόνο για όσους παρέχουν συναφείς με το επάγγελμα υπηρεσίες. 

Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι ο όρος επαγγελματίας στον δυτικό αγγλόφωνο 
κόσμο έχει στοιχεία από την έννοια του: 

α) Ελεύθερου επαγγελματία, όπως ορίζεται στα ελληνικά, δηλαδή αυ-
τού που κατέχει «εξειδικευμένες γνώσεις και επιδεξιότητες που απο-
κτώνται με θεωρητική διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση» (Ρώμας  
1993, σ. 99). 

β) Επιστήμονα.
γ) Λειτουργού, που παρέχει μία πολύτιμη υπηρεσία στο κοινό και στην 

πατρίδα (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου 1994).

Οι διάφορες κοινωνιολογικές θεωρίες περί επαγγελματισμού μεταφέρθη-
καν και στην εκπαίδευση και υπάρχουν μελέτες από διάφορες επιστημονι-
κές σκοπιές, που αναδεικνύουν αν όντως οι εκπαιδευτικοί είναι επαγγελματί-
ες και σε τι υστερούν (π.χ. Delamont 1987, Hargreaves 1994, Leggatt 1970, 
Menmuir & Hughes 1998). 

Η προσχολική παιδαγωγική, ως ο κλάδος της παιδαγωγικής που αφορά 
άμεσα τις νηπιαγωγούς, που θα μας απασχολήσουν σε αυτή την εργασία, φαί-
νεται ότι συμφωνεί με τις θεωρίες επαγγελματισμού ως συναδελφικού ελέγ-
χου από τη κοινωνιολογία. Ο κλάδος της προσχολικής παιδαγωγικής διατείνε-
ται ότι η νηπιαγωγός θα πρέπει να έχει γερές βάσεις στις επιστήμες της αγω-
γής και άλλες σχετικές με την παιδαγωγική και το σχολείο επιστήμες (π.χ. κοι-
νωνιολογία, ψυχολογία, φιλοσοφία, πολιτική επιστήμη) και να ενημερώνεται 
σχετικά με αυτές (Blenkin & Kelly 1997, Curtis & Hevey 1996, Katz & Chard 
1988, Pugh 1996, Rodd 1998), δείχνοντας έτσι ότι θεωρείται σημαντικότατο 
το θεωρητικό υπόβαθρο της επαγγελματία νηπιαγωγού. Η σημασία που δίνε-
ται σε αυτό το υπόβαθρο δεν περιορίζεται στο επίπεδο των βασικών σπου-
δών, αλλά από τους ειδικούς της προσχολικής παιδαγωγικής συστήνεται να 
είναι η νηπιαγωγός ερευνήτρια, να ψάχνει συνέχεια και να ενημερώνεται συ-
νέχεια (Blenkin & Kelly 1997, Curtis & Hevey 1996, Fennimore 1989, Wood 
& Attfield 2005).

Εκπαίδευση και επαγγελματισμός στον δυτικό κόσμο

Από την δεκαετία του 1980 στον δυτικό κόσμο, εμφανίζονται οι πρώτες κατη-
γορίες εναντίων των εκπαιδευτικών ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και 
δεν είναι όλοι τους επαγγελματίες (Apple 2002, Αronowitz & Giroux 1986, 
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Dale 1989). Ένας τρόπος, για να αντιμετωπιστεί αυτό, θεωρείται ότι είναι οι 
εκπαιδευτικοί να εισάγονται και να μυούνται στην εργασία τους με ένα νέο, 
διαφορετικό τρόπο, που προάγει τον επαγγελματισμό τους. Εισάγονται και 
άλλες μεταρρυθμίσεις, που αποβλέπουν στην επαγγελματοποίηση της εργα-
σίας των εκπαιδευτικών, όπως η αξιολόγηση της απόδοσής τους και η θέσπι-
ση εθνικών αναλυτικών προγραμμάτων (Apple 2002, Αronowitz & Giroux  
1986). Δημιουργείται, όμως, πρόβλημα, διότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι 
βασισμένες σε έναν ορισμό του επαγγελματισμού διαφορετικό από αυτόν που 
διέπνεε ως τότε την εκπαιδευτική πολιτική και με βάση τον οποίο διαμορφω-
νόταν η εργασιακή ταυτότητα των εκπαιδευτικών (Pollard et al. 1994). Αρ-
χίζει, λοιπόν, να εμφανίζεται διαφωνία πάνω στο τι είναι ο επαγγελματισμός 
μεταξύ της κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής από την μία πλευρά και κάποι-
ων κοινωνιολόγων, παιδαγωγών και εκπαιδευτικών της πράξης από την άλλη. 
Η διαφωνία αυτή διαπερνά και τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργείται και εξα-
σφαλίζεται ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών μέσα από την εισαγωγική 
περίοδο στο επάγγελμα.

Πιο συγκεκριμένα με βάση τον ορισμό του επαγγελματισμού ως συναδελ-
φικού ελέγχου της εργασίας, οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση από τη δε-
καετία του 1980 και έπειτα θεωρούνται από κάποιους μελετητές της εκπαίδευ-
σης ότι (α) μετατρέπουν τους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων και των 
νηπιαγωγών, από επαγγελματίες σε τεχνίτες ή κατά άλλους σε τεχνοκράτες 
επαγγελματίες (Aronowitz & Giroux 1986, Dawkins 1991, Nias 1989) και (β) 
αλλάζουν το περιεχόμενο της επαγγελματικής τους ιδεολογίας (Hatcher  1994, 
Troman 1996). Αυτό το νέο ιδεολόγημα επαγγελματισμού (Νούτσος 1993), 
του τεχνίτη ή τεχνοκράτη εκπαιδευτικού, στο οποίο βασίζονται οι μεταρρυθ-
μίσεις στην εκπαίδευση, σημαίνει στην πράξη ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
έχουν ως προτεραιότητα πια την εφαρμογή των κεντρικά καθορισμένων προ-
γραμμάτων σπουδών και της κεντρικά καθορισμένης εκπαιδευτικής πολιτικής, 
την προετοιμασία των παιδιών για κεντρικά καθορισμένες εξετάσεις και την 
απόδοση λόγου για το έργο τους (Hargreaves 1994, Hartley  1991). Η τεχνο-
κρατία και η γραφειοκρατία που συνοδεύουν αυτές τις αλλαγές στην εκπαί-
δευση προκαλούν εντατικοποίηση και τυποποίηση στην εργασία των εκπαι-
δευτικών (Hargreaves 1994, Hatcher 1994, Webb & Vulliamy 1996, Wilcox & 
Grey 1996), αυξάνουν, δηλαδή, τον αριθμό των καθηκόντων των εκπαιδευτι-
κών και στενεύουν τα περιθώρια υιοθέτησης ποικίλων τρόπων εκτέλεσής τους 
ή υιοθέτησης διαφορετικών προτεραιοτήτων. 

Όσον αφορά την περίπτωση των νηπιαγωγών, αυτές είχαν περισσότερο 
έλεγχο πάνω στην εργασία τους μέχρι τη δεκαετία του 1980, καθώς μπορού-
σαν να υιοθετήσουν έναν πιο εξατομικευμένο και παιδοκεντρικό τρόπο εργα-
σίας με τα παιδιά, που καθορίζονταν από το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν το 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ   Γ  159 

ΣYΓKPITIKH KAI ΔIEΘNHΣ EKΠAIΔEYTIKH EΠIΘEΩPHΣH  Γ   TEYXΗ 16 & 17

καθένα και τα ενδιαφέροντά του. Με τη συνεχή μεταρρύθμιση, όμως, της προ-
σχολικής εκπαίδευσης προτεραιότητα των νηπιαγωγών πρέπει να είναι το να 
μπορέσουν όλα τα παιδιά να φτάσουν τουλάχιστον το μίνιμουμ επίπεδο επί-
δοσης που έχει θέσει το Υπουργείο για αυτά, άσχετα από το αν οι ίδιες συμ-
φωνούν για την καταλληλότητά ενός τέτοιου είδους αξιολόγησης για τα παι-
διά. Η υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν προκαθορισμένες από άλλους για αυ-
τές πολιτικές σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος 
σπουδών και την αξιολόγηση των παιδιών ή ακόμα και των ίδιων, δεν αφή-
νουν σε αυτές μεγάλο περιθώριο να χρησιμοποιήσουν τις παιδαγωγικές γνώ-
σεις τους και το τι γνωρίζουν για τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθη-
τών τους για τον συνολικό σχεδιασμό της εργασίας τους. Αυτό οδηγεί σε πε-
ριορισμό της αυτονομίας του επαγγελματία, διότι δεν επιτρέπεται η υπηρεσία 
να συλλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον εκπαιδευτικό - παραγωγό της, όπως 
γινόταν παλαιότερα, αλλά μόνο να εκτελείται από αυτόν (Apple 1988, Νού-
τσος 1987). Επίσης, η εντατικοποίηση της εργασίας τους δεν τις επιτρέπει πά-
ντα να ερευνήσουν ή να ενημερωθούν και να επιμορφωθούν σε θέματα πέρα 
από αυτά που αφορούν άμεσα την εφαρμογή της εκάστοτε εκπαιδευτικής πο-
λιτικής (Hargreaves 1994).  

Αυτά είναι στοιχεία της εργασίας της νηπιαγωγού που δε συνάδουν με την 
έννοια του επαγγελματισμού ως συναδελφικού ελέγχου, αλλά που δείχνουν 
ότι το κράτος αποκτά μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην εργασία των νηπιαγω-
γών, από αυτόν που είχε πρωτύτερα. Αυτόν τον τύπο ελέγχου της εργασίας 
οι κοινωνιολόγοι δεν τον θεωρούν ή ονομάζουν επαγγελματισμό, αλλά δια-
μεσολαβημένο έλεγχο της εργασίας κατά τους βεμπεριανούς κοινωνιολόγους 
(Johnson 1972, Larson 1977, Wilding 1982) ή προλεταριοποίηση κατά τους 
μαρξιστές (Braverman 1974, Oppenheimer 1973). Διαμεσολαβημένος έλεγ-
χος σημαίνει ότι ένα τρίτο μέλος (π.χ. μεσίτης ή το κράτος) παρεμβαίνει στη 
σχέση εργαζόμενου / παραγωγού και πελάτη / καταναλωτή. Στην περίπτωση 
που το τρίτο μέλος είναι το κράτος, αναφερόμαστε σε κρατικό παρεμβατισμό 
στη σχέση παραγωγού - καταναλωτή, για να περιοριστούν τυχόν αυθαιρεσί-
ες και εκμετάλλευση (Johnson 1972). Κατά τους μαρξιστές, αυτά τα στοιχεία 
της εργασίας είναι ενδεικτικά προλεταριοποίησης, που σημαίνει ότι η σύλ-
ληψη της εργασίας διαχωρίζεται από την εκτέλεσή της (Νούτσος, 1987). Αυ-
τός ο διαχωρισμός μεταξύ άλλων συνεπάγεται ότι ο εργαζόμενος δεν εκτε-
λεί ολόκληρη την εργασία για την παραγωγή του προϊόντος ή την παροχή 
της υπηρεσίας και ότι ο ρυθμός της εργασίας, τα χαρακτηριστικά του χώρου 
εργασίας και οι συνθήκες αγοράς του προϊόντος της εργασίας δεν καθορίζο-
νται πια από τον εργαζόμενο-επαγγελματία, αλλά από ιδιωτικές ή δημόσιες 
γραφειοκρατίες (Blackledge & Hunt 2002, Braverman 1974, Oppenheimer 
1973). 
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Μεθοδολογία

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να ερευνηθεί αν η εισαγωγική / δοκιμα-
στική περίοδος των νηπιαγωγών στον δυτικό κόσμο όντως αφορά τη μετάβα-
σή τους από τις ανώτατες σπουδές στο πανεπιστήμιο, που παραπέμπουν σε 
επαγγελματισμό ως προς την κατοχή θεωρητικού αντικειμένου με πρακτικές 
εφαρμογές, στο επάγγελμα της νηπιαγωγού. Αν, δηλαδή, αυτά που θεωρού-
νται τόσο σημαντικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά, δεξιότητες και γνώσεις 
από το κάθε κράτος, ώστε να θεσμοθετούνται και να αξιολογούνται κατά 
την εισαγωγική / δοκιμαστική περίοδο των νηπιαγωγών στο επάγγελμα είναι 
στοιχεία που θεωρούνται επαγγελματικά και από τους κοινωνιολόγους και 
τους παιδαγωγούς. 

Το θέμα κρίθηκε σημαντικό για να ερευνηθεί, διότι, αν μία νηπιαγωγός δε 
λάβει θετική αξιολόγηση κατά την εισαγωγική της περίοδο ή την παράταση 
που μπορεί να της δοθεί, για να βελτιώσει την απόδοσή της, χάνει την άδεια 
άσκησης του επαγγέλματος που της εξασφαλίζει το πτυχίο της. Αυτό σημαίνει 
ότι όσα αξιολογούνται κατά την περίοδο αυτή καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό 
τον μελλοντικό τρόπο εργασίας των νεοδιορισμένων νηπιαγωγών, καθώς δια-
μορφώνουν την αντίληψή τους σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν, για να μεί-
νουν στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης.

Επίσης, το θέμα επιλέχθηκε προς μελέτη, διότι υπάρχουν αντικρουόμενες 
απόψεις για την επίδραση που έχει ο κρατικός παρεμβατισμός στα ζητήματα 
της εισαγωγικής περιόδου πάνω στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. Για 
παράδειγμα, σχετικά με το τι σημαίνουν τα θεσμοθετημένα στάνταρ αξιολόγη-
σης των εκπαιδευτικών κατά την εισαγωγική περίοδο, ο Christie (2003) γράφει 
ότι, από τη μια πλευρά, υπάρχει η άποψη ότι οι επαγγελματίες χάνουν τον έλεγ-
χο πάνω στην εργασία τους, όταν ο επαγγελματισμός τους ορίζεται με κάποια 
στάνταρτ και ειδικά όταν αυτά δεν καθορίζονται εξ ολοκλήρου από το σύνολο 
των επαγγελματιών. Από την άλλη πλευρά, επειδή τα ισχύοντα στάνταρτ επι-
κυρώθηκαν από τον επαγγελματικό σύλλογό τους, δείχνουν ότι οι εκπαιδευτι-
κοί στην Αγγλία και τη Σκοτία δε φοβούνται την αξιολόγηση και την απόδοση 
λόγου. Βέβαια, αυτή η άποψη δε λαμβάνει υπόψη της το ότι η κάθε σκοτσέ-
ζικη και αγγλική κυβέρνηση καθορίζει έναν αριθμό αντιπροσώπων της στον 
επαγγελματικό σύλλογο των εκπαιδευτικών που δεν είναι μέλη της επαγγελ-
ματικής ομάδας (όπως γίνεται στην περίπτωση του επαγγελματικού συλλόγου 
των επαγγελματιών που συναδελφικά ελέγχουν το επάγγελμά τους) ούτε το αν 
η αξιολόγηση και η απόδοση λόγου είναι η λύση για τα προβλήματα του επαγ-
γελματισμού των εκπαιδευτικών, της εκπαίδευσης και την εξυγίανσή της. 

Επιλέξαμε, λοιπόν, να εξετάσουμε αν η εκπαιδευτική πολιτική βοηθάει τις 
νηπιαγωγούς να εισαχθούν σε επάγγελμα, δηλαδή να εισαχθούν σε μία εργα-



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ   Γ  161 

ΣYΓKPITIKH KAI ΔIEΘNHΣ EKΠAIΔEYTIKH EΠIΘEΩPHΣH  Γ   TEYXΗ 16 & 17

σία όπου θα έχουν την ευκαιρία να επιδείξουν και να αξιολογηθούν στα εξής 
επαγγελματικά χαρακτηριστικά από την κοινωνιολογία των επαγγελμάτων: 
1. Θεωρητικές γνώσεις με πρακτική εφαρμογή.
2. Ισοτιμία μεταξύ συναδέλφων και όχι ιεραρχία μεταξύ τους στον χώρο ερ-

γασίας.
3. Έλεγχος των απασχολούμενων σε συναφείς με το επάγγελμα θέσεις από 

τους συναδέλφους επαγγελματίες.
4. Προτεραιότητα του επαγγελματία σε ό,τι ωφελεί τον πελάτη.

Στην εργασία αυτή, θα μελετηθούν η Αγγλία και η Σκοτία επειδή, παρόλο 
που αποτελούν τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν διαφορετικά εκπαι-
δευτικά συστήματα (Baldock Fitzgerald & Kay 2009, Brock & Alexiadou 2007), 
αντί να ακολουθούν μία κοινή πολιτική έστω και γενικότερη, όπως συμβαίνει, 
για παράδειγμα, στις Σκανδιναβικές χώρες (Wagner & Einarsdottir, 2009). Από 
το 1999, αποκεντρώθηκε η σκοτσέζικη κυβέρνηση, που είναι υπεύθυνη και για 
την εκπαίδευση και αποδίδει λόγο στο Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο στο Εδιμβούρ-
γο πια και όχι στο Λονδίνο (Carmichael & Hancock 2007). Παρόλα αυτά, και 
πριν την αποκέντρωση και μετά το σκοτσέζικο εκπαιδευτικό σύστημα φαίνε-
ται να είναι πιο παιδοκεντρικό. Αυτό σχετίζεται άμεσα με τον επαγγελματισμό 
των νηπιαγωγών, διότι υπήρχαν και υπάρχουν περισσότερα στοιχεία στο νη-
πιαγωγείο που βασίζονται ή συμφωνούν με την προσχολική παιδαγωγική. Για 
παράδειγμα, πριν την αποκέντρωση, το σύστημα της Σκοτίας ήταν πιο φιλικό 
προς τους εκπαιδευόμενους, επειδή δεν εξετάζονταν όλοι οι μαθητές παντού 
στη Σκοτία στην ηλικία των 7, 11, 14 ετών σε κεντρικά καθορισμένη ύλη ούτε 
είχε επιβληθεί μία ώρα μαθηματικών και μία ώρα γλώσσας καθημερινά για τα 
μικρά παιδιά από την ηλικία των 5 ετών, όπως στην Αγγλία. Και μετά την απο-
κέντρωση, όμως, συνεχίστηκε αυτή η παιδοκεντρικότητα, αφού, για παράδειγ-
μα, το Υπουργείο ενδιαφέρθηκε για το θέμα του παιχνιδιού των μικρών παιδι-
ών εκτός τάξης και ενώθηκε το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου με αυτό της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης, ώστε να υπάρχει συνέχεια, αντί να είναι ένα κείμενο 
ξεχωριστό από αυτό που αφορά τα υπόλοιπα Βασικά Στάδια1 της εκπαίδευσης, 
όπως στην Αγγλία (Baldock, Fitzgerald & Kay 2009). Επίσης, η ποικιλία των 
τύπων σχολείων και η επιλεκτικότητά τους είναι μικρότερη στη Σκοτία και εξα-
κολουθεί να έχει μεγάλη επίδραση η αρχή της ισότητας των ευκαιριών των μα-
θητών και η εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, ενώ απορρίπτεται σε μεγαλύ-
τερο βαθμό η ιδεολογία της οργάνωσης της εκπαίδευσης με βάση τα πρότυπα 
της αγοράς σε σχέση με την Αγγλία (Brock & Alexiadou 2007). 

Οι χώρες έχουν, επίσης, σημαντικές διαφορές που αφορούν συγκεκριμένα 
το θέμα της εισαγωγικής περιόδου των εκπαιδευτικών. Στην Αγγλία μεταξύ 
του 1991 και 1999 δε λειτούργησε καθόλου ο θεσμός της εισαγωγικής περιό-
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δου (Tickle 2001, Williams & Prestage 2002). Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευ-
τικοί της πράξης ως συνάδελφοι δεν είχαν κάποια οργανωμένη επίδραση πά-
νω στη μύηση των νέων συναδέλφων στο επάγγελμα στη δεκαετία του 1990, 
ούτε και επαγγελματικό σύλλογο, για να εμπλακεί περισσότερο στο θέμα αυ-
τό1. Στη Σκοτία από διετής η εισαγωγική περίοδος έγινε μονοετής από το 2002 
(O’ Brien & Christie 2005, Rippon & Martin 2003). Αυτός ο χρονικός περιορι-
σμός της εισαγωγικής περιόδου εντατικοποιεί τη διαδικασία τόσο για το νεο-
διορισμένο εκπαιδευτικό όσο και για τον μέντορά του, που αναλαμβάνουν να 
διεκπεραιώσουν μία εργασία δυο ετών σε ένα έτος. 

Μία άλλη σχετική διαφορά των δύο χωρών αφορά την ιστορία του επαγ-
γελματικού συλλόγου τους και την εμπλοκή του στο θέμα της εισαγωγικής 
περιόδου. Και στην Αγγλία και στη Σκοτία υπήρχε και υπάρχει κρατικός 
παρεμβατισμός στον τρόπο εισαγωγής στο επάγγελμα, αν και περισσότερο 
στην Αγγλία λόγω της καθυστέρησης της εμπλοκής των εν ενεργεία εκπαι-
δευτικών σε τέτοια επαγγελματικά θέματα μέσω του συλλόγου τους. Με τις 
μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 1960, οι Σκοτσέζοι εκπαιδευτικοί έγιναν 
οι πρώτοι εκπαιδευτικοί στον κόσμο που μπόρεσαν να οργανώσουν επαγ-
γελματικό σύλλογο που ανέλαβε την προώθηση του επαγγελματισμού τους 
(MacIver 2003). Αντίθετα, στην Αγγλία με πιο ήπιο τρόπο ήταν κυβέρνηση 
αυτή που ίδρυσε τον αντίστοιχο επαγγελματικό σύλλογο των εκπαιδευτικών 
και καθόρισε και τις αρμοδιότητές του 30 χρόνια αργότερα από τη Σκοτία. 
Επομένως, έχουν μία διαφορά 30 περίπου χρόνων ως προς την εμπλοκή των 
ίδιων των εκπαιδευτικών της πράξης σε κάποια θέματα επαγγελματικά. Αυ-
τός είναι ένας ακόμα λόγος που κάνει ενδιαφέρουσα τη σύγκριση των δύο 
αυτών περιπτώσεων (Øyen 1990). 

Τέλος, οι δύο χώρες επιλέχθηκαν, διότι υπάρχει σχολική ιεραρχία μέσα στη 
σχολική μονάδα, πέρα από την ύπαρξη του διευθυντή, ενώ στο ελληνικό νη-
πιαγωγείο δεν υπάρχει ούτε διευθυντής ούτε άλλου είδους ιεραρχία, στοιχείο 
επαγγελματικό κατά τους κοινωνιολόγους. Το θέμα της ισοτιμίας των επαγγελ-
ματιών και της απουσίας εξωτερικού ελέγχου τους πρέπει να συνδεθεί με την 
επαγγελματική εργασία στο νηπιαγωγείο, διότι η ιεραρχία δεν αφορά μόνο τις 
συναφείς εργασίες, όπως αυτή της βρεφονηπιοκόμου2, αλλά και τις ίδιες τις 
νηπιαγωγούς. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ οι νηπιαγωγοί ελέγχουν την εργασία των 
βρεφονηπιοκόμων, ταυτόχρονα δεν είναι ίσες μεταξύ τους, αφού ο διευθυντής 
του σχολείου δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει ένα δημοκρατικό τρόπο 
διοίκησης και ηγεσίας του σχολείου του (Rodd 1998) που επιτρέπει να εμπλα-
κούν όλοι οι συνάδελφοί του. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα θέματα της διοίκη-
σης και της γραφειοκρατίας, αλλά και το βαθμό δασκαλοκεντρικότητας ή παι-
δοκεντρικότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται από όλο το νηπιαγωγείο (που 
δεν είναι μονοθέσιο ή διθέσιο, όπως στη χώρα μας, αλλά με περισσότερες τά-
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ξεις νηπίων, όπως τα σχολεία των άλλων βαθμίδων), κάτι που επιδρά και στη 
σχέση των εκπαιδευτικών με τα παιδιά, αλλά και μεταξύ τους. 

Το θέμα, λοιπόν, του αν οι νηπιαγωγοί μεταβαίνουν από το πανεπιστήμιο 
σε ένα επάγγελμα, όπως ορίστηκε σε αυτή την εργασία, διερευνήθηκε μέσα 
από τρία ερωτήματα:
1. Ποια χαρακτηριστικά (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) της νηπιαγωγού αξι-

ολογούνται στην Αγγλία και τη Σκοτία κατά την εισαγωγική / δοκιμαστική 
περίοδο; 

2. Είναι επαγγελματικά κατά την κοινωνιολογία και την προσχολική παιδα-
γωγική;

3. Οι διαφοροποιήσεις στην εκπαιδευτική πολιτική για τη δοκιμαστική πε-
ρίοδο ανάμεσα στην Αγγλία και τη Σκοτία τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν 
στην εισαγωγή των νηπιαγωγών στο επάγγελμά τους;

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας αναζητήθηκαν στα σχετικά έγ-
γραφα (Lankshear & Knobel 2004, McCulloch 2004) της ισχύουσας για το θέ-
μα νομοθεσίας στην Αγγλία και τη Σκοτία, που καθορίζει τη διαδικασία, διότι 
αυτή πρέπει να ακολουθηθεί από όλα τα σχολεία κατά την εισαγωγική περίο-
δο των νέων εκπαιδευτικών. Για την Αγγλία, το σχετικό έγγραφο ονομάζεται 
Professional Standards for Teachers (TDA 2008) και περιέχει όλα τα κριτή-
ρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για κάθε αξιολόγηση και προαγωγή στην 
καριέρα τους. Για τη Σκοτία, το αντίστοιχο έγγραφο είναι το The standard for 
full registration (GTCS 2006) και αφορά μόνο την εισαγωγική περίοδο όλων 
των εκπαιδευτικών. 

Δεδομένα

Και στα δύο σχετικά έγγραφα υπάρχουν τρεις κατηγορίες κριτηρίων αξιο-
λόγησης των εκπαιδευτικών κατά την εισαγωγική / δοκιμαστική περίοδο στο 
επάγγελμα και κατά συνέπεια και των νηπιαγωγών. Δεν υπάρχει αντιστοιχία 
ως προς τους τίτλους των κατηγοριών των κριτηρίων, αλλά υπάρχουν κοινό 
περιεχόμενο και κοινά κριτήρια. Και στις δύο χώρες υπάρχει επίβλεψη του νε-
οδιορισμένου εκπαιδευτικού από έναν μέντορα, που είναι συνάδελφος και η 
τελική απόφαση για την έκβαση της εισαγωγικής περιόδου είναι του διευθυ-
ντή του σχολείου. Επίσης, οι νεοδιόριστοι απαλλάσσονται από κάποιες ώρες 
εργασίας που προβλέπονται από το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών. 

Στην Αγγλία το τμήμα του εγγράφου που αφορά την εισαγωγική περίοδο 
των εκπαιδευτικών στο επάγγελμα έχει τίτλο Core και περιέχει 37 κριτήρια 
κατανεμημένα στις εξής τρεις κατηγορίες:
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1. Επαγγελματικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού, τα οποία αποδεικνύονται 
με βάση εννέα κριτήρια που αναφέρονται στην: 
} Σχέση του εκπαιδευτικού με τα παιδιά (δύο κριτήρια).
} Γνώση της εκπαιδευτικής πολιτικής τόσο του Υπουργείου Παιδείας όσο 

και των κανονισμών του σχολείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης της 
περιοχής όπου ανήκει το σχολείο (ένα κριτήριο).

} Επικοινωνία και συνεργασία του εκπαιδευτικού με παιδιά, γονείς, συνα-
δέλφους και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στη ζωή των παιδιών και 
του σχολείου (τρία κριτήρια). 

} Επιμόρφωση του εκπαιδευτικού (τρία κριτήρια). 

2. Επαγγελματική γνώση και κατανόηση του εκπαιδευτικού. Αυτές αποδει-
κνύονται με βάση 16 κριτήρια που αναφέρονται σε: 
} Διδασκαλία και μάθηση (ένα κριτήριο).
} Αξιολόγηση και εποπτεία των παιδιών (τέσσερα κριτήρια). 
} Γνωστικά αντικείμενα και πρόγραμμα σπουδών (δύο κριτήρια). 
} Γραμματισμό, αριθμητισμό και πληροφορική και την ικανότητα 

του εκπαιδευτικού να τα χρησιμοποιήσει στην εργασία του (ένα 
κριτήριο). 

} Πρόοδος των παιδιών και διαφορετικότητα (τέσσερα κριτήρια). Η δια-
φορετικότητα αναφέρεται στη διγλωσσία, σε κοινωνικές, θρησκευτικές, 
εθνοτικές και γενικότερα πολιτισμικές διαφορές, καθώς και στις ειδικές 
ανάγκες και αναπηρίες. 

} Υγεία και ευημερία των παιδιών (τέσσερα κριτήρια). Η υποκατηγορία 
αυτή αναφέρεται στη γνώση του εκπαιδευτικού σχετικά με πολιτικές και 
κανονισμούς για το δικαίωμα των παιδιών σε ένα καλό επίπεδο ζωής, 
ώστε να μπορέσουν να προοδεύσουν, και την εφαρμογή των πολιτικών 
αυτών. 

3. Επαγγελματικές δεξιότητες, οι οποίες αποδεικνύονται με βάση 12 κριτή-
ρια που χωρίζονται στις εξής πέντε υποκατηγορίες: 
} Σχεδιασμός της μάθησης (τρία κριτήρια).
} Διδασκαλία (δύο κριτήρια).
} Αξιολόγηση της προόδου των παιδιών, εποπτεία τους και ανατροφοδό-

τηση / ενημέρωσή τους (τέσσερα κριτήρια).
} Αναθεώρηση της διδασκαλίας και της μάθησης (δύο κριτήρια). Το 

κριτήριο αυτό έχει σχέση με το πώς ο εκπαιδευτικός συνδέει τη διδα-
σκαλία του με την αξιολόγηση της μάθησης των παιδιών, ώστε να τη 
βελτιώνει.

} Μαθησιακό περιβάλλον (ένα κριτήριο).  
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Και στο σκοτσέζικο έγγραφο υπάρχουν τρεις κατηγορίες με 23 κριτήρια 
που καλύπτουν τα περισσότερα από τα σημεία αναφοράς του αγγλικού κειμέ-
νου, αν και είναι λιγότερα σε αριθμό. Οι κατηγορίες κριτηρίων, όπως ορίζο-
νται στο «The standard for full registration», είναι οι παρακάτω:

1. Επαγγελματική γνώση και κατανόηση με τις εξής τρεις υποκατηγορίες:
} Πρόγραμμα σπουδών (τέσσερα κριτήρια).
} Εκπαιδευτικό σύστημα και επαγγελματικές ευθύνες (δύο κριτήρια). 

Όπως και στην περίπτωση της Αγγλίας, υπάρχει κριτήριο που αφορά τη 
γνώση που έχει ο εκπαιδευτικός για τα θεσμοθετημένα καθήκοντά του, 
την ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική τόσο του Υπουργείου Παιδείας όσο 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής όπου υπάγεται το σχολείο, 
τους κανονισμούς του σχολείου και τα δικαιώματα των παιδιών.

} Παιδαγωγικές αρχές και προοπτικές (δύο κριτήρια). Το κριτήριο αυτό 
αφορά τις παιδαγωγικές γνώσεις του εκπαιδευτικού που προέρχονται 
από τη μελέτη τόσο της παιδαγωγικής θεωρίας όσο και της έρευνας και 
τη σύνδεσή τους με την πρακτική στο σχολείο (The standard for full 
registration, 2006: 6-9).

2.  Επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες με τέσσερις υποκατηγορίες:
} Διδασκαλία και μάθηση (πέντε κριτήρια).
} Οργάνωση και διαχείριση της τάξης (δύο κριτήρια).
} Αξιολόγηση μαθητών (δύο κριτήρια).
} Επαγγελματικός αναστοχασμός και επικοινωνία (τρία κριτήρια). Με το 

κριτήριο αυτό η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού συνδέεται τόσο με το τι 
μαθαίνει για τα παιδιά από την καθημερινή του εργασία με αυτά όσο και 
με την κριτική προσέγγιση της παιδαγωγικής βιβλιογραφίας που διαβά-
ζει (The standard for full registration, 2006: 9-13). 

3. Επαγγελματικές αξίες και προσωπική δέσμευση (τρία κριτήρια). Η υπο-
κατηγορία αυτή καθορίζει συγκεκριμένες αξίες και στάσεις, όπως (α) κοι-
νωνική δικαιοσύνη (δικαιώματα παιδιών και ανθρώπινα δικαιώματα), (β) 
δέσμευση για επιμόρφωση και (γ) συνεργασία του εκπαιδευτικού με πα-
ράγοντες της τοπικής κοινότητας, τις οποίες πρέπει να επιδεικνύει ο εκπαι-
δευτικός (The standard for full registration, 2006: 14-15). 

 Οι νηπιαγωγοί στη Σκοτία, όμως, αξιολογούνται και με βάση κάποιους 
δείκτες ολικής ποιότητας, που δεν υπάρχουν στο αγγλικό κείμενο και είναι 
οι παρακάτω:
} Οι μαθητές σέβονται τη νηπιαγωγό. 
} Οι συνάδελφοι εκτιμούν τη νηπιαγωγό.
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} Οι γονείς εμπιστεύονται τη νηπιαγωγό. 
} Η νηπιαγωγός βοηθά τα παιδιά να προοδέψουν και φροντίζει για την ευ-

ημερία τους. 
} Η νηπιαγωγός συμβάλει στη λειτουργία και τις διαδικασίες του σχο-

λείου και έχει υψηλούς στόχους για την τάξη της (The standard for full 
registration, 2006: 5).

Ανάλυση δεδομένων

Το περιεχόμενο των κειμένων γενικότερα φαίνεται να αφορά δύο θέματα και 
στις δύο χώρες. Το πρώτο αναφέρεται σε γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει 
να έχει ο εκπαιδευτικός σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στην εργασία του, 
δηλαδή τα παιδιά, τους συναδέλφους, τους γονείς και άλλους ειδικούς στην 
υγεία και τη φροντίδα των παιδιών και των οικογενειών τους. 

Το δεύτερο θέμα αναφέρεται στη στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στην 
εργασία του, δηλαδή στην επιμόρφωσή του, την αυτοαξιολόγησή του, τη γνώ-
ση που έχει σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, τον γραμματισμό, τον αριθ-
μητισμό, την πληροφορική και την τεχνολογία. 

Αυτά τα κριτήρια μπορούν να χαρακτηριστούν επαγγελματικά, διότι ανα-
φέρονται σε σημαντικά καθήκοντα της νηπιαγωγού και διότι αξιολογούνται 
από συναδέλφους και όχι εξω-επαγγελματικούς παράγοντες. Οι λεπτομέρει-
ες, όμως, που καθορίζουν την απόφαση για το αν τα καθήκοντα εκτελούνται 
επαρκώς εξαρτώνται από την εκτίμηση του διευθυντή. Π.χ. η σχέση μίας νη-
πιαγωγού που αξιολογείται με τους μαθητές της ίσως να θεωρείται από κά-
ποιον διευθυντή επαγγελματική, στην περίπτωση που δεν αντιβαίνει τα δικαι-
ώματα των παιδιών και από κάποιον άλλον, στην περίπτωση που αφορά ένα 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη ζωή των παιδιών εκ μέρους της νεοδιόριστης 
νηπιαγωγού. Άρα αυτό που θα καθορίσει αν όντως εκτελούνται με επαγγελ-
ματικό τρόπο τα καθήκοντα εξαρτάται από τον διευθυντή και από το αν και 
κατά πόσο αυτός στηρίζει τις αξιολογήσεις του σε τεχνικά κριτήρια ή αφήνει 
περιθώρια αναγνώρισης της προσωπικής σφραγίδας του κάθε εκπαιδευτικού 
και των μαθητών του (βλέπε επίσης Goouch 2008). Έτσι αν και υπάρχει έλεγ-
χος της αξιολόγησης από τους συναδέλφους, αυτό δε σημαίνει ότι η αξιολό-
γηση υποχρεωτικά βασίζεται στο θεωρητικό γνωστικό αντικείμενο τους. Αυτό 
είναι πιθανό να συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις, διότι υπάρχουν νηπιαγωγεία 
που αποτελούν μέλος μίας σχολικής μονάδας που μπορεί να έχει παιδιά από 3 
ως 7 ετών (νηπιαγωγείο και οι δυο πρώτες τάξεις του δημοτικού) ή από τα 3-
11 (νηπιαγωγείο και δημοτικό μαζί). Σε αυτές τις περιπτώσεις, το νηπιαγωγείο 
είναι κομμάτι ενός δημοτικού σχολείου και όχι ξεχωριστό σχολείο για μικρά 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ   Γ  167 

ΣYΓKPITIKH KAI ΔIEΘNHΣ EKΠAIΔEYTIKH EΠIΘEΩPHΣH  Γ   TEYXΗ 16 & 17

παιδιά, όπως στη χώρα μας, και ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου, που εί-
ναι δάσκαλος ή δασκάλα και που δεν κατέχει την προσχολική παιδαγωγική, 
αναλαμβάνει και την αξιολόγηση των νηπιαγωγών. Άρα δεν εξασφαλίζονται 
για κάθε περίπτωση όλες οι προϋποθέσεις για μία αξιολόγηση από συναδέλ-
φους με τα ίδια κριτήρια για όλους.

Το ποσοστό του ωραρίου από το οποίο απαλλάσσονται οι νεοδιόριστοι εκ-
παιδευτικοί και που αφιερώνεται σε μελέτη και προετοιμασία για το επάγγελ-
μα διαφέρει ανάμεσα στις δύο χώρες. Στην Αγγλία είναι το 10% του ωραρίου, 
ενώ στη Σκοτία 7%. Βέβαια, αυτή η διαφορά δεν είναι και τόσο σημαντική 
αναλογικά, διότι οι σκοτσέζοι εκπαιδευτικοί εργάζονται λιγότερες ώρες. Συ-
γκεκριμένα εργάζονται 880 ώρες το χρόνο (Primary Teacher 2009) σε σχέ-
ση με τις 1265 στην Αγγλία (School teachers pay and conditions document  
2008). Για να τηρηθεί η αναλογία μάλιστα, θα έπρεπε οι Άγγλοι εκπαιδευτικοί 
να είχαν 11,7 % απαλλαγή από το ωράριο εργασίας. Αυτό είναι ένα στοιχείο 
που δείχνει ότι στη Σκοτία ο χρόνος για μελέτη και άρα για το θεωρητικό υπό-
βαθρο του επαγγελματία εκτιμάται περισσότερο, χαρακτηριστικό που είναι 
επαγγελματικό τόσο κατά τους κοινωνιολόγους (Johnson 1972) όσο και κατά 
τους παιδαγωγούς (Bruce 1997, Rodd 1998). 

Μία σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες είναι ότι στην Αγγλία κα-
τά την εισαγωγική περίοδο των νηπιαγωγών στο επάγγελμα, δεν αξιολογούνται 
κάποια θέματα, τα οποία, όμως, αξιολογούνται από τη Σκοτία. Αυτά είναι: 

• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αγωγή του πολίτη, την αειφόρο ανά-
πτυξη και την επιχειρηματικότητα. 

• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε σχέση με την εργασία που παρέχει το βο-
ηθητικό προσωπικό (βρεφονηπιοκόμοι και βοηθοί).

• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως ερευνητή.
• Η σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης, κυρίως όσον αφορά την αυτοαξιο-

λόγηση και την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού.

Σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού στην αγωγή του πολίτη, την αειφό-
ρο ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα φαίνεται ότι στην Αγγλία θέματα, 
όπως τα παραπάνω, που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις των παιδιών με το 
κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον, καθώς και με την επαγγελματική τους 
ενημέρωση δε θεωρούνται τόσο σημαντικά. Η επιχειρηματικότητα, ίσως, δεν 
είναι κάτι που αφορά άμεσα τα μικρά παιδιά και τις νηπιαγωγούς, αλλά τα άλ-
λα δύο θέματα αποτελούν πολύ σημαντικό μέρος της μόρφωσης των μικρών 
παιδιών, σύμφωνα με τη σύγχρονη προσχολική παιδαγωγική (Dunne 2006, 
Moss, 2007). Άρα, βλέπουμε μία πιο περιορισμένη αντίληψη για την εκπαί-
δευση και την ανάπτυξη των παιδιών και κατά συνέπεια για τις αρμοδιότητες 
της νηπιαγωγού. Αυτό δεν αποτελεί επαγγελματικό στοιχείο, διότι αντιτίθεται 
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με το θεωρητικό γνωστικό αντικείμενο των νηπιαγωγών, δηλαδή την προσχο-
λική παιδαγωγική, που διακηρύσσει ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να συμβάλ-
λει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (Bruce 1997, Curtis 1998, Katz & 
Chard 1988). 

Σχετικά με τα παραπάνω είναι, επίσης, και τα παραδείγματα που παρατί-
θενται ως ενδεικτικά για την επιβεβαίωση του κριτηρίου που αφορά τη γνώση 
του εκπαιδευτικού σχετικά με την προαγωγή του γραμματισμού, του αριθμητι-
σμού και της πληροφορικής, καθώς και σχετικά με την κοινωνική, προσωπική 
και φυσική αγωγή των παιδιών. Στην περίπτωση της Σκοτίας, τα παραδείγματα 
αυτού του κριτηρίου διαχωρίζονται ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης όπου 
εργάζεται ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός (The standard for full registration  
2006: 6-7), αλλά όχι στην περίπτωση της Αγγλίας. Φαίνεται ότι η εκπαιδευτική 
πολιτική στη Σκοτία αντανακλά μία ευαισθητοποίηση στις αναπτυξιακές δια-
φορές των ανθρώπων μέχρι τα 18, κάτι που διακηρύσσει και η σύγχρονη προ-
σχολική παιδαγωγική (Bruce 1997, Katz & Chard 1988), με βάση την οποία θα 
πρέπει να εργάζονται οι επαγγελματίες νηπιαγωγοί. Η ευαισθητοποίηση αυτή 
δείχνει, επίσης, ότι η εργασία θεωρείται ότι πρέπει να βασίζεται σε θεωρητικές 
γνώσεις με πρακτική εφαρμογή, δηλαδή οι νηπιαγωγοί να γνωρίζουν τις ανα-
πτυξιακές διαφορές και πώς να εκπαιδεύουν με βάση αυτές, κάτι που χαρακτη-
ρίζει επαγγελματίες νηπιαγωγούς (Curtis & Hevey 1996). 

Ακόμα στην Αγγλία αξιολογούνται καθήκοντα σε σχέση με τη σχολική ιε-
ραρχία, σε αντίθεση με την ισοτιμία των συναδέλφων στη Σκοτία. Το αγγλι-
κό κείμενο δείχνει ότι οι αποφάσεις της νηπιαγωγού κατά την εισαγωγική πε-
ρίοδο πρέπει να εγκρίνονται από τον συνάδελφο που λειτουργεί ως μέντορας 
και ότι η νηπιαγωγός πρέπει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του μέντορα. 
Ενώ κάτι τέτοιο στην πράξη δεν αποκλείεται και για τη περίπτωση της Σκο-
τίας, υπάρχει μία ασφαλιστική δικλείδα για τον επαγγελματισμό όλων των 
εκπαιδευτικών. Μαθαίνουν να δικαιολογούν επιστημονικά τις αποφάσεις και 
τις πρωτοβουλίες τους και να μοιράζονται ό,τι καινούργιο μαθαίνουν με συ-
ναδέλφους και αξιολογούνται σε αυτό, κάτι που ούτε καν υπαινίσσεται το 
αγγλικό κείμενο. Έτσι, στην Σκοτία εξασφαλίζεται και ένα ακόμα γνώρισμα 
που διαβρώνει την αντιεπαγγελματική επίδραση της ιεραρχίας στον επαγγελ-
ματισμό των νηπιαγωγών. Το γεγονός ότι οι νεοδιόριστες νηπιαγωγοί αξιολο-
γούνται στο αν μπορούν να δικαιολογήσουν επιστημονικά την πρακτική τους 
περιορίζει όχι μόνο τυχόν δικές τους αυθαιρεσίες, αλλά και τυχόν αυθαιρεσί-
ες από τους διοικητικά ανωτέρους τους, κάτι που δεν υπάρχει στην περίπτω-
ση της Αγγλίας. Επομένως, και για τέτοια θέματα ο συνδυασμός θεωρητικών 
γνώσεων και πράξης που βασίζεται σε αυτές και που αποτελεί στοιχείο εν-
δεικτικό του επαγγελματισμού, εκτιμάται περισσότερο και αξιολογείται στη 
Σκοτία μόνο.
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Τέλος, ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει θεωρηθεί επαγγελματικό τό-
σο από την κοινωνιολογία των επαγγελμάτων (House 1993, Johnson 1972, 
Wilding 1982) όσο και από την προσχολική παιδαγωγική (Bruce 1997, Curtis  
1998, Hurst 1991, Nutbrown 1994) υπάρχει μόνο στο σκοτσέζικο κείμενο. Εί-
ναι το θέμα της οργάνωσης από τις επαγγελματίες νηπιαγωγούς της εργασίας 
άλλων εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσίες στον ίδιο χώρο εργασίας (Pugh  
1996, Rodd 1998). Οι σκοτσέζοι νηπιαγωγοί αξιολογούνται στο αν μπορούν 
να οργανώσουν την εργασία των βρεφονηπιοκόμων του νηπιαγωγείου, αλλά 
δεν υπάρχει αντίστοιχη αναφορά στο αγγλικό κείμενο, παρόλο που και στην 
Αγγλία υπάρχουν βρεφονηπιοκόμοι στο νηπιαγωγείο. Επομένως, ένα ακόμα 
επαγγελματικό χαρακτηριστικό παραβλέπεται και δεν αξιολογείται κατά την 
εισαγωγική περίοδο των νηπιαγωγών στην Αγγλία. 

Συμπεράσματα

Από την ανάλυση των δεδομένων από τα κείμενα εκπαιδευτικής πολι-
τικής που αφορούν την αξιολόγηση των νηπιαγωγών κατά την εισαγωγι-
κή στο επάγγελμα περίοδο γίνεται φανερό ότι στην περίπτωση της Σκότιας 
αξιολογούνται περισσότερα στοιχεία που παραπέμπουν σε επάγγελμα ως 
εργασία που ελέγχεται από συναδέλφους από ό,τι στην αγγλική. Αυτό συμ-
βαίνει, διότι δίνεται περισσότερη προσοχή στην επιστημονική γνώση και 
την πρακτική που βασίζεται σε αυτή παρά στην πρακτική που επιβάλλεται 
άνωθεν. Επίσης, διότι στο σκοτσέζικο έγγραφο αναγνωρίζονται οι ιδιαιτε-
ρότητες του τρόπου μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών μέχρι την ενηλι-
κίωσή τους, κάτι πολύ σημαντικό για τον επαγγελματισμό των νηπιαγωγών. 
Η γνώση σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της μάθησης των μικρών παιδιών 
αποτελεί και ένδειξη κατοχής γνωστικού αντικειμένου με πρακτικές εφαρ-
μογές και προϋπόθεση, για να παρασχεθεί υπηρεσία προς όφελος του παιδι-
ού. Ακόμα, στη Σκοτία φαίνεται πιο πιθανή η εισαγωγή των νηπιαγωγών σε 
ένα επάγγελμα, διότι ο ρόλος των νηπιαγωγών είναι πιο ευρύς και έτσι δί-
νεται στις νεοδιορισμένες η ευκαιρία να αξιολογηθούν σε θέματα που αφο-
ρούν το επάγγελμα της νηπιαγωγού, η οποία ασχολείται με την ολόπλευρη 
ανάπτυξη του μικρού παιδιού, όπως ορίζει η σύγχρονη προσχολική παιδα-
γωγική (Bruce 1997, Curtis 1998). Τέλος, η δικαιολόγηση της πρακτικής 
με βάση την επιστήμη και την έρευνα που αξιολογείται κατά την εισαγω-
γική περίοδο στη Σκοτία καταπολεμά τη διάβρωση του επαγγελματισμού 
ως συναδελφικού ελέγχου της εργασίας που προκαλεί η σχολική ιεραρχία. 
Όλα αυτά τα στοιχεία θεωρούνται επαγγελματικά τόσο από την κοινωνι-
ολογία όσο και από την προσχολική παιδαγωγική, διότι αναφέρονται στο 
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θεωρητικό υπόβαθρο του επαγγελματία, στην ίση αξία και ικανότητά του 
με τους συναδέλφους του και στη δεοντολογία του, που προτάσσει την ευ-
ημερία του πελάτη. 

Η εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών που προέρχονται από διαφορετικά 
Υπουργεία Παιδείας και διαφορετικούς επαγγελματικούς συλλόγους φαίνεται 
να είναι λόγοι για τους οποίους διαφέρουν οι δυο χώρες ως προς την εισαγω-
γική περίοδο, παρόλο που είναι τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πιο παι-
δοκεντρική κατεύθυνση του σκοτσέζικου εκπαιδευτικού συστήματος μοιάζει 
να μην έχει επιτρέψει μεγάλη τεχνοκρατική αναδιάρθρωση στην εκπαίδευση 
και στο νηπιαγωγείο πιο συγκεκριμένα, όπως στην Αγγλία και αυτό αντανα-
κλάται και στα κριτήρια αξιολόγησης των νηπιαγωγών. 

Επίσης, η μακρόχρονη εμπλοκή του επαγγελματικού συλλόγου των εκ-
παιδευτικών στη Σκοτία ίσως να ευθύνεται για το ότι έχουν διατηρηθεί στοι-
χεία του επαγγελματισμού ως συναδελφικού ελέγχου στην αξιολόγηση κα-
τά την εισαγωγική περίοδο, τα οποία θεωρούνταν σημαντικά την εποχή που 
ιδρύθηκε ο επαγγελματικός σύλλογος των εκπαιδευτικών (1965). Τέτοια 
επαγγελματικά στοιχεία είναι η κατοχή θεωρητικού γνωστικού αντικειμέ-
νου με πρακτικές εφαρμογές και η υπεράσπιση της εκπαιδευτικής πράξης 
με βάση αυτό, τα οποία επηρεάζουν την αξιολόγηση των νέων επαγγελμα-
τιών νηπιαγωγών. 

Η αποκέντρωση και αυτονομία της κρατικής διοίκησης της Σκοτίας, τέλος, 
φαίνεται να έχει συμβάλλει στο να μεταρρυθμίζουν οι Σκοτσέζοι πιο εύκολα 
το σύστημά τους σύμφωνα με αυτό που ίδιοι θεωρούν καλύτερο για τη Σκο-
τία. Εξάλλου, και πριν από αυτή η Σκοτία είχε μείνει πιστή στον εθνικισμό και 
στη σοσιαλδημοκρατία (Brock & Alexiadou 2007). 

Από την άλλη πλευρά, η Αγγλία ως μητρόπολη του καπιταλισμού και πρό-
τυπο του μεταφορντικού τρίτου δρόμου από το 1997 εισήγαγε και διατηρεί τε-
χνοκρατικού τύπου δημοκρατία και εκπαιδευτική πολιτική (Brown & Lauder 
1997), σε αντίθεση με την κοινωνική δημοκρατία στη Σκοτία. 

Βέβαια, υπάρχει διαφορά μεταξύ του περιεχομένου της εκπαιδευτικής πο-
λιτικής και της εφαρμογής της. Η μελέτη των εκθέσεων που υποβάλλονται 
και του τρόπου λήψης της τελικής απόφασης για τη διατήρηση της διδακτι-
κής επάρκειας των νέων νηπιαγωγών θα ρίξει και άλλο φως στο θέμα της ει-
σαγωγικής περιόδου ως μηχανισμού επαγγελματοποίησης των νηπιαγωγών. 
Επίσης, και το θέμα της βασικής εκπαίδευσης των νηπιαγωγών και των εκπαι-
δευτικών γενικότερα πρέπει να μελετηθεί, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει συ-
νέχεια ή ασυνέχεια στη μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο 
πανεπιστήμιο στην εργασία των εκπαιδευτικών. 
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Σημειώσεις
1 Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο στα εξής βασικά στάδια: Early Years Foundation 

Stage για παιδιά από τη γέννηση ως τα 5, National Curriculum for Key Stage 1 για παιδιά 
ηλικίας 5-7, National Curriculum for Key Stage 2 για παιδιά ηλικίας 7-11, National Cur-
riculum for Key Stage 3 για παιδιά ηλικίας 11-14 και National Curriculum for Key Stage 4 
για παιδιά 14-16 ή και 18 ετών (McGillivray, 2007).

2 O Επαγγελματικός Σύλλογος των Εκπαιδευτικών στην Αγγλία ανέλαβε καθήκοντα 
από το 2000. 

3 Κάθε νηπιαγωγείο έχει τόσες βρεφονηπιοκόμους όσες και νηπιαγωγούς.
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ABSTRACT

Professionalism and the transition from the Faculty of Education to working in the nursery 
school: the case of England and Scotland

This paper is devoted to a dramatic transition in a nursery teacher’s life, the transition from being a stu-

dent to being a teacher of young children in England and in Scotland. The topic is considered important be-

cause reforms on such a transition are taking place on the premise that they will contribute to teachers’ pro-

fessionalisation. However, work by sociologists and early years educators reveal a different perspective on 

professionalism. So the purpose of this paper is to find out if the relevant reforms in these two countries have 

anything to do with the definition of professionalism given by sociologists and early years educators. 

Sociologists and early years educators agree that it is professional for a teacher to (a) own a body of 

esoteric knowledge with practical applications which they acquired after studying at a university and to (b) 

prioritise their clients’ welfare over anything else. It is also professional for a group of equal competence pro-

fessionals, in this case teachers, to control other workers employed in semi-professional or bureaucratic jobs 

(e.g. nursery nurses, teaching assistants).  
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England and Scotland were selected to be studied, because, even though they are parts of the United King-

dom of Great Britain and Nothern Ireland, they have different education systems. Not only that, the active in-

volvement of practising teachers in professional matters such as the induction of new teachers came in Eng-

land 30 years later than in Scotland. This has a negative effect because the state was responsible for certain 

professional issues rather than the teaching profession a lot longer than in Scotland. These countries were 

also selected because there is school hierarchy among teachers in a nursery school, which is not considered 

a professional characteristic by sociologists. 

To discover whether current policy promotes teachers’ professionalism during their first year of employ-

ment, their induction year, the respective policy documents of each country were analysed. 

It has been found that both Ministies of Education are interested in teachers knowing how to teach and 

relate to other education partners as well as how to keep informed and appraise their own progress. 

However, there are a few extra criteria in the Scottish case, which are in accordance with the definition of pro-

fessionalism provided by sociologists and early years educators but not in the English one. These are the impor-

tance of justifying one’s practice based on current theory and research, which at the same time combats the unpro-

fessional element of hierarchy and its pressure on teachers to conform to a supperior co-worker’s suggestions. 

The second extra criterion found in the scottish document refers to the perception of what a teacher is sup-

posed to do, which is broader because it refers to children’s social, physical and civic education unlike England.

A third criterion is that teachers should (a) differentiate their teaching according to their pupils’ age and 

its developmental features and (b) organise the nursery nurses’ work, which is professional and even though 

nursery nurses are found in English nursery schools this duty is assessed only in Scotland. 

Finally, teachers acting as researchers, which enriches the theoretical knowledge of the profession was 

appreciated only in Scotland.  

In conclusion there are more professional elements in the teachers’ induction year policy of Scotland, 

which means that their perception of a profession is closer to the sociological and education definition than 

that of their English counterparts.



Δύο κείμενα για την βασική κατάρτιση
των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης

με ιστορική αξία

Το ζήτημα της παιδαγωγικής μόρφωσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης φαίνεται πράγματι να είναι τόσο παλιό όσο και το ίδιο το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα. Το πιστοποιούν τα δύο ιστορικά κείμενα που ακο-
λουθούν. Αν και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το μεν πρώτο έναν ακριβώς 
αιώνα πριν, το δε δεύτερο ακόμη παλιότερα, το 1900, μοιάζει σαν να έχουν 
γραφτεί σήμερα. Μόνο ίσως η αρχαΐζουσα γλώσσα των συγγραφέων θα τα δι-
αφοροποιούσε από ανάλογα σύγχρονα κείμενα. 





. . .πρὸς μόρφωσιν τελείων διδασκάλων δὲν ἀρκεῖ 
μόνη ἡ γνῶσις ἐπιστήμης τινός».

Νικόλαος Ἐξαρχόπουλος
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. . .ὅλως ἀσύστατος εἶνε ἡ γνώμη ἐκείνων, οἵτινες 
ἀρνοῦνται τὴν ἀνάγκην παιδαγωγικῆς μορφώσεως 
τῶν ἐν τοῖς γυμνασίοις διδασκόντων, ἐρειδόμενοι 
ἐπὶ τοῦ ἐπιστημονικοῦ αὐτῶν καταρτισμοῦ καὶ τῆς 
μορφωτικῆς δυνάμεως. .  .

Δ. Κ. ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Βιβλιοκρισία

:	 Η	βασική	επαγγελματική	κατάρτιση	των
	 εκπαιδευτικών	της	δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης

του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (επιμέλεια) 
Αθήνα, Διάδραση, 2011, 197 σ.

 

Το ζήτημα της επαγγελματικής κατάρτισης του εκ-
παιδευτικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 
ίσως τόσο παλιό όσο και το ίδιο το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα. Από το 19ο ήδη αιώνα είχε εντοπιστεί  το 
έλλειμμα της παιδαγωγικής προετοιμασίας τους και 
είχαν επισημανθεί οι κίνδυνοι που αυτό συνεπάγεται. 
Προσπάθειες που έγιναν έκτοτε από πολλές πλευρές, 
τόσο από την πολιτεία όσο και από την ακαδημαϊκή 
και ευρύτερα εκπαιδευτική κοινότητα απέτυχαν να 
το αντιμετωπίσουν. Έτσι το ζήτημα παραμένει εκ-
κρεμές, αντικείμενο δημόσιου προβληματισμού και 

μελέτης από την πλευρά των ειδικών.
Ο τόμος που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διάδραση, με την επιστημο-

νική επιμέλεια του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρη Ματθαί-
ου αποτελεί από την άποψη αυτή συμβολή στην κατανόηση των αιτίων της 
μεταρρυθμιστικής δυσπραγίας στο συγκεκριμένο πεδίο, την οποία καθιστά 
ιδιαίτερα σημαντική η συγκριτική οπτική που υιοθετεί ο τόμος και το γεγονός 
ότι δεν περιορίζεται μόνο στην περιγραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κα-
τάστασης και στην καταγραφή απόψεων για το πρακτέο. Αντίθετα υιοθετείται 
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μια αναλυτική προσέγγιση του ζητήματος που αποτιμά και συνεκτιμά τόσο 
τις ιστορικές καταβολές του όσο και το σύγχρονο ελληνικό και ευρωπαϊκό 
πλαίσιο το οποίο αναπόφευκτα επηρεάζει, σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, 
πολιτικές επιλογές και πρακτικές.

Ο συλλογικός τόμος αρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο κεφάλαιο ο επι-
μελητής της έκδοσης, καθηγητής Δημήτρης Ματθαίου, αναλύει και σχολιάζει 
κριτικά το ισχύον σύστημα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαι-
δευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποδεικνύοντας τις βασικές αρχές 
και κατευθύνσεις της ακολουθητέας εκπαιδευτικής πολιτικής. Αφετηρία της 
ανάλυσής του αποτελούν οι συνήθεις δημόσιες διαπιστώσεις για την υφιστά-
μενη κατάσταση πραγμάτων, οι οποίες εμφανίζονται συχνά με τρόπο αποσπα-
σματικό, ατεκμηρίωτο και αφοριστικό και συνοδεύονται από προτάσεις πρό-
χειρες και γενικόλογες. Άξονα της ανάλυσής του αποτελούν τέσσερα κριτήρια 
-χαρακτηριστικά που (πρέπει να) διέπουν έναν – κατά την κλασική μελέτη 
του Lieberman – δημόσιο λειτουργό, όπως άλλωστε (αυτό)προσδιορίζεται ο 
Έλληνας εκπαιδευτικός. Πρόκειται, πρώτον, για την προσφορά από τον λει-
τουργό υπηρεσίας στο κοινωνικό σύνολο, όπως αυτή αποτιμάται κατά κύριο 
λόγο από τον ίδιο τον αποδέκτη της· δεύτερον, για το σώμα εξειδικευμένης, 
συγκροτημένης και απόλυτα εσωτερικευμένης γνώσης (και ικανοτήτων) που 
ο ίδιος κατ’ αποκλειστικότητα κατέχει· τρίτον για τον κώδικα δεοντολογίας, 
ο οποίος (πρέπει να) διέπει την από μέρους του άσκηση των καθηκόντων του, 
και τέταρτον, τον αυξημένο βαθμό αυτονομίας που (πρέπει να) απολαμβάνει 
κατά την επιτέλεση του έργου του.

Η αξιοποίηση του πρώτου κριτηρίου οδηγεί την ανάλυση σε ορισμένα ση-
μαντικά συμπεράσματα. Διαπιστώνεται, πρώτον, ότι ο Έλληνας καθηγητής 
της μέσης εκπαίδευσης απολαμβάνει από συστάσεως του εκπαιδευτικού συ-
στήματος μια υψηλού επιπέδου κοινωνική αναγνώριση της προσφοράς του, 
η οποία αποδίδεται, μεταξύ των άλλων, στη συμβολή του στη διαμόρφωση 
της εθνικής ταυτότητας και του στελεχιακού δυναμικού του κράτους και της 
κοινωνίας, στην ενίσχυση της ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας, αλλά και 
στο θαυμασμό προς το πρόσωπό του που δημιουργούσε το χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο της κοινωνίας μέχρι και τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες του 20ου 
αιώνα. Διαπιστώνεται, δεύτερον, ότι ορισμένα από τα ερείσματα της αναγνώ-
ρισης αυτής έχουν σήμερα υποχωρήσει. Ενδεικτικά και μόνο, το μορφωτικό 
επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας έχει ανέβει και μαζί έχει απομυθοποιηθεί ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού, ενώ έχουν παράλληλα αυξηθεί οι απαιτήσεις και 
οι προσδοκίες της κοινωνίας από αυτόν. Από την άλλη, η δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση – και μαζί ο λειτουργός της –δεν μπορεί πλέον να διασφαλίσει, 
όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν, μια αξιοπρεπή θέση στην αγορά εργασίας, 
ενώ η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει υπονομεύσει ανεπανόρθωτα 



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ   Γ  221 

ΣYΓKPITIKH KAI ΔIEΘNHΣ EKΠAIΔEYTIKH EΠIΘEΩPHΣH  Γ   TEYXΗ 16 & 17

το μονοπώλιο του εκπαιδευτικού στη γνώση. Απόρροια των διαπιστώσεων 
αυτών αποτελεί μια τρίτη. «Αποκλεισμένοι από τους πανεπιστημιακούς τους 
δασκάλους στο γυάλινο πύργο μιας συγκεκριμένης επιστημονικής πειθαρχίας 
σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους», υποστηρίζει ο Δημήτρης Ματθαίου, 
«οι εκπαιδευτικοί δεν έμαθαν να αναγνωρίζουν τα σημάδια των καιριών που 
επηρεάζουν το έργο και την αποστολή τους. Αντιμετώπισαν την εκπαίδευση 
ως μια αυτοτελή λειτουργία με διαχρονική αξία και χαρακτηριστικά που δεν 
(πρέπει να) επηρεάζονται από τις εξελίξεις στο περιβάλλον». Γι’ αυτό υποστη-
ρίζεται ότι «η βασική κατάρτιση θα πρέπει να ανοίξει διάπλατα τους διαύλους 
επικοινωνίας του γυάλινου πύργου της επιστημονικής πειθαρχίας με τον έξω 
κόσμο […] και να διδάξει στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς τους τρόπους 
παρατήρησης και αποτίμησης των εξελίξεων έξω από τον πύργο».

Ακόμη πιο ενδιαφέροντα είναι τα συμπεράσματα από την αξιοποίηση του 
δεύτερου κριτηρίου, αφού αυτό αναφέρεται στον πυρήνα της βασικής επαγ-
γελματικής κατάρτισης, που δεν είναι άλλος από το περιεχόμενο και το χα-
ρακτήρα του προγράμματος σπουδών για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. 
Η ανάλυση εδώ διερευνά, κατ’ αρχάς, τις επιστημολογικές παραδοχές που 
υποκρύπτονται κάτω από τη γνωστή διάσταση απόψεων σχετικά με το πού θα 
πρέπει να επικεντρώνεται η προετοιμασία των καθηγητών, στο αντικείμενο 
δηλαδή της διδασκαλίας ή στον τρόπο προσφοράς του. Αναλύει τις παραδο-
χές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε και εξακολουθεί να στηρίζεται η έμφαση 
που αποδίδεται στο «τι» της διδασκαλίας και υποστηρίζει ότι οι παραδοχές 
αυτές εκπορεύονται από μια παρωχημένη εν πολλοίς επιστημολογική θεώρη-
ση. Απορρίπτει επίσης τη συνήθη αναθεωρητική θέση που θέλει την «τεχνική 
συγκόλληση» της επιστήμης και της διδακτικής της προσέγγισης ως μια ανα-
ποτελεσματική απάντηση στο σχετικό δίλημμα και εξηγεί με ποιους τρόπους 
είναι δυνατό τα δύο αυτά θεμελιώδη συστατικά στοιχεία της επαγγελματικής 
προετοιμασίας των εκπαιδευτικών να συναιρεθούν σε εξειδικευμένο και εσω-
τερικευμένο σώμα γνώσης για τον εκπαιδευτικό, υπογραμμίζοντας τη συμ-
βολή που μπορούν να έχουν η οργανωμένη πρακτική άσκηση και η ενεργός 
ερευνητική συμμετοχή του σπουδαστή στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία. 
Ακόμη, σε αναγνώριση των νέων αναγκών της σχολικής εκπαίδευσης και των 
συνθηκών εκτός των σχολικών τειχών, τις οποίες έχουν διαμορφώσει, μεταξύ 
των άλλων, η ανάδυση της κοινωνίας/οικονομίας της γνώσης, η πολυπολιτι-
σμικότητα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, η ανάπτυξη των νέων τεχνο-
λογικών, αλλά και το κλίμα ανταγωνισμού που επικρατεί στη ζωή και την 
αγορά εργασίας, η ανάλυση εντοπίζει και υπογραμμίζει τη σημασία που έχει, 
ως ένα τρίτο οργανικά ενταγμένο στοιχείο της εξειδικευμένης γνώσης του 
εκπαιδευτικού, το στοιχείο που αναφέρεται στην κατανόηση της δυναμικής 
σχέσης που διατηρεί η εκπαίδευση με τον ευρύτερο κοινωνικό της περιβάλ-
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λον. Τέλος, η ανάλυση υποδεικνύει τρόπους με τους οποίους η συναίρεση των 
τριών βασικών στοιχείων της εσωτερικευμένης γνώσης του εκπαιδευτικού 
μπορεί να γίνει λειτουργική και χρήσιμη για την εκπαίδευση.

Το άρθρο κλείνει με τη συνεξέταση των δύο τελευταίων κριτηρίων. Δια-
πιστώνεται ότι για μια σειρά από λόγους, σημαντικότερος από τους οποίους 
είναι ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, η 
βασική επαγγελματική κατάρτιση του καθηγητή μέσης δεν τον προετοιμάζει 
να αναπτύξει και να διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα την αυτονομία του, 
στο πλαίσιο ενός επαγγελματικού και αδιαμεσολάβητου κώδικα δεοντολο-
γίας, σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Και 
στο πεδίο αυτό υπογραμμίζεται ότι η πρακτική άσκηση και κυρίως η ενεργός 
ερευνητική συμμετοχή του σπουδαστή-μελλοντικού εκπαιδευτικού μπορούν 
να συμβάλουν καθοριστικά. 

Συνολικά, η εργασία διαθέτει πρωτοτυπία στην προσέγγιση ενός κατά τα 
άλλα πολυσυζητημένου ζητήματος και μια ασυνήθιστα διεισδυτική ματιά, 
φέρνοντας στην επιφάνεια πτυχές του που μένουν συνήθως στην παρασκιά. 
Παράλληλα, χωρίς να αναλίσκεται σε τετριμμένες παραινέσεις για το πρα-
κτέο, αλλά αξιοποιώντας αντίθετα ιδέες από τη διεθνή πραγματικότητα, υπο-
δεικνύει συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς τις οποίες θα πρέπει να κινηθεί η 
διαμόρφωση των πολιτικών της από μακρού αναμενόμενης αναθεώρησης του 
συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης.

Το κεφάλαιο του Ιωάννη Ρουσσάκη με τίτλο «Δίνοντας υπόσταση στον 
‘Ευρωπαίο Εκπαιδευτικό’» έχει ως αντικείμενο το λόγο και τις πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εκπαιδευτικούς. Ο συγγραφέας αναφέρε-
ται στην ενίσχυση της ενασχόλησης της Ένωσης με την εκπαίδευση και την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών από τις αρχές της δεκαετίας του 
2000, κυρίως στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Υποστηρίζει ότι 
ο λόγος των  διεθνών οργανισμών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στον 
οποίο κυριαρχεί το ζήτημα της «βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης», 
οριοθετεί σήμερα σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές εκπαίδευσης των εκπαιδευ-
τικών. Για την τεκμηρίωση του επιχειρήματός του παραπέμπει σε μια σειρά 
από κοινοτικά κείμενα που αναφέρονται στις «βασικές αρχές» των Ευρωπα-
ϊκών πολιτικών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και παραθέτει τρία 
διαφορετικά «προφίλ» του «Ευρωπαίου εκπαιδευτικού» που διαμόρφωσαν, 
κατά σειρά, μια ad hoc Ομάδα Εργασίας του Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση 2010», η Ομάδα Εργασίας του Προγράμματος Tuning II στο 
πλαίσιο της Διαδικασίας της Μπολόνια, και το Φινλανδικό Ινστιτούτο Εκπαι-
δευτικής Έρευνας κατόπιν ανάθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τα 
κείμενα αυτά συνάγεται η διάθεση της Ένωσης να επιδιώξει την αναβάθμιση 
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της αρχικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτι-
κών και να προωθήσει την ανάπτυξη συγκεκριμένων  ικανοτήτων, όπως είναι 
για παράδειγμα η συνεργατικότητα και η ικανότητα ένταξης των νέων τεχνο-
λογιών στη διδακτική διαδικασία. Το εν λόγω κεφάλαιο δεν αφορά μόνο την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά θίγει 
και ευρύτερα ζητήματα πολιτικής της εκπαίδευσης στον Ευρωπαϊκό χώρο. 
Ιδιαίτερα το ζήτημα της βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης αποτελεί 
αντικείμενο προβληματισμού όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε 
ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα μετά την ευρεία δημοσιότητα που έχουν λάβει 
τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού PISA, και θα μπορούσε να αποτελέσει 
αντικείμενο περισσότερο ενδελεχούς ανάλυσης.

Μικρότερα σε έκταση, αλλά εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα άρθρα της Λα-
μπρινής Σκούρα και της Αντωνίας Σαμαρά. Η πρώτη δίνει σε αδρές γραμμές 
το χρονικό της αποτυχημένης προσπάθειας να αναθεωρηθεί το σύστημα παι-
δαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
από το 19ο ήδη αιώνα ως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα σε αυτό πα-
ρελαύνουν οι πρωταγωνιστές της αναθεωρητικής προσπάθειας αλλά και οι 
αντίπαλοί τους, οι δυσκολίες, οι παλινδρομήσεις και οι ιστορικές συγκυρίες 
που στάθηκαν εμπόδιο στο δρόμο της. Ο αναγνώστης μπορεί να αναγνωρίσει 
μέσα στο χρονικό αυτό τις σημαντικές ομοιότητες που διατηρεί το χθες με το 
σήμερα, παρά τις εντυπωσιακές αλλαγές που έχουν έκτοτε επέλθει.

Στο δικό της άρθρο, η Αντωνία Σαμαρά αναδεικνύει μια πτυχή της βασικής 
προετοιμασίας του εκπαιδευτικού που συχνά παραβλέπεται. Για τους εκπαι-
δευτικούς του χτες η βασική τους κατάρτιση θεωρείτο αρκετή για να αντιμε-
τωπίσουν τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, με τη συμπληρωματική – και 
στην πράξη ευκαιριακή και αποσπασματική – συνδρομή της επιμόρφωσης. 
Ο κόσμος άλλαζε τότε με βραδύτερους ρυθμούς. Καθώς όμως τα πράγματα 
έχουν αλλάξει δραματικά, ο εκπαιδευτικός γίνεται πλέον και ο ίδιος δια βίου 
μαθητής. Η Αντωνία Σαμαρά αναλύει τη στενή σχέση μεταξύ δια βίου εκ-
παίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, προσδιορίζει 
τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας δια βίου μανθάνων εκπαιδευτικός και  
τέλος υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η δια βίου εκπαίδευση στα 
προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών Τμημάτων εκπαίδευσης εκπαι-
δευτικών ως γνώση, στάση και συμπεριφορά. 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις εργασίες τριών ξένων ειδικών, με 
επαγγελματικές ιδιότητες που διαφέρουν. Ο Jari Lavonen είναι καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, Διευθυντής της Μεταπτυχιακής Σχολής Έρευνας 
για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά. Το γνωστι-
κό του αντικείμενο που κινείται στο χώρο των φυσικών επιστημών και της 
διδακτικής τους μεθοδολογίας, αλλά και η ιδιότητά του ως επικεφαλής της 
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μεταπτυχιακής σχολής, του επιτρέπουν να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα 
της προετοιμασίας των Φινλανδών εκπαιδευτικών, στους οποίους ως γνω-
στόν αποδίδονται από πολλούς οι επιτυχίες του Φινλανδικού εκπαιδευτικού 
συστήματος. Ο Lavonen, με τη συνδρομή της υποψήφιας διδάκτορος Heidi 
Krzywacki, περιγράφει με σαφήνεια τις θεμελιώδεις αρχές, τη διάρθρωση και 
οργάνωση του προγράμματος σπουδών, καθώς και τους τρόπους πρακτικής 
άσκησης, εξειδικεύοντας παράλληλα την εφαρμογή τους μέσω τριών μελε-
τών περίπτωσης που αναφέρονται στην προετοιμασία του εκπαιδευτικού των 
φυσικών επιστημών. Για το φιλόδοξο μεταρρυθμιστή των ελληνικών πραγ-
μάτων, η Φινλανδική εμπειρία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σε τέσσερις 
τουλάχιστον τομείς. Ο πρώτος αναφέρεται στην οργανική συναίρεση των θε-
μελιωδών συστατικών στοιχείων της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών, για 
την οποία γίνεται επίσης λόγος και στην εργασία του Δημήτρη Ματθαίου. Ο 
δεύτερος αναφέρεται στον ενεργό ρόλο που διαδραματίζουν οι σπουδαστές 
στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών τους. Ο τρίτος αφορά την ομα-
λή συνεργασία όλων των θεσμικών παραγόντων της βασικής κατάρτισης: των 
«καθηγητικών σχολών», των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των σχολείων. Τέ-
λος, ο τέταρτος υπογραμμίζει τη μεγάλη συμβολή της οργανωμένης πρακτι-
κής άσκησης και της ερευνητικής προσέγγισης ως μαθησιακού εργαλείου.

Στο δικό της άρθρο η Mary Stiasny, με πλούσια διεθνή εμπειρία στα εκ-
παιδευτικά πράγματα, κυρίως όμως ως επικεφαλής του προγράμματος Post 
Graduate Certificate in Education (PGCE) στο μεγαλύτερο ίσως αγγλικό 
ίδρυμα εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, επικε-
ντρώνεται κυρίως στη διάρθρωση και οργάνωση του προγράμματος σπουδών 
των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Αν θέλαμε να απομονώσουμε τα πιο «προ-
κλητικά» για τον Έλληνα αναγνώστη σημεία του άρθρου της, αυτά θα ήταν: 
α) η ύπαρξη εναλλακτικών δρόμων προς το εκπαιδευτικό επάγγελμα, β) η 
μεγάλη συμβολή των συμβεβλημένων με το πανεπιστήμιο σχολικών μονάδων 
και των ειδικά καταρτισμένων καθηγητών-μεντόρων που υπηρετούν σε αυτές 
στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών και γ) η προτεραιότητα που αποδίδεται 
στην προσέλκυση στην εκπαίδευση των ικανότερων επιστημόνων και μάλι-
στα εκείνων που διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία σε εργασιακούς χώρους 
εκτός εκπαίδευσης. 

Μικρότερο σε έκταση είναι το κεφάλαιο που αναφέρεται στην προετοιμα-
σία του Γάλλου εκπαιδευτικού. Η ιδιότητα του συγγραφέα του, που είναι υπο-
διευθυντής του Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Ποιότητας των Μεταπτυχιακών 
και Διδακτορικών Σπουδών του Γαλλικού Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
και Έρευνας, τον οδηγεί στην παρουσίαση των μεταρρυθμίσεων που βρίσκο-
νται ήδη σε εξέλιξη. Για τον Έλληνα αναγνώστη αξιοσημείωτη παρατήρηση 
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αποτελεί το γεγονός ότι, ακόμη και σε συγκεντρωτικά συστήματα, όπως το 
δικό μας, με ανάλογες παραδόσεις στην προετοιμασία των καθηγητών μέσης 
εκπαίδευσης, τα πράγματα κινούνται. Κινούνται μάλιστα προς κατευθύνσεις 
ανάλογες με εκείνες που σημειώνονται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

Συνολικά κρινόμενος ο συλλογικός τόμος αποτελεί μια ουσιαστική προ-
σφορά στην ελληνική εκπαίδευση και τον Έλληνα εκπαιδευτικό. Αναλύει και 
φωτίζει πτυχές ενός σοβαρού και χρονίζοντος προβλήματος που μένουν συ-
νήθως, υπό την πίεση μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων, στην παρασκιά του 
δημόσιου λόγου. Δίνει με τρόπο αναλυτικό το στίγμα του σύγχρονου επαγ-
γελματία εκπαιδευτικού. Διαθέτει μια συγκριτική οπτική που υπενθυμίζει 
ότι, καθώς οι πάντες προχωρούν – όχι αναγκαστικά πάντοτε προς την ίδια 
κατεύθυνση και με τον ίδιο ρυθμό – είναι καιρός να αναζητήσουμε και εμείς 
το δικό μας βηματισμό που ταιριάζει καλύτερα στις δικές μας παραδόσεις και 
ανάγκες. Πολύ περισσότερο γιατί βρισκόμαστε εν μέσω μιας νέας συνολικής 
αναθεώρησης της εκπαίδευσής μας, στην οποία ο εκπαιδευτικός καλείται να 
διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. 

                                                       Χρίστος	Δούκας	
                                                       Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
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Το πρόγραμμα PISA:
Αποτελέσματα & Ερευνητικές
προκλήσεις

Βασιλεία Χατζηνικήτα�

�  Η Βασιλεία Χατζηνικήτα είναι Καθηγή-
τρια στη Μονάδα Εκπαιδευτικής Έρευνας 
και Παιδαγωγικής της Σχολής Ανθρωπι-
στικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

Τι είναι το PISA?
Το PISA (Programme for International 
Student Assessment) είναι ένα πρό-
γραμμα του ΟΟΣΑ (Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης) που αποσκοπεί στην αξιολό-
γηση, ανά τριετία, της ποιότητας, της 
ισότητας στην παροχή μαθησιακών 
ευκαιριών και της αποτελεσματικό-
τητας των εκπαιδευτικών συστημά-
των σε περισσότερες από 70 χώρες 
(34 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και 41 
συνεργαζόμενες χώρες) μέσω ενός 
διεθνώς συμπεφωνημένου κοινού 
πλαισίου αξιολόγησης.

Το PISA εστιάζει στην αποτίμηση 
του βαθμού στον οποίο οι 15χρονοι 
μαθητές/τριες έχουν αποκτήσει γνώ-
σεις και δεξιότητες που είναι ουσια-
στικές για την αντιμετώπιση των προ-
κλήσεων της καθημερινής ζωής και 

Παρατηρητήριο

Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής
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τη συμμετοχή τους στις σύγχρονες 
κοινωνίες. Ειδικότερα, το πρόγραμμα 
PISA� αξιολογεί τον αναγνωστικό, 
το μαθηματικό και τον επιστημονικό 
εγγραμματισμό των μαθητών/τριών 
που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική 
τους εκπαίδευση. Επιπλέον, το PISA 
συλλέγει δεδομένα για τους ίδιους 
τους μαθητές, τις οικογένειές τους, 
τα σχολεία τους και τα εκπαιδευτικά 
συστήματα των συμμετεχουσών χω-
ρών, τα οποία μπορούν να συμβάλ-
λουν στην καλύτερη κατανόηση των 
παραγόντων εκείνων που προάγουν 
την επιτυχία στην εκπαίδευση.

PISA 2009: Παρουσίαση αποτελεσμά
των (με έμφαση στην Ελλάδα)
Στις 7 Δεκεμβρίου του 2010 ανα-
κοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 
έρευνας που διεξήχθη το 2009 (PISA 
2009) στην οποία συμμετείχαν 65�� 
χώρες (34 χώρες του ΟΟΣΑ και 31 

� Περισσότερες πληροφορίες για το πρό-
γραμμα PISA μπορείτε να αντλήσετε από 
την ιστοσελίδα του PISA (https://mypisa.
acer.edu.au) και του ΟΟΣΑ (http://www.
pisa.oecd.org) καθώς επίσης και από τις 
σχετικές εκδόσεις του Κέντρου Εκπαι-
δευτικής Έρευνας (Κέντρο Εκπαιδευτι-
κής Έρευνας, 2007, Xατζηνικήτα (Επιμ.), 
2010).
�� Πέραν των 65 χωρών που συμμετείχαν 
στο PISA 2009, και των οποίων τα αποτε-
λέσματα ανακοινώθηκαν στις 7 Δεκεμβρί-
ου του 2010, συμμετείχαν επιπλέον 10 συ-
νεργαζόμενες χώρες τα αποτελέσματα των 
οποίων θα ανακοινωθούν το Δεκέμβριο του 
2011.

συνεργαζόμενες χώρες/οικονομίες) 
και αξιολογήθηκαν 470.000 μαθη-
τές/τριες���.

Το αντικείμενο της κύριας εστία-
σης του PISA 2009 ήταν η Κατανόη-
ση Κειμένου στο πλαίσιο της οποίας 
αξιολογείται η ικανότητα ενός ατό-
μου να εστιάζει το ενδιαφέρον του 
στην ανάγνωση γραπτών κειμένων, 
να τα κατανοεί, να τα χρησιμοποιεί 
και να αναστοχάζεται σε σχέση με 
αυτά για να επιτυγχάνει τους στόχους 
του, να διευρύνει τις γνώσεις και τις 
δυνατότητές του και να συμμετέχει 
στην κοινωνία. Τα αποτελέσματα του 
PISA 2009 παρέχουν, μεταξύ πολλών 
άλλων, επίσης ένα συνοπτικό προφίλ 
των γνώσεων και ικανοτήτων των 
μαθητών/τριών στα Μαθηματικά και 
τις Φυσικές Επιστήμες.

Το παρόν σημείωμα θα περιορι-
σθεί σε μια πρώτη συνοπτική περι-
γραφική παρουσίαση ενός τμήμα-
τος���� των αποτελεσμάτων του PISA 

��� Το αντιπροσωπευτικό δείγμα των 
μαθητών της Ελλάδας που συμμετεί-
χε στο PISA 2009 συνίστατο σε 4.969 
δεκαπεντάχρονους/ες μαθητές/τριες οι 
οποίοι φοιτούσαν σε 184 σχολεία. 
���� Τα ανακοινωθέντα αποτελέσμα-
τα του PISA 2009 περιλαμβάνουν, πέ-
ραν των επιδόσεων των μαθητών/τρι-
ών στην Κατανόηση Κειμένου, τα Μα-
θηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, 
στοιχεία σχετικά με κοινωνικο-οικονο-
μικά δεδομένα – ισότητα στην παροχή 
μαθησιακών ευκαιριών, με στρατηγι-
κές και πρακτικές μάθησης, με πολιτι-
κές – πρακτικές – πόρους εκπαιδευτι-
κών συστημάτων. 



228  Γ   ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION REVIEW  Γ   Nο 16 & 17

2009, με έμφαση στα αποτελέσματα 
της Ελλάδας�, και στη σύγκρισή 
τους σε σχέση με τα αποτελέσμα-
τα των προηγούμενων κύκλων του 
PISA. Ειδικότερα, θα παρουσιασθούν 
οι επιδόσεις των μαθητών/τριών στον 
αναγνωστικό εγγραμματισμό και ορι-
σμένα στοιχεία για τις επιδόσεις τους 
στα Μαθηματικά και τις Φυσικές 
Επιστήμες.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
στη συνέχεια έχουν αντληθεί από τις 
εκδόσεις του ΟΟΣΑ για τα αποτελέ-
σματα του PISA 2009 (OECD, 2010 
α, β, γ).

Η Κορέα και η Φιλανδία είναι οι 
χώρες που πέτυχαν, μεταξύ των χω-
ρών του ΟΟΣΑ, τις υψηλότερες μέ-
σες επιδόσεις και στα τρία γνωστικά 
αντικείμενα. Η επαρχία Σαγκάη της 
Κίνας, που συμμετείχε για πρώτη φο-
ρά στο PISA, είναι αυτή που πέτυχε 
τις υψηλότερες επιδόσεις, σε σχέση 
με τις 65 συμμετέχουσες χώρες, και 
στα τρία εξεταζόμενα αντικείμενα 
της έρευνας. Επιπλέον, είναι ιδιαίτε-
ρα υψηλά τα ποσοστά των 15χρονων 
μαθητών στη Σαγκάη που επιτυγχά-
νουν στα ανώτερα επίπεδα του ανα-

� Φορέας υλοποίησης του PISA στην Ελλά-
δα είναι το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 
(ΚΕΕ). Στην ιστοσελίδα του ΚΕΕ (http://
www.kee.gr/html/research_main.php) είναι 
αναρτημένα, και διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, 
η παρουσίαση του προγράμματος PISA, οι 
Εκθέσεις Αποτελεσμάτων για το PISA 2006 
και το PISA 2009 (τεύχος Ι) καθώς και όλα 
τα δημοσιοποιημένα θέματα του PISA στην 
Κατανόηση Κειμένου, τα Μαθηματικά και 
τις Φυσικές Επιστήμες.

γνωστικού, μαθηματικού και επιστη-
μονικού εγγραμματισμού, συγκρινό-
μενα με τα αντίστοιχα του συνόλου 
των χωρών του ΟΟΣΑ.

Η Ελλάδα κατατάσσεται συστη-
ματικά σε όλα τα αντικείμενα της 
έρευνας στην ομάδα�� των χωρών με 
μέσες επιδόσεις μαθητών χαμηλότε-
ρες από τη μέση επίδοση των χωρών 
του ΟΟΣΑ (βλ. Πίνακα 1).

Συγκριμένα, στην Κατανόηση Κει-
μένου η Ελλάδα, με μέση βαθμολογία 
483 μονάδες, κατατάσσεται 25η (22η 
– 29η) μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ 
(μέση βαθμολογία ΟΟΣΑ 493 μονά-
δες). Στην κατάταξη των χωρών του 
ΟΟΣΑ, 1η χώρα είναι η Κορέα (μέση 
βαθμολογία 539 μονάδες) και 34η το 
Μεξικό (μέση βαθμολογία 425 μονά-
δες). Επίσης, από τα αποτελέσματα 
διαπιστώνεται ότι η μέση επίδοση της 
Ελλάδας δεν παρουσιάζει στατιστικά 
σημαντική διαφορά από τις επιδόσεις 
χωρών όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία, 
η Ισπανία, και το Ισραήλ.

Στα Μαθηματικά η Ελλάδα, με 
μέση βαθμολογία 466 μονάδες, κα-
τατάσσεται 30η μεταξύ των χωρών 
του ΟΟΣΑ (μέση βαθμολογία ΟΟ-
ΣΑ: 496 μονάδες). Η Κορέα με μέ-
ση βαθμολογία 546 μονάδες είναι 1η 
στην κατάταξη χώρα ενώ το Μεξικό 
με μέση βαθμολογία 419 μονάδες 
είναι 34η στην κατάταξη. Δεν εντο-

�� Οι συμμετέχουσες χώρες κατατάσσο-
νται σε τρεις ομάδες με βάση το κριτήριο 
αν η μέση επίδοσή τους είναι στατιστι-
κά σημαντικά υψηλότερη ή χαμηλότερη 
από τη μέση επίδοση του ΟΟΣΑ ή όχι. 
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πίζεται επίσης στατιστικά σημαντική 
διαφορά μεταξύ των μέσων επιδόσε-
ων της Ελλάδας και της Ρωσίας ή της 
Κροατίας.

Στις Φυσικές Επιστήμες η Ελλάδα, 
με μέση βαθμολογία 470 μονάδες κα-
τατάσσεται 30η μεταξύ των χωρών του 
ΟΟΣΑ (μέση βαθμολογία ΟΟΣΑ 501 
μονάδες). Η Φιλανδία με μέση βαθμο-
λογία 554 μονάδες είναι 1η στην κα-
τάταξη χώρα ενώ το Μεξικό με μέση 
βαθμολογία 416 μονάδες είναι η 34η 
χώρα στην κατάταξη. Οι επιδόσεις της 
Ρωσίας και του Ντουμπάι δεν παρου-
σιάζουν στατιστικά σημαντική διαφο-
ρά από τη μέση επίδοση της Ελλάδας.

Η Ελλάδα, σε σχέση με τους προ-
ηγούμενους κύκλους του PISA (2000, 
2003), δεν διαφοροποιεί ουσιαστικά τη 
θέση της, αν και εμφανίζεται αύξηση 
στις μέσες επιδόσεις των μαθητών σε 
ορισμένα από τα εξεταζόμενα αντικεί-
μενα. Ειδικότερα, η Ελλάδα εμφανίζει 
στο PISA 2009 μια στατιστικά σημα-
ντική βελτίωση της μέσης επίδοσής 
της στα Μαθηματικά σε σχέση με το 
PISA 2003 (αύξηση μέσης επίδοσης 
κατά 21 μονάδες). Βελτίωση επίσης 
εμφανίζεται στην Κατανόηση Κειμέ-
νου σε σχέση με το PISA 2000 (αύξη-
ση μέσης επίδοσης κατά 9 μονάδες), 
χωρίς ωστόσο να είναι στατιστικά ση-
μαντική. Μόνο στις Φυσικές Επιστή-
μες εμφανίζεται μια υποχώρηση στις 
επιδόσεις των μαθητών σε σχέση με 
το PISA 2006 (μείωση μέσης επίδο-
σης κατά 3 μονάδες) η οποία ωστόσο 
δεν είναι στατιστικά σημαντική.

Αναφορικά με το ζήτημα των δι-
αφοροποιήσεων των επιδόσεων ανά-

λογα με το φύλο προκύπτει ότι, σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα του PISA 
2009, η ισότητα των φύλων στις χώ-
ρες μέλη του ΟΟΣΑ φαίνεται να έχει 
επιτευχθεί περισσότερο στις Φυσικές 
Επιστήμες και λιγότερο στην Κατα-
νόηση Κειμένου και τα Μαθηματικά. 
Συγκεκριμένα, οι διαφορές στις επι-
δόσεις μεταξύ των δύο φύλων είναι 
ιδιαίτερα μεγάλες στην Κατανόηση 
Κειμένου (39 μονάδες υπέρ των κορι-
τσιών) σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 
στα Μαθηματικά (12 μονάδες υπέρ 
των αγοριών) και τις Φυσικές Επιστή-
μες (οι επιδόσεις των δύο φύλων δεν 
διαφοροποιούνται σημαντικά).

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες 
τις συμμετέχουσες χώρες, διαπιστώ-
νεται ένα χάσμα στις επιδόσεις των 
δύο φύλων στην Κατανόηση Κειμέ-
νου καθώς τα κορίτσια επιτυγχάνουν 
σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις από 
τα αγόρια (διαφορά 47 μονάδων στις 
μέσες επιδόσεις υπέρ των κοριτσιών). 
Η διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ των 
δύο φύλων αυξάνεται περαιτέρω σε 
επιμέρους κλίμακες της Κατανόησης 
Κειμένου, και συγκεκριμένα σε αυτές 
που αφορούν στον ‘αναστοχασμό και 
αξιολόγηση’ (διαφορά 57 μονάδων) 
και στα ‘συνεχή κείμενα’ (διαφορά 
51 μονάδων). Επιπλέον, περισσότε-
ρα κορίτσια επιτυγχάνουν άριστες 
επιδόσεις (7,7% κορίτσια και 3,4% 
αγόρια) ενώ περισσότερα αγόρια εμ-
φανίζουν περιορισμένες αναγνωστι-
κές δεξιότητες και αδυνατούν να επι-
τύχουν στο βασικό επίπεδο του ανα-
γνωστικού εγγραμματισμού (13,2% 
κορίτσια και 29,7% αγόρια). 
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Σημαντικό είναι ακόμα να επιση-
μανθεί ότι στην Ελλάδα το κοινωνι-
κο-οικονομικο-πολιτισμικό επίπεδο 
του μαθητή δεν είναι τόσο ισχυρός 
παράγοντας στην εξήγηση των επιδό-
σεων στην Κατανόηση Κειμένου όσο 
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
(OECD, 2010β).

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις των επι
δόσεων των Ελλήνων μαθητών/
τριών: υπάρχουσα κατάσταση και 
προοπτικές�

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
του PISA συγκεντρώνει το έντονο 
ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας, των αρμοδίων για τη διαμόρ-
φωση εκπαιδευτικής πολιτικής, των 
ΜΜΕ��, και γενικότερα της ελληνι-

� Στην ενότητα «Ερμηνευτικές προσεγ-
γίσεις των επιδόσεων των Ελλήνων μα-
θητών/τριών: υπάρχουσα κατάσταση και 
προοπτικές» παρουσιάζονται ευρήματα 
της εργασίας της Xατζηνικήτα (2008).
��  Κάθε τριετία, αμέσως μετά την κοινο-
ποίηση των αποτελεσμάτων του PISA, εμ-
φανίζεται ένας σημαντικός αριθμός δημοσι-
ευμάτων στον ημερήσιο τύπο τα οποία εστι-
άζονται, κυρίως, αφενός στις συστηματικά 
χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στην Ελ-
λάδα, συγκριτικά με τις αντίστοιχες επιδό-
σεις των μαθητών των άλλων συμμετεχου-
σών χωρών, και αφετέρου στο ‘θαύμα’ που 
επιτυγχάνουν οι χώρες που αναδεικνύονται 
στις πρώτες θέσεις των πινάκων κατάταξης. 
Ο δημόσιος λόγος δε που αναπτύσσεται για 
τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών, 
ιδιαίτερα αυτών που επιτυγχάνουν το ‘θαύ-
μα’, είναι «κατά κανόνα επιλεκτικός, απο-
σπασματικός, συχνά αξιωματικός και αφο-

κής κοινωνίας. Ωστόσο, το ενδιαφέ-
ρον των ερευνητών για την ερμηνεία 
των χαμηλών επιδόσεων των μαθη-
τών της Ελλάδας στο PISA τείνει να 
είναι περιορισμένο όπως προκύπτει 
από το συναφές δημοσιευμένο ερευ-
νητικό έργο. 

Την τελευταία μόλις πενταετία 
ένας μικρός αριθμός ερευνητών στην 
Ελλάδα αρχίζει σταδιακά να προσα-
νατολίζεται στη διερεύνηση πτυχών 
της ερμηνείας των επιδόσεων των Ελ-
λήνων μαθητών στο PISA και να απο-
τυπώνει την ερευνητική δραστηριότη-
τά του σε αφιερώματα περιοδικών για 
το PISA (όπως Συγκριτική και Διεθνής 
Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 2006, Δι-
δασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 
Έρευνα και Πράξη, 2008), σε άρθρα 
διεθνών και εθνικών περιοδικών και 
σε πρακτικά συνεδρίων.

Από την επισκόπηση των εμπειρι-
κών ερευνών, που ανήκουν στο σώμα 
αυτής της δημοσιευμένης επιστημο-
νικής δραστηριότητας, προκύπτει 
κατ’ αρχήν μια εστίαση στην ερμη-
νεία των επιδόσεων των Ελλήνων 
μαθητών στον επιστημονικό εγγραμ-
ματισμό ενώ στη διεθνή ερευνητική 
κοινότητα και οι τρεις εγγραμματι-
σμοί συνιστούν αντικείμενο μελέτης 
και ερμηνείας. 

Επίσης, ενώ στη διεθνή βιβλι-
ογραφία διαπιστώνεται ένα έντονο 
ενδιαφέρον για δευτερογενείς αναλύ-
σεις των δεδομένων που συλλέγονται 
στο πλαίσιο του PISA προκειμένου 

ριστικός και συνήθως γενικόλογος και γενι-
κευτικός» (Ματθαίου, 2006, 25).
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να ερμηνευθούν οι επιδόσεις των μα-
θητών μέσω παραγόντων σχετικών 
με χαρακτηριστικά των μαθητών, 
της σχολικής τάξης, του σχολείου 
και του εκπαιδευτικού συστήματος, η 
ερευνητική δραστηριότητα στη χώρα 
μας χαρακτηρίζεται από μια ιδιαιτε-
ρότητα σε ότι αφορά τον προσανα-
τολισμό της. Συγκεκριμένα, τείνει 
να έχει έναν περισσότερο ‘τοπικό’ 
προσανατολισμό στην ερμηνεία και 
την κατανόηση των επιδόσεων των 
Ελλήνων μαθητών καθώς διερευνώ-
νται κυρίως, όχι όμως αποκλειστικά, 
παράγοντες ερμηνείας σε σχέση με 
το εκπαιδευτικό μας σύστημα (όπως 
Αναλυτικά Προγράμματα, σχολικά 
βιβλία) (Xατζηνικήτα, 2008).

Από αυτές τις εμπειρικές έρευ-
νες, θα παρουσιασθούν ακολούθως 
ορισμένες αντιπροσωπευτικές των 
πτυχών που διερευνώνται για την ερ-
μηνεία των επιδόσεων των Ελλήνων 
μαθητών στο PISA προκειμένου να 
αναδειχθούν μελλοντικές ερευνητι-
κές προκλήσεις που έχει να αντιμε-
τωπίσει η ερευνητική κοινότητα στην 
Ελλάδα.

Μια ερευνητική κατεύθυνση συ-
νίσταται στη συγκριτική μελέτη θε-
μάτων του διαγωνισμού PISA με σχο-
λικά βιβλία και με θέματα σχολικών 
εξετάσεων στο επίπεδο της φύσης 
των κειμένων τους και μέσω της χρή-
ση κοινών θεωρητικών και μεθοδο-
λογικών εργαλείων.

Συγκεκριμένα, οι Hatzinikita, Dimo-
poulos και Christidou (2008) συνέκρι-
ναν τη φύση των κειμένων των δημοσι-
οποιημένων θεμάτων του PISA για τις 

Φυσικές Επιστήμες και των κειμένων 
που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα 
σχολικά βιβλία του Γυμνασίου στην 
Ελλάδα, τόσο στο επίπεδο του γλωσσι-
κού όσο και στο επίπεδο του απεικονι-
στικού τους μέρους. Τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης καταδεικνύουν ότι αυτά 
τα δύο είδη κειμένων έχουν εντελώς 
αντίθετα χαρακτηριστικά. Συγκεκρι-
μένα, ενώ το γλωσσικό μέρος των θε-
μάτων του PISA προσομοιάζει με το 
γλωσσικό μέρος κειμένων του δημό-
σιου πεδίου (μη εξειδικευμένο περιε-
χόμενο και κώδικας), το απεικονιστικό 
μέρος τους τείνει να είναι παρόμοιο με 
αυτό κειμένων του εσωτερικού πεδίου 
(εξειδικευμένο περιεχόμενο και κώδι-
κας). Από την άλλη πλευρά, τα σχολικά 
βιβλία προάγουν την ακριβώς αντίθετη 
εικόνα, με το γλωσσικό μέρος να ανή-
κει στο εσωτερικό και το απεικονιστικό 
μέρος να ενσωματώνει πρακτικές του 
δημόσιου πεδίου.

Προς την ίδια κατεύθυνση κινού-
νται και τα ευρήματα που προκύ-
πτουν από τη σύγκριση της φύσης 
των κειμένων 1.357 θεμάτων προα-
γωγικών και απολυτήριων εξετάσεων 
στη Βιολογία (Α’ και Γ΄ Γυμνασίου 
αντίστοιχα) και των κειμένων των 
δημοσιοποιημένων θεμάτων της γνω-
στικής περιοχής βιολογικά συστήματα 
και του πλαισίου υγεία, ζωή και περι-
βάλλον του PISA (Αναγνωστοπούλου, 
2008, Anagnostopoulou, Hatzinikita, 
Christidou, Dimopoulos, submitted). 
Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της 
συγκριτικής ανάλυσης αναδεικνύουν 
την ύπαρξη μιας διαφοροποίησης 
στον τύπο της φυσικο-επιστημονικής 
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γνώσης που αξιολογείται αφενός στο 
PISA και αφετέρου στο σχολικό πλαί-
σιο. Ειδικότερα, το γλωσσικό μέρος 
των θεμάτων της βιολογίας του PISA 
προωθεί κυρίως κειμενικές/γλωσσι-
κές πρακτικές του δημόσιου πεδίου 
(μη εξειδικευμένο περιεχόμενο και 
κώδικας) ενώ το γλωσσικό μέρος των 
θεμάτων των σχολικών εξετάσεων 
στη Βιολογία προωθούν κειμενικές 
πρακτικές συναφείς με το μεταφορικό 
πεδίο καθώς παρουσιάζουν την εξειδι-
κευμένη φυσικο-επιστημονική γνώση 
μέσω μη-εξειδικευμένων γλωσσικών 
κωδίκων. Επιπλέον, στο PISA ο φο-
ρέας του επιστημονικού μηνύματος 
είναι το απεικονιστικό τους μέρος, 
ενώ αντίθετα οι απεικονίσεις στα θέ-
ματα των εξετάσεων χρησιμοποιού-
νται ιδιαίτερα περιορισμένα.

Από τις παραπάνω έρευνες προ-
κύπτει ότι οι Έλληνες μαθητές κα-
λούνται να αντιμετωπίσουν στο PISA 
διαφορετικούς τύπους γνώσης από 
αυτές με τις οποίες είναι εξοικειωμέ-
νοι στο ελληνικό σχολικό πλαίσιο. Η 
απαιτούμενη μετατόπιση από το πλαί-
σιο συμφραζομένων με το οποίο είναι 
εξοικειωμένοι στο σχολείο, προς αυτό 
που προωθεί το PISA, ενδεχομένως 
περιορίζει σημαντικά την ικανότητα 
των μαθητών να αναγνωρίσουν το 
πλαίσιο συμφραζομένων του PISA 
στο οποίο αναφέρονται οι δοκιμασίες 
αξιολόγησης, και να παράγουν τις κα-
τάλληλες απαντήσεις. Με άλλα λόγια 
δεν είναι ούτε προφανής ούτε εύκολη 
για τους Έλληνες μαθητές η μετατό-
πιση από ένα πλαίσιο όπου κυριαρχεί 
το γλωσσικό μέρος του μηνύματος 

και περισσότερο η ακαδημαϊκή εικό-
να της επιστήμης (Κουλαϊδής, Παπα-
δάκης, & Δημόπουλος, 2006), προς το 
πλαίσιο του PISA όπου κυριαρχεί η 
εικόνα της επιστήμης στην καθημερι-
νή ζωή και φορέας της επιστημονικής 
γνώσης είναι περισσότερο το απεικο-
νιστικό μέρος του κειμένου.

Στη βιβλιογραφία εντοπίζεται επί-
σης μια ερευνητική κατεύθυνση που 
εστιάζεται στα Προγράμματα Σπου-
δών ως παράγοντα ερμηνείας των 
χαμηλών επιδόσεων των Ελλήνων 
μαθητών στο PISA.

Συγκεκριμένα, οι Πράμας και 
Κουμαράς (2008) επεξεργάζονται 
την ανάλυση σε τέσσερα επίπεδα (εκ-
παιδευτικές προθέσεις, περιεχόμενο 
διδασκαλίας, σχεδιασμός και οργά-
νωση διδασκαλίας, αξιολόγηση μα-
θητή) των Προγραμμάτων Σπουδών 
των Φυσικών Επιστημών της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης οκτώ χωρών 
(Φιλανδία, Αγγλία, Σουηδία, Γερμα-
νία –Βαυαρία, Βάδη Βυρτεμβέργης–, 
Καναδάς, Αυστραλία, Γαλλία) με επι-
δόσεις μαθητών υψηλότερες της μέ-
σης επίδοσης των χωρών του ΟΟΣΑ 
στο PISA, προκειμένου στη συνέχεια 
αυτά να συγκριθούν τόσο με τα ΔΕ-
ΠΣ και τα Αναλυτικά Προγράμματα 
των αντίστοιχων τάξεων του ελληνι-
κού σχολείου όσο και με τις αντιλή-
ψεις για τα Προγράμματα Σπουδών 
που συνάδουν με το PISA (Πράμας 
& Κουμαράς, 2004). Τα βασικό εύρη-
μα που προκύπτει από τη συγκριτική 
ανάλυση των προαναφερθέντων Προ-
γραμμάτων Σπουδών είναι ότι ενώ 
τα Προγράμματα Σπουδών των οκτώ 
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προαναφερθέντων χωρών συγκλίνουν 
με τις προτάσεις για Αναλυτικά Προ-
γράμματα που συνάδουν με τον προ-
σανατολισμό του PISA, το ελληνικό 
Αναλυτικό Πρόγραμμα συμφωνεί 
μόνο σε επίπεδο διακηρυκτικού λό-
γου με τα Προγράμματα που αναλύ-
θηκαν, και συνεπώς με το PISA. Ως 
εκ τούτου, αυτή η απόκλιση των Ανα-
λυτικών Προγραμμάτων της Ελλάδας 
από τα όσα αξιολογεί το PISA μπορεί 
να συνιστά έναν από τους παράγοντες 
αποτυχίας των Ελλήνων μαθητών σε 
αυτό το διαγωνισμό.

Άλλες έρευνες εστιάζονται σε 
επιμέρους στοιχεία των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων και αναδεικνύουν 
συγκεκριμένα επιμέρους στοιχεία 
τους που στοιχειοθετούν σημεία 
‘έντασης’ με τις δοκιμασίες του PISA 
ενισχύοντας έτσι την υπόθεση για 
τη σχέση ανάμεσα στα Αναλυτικά 
Προγράμματα και τις επιδόσεις των 
Ελλήνων μαθητών στο PISA (εν-
δεικτικά, Αναγνωστοπούλου, 2008, 
Anagnostopoulou, Hatzinikita & 
Christidou, 2010, Αναγνωστοπούλου 
& Λάκκα, 2008, Αποστολόπουλος, 
2007, Ψαλίδας, 2007).

Η προηγηθείσα συνοπτική παρου-
σίαση της ερευνητικής δραστηριότη-
τας αναφορικά με την ερμηνεία των 
επιδόσεων των ελλήνων μαθητών στο 
PISA θεωρούμε ότι αφενός αναδει-
κνύει τη συγκρότηση ενός σώματος 
γνώσης που μπορεί να λειτουργήσει 
ως υπόθεση εργασίας για περαιτέρω 
έρευνα, αφετέρου εντοπίζει πεδία που 
είναι σημαντικό να διερευνηθούν μελ-
λοντικά (όπως ερμηνεία επιδόσεων 

μαθητών στον αναγνωστικό και μαθη-
ματικό εγγραμματισμό, δευτερογενείς 
αναλύσεις των διαθέσιμων δεδομένων 
για τις επιδόσεις των ελλήνων μαθη-
τών στο PISA σε σχέση με τα δεδομέ-
να που αφορούν στους μαθητές, στο 
σχολείο, το εκπαιδευτικό σύστημα). 

Η συστηματική έρευνα για την 
ερμηνεία των επιδόσεων των ελλή-
νων μαθητών στο PISA θεωρούμε ότι 
είναι σημαντική και απαραίτητη κα-
θώς έτσι μπορούμε να αξιοποιήσου-
με τις διεθνείς συγκριτικές έρευνες 
προς την κατεύθυνση εμπλουτισμού 
του προβληματισμού για το σχεδι-
ασμό των Αναλυτικών Προγραμμά-
των, των σχολικών βιβλίων και των 
διδακτικών υλικών λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη μας τις ιδιαίτερες 
συνθήκες, τις ανάγκες και τους περι-
ορισμούς της χώρας μας. 
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Πίνακας 1
Συγκρίσεις επιδόσεων χωρών

Συμμετέχουσες
χώρες στο
PISA 2009

Μέσες επιδόσεις σε:

Κατανόηση
Κειμένου

Επιμέρους κλίμακες Κατανόησης Κειμένου

Μαθηματικά Φυσικές
Επιστήμες

εντοπισμός
πληροφορίας

σύνθεση
και
ερμηνεία
κειμένου

αναστοχασμός
και
αξιολόγηση

συνεχή
κείμενα

μη συνεχή
κείμενα

Σανγκάη –
Κίνα�

556 549 558 557 564 539 600 575

Κορέα 539 542 541 542 538 542 546 538

Φινλανδία– 
Κίνα

536 532 538 536 535 535 541 554

Χονγκ Κονγκ –
Κίνα �

533 530 530 540 538 522 555 549

Σιγκαπούρη� 526 526 525 529 522 539 562 542

Καναδάς 524 517 522 535 524 527 527 529

Νέα Ζηλανδία 521 521 517 531 518 532 519 532

Ιαπωνία 520 530 520 521 520 518 529 539

Αυστραλία 515 513 513 523 513 524 514 527

Ολλανδία 508 519 504 510 506 514 526 522

Βέλγιο 506 513 504 505 504 511 515 507

Νορβηγία 503 512 502 505 505 498 498 500

Εσθονία 501 503 500 503 497 512 512 528

Ελβετία 501 505 502 497 498 505 534 517

Πολωνία 500 500 503 498 502 496 495 508

Ισλανδία 500 507 503 496 501 499 507 496

ΗΠΑ 500 492 495 512 500 503 487 502

Λιχτενστάιν� 499 508 498 498 495 506 536 520

Σουηδία 497 505 494 502 499 498 494 495

Γερμανία 497 501 501 491 496 497 513 520

Ιρλανδία 496 498 494 502 497 496 487 508

Γαλλία 496 492 497 495 492 498 497 498

Ταϊβάν 495 496 499 493 496 500 543 520

Δανία 495 502 492 493 496 493 503 499
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Συμμετέχουσες
χώρες στο
PISA 2009

Μέσες επιδόσεις σε:

Κατανόηση
Κειμένου

Επιμέρους κλίμακες Κατανόησης Κειμένου

Μαθηματικά Φυσικές
Επιστήμες

εντοπισμός
πληροφορίας

σύνθεση
και
ερμηνεία
κειμένου

αναστοχασμός
και
αξιολόγηση

συνεχή
κείμενα

μη συνεχή
κείμενα

Ηνωμένο
Βασίλειο

494 491 491 503 492 506 492 514

Ουγγαρία 494 501 496 489 497 487 490 503

Πορτογαλία 489 488 487 496 492 488 487 493

Μακάο-Κίνα� 487 493 488 481 488 481 525 511

Ιταλία 486 482 490 482 489 476 483 489

Λετονία� 484 476 484 492 484 487 482 494

Σλοβενία 483 489 489 470 484 476 501 512

Ελλάδα 483 468 484 489 487 472 466 470

Ισπανία 481 480 481 483 484 473 483 488

Τσεχία 478 479 488 462 479 474 493 500

Σλοβακία 477 491 481 466 479 471 497 490

Κροατία� 476 492 472 471 478 472 460 486

Ισραήλ 474 463 473 483 477 467 447 455

Λουξεμβούργο 472 471 475 471 471 472 489 484

Αυστρία 470 477 471 463 470 472 496 494

Λιθουανία� 468 476 469 463 470 462 477 491

Τουρκία 464 467 459 473 466 461 445 454

Ντουμπάι� 459 458 457 466 461 460 453 466

Ρωσία� 459 469 467 441 461 452 468 478

Χιλή 449 444 452 452 453 444 421 447

Σερβία� 442 449 445 430 444 438 442 443

Βουλγαρία� 429 430 436 417 433 421 428 439

Ουρουγουάη� 426 424 423 436 429 421 427 427

Μεξικό 425 433 418 432 426 424 419 416

Ρουμανία� 424 423 425 426 423 424 427 428

Ταϊλάνδη� 421 431 416 420 423 423 419 425

Τρινιδάδ &
Τομπάγκο

416 413 419 413 418 417 414 410

Κολομβία� 413 404 411 422 415 409 381 402

Βραζιλία� 412 407 406 424 414 408 386 405
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Συμμετέχουσες
χώρες στο
PISA 2009

Μέσες επιδόσεις σε:

Κατανόηση
Κειμένου

Επιμέρους κλίμακες Κατανόησης Κειμένου

Μαθηματικά Φυσικές
Επιστήμες

εντοπισμός
πληροφορίας

σύνθεση
και
ερμηνεία
κειμένου

αναστοχασμός
και
αξιολόγηση

συνεχή
κείμενα

μη συνεχή
κείμενα

Τυνησία� 404 393 393 427 408 393 371 401

Ινδονησία� 402 399 397 409 405 399 371 383

Αργεντινή� 398 394 398 402 400 391 388 401

Καζακστάν� 390 397 397 373 399 371 405 400

Αλβανία� 385 380 393 376 392 366 377 391

Κατάρ� 372 354 379 376 375 361 368 379

Παναμάς� 371 363 372 377 373 359 360 376

Περού� 370 364 371 368 374 356 365 369

Αζερμπαϊτζάν 362 361 373 335 362 351 431 373

Κιργιστάν� 314 299 327 300 319 293 331 330

Μέση επίδοση στατιστικά σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο των
χωρών του ΟΟΣΑ
Η μέση επίδοση δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά από το 
μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ
Μέση επίδοση στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη από το μέσο όρο των
χωρών του ΟΟΣΑ

Πηγή: Προσαρμογή Πίνακα Ι.Α., σελ. 15, OECD (2010a).
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Η αναγέννηση ενός θεσμού
στην Ελλάδα: Πρότυπα
Πειραματικά Σχολεία

Η γέννηση ενός ελληνικού
ενδιαφέροντος charter school
στην Αμερική: Η περίπτωση
του Archimedes Conservatory
of Mathematics & the Greek
Language

Βάντα Αποστολοπούλου�

�  Η Βάντα Αποστολοπούλου είναι εκπαι-
δευτικός, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών

Οι αλλαγές στο χώρο της ελληνικής 
εκπαίδευσης δεν έχουν κατά παράδο-
ση την καλύτερη υποδοχή και πολύ 
περισσότερο τη γενικευμένη αποδο-
χή της κοινής γνώμης. Το γεγονός εί-
ναι ως ένα βαθμό κατανοητό, αφού 
η εκπαίδευση είναι ανοιχτή σε δια-
φορετικές ιδεολογικές, παιδαγωγι-
κές και ιδιοσυγκρασικές θεωρήσεις 
και εκτιμήσεις και αφού κάθε αλλα-
γή συνοδεύεται από αναδιατάξεις ρό-
λων, αρμοδιοτήτων και τελικά ισχύος 
στο εκπαιδευτικό σκηνικό που αφή-
νουν ορισμένους δυσαρεστημένους.

Από την άποψη αυτή παρουσιά-
ζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η υποδοχή 
που έτυχε η δημοσίευση του νόμου 
για την ανασύσταση των προτύπων –
πειραματικών σχολείων– ΠΠΣ. Σύμ-
φωνα με το νόμο αυτό σκοπός των 
ΠΠΣ είναι (α) η έγκυρη αξιόπιστη 
και εποπτευόμενη από το πανεπιστή-
μιο έρευνα πεδίου που είναι προσα-
νατολισμένη στο σχολική πράξη και 
στη στήριξη της εκπαιδευτικής πολι-
τικής σε πεδία, όπως η διδασκαλία, 
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η διαχείριση της σχολικής τάξης, το 
πρόγραμμα σπουδών και τα διδακτι-
κά βιβλία, η διοίκηση και αξιολόγη-
ση της σχολικής μονάδας, η αντιμε-
τώπιση προβλημάτων και κρίσεων 
στο σχολικό περιβάλλον κ.ο.κ. (β) η 
διάχυση των ερευνητικών ευρημά-
των και των καλών πρακτικών στην 
ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, 
μέσω της ενδοσχολικής επιμόρφω-
σης των ενδιαφερομένων εκπαιδευτι-
κών άλλων σχολικών μονάδων, εστί-
ες της οποίας θα καταστούν τα ΠΠΣ, 
και  (γ) η πρακτική άσκηση των φοι-
τητών με την ανάδειξη των εκπαι-
δευτικών των ΠΠΣ σε μέντορες. Η 
σύνδεση πανεπιστημίου και σχολεί-
ου είναι προφανής, όπως προφανής 
είναι επίσης η επιδίωξη να ωφελη-
θούν από το έργο των ΠΠΣ όλες οι 
σχολικές μονάδες.

Σε ότι αφορά τη διοίκηση των 
ΠΠΣ καθιερώνονται δύο νέα όργα-
να: Η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων 
Πειραματικών Σχολείων - ΔΕΠΠΣ σε 
εθνικό επίπεδο και το Επιστημονικό 
Εποπτικό Συμβούλιο - ΕΕΣ σε επίπε-
δο σχολείου. Η ΔΕΠΠΣ είναι σε γενι-
κές γραμμές υπεύθυνη για το συντο-
νισμό, τη διαμόρφωση του γενικού 
πλαισίου και των κανόνων λειτουργί-
ας των ΠΠΣ, καθώς και για την αξι-
ολόγησή τους. Το ΕΕΣ είναι πεντα-
μελές, έχει την επιστημονική ευθύνη 
του ερευνητικού έργου του ΠΠΣ, την 
εποπτεία της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών, την υποστήριξη της εσωτε-
ρικής αξιολόγησης της σχολικής μο-
νάδας καθώς και την αξιολόγηση του 
διδακτικού προσωπικού.

Το ωρολόγιο και αναλυτικό πρό-
γραμμα των ΠΠΣ είναι το ίδιο με το 
προβλεπόμενο για τα λοιπά δημόσια 
σχολεία, μπορεί όμως να τροποποιεί-
ται με απόφαση του ΕΕΣ στο πλαίσιο 
των οδηγιών της ΔΕΠΠΣ για λόγους 
πειραματισμού και στη βάση συγκε-
κριμένου σχεδίου. Σε κάθε ΠΠΣ μπο-
ρεί να διοργανώνονται όμιλοι τόσο 
σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικεί-
μενα όσο και σε λοιπές δημιουργικές 
δραστηριότητες, στα οποία συμμετέ-
χουν όσοι μαθητές το επιθυμούν τόσο 
από τα ΠΠΣ όσο και από τα γειτονικά 
σχολεία. Στόχος της λειτουργίας των 
ομίλων είναι η προώθηση της αρι-
στείας και της δημιουργικότητας που 
θα αγκαλιάζει ένα ευρύτερο μαθητικό 
ακροατήριο και πέραν των ορίων του 
ΠΠΣ, σε μια προσπάθεια περαιτέρω 
σύνδεσης των ΠΠΣ με τα λοιπά δη-
μόσια σχολεία και πολλαπλασιαστι-
κής διάχυσης των καλών πρακτικών.

Το διδακτικό προσωπικό προβλέ-
πεται να διαθέτει αυξημένα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα και να αξιολο-
γείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Οι μαθητές θα εγγράφονται στο δη-
μοτικό σχολείο με κλήρωση, στο λύ-
κειο θα επιλέγονται ύστερα από εξε-
τάσεις ή ειδικά τεστ, ενώ στο γυμνά-
σιο προβλέπεται η δυνατότητα εισα-
γωγής με εξετάσεις ύστερα από αιτι-
ολογημένη απόφαση του ΕΕΣ. Τέλος, 
προβλέπεται η σύνδεση των ΠΠΣ με 
τα πανεπιστήμια (αυτό αποτελεί άλ-
λωστε προϋπόθεση για να το χαρα-
κτηρισμό μιας σχολικής μονάδας ως 
ΠΠΣ) καθώς και με τις άλλες σχολι-
κές μονάδες της περιοχής υπό την έν-
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νοια ότι (α) οι μαθητές υψηλών επι-
δόσεων από τα σχολεία αυτά θα μπο-
ρούν να συμμετέχουν στους ομίλους 
των ΠΠΣ και (β) οι καλές πρακτικές 
θα μπορούν να διαχέονται μέσω της 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης από τα 
ΠΠΣ στα λοιπά σχολεία.

Κατά το παρελθόν, ακόμη και η 
απλή αναφορά σε ζητήματα όπως η 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και 
του έργου των σχολικών μονάδων ή 
η επιδίωξη της αριστείας ή η επανα-
φορά εξετάσεων ως διαδικασίας επι-
λογής μαθητών θα είχε προκαλέσει 
έντονες αντιδράσεις από μερίδα των 
εκπαιδευτικών και της κοινής γνώ-
μης, για ιδεολογικούς τουλάχιστον 
λόγους. Άλλωστε, ιδεολογικοί ήταν 
κατά βάση οι λόγοι κατάργησης των 
προτύπων σχολείων το 1985: τα πρό-
τυπα σχολεία είχαν χαρακτηριστεί 
από το Νόμο 1566/1985 ως «προ-
νομιακά σχολεία». Εντούτοις τη φο-
ρά αυτή, χωρίς να έχουν διασκεδα-
στεί απολύτως οι επιφυλάξεις για το 
ρόλο και το χαρακτήρα των ΠΠΣ, η 
κοινή γνώμη τα υποδέχτηκε με αι-
σθήματα ανακούφισης και προσδοκι-
ών, όπως τουλάχιστον προκύπτει τό-
σο από τα ρεπορτάζ εφημερίδων και 
ΜΜΕ όσο και, κυρίως, από τα σχόλια 
του κοινού στη δημόσια διαβούλευ-
ση για την «αναβάθμιση του ρόλου 
των Προτύπων – Πειραματικών Σχο-
λείων», στην οποία προχώρησε το 
ΥΠΔΒΜΘ τον Ιανουάριο του 2011.

Ειδικότερα, κατά τη διαβούλευση 
τέθηκαν έξι ερωτήματα, οι απαντή-
σεις στα οποία παρουσιάζονται σχη-
ματικά ταξινομημένες στη συνέχεια. 

Για κάθε ερώτηση παρατίθεται επί-
σης η κατανομή των απαντήσεων ως 
προς την ιδιότητα των σχολιαστών.

1α) Διατυπώστε τις απόψεις σας για 
τον ορισμό των πρότυπων – πειρα-
ματικών σχολείων  (91 σχόλια)

Εκπ/κοί Γονείς Απόφοιτοι
29 4 1

Διάφοροι Χωρίς  Ιδιότητα
0 57

Τα σχόλια που κατατέθηκαν στην 
ερώτηση αυτή κινούνται σε τρεις 
κατευθύνσεις:

α) Τα περισσότερα σχόλια ανα-
φέρονται στο ζήτημα της συμ-
βατότητας του «προτύπου» με 
το «πειραματικό». Διατυπώνο-
νται επιχειρήματα που αμφισβη-
τούν κατά πόσο ένα «πρότυπο» 
σχολείο που θα στοχεύει στην 
αριστεία μπορεί ταυτόχρονα να 
είναι κατάλληλο για την πειρα-
ματική εφαρμογή δράσεων που 
θα γενικευτούν στο εκπαιδευ-
τικό σύστημα ή αν ένα τέτοιο 
σχολείο μπορεί να εκπαιδεύσει 
με επάρκεια τους φοιτητές για 
τα προβλήματα της εκπαίδευ-
σης. Απαντώντας στα παραπά-
νω, άλλοι σχολιαστές δεν διαπι-
στώνουν πρόβλημα ασυμβατό-
τητας στις λειτουργίες και θεω-
ρούν ότι τα σχολεία αυτά έχουν 
όλα τα εχέγγυα για να διεκπε-
ραιώσουν την αποστολή τους.
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β) Μια δεύτερη ομάδα σχολίων 
αναφέρεται στα χαρακτηριστι-
κά που θα πρέπει να έχουν τα 
πρότυπα πειραματικά σχολεία. 
Πρόκειται κυρίως για σχολια-
στές που έχουν άμεση επαγγελ-
ματική σχέση με την εκπαίδευ-
ση (είναι π.χ. εκπαιδευτικοί ή 
σύλλογοι εκπαιδευτικών), αλλά 
και για αποφοίτους των παλαιών 
προτύπων σχολείων. Κατατίθε-
νται επίσης απόψεις που αναφέ-
ρονται στην πιθανότητα να λει-
τουργούν τα ΠΠΣ ως σχολεία 
«ελίτ», καθώς και άλλα σχόλια 
που προσπαθούν να απαντήσουν 
πώς ή γιατί δεν θα γίνει κάτι τέ-
τοιο. Αυτή η κατηγορία σχολίων 
απαντά εν μέρει και στο ζήτημα 
που θέτει το ερώτημα 2  της δι-
αβούλευσης για την αναβάθμιση 
των ΠΠΣ και τη συμβολή τους 
στην αναβάθμιση της εκπαίδευ-
σης συνολικά.

γ) Υπάρχουν σχόλια που δε συμ-
βάλλουν στη συζήτηση για τη 
φύση και το ρόλο των προ-
τύπων πειραματικών σχολεί-
ων αλλά αναφέρονται σε γενι-
κότερα ζητήματα εκπαιδευτι-
κών επιλογών της κυβέρνησης 
(π.χ. κατάργηση των Τμημά-
των Αθλητικής Διευκόλυνσης) 
ή στο αν ήταν σωστή ή λάθος 
η κατάργηση των προτύπων τη 
δεκαετία του 1980.

 Είναι σημαντικό να σημειωθεί 
ότι στα σχόλια που αναφέρονται 
στην πρόταση του ΥΠΔΒΜΘ 
για τα ΠΠΣ διατυπώνονται προ-

τάσεις που αφορούν συνολικά 
τη λειτουργία τους.

1β) Διατυπώστε τις απόψεις σας για 
τον τρόπο εγγραφής των μαθητών σ’ 
αυτά (104 σχόλια)

Εκπ/κοί Γονείς Απόφοιτοι
18 5 5

Διάφοροι Χωρίς  Ιδιότητα
5 (μαθητής,
κάτοικος,
γιατρός)

71

Η ερώτηση αυτή συγκέντρωσε τα 
περισσότερα σχόλια, πράγμα που εί-
ναι ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που 
υπάρχει για τη φοίτηση των παιδιών 
στα ΠΠΣ. Ο μεγαλύτερος αριθμός 
των σχολιαστών τάσσεται υπέρ της 
επιλογής με εξετάσεις και επιχειρη-
ματολογεί υπέρ των διαδικασιών που 
αναδεικνύουν  την αριστεία και τις  
ιδιαίτερες ικανότητας των μαθητών.  
Επιχειρηματολογούν επίσης εναντίον 
της «ισοπέδωσης» που έφερε ή φέρ-
νει ο εξισωτισμός της μη-επιλογής ή 
της τυχαίας επιλογής. Αρκετοί σχολι-
αστές ωστόσο επιχειρηματολογούν 
υπέρ της κλήρωσης, ως διαδικασίας 
η οποία θεωρούν ότι, αν γίνεται αδιά-
βλητα, μειώνει τις εκπαιδευτικές ανι-
σότητες που θα προκαλούσε, για πα-
ράδειγμα, η φοίτηση των παιδιών σε 
φροντιστήρια για να προετοιμαστούν 
για τις εξετάσεις, που συναρτάται με 
την οικονομική ευρωστία των γονέ-
ων αλλά και θα μειώσει το άγχος που 
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προκαλούν οι εξετάσεις στα παιδιά.  
Θεωρούν επίσης, συμπληρώνοντας 
τη συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο 
της προηγούμενης ερώτησης της δι-
αβούλευσης, ότι με την κλήρωση δι-
ασφαλίζεται ο χαρακτήρας του «πει-
ραματικού» σχολείου, όπως γίνεται 
αντιληπτός από τους σχολιαστές που 
θεωρούν αυτό το χαρακτήρα ασύμ-
βατο με το «πρότυπο».

1γ) Διατυπώστε τις απόψεις σας για 
τη λειτουργία ομίλων με μαθητές 
των ΠΠΣ αλλά και με μαθητές από 
όλα τα σχολεία της δημόσιας εκπαί-
δευσης (20 σχόλια)

Εκπ/κοί Γονείς Απόφοιτοι
7 2 1

Διάφοροι Χωρίς  Ιδιότητα
0 10

Το σύνολο σχεδόν των σχολίων 
που διατυπώθηκαν για τη λειτουρ-
γία των ομίλων είναι θετικά και επι-
κροτούν την πρωτοβουλία. Ορισμέ-
νοι σχολιαστές παρατηρούν ότι συ-
ναφείς προσπάθειες ήδη υπάρχουν σε 
ορισμένα σχολεία ενώ άλλοι παρα-
θέτουν ιδέες για την επέκταση ή την 
ενίσχυση της ιδέας αυτής.

1δ) Διατυπώστε τις απόψεις σας για 
το ρόλο των ΠΠΣ στην αναβάθμιση 
της εκπαιδευτικής πρακτικής, της 
πρακτικής άσκησης των φοιτητών 
και της επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών (25 σχόλια)

Εκπ/κοί Γονείς Απόφοιτοι
6 0 0

Διάφοροι Χωρίς  Ιδιότητα
3 (μαθητές,
κοινός σύλλ.
γονέων
εκ/ών ΠΑΠΘ,
μηχανικός

16

Η σύνδεση των ΠΠΣ με τα πανε-
πιστήμια και η γενικότερη αναβάθμι-
ση της πρακτικής άσκησης των μελ-
λοντικών εκπαιδευτικών αντιμετω-
πίζεται θετικά από τους συμμετέχο-
ντες στη διαβούλευση, πολλοί από 
τους οποίους επισημαίνουν ελλείψεις 
στην άσκηση των φοιτητών όπως γί-
νεται σήμερα. Αρκετοί επίσης θεω-
ρούν ότι τα  ΠΠΣ μπορούν να παί-
ξουν σημαντικό ρόλο στην αναβάθ-
μιση του επιπέδου ή της ποιότητας 
της εκπαίδευσης συνολικότερα, μέσα 
από την ανάδειξη καλών πρακτικών 
αλλά και στην εκπαιδευτική έρευνα.  

1ε) Διατυπώστε τις απόψεις σας για 
τον τρόπο διοίκησή τους (35 σχόλια)

Εκπ/κοί Γονείς Απόφοιτοι
11 5 0

Διάφοροι Χωρίς  Ιδιότητα
1 (γιατρός) 18

Η πλειοψηφία των σχολίων / απα-
ντήσεων που κατατίθενται σ’ αυτή 
την ερώτηση εστιάζονται σε παραλ-
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λαγές του μοντέλου διοίκησης των 
ΠΠΣ που προτείνουν οι σχολιαστές 
οι οποίες αφορούν τη σύνθεση, το 
ρόλο και τις αρμοδιότητες των οργά-
νων διοίκησης και εποπτείας, όπως 
περιγράφονται στο σχέδιο νόμου. Ση-
μαντικός αριθμός σχολίων αφορά τις 
αρμοδιότητες και τη λειτουργία του 
συλλόγου διδασκόντων, την αξιολό-
γηση αλλά και την επιλογή των εκ-
παιδευτικών των ΠΠΣ. Ορισμένοι 
σχολιαστές θέτουν επίσης το γενικό-
τερο ζήτημα της εκπαιδευτικής ηγε-
σίας και του ρόλου της στην αναβάθ-
μιση του σχολείου.

2) Διατυπώστε τις δικές προτάσεις 
για την αναβάθμιση των πειραματι-
κών σχολείων και τη συμβολή τους 
στην αναβάθμιση του εκπαιδευτι-
κού μας συστήματος (58 σχόλια)

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν για 
την αναβάθμιση των ΠΠΣ, στη μεγά-
λη πλειοψηφία τους δεν αντιτίθενται 
στο πνεύμα του σχεδίου νόμου ή του 
θεσμού. Οι συντάκτες τους παρουσι-
άζουν τη δική τους αντίληψη ως προς 
το πού θα πρέπει να δίνεται έμφαση 
για να μπορέσουν τα ΠΠΣ να παίξουν 
αποτελεσματικά το ρόλο τους ή για να 
συμβάλουν στη συνολικότερη ανα-
βάθμιση του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος. Μεγάλο μέρος τους επικεντρώνε-
ται στο ρόλο του εκπαιδευτικού δυ-
ναμικού των ΠΠΣ και τις διοικητικές 
(π.χ. λογοδοσία) και εκπαιδευτικές δι-
αδικασίες, τις οποίες οι σχολιαστές θε-
ωρούν σημαντικές για τα ΠΠΣ.

Ταυτόχρονα έχουν κατατεθεί στην 
ενότητα αυτή σχόλια που αφορούν γε-
νικότερα εκπαιδευτικά θέματα, όπως 
είναι ο ρόλος των εξετάσεων εισαγω-
γής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή 
τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Από τη γενική αποτίμηση των 
σχολίων που κατατέθηκαν προκύ-
πτει μια διάχυτη προσδοκία της κοι-
νής γνώμης ότι τα ΠΠΣ θα αποτε-
λέσουν την αφετηρία και τον κατα-
λύτη για την αναβάθμιση της δημό-
σιας εκπαίδευσης στο σύνολό της. 
Πρόκειται για μια προσδοκία, η ικα-
νοποίηση της οποίας θα δοκιμαστεί 
ασφαλώς στην πράξη και θα εξαρ-
τηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συνέ-
πεια, τις ικανότητες και τον ενθουσι-
ασμό όσων θα εμπλακούν στην υλο-
ποίηση του νόμου. Τα στοιχεία αυτά 
έχουν αποτελέσει άλλωστε προϋπό-
θεση και κινητήριο δύναμη για την 
επιτυχία ανάλογων εγχειρημάτων σε 
ανάλογες περιπτώσεις διεθνώς. Εν-
δεικτική είναι από την άποψη αυ-
τή και η περίπτωση ενός Αμερικανι-
κού σχολείου «ελληνικού ενδιαφέ-
ροντος» στην Πολιτεία της Florida 
των ΗΠΑ: του σχολείου (δημοτι-
κό, γυμνάσιο, λύκειο) Archimedean 
Conservatory of Mathematics and the 
Greek Language.

Όπως περιγράφουν το όραμά τους 
οι ιδρυτές του Αμερικανικού αυ-
τού σχολείου, που λειτουργεί από το 
2002 ως charter school (το αντίστοι-
χο του προτύπου σχολείου για τα ελ-
ληνικά δεδομένα), σκοπός του σχο-
λείου «είναι να προσφέρει στους μα-
θητές του άριστη παιδεία με έμφαση 
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στη διδακτική των εξής δύο στοιχεί-
ων του Ελληνικού Πολιτισμού 3000 
ετών: 1. Των Κλασικών επιτευγμά-
των της Ελληνικής Λογοτεχνίας και 
των Καλών Τεχνών, όπως αυτά δια-
περνούν το παγκόσμιο πολιτισμό και 
2. Της τέχνης της αυστηρής Μαθημα-
τικής σκέψης, ως σκελετού και ανέ-
μου πίσω από τις σύγχρονες επιστή-
μες και τεχνολογίες».

Έτσι, και στις δύο βαθμίδες της 
εκπαίδευσης το σχολείο ακολουθεί 
ένα διπλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 
«(α) Το Αμερικανικό Αναλυτικό Πρό-
γραμμα, με κορμό τη λογοτεχνία, τα 
μαθηματικά, τις κοινωνικές και φυσι-
κές επιστήμες που διδάσκονται στην 
Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, για 
τα δημόσια σχολεία της Πολιτείας της 
Florida και, (β) Το Ελληνικό Αναλυτι-
κό Πρόγραμμα διδασκαλίας των μα-
θηματικών και της Ελληνικής γλώσ-
σας μέσα από ένα σύστημα μερικής 
διδακτικής εμβάπτισης (immersion). 
Η παρακολούθηση του Ελληνικού 
Προγράμματος είναι υποχρεωτική 
για όλους τους μαθητές όλων των τά-
ξεων. Η ελληνική γλώσσα χρησιμο-
ποιείται ως ένα «γλωσσικό όχημα» 

με στόχο να μεταφέρει στους μαθη-
τές ένα Ευρωπαϊκού τύπου αναλυτι-
κό πρόγραμμα μαθηματικών, επιπλέ-
ον του συνηθισμένου Αμερικανικού 
αναλυτικού προγράμματος».

Στη σύντομη πορεία του σχολεί-
ου, το μεράκι και οι άοκνες προσπά-
θειες των ιδρυτών του, τριών Ελλή-
νων επιστημόνων, και η συνέπεια και 
οι ικανότητες των εκπαιδευτικών κα-
τόρθωσαν να προσελκύσουν το ενδι-
αφέρον της ευρύτερης αμερικανικής 
κοινωνίας της Florida (το 95% των 
μαθητών δεν έχει ελληνική καταγω-
γή) και να αναδείξουν το 2010 στη 
γλώσσα και τα μαθηματικά το μεν 
δημοτικό σχολείο πρώτο μεταξύ 253 
δημοσίων σχολείων του Miami Dade, 
και έκτο μεταξύ 1890 δημοσίων σχο-
λείων στην Πολιτεία της Florida, το 
δε γυμνάσιο πρώτο μεταξύ 80 δημό-
σιων σχολείων του Miami Dade και 
δεύτερο μεταξύ 757 σχολείων της 
Πολιτείας.

Η περίπτωση του σχολείου Archi-
medean Conservatory είναι απλώς 
ενδεικτική των δυνατοτήτων που 
ενυπάρχουν στα σχολεία που υπη-
ρετούν με προσήλωση και συνέπεια 
υψηλούς στόχους.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επιμέλεια: Mάγδα Πατσιάδου�

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

555   I. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

1 Η Ισπανική Εταιρεία Συγκριτικής Εκπαίδευσης / Spanish Comparative 
Education Society πραγματοποίησε στη Βαλέντσια της Ισπανίας το XII 
συνέδριο της από 5-7 Μαϊου 2010, με θέμα «Desiqualdades y Education. 
Una perspectiva international».

2 Η Εταιρεία Συγκριτικής Εκπαίδευσης του Χονγκ Κονγκ / Comparative 
Education Society of Hong Kong (CESHK) πραγματοποίησε στις 19 
Φεβρουαρίου 2011 το ετήσιο συνέδριο της, με θέμα «Comparative 
Education, Sustainable Development and Social Justice».

3 Η Εταιρεία Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης Αυστραλίας και 
Νέας Ζηλανδίας / Australian and New Zealand Comparative and      
International Education Society (ANZCIES) πραγματοποίησε το 38ο        
ετήσιο συνέδριο της, από 24-25 Νοεμβρίου 2010 στο Πανεπιστήμιο 
RMIT της Μελβούρνης, με θέμα «Bordering and New  Possibilities in 
Education and Society».

� Η Μάγδα Πατσιάδου είναι εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
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4 Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εταιρειών Συγκριτικής Εκπαίδευσης/ 
World Council of Comparative Education Societies πραγματοποίησε 
από 14-19 Ιουνίου 2010 στην Κωνσταντινούπολη το 14ο παγκόσμιο συ-
νέδριο της, με θέμα «Bordering, Re-Bordering and New Possibilities for 
Change in Education and Society».

5 Η British Association for International and Comparative Education 
(BAICE) πραγματοποίησε από 10-12 Σεπτεμβρίου 2010 στο University 
of East Anglia συνέδριο, με θέμα «Education and Social Justice in 
Challenging Times».

 Η BAICE πραγματοποίησε επίσης από 15-19 Νοεμβρίου 2010 μια ανοι-
χτή on line συζήτηση, στο πλαίσιο του εορτασμού της ΄΄Εβδομάδας Δι-
εθνούς Εκπαίδευσης΄΄.

6 Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ) πραγματοποί-
ησε από 13-14 Ιανουαρίου 2011, στην αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη» 
του ΥΠΔΒΜΘ, διημερίδα με θέμα «Εισαγωγική Επιμόρφωση: Ανάδει-
ξη Καλών Πρακτικών, Διερεύνηση Προβλημάτων και Ανίχνευση Προ-
οπτικής», στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Εισαγωγική 
Επιμόρφωση για νεοδιορίστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρω-
τές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011». 

7 Το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης πραγματοποίησε 
από 1-3 Οκτωβρίου 2010, στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, διεθνές 
συμπόσιο με θέμα «Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στο σύγχρονο κό-
σμο. Νέες Τάσεις και Ζητήματα».

8 Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας, σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστη-
μών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, πραγματοποίησε από 19-21 
Νοεμβρίου 2010, στο Ρέθυμνο, το 7ο πανελλήνιο συνέδριο της με θέμα 
«Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική έρευνα».
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555   IΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ

1 Η American Evaluation Association (A.E.A.) θα πραγματοποιήσει 
το ετήσιο συνέδριο της με θέμα «Value and Valuing», στο  Anaheim-
California των Η.Π.Α.,  από 2-5 Νοεμβρίου 2011. Το θέμα του συνεδρί-
ου πραγματεύεται το ρόλο των αξιών στη διαδικασία της αξιολόγησης 
και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν το έργο του αξιολογητή, τόσο ως 
προς το σχεδιασμό όσο και ως προς τη μεθοδολογία, την εφαρμογή και 
την ανάλυση. Θα διερευνηθεί επίσης η θέση του αξιολογητή στην κοι-
νωνία, ποιες είναι δηλαδή οι ευθύνες του και ποιος είναι ο πολιτικός του 
ρόλος μέσα στο κοινωνικό σώμα (www.eval.org).

2 Η Βουλγαρική Εταιρεία Συγκριτικής Εκπαίδευσης / Bulgarian 
Comparative Education Society (BCES), στο πλαίσιο του εορτασμού 
των 20 ετών λειτουργίας της, διοργανώνει στη Σόφια της Βουλγαρίας 
το 9ο διεθνές συνέδριο της, από 5-9 Ιουλίου 2011, στο πεδίο της Συγκρι-
τικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών.

 Στόχος του συνεδρίου είναι να διερευνηθούν οι διαφορετικές προσεγ-
γίσεις στο χώρο της Συγκριτικής Εκπαίδευσης, να αναπτυχθούν σύν-
δεσμοι με συναδέλφους που εργάζονται σε ποικίλα προγράμματα επι-
μόρφωσης εκπαιδευτικών σε Πανεπιστήμια, κολέγια, ινστιτούτα κ.α., 
να υπογραμμιστούν οι προοπτικές για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής 
πολιτικής  και των αλλαγών στο σχολείο σε θεσμικό, περιφερειακό, 
εθνικό και διεθνές επίπεδο, να συζητηθούν  νέες πρακτικές στην ανώτα-
τη εκπαίδευση, στη δια βίου μάθηση και στην κοινωνική ενσωμάτωση 
και τέλος να παρουσιαστούν νέες τοποθετήσεις σε θέματα ιστορίας της 
εκπαίδευσης (www.bces.home.tripod.com).

3 Η Συγκριτική και Διεθνής Εταιρεία Εκπαίδευσης / Comparative and 
International Education Society (CIES) διοργανώνει από 1-5 Μαΐου 
2011 στο Montreal, Quebec, Canada, το 55ο  ετήσιο συνέδριο της, με 
θέμα «Education is that which liberates» (www.cies2011.mcgill.ca).

4 Η Νοτιοαφρικανική Εταιρεία Συγκριτικής και Ιστορίας της Εκπαίδευ-
σης / Southern African Comparative and History of Education Society 
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(SACHES) διοργανώνει το ετήσιο συνέδριο της από 8-11 Αυγούστου 
2011, στο Mada Hotel Jinja Nile Resort, Uganda, με θέμα «Redrawing 
the boundaries of difference in the region: Regionalisation as a new 
space for educational change» (www.saches.co.za).

5 Η British Association for International and Comparative Education 
(BAICE), σε συνεργασία με το Institute of Education (IoE), πρόκειται 
να πραγματοποιήσει ένα πρωτοποριακό, διεθνές συνέδριο για φοιτητές, 
ερευνητές και επαγγελματίες, στις 2 Απριλίου 2011, στο Institute of 
Education (IoE) του Λονδίνου, με θέμα «Education for a better future. 
Education for peace»  (www.baice.ac.uk).

6 Η Επιστημονική ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.Ε.) διοργανώνει 
με την υποστήριξη του Columbia University και άλλων Πανεπιστημίων 
από τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη την επόμενη παγκόσμια συνδιάσκεψη 
για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση, στην Αθήνα, στις 28 και 29 Μαΐου 
2011 (www.adulteduk.gr).

7 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Πατρών / Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής  και Διεθνούς 
Εκπαίδευσης διοργανώνει από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρί-
ου 2011, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου 
Πατρών, το 6ο επιστημονικό συνέδριο στην Ιστορία της Εκπαίδευσης, 
με διεθνή συμμετοχή και θέμα «Ελληνική γλώσσα και Εκπαίδευση» 
(www.eriande.elemedu.upatras.gr).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

555   I. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

1 Το Μάιο του 2011 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διάδραση ο τόμος 
«Η βασική επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών δευτερο-
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βάθμιας εκπαίδευσης, Κριτική και συγκριτική θεώρηση» σε επιμέ-
λεια Δημήτρη Ματθαίου, στον οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται 
και κείμενα από εισηγήσεις ειδικών από τη Φινλανδία, τη Γαλλία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργάνωσε το Εργα-
στήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Η παιδαγω-
γική και επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης- Κριτική και συγκριτική θεώρηση». 

2 Από τον εκδοτικό οίκο ROUTLEDGE κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 
2010 το βιβλίο με τίτλο «Fabricating Quality in Education-Data and 
Governance in Europe», με επιμέλεια των J. Ozga, P. Dahler-Larsen, H. 
Simola και C. Segerholm. Το βιβλίο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο 
δεδομένα που παράγονται και διαχέονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τους Διεθνείς Οργανισμούς και τις εθνικές κυβερνήσεις διαμορφώνουν 
μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα στο χώρο της εκπαίδευσης. Η 
συγκριτική μελέτη αναφέρεται στα εκπαιδευτικά συστήματα της Δανίας, 
της Φινλανδίας, της Αγγλίας, της Σκοτίας και της Σουηδίας.

3 Από τον εκδοτικό οίκο ROUTLEDGE κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 
2010 ο τόμος με τίτλο «Equity and Excellence in Education»,  με επιμέ-
λεια των  K. Van den Branden, P. Van Avermaet και M. Van Houtte. Σε αυ-
τόν περιλαμβάνεται μια πλούσια συλλογή από έρευνες και μελέτες σχετικά 
με το καίριο ζήτημα της ισότητας και της αριστείας στην εκπαίδευση.

4 Από τον εκδοτικό οίκο Continuum κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 
2010 ο τόμος με τίτλο «Education and Social Change- Connecting 
local and global perspectives», με επιμέλεια G. Elliott, Ch. Fourali και 
S. Issler. Οι συγγραφείς του τόμου εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο η 
εκπαίδευση μπορεί να επιφέρει την κοινωνική αλλαγή,  ενώ παράλληλα 
διερευνούν τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός διεθνούς αξιακού συστή-
ματος στην εκπαίδευση, με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα.

5 Από τον εκδοτικό οίκο ROUTLEDGE κυκλοφόρησε τον Ιανουά-
ριο του 2011 ο τόμος με τίτλο  «World Yearbook of Education 2011- 
Curriculum in Today’s World Configuring Knowledge, Identities, 
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Work and Politics»,  με επιμέλεια των L.Yates και  M. Grumet. Ο τόμος 
συγκεντρώνει στοιχεία από όλον τον κόσμο σχετικά με τα αναλυτικά 
προγράμματα και αναλύει τον τρόπο που η διαμόρφωση τους επηρεάζε-
ται από το διεθνές συγκείμενο.

6 Από τον εκδοτικό οίκο ROUTLEDGE κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο 
του 2010 η 4η έκδοση του «Adult Education and Life Long Learning» 
του P. Jarvis, βιβλίο το οποίο θεωρείται ως ένα από τα βασικότερα κεί-
μενα αναφοράς στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

7 Από τον εκδοτικό οίκο ROUTLEDGE κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο 
του 2011 το βιβλίο των R. M. Bassett και Α. Μaldonado-Maldonado, 
«Intenational Organization and Higher Education Policy, Thinking 
Globally, Acting Locally», το οποίο διερευνά το θεσμό της ανώτατης 
εκπαίδευσης στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

555   IΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ

1 Από τον εκδοτικό οίκο ROUTLEDGE πρόκειται να  κυκλοφορήσει τον 
Ιούλιο του 2011 το «The Routledge Companion to Education»  των J. 
Arthur και A. Peterson. Το βιβλίο πραγματεύεται τις θέσεις των βασι-
κών εκπροσώπων του χώρου της εκπαίδευσης, τα πιο σημαντικά εκπαι-
δευτικά ζητήματα, καθώς και τους προσανατολισμούς της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας στη σύγχρονη εποχή.

 2 Από τον εκδοτικό οίκο ROUTLEDGE  αναμένεται να  κυκλοφορήσει 
το Μάρτιο του 2011 η 7η έκδοση του βιβλίου  «Research Methods 
in Education», των L. Cohen, L. Manion και K. Morrison, το οποίο 
εμπεριέχει το σύνολο των χρησιμοποιούμενων μεθόδων εκπαιδευτικής 
έρευνας.

    



252  Γ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION REVIEW  Γ   Nο 16 & 17

3 Από τον εκδοτικό οίκο Springer αναμένεται να  κυκλοφορήσει το Μάρ-
τιο του 2011 το βιβλίο των (Eds)  Berry, R. - Adamson, B. «Assessment 
Reform in Education». Το βιβλίο  αναφέρεται στην εφαρμογή των αξι-
ολογικών διαδικασιών στην εκπαίδευση, καθώς και στην εξέλιξη των 
διαδικασιών αυτών (συνθετότητες, εντάσεις, διλήμματα, δυνατότητες) 
σε διάφορες χώρες.

4 Από τον εκδοτικό οίκο Springer  αναμένεται να  κυκλοφορήσει τον 
Απρίλιο του 2011 το βιβλίο των (Eds)  Scheerens, J. – Luyten, H. – v. 
Ravens, J. «Perspectives on Educational Quality». Το βιβλίο πραγμα-
τεύεται το περιεχόμενο της ποιότητας στην εκπαίδευση, αναγνωρίζο-
ντας τη συνθετότητα του όρου. Στο δεύτερο μέρος του, το βιβλίο κάνει 
αναφορά στην εφαρμογή ποιοτικών διαδικασιών στην εκπαίδευση των 
Κ. Χωρών.

5 Από τον εκδοτικό οίκο Springer  και τη σειρά The Changing Academy-
The Changing Academic Profession in International Comparative 
Perspective, αναμένεται να  κυκλοφορήσει το Μάιο του 2011 το βιβλίο 
«Changing Governance and Management in Higher Education» των 
(Eds) Locke, W.- Cummings, W. K. – Fisher, D.

6 Από τον εκδοτικό οίκο Springer  και τη σειρά The Changing Academy-
The Changing Academic Profession in International Comparative 
Perspective, αναμένεται να  κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2011 το βιβλίο 
«University Rankings.Theoretical Basis, Methodology and Impacts on 
Global Higher Education» των (Eds) Shin, Jung Cheol – Toutkoushian, 
Robert K. –Teichler, Ulrich.
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Βιβλιοπαρουσίαση

Επιμέλεια: Λίνα Μπασούκου�

Ταυτότητες, αφηγήσεις και γλωσσική
εκπαίδευση
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ, ΒΙΛΛΥ ΤΣΑΚΩΝΑ
Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2011, 295 σ.

Ο κυρίαρχος ερευνητικός προβληματισμός στην 
κοινωνιογλωσσολογική αυτή μελέτη συνίσταται 
στην επιλογή και κατασκευή ταυτοτήτων (ρευ-
στών και μεταβαλλόμενων ανάλογα με τους στό-
χους και τις περιστάσεις) μέσω του αφηγηματι-
κού λόγου. Στις επικοινωνιακές συνθήκες όπου 

η αφήγηση οργανώνει την εμπειρία αναπαριστώντας και ανακατασκευ-
άζοντας γεγονότα της καθημερινότητας, από τους ίδιους τους ομιλητές 
συντελείται η διαμόρφωση και προβολή των κατά περίσταση κατάλληλων 
ταυτοτήτων.  Η θέση αυτή τεκμηριώνεται από τους συγγραφείς μέσω της 
επεξεργασίας προφορικών συνομιλιακών, γραπτών δημοσιογραφικών και 
χιουμοριστικών αφηγήσεων. Υποστηρίζεται ότι τα πορίσματα της διερεύ-
νησης αυτής είναι δυνατό-και ωφέλιμο-να αξιοποιούνται στην κριτική 
γλωσσική εκπαιδευτική πρακτική. Η ένταξη ειδών του καθημερινού λό-
γου στα γλωσσικά μαθήματα μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση των 
δυνατοτήτων οικοδόμησης ταυτοτήτων που παρέχουν, στην αποκωδικο-
ποίηση των ιδεολογικών και αξιακών τους αποχρώσεων, στην εξοικείωση 
και αλληλογνωριμία μαθητών/συνομιλητών με διαφορετικές πολιτισμικές 
προελεύσεις.

� Η Λίνα Μπασούκου είναι εκπαιδευτικός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Μύθοι και Πραγματικότητα της Ελληνικής 
Εκπαίδευσης. Διαθεματικότητα και ομαδοσυ-
νεργατική διδασκαλία στο ελληνικό σχολείο
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ-ΤΖΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ-
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΩΣΣΑ
Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2010, 247 σ.

Το βιβλίο επιχειρεί τη διεισδυτική ψηλάφηση της 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας, με στόχο την 
ανάδυση του «αληθινού» προσώπου της εκπαιδευ-
τικής μεταρρύθμισης που έγινε στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο της οποίας τέθηκαν η διαθεματικότητα και 
η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Παρά τις διακηρύξεις του πολιτικού Λόγου, 
η υλοποίηση των νέων θεωρητικών συλλήψεων φαίνεται πως περιορίστηκε 
στη σφαίρα του ιδεατού. Η κατάδειξη των προβλημάτων είναι απαραίτητη, 
προκειμένου η εκπαιδευτική κοινότητα να συνειδητοποιήσει τις ευθύνες της 
και να οδηγηθεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων.
Στο πρώτο μέρος, έπειτα από τη θεωρητική τεκμηρίωση της έρευνας για τη 
διαθεματική διδασκαλία, ακολουθεί η καταγραφή, ανάλυση και ταξινόμηση 
όλων των ασκήσεων των εγχειριδίων του δημοτικού σχολείου σε σχέση με τη 
διαθεματικότητα και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Στο δεύτερο μέρος 
αναλύονται οι παράμετροι της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης στο ελληνικό 
σχολείο και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας πεδίου σε δασκάλους 
για την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικότητας στην τάξη. Επίσης περιλαμβά-
νεται ένας χρηστικός οδηγός ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στην τάξη. 

Εκπαίδευση ενηλίκων για ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ
Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2010, 302 σ.

Καθώς η ανθρωπότητα μεταβαίνει προς μια οικου-
μενική κοινωνία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, 
είναι εμφανές πως οι μη προνομιούχες κοινωνικές 
ομάδες δεν έχουν πρόσβαση στα υλικά και πολιτι-
σμικά οφέλη που καρπούνται οι περισσότεροι πολί-
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τες μιας χώρας. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και η παροχή ίσων ευκαιριών  
σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ως μέσο καταπολέμη-
σης του κοινωνικού αποκλεισμού, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για το 
σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Το βιβλίο επιδιώκει να παράσχει παιδαγωγικά ερείσματα, ερεθίσματα και 
προτάσεις σε εκπαιδευτές ενηλίκων. Αναπτύσσονται διδακτικές προσεγ-
γίσεις και εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων ομάδων, όπως 
είναι οι ηλικιωμένοι, οι ενήλικες των αγροτικών περιοχών, τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, οι ενήλικες με διαφορετικές πολιτισμικές συγκροτή-
σεις∙ υποστηρίζεται η ανάγκη μετατόπισης από μια εθνοκεντρική προς 
μια πλουραλιστική εκπαιδευτική φιλοσοφία, που να προωθεί το μετασχη-
ματισμό του ατόμου και τη δημιουργία  εξελισσόμενων ταυτοτήτων. Ως 
προς την εκπαίδευση γυναικών, επισημαίνονται οι φιλοσοφικές, κοινωνι-
ολογικές και ψυχολογικές ρίζες των φεμινιστικών ρευμάτων, τα μοντέλα 
και οι θέσεις της φεμινιστικής παιδαγωγικής. Τέλος δίνεται έμφαση στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα φυλακισμένων, στη δραστηριοποίηση των κι-
νήτρων μάθησης και στις μεθόδους διδασκαλίας για άτομα με χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο.

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεμέλια της
Διδακτικής Πράξης 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ
Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2010, 261 σ.

Σκοπός του έργου αυτού είναι να αποτελέσει γνω-
στικό εργαλείο σε προγράμματα κατάρτισης εκπαι-
δευτών ενηλίκων, καθώς μολονότι η διεύρυνση της 
εκπαίδευσης σε όλο το ηλικιακό φάσμα της ανθρώ-
πινης ζωής συναρτάται με τις κοινωνικο-οικονομι-
κές συνιστώσες του 21ου αιώνα, το συγκεκριμένο 

επιστημονικό πεδίο δεν έχει κατακτηθεί πλήρως από την ακαδημαϊκή κοινό-
τητα και παρατηρούνται ελλείψεις στη σχετική βιβλιογραφία. Στο βιβλίο δι-
ασαφηνίζονται βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων, οριοθετούνται οι 
φιλοσοφικές της βάσεις, ανιχνεύεται η αλληλεξάρτηση θεωρίας και πράξης. 
Ακόμη αιτιολογείται η αναγκαιότητα του επαγγελματισμού στην εκπαίδευση 
ενηλίκων, περιγράφονται τα κίνητρα μάθησης ενηλίκων και οι τρόποι αξιολό-
γησης της διδασκαλίας και της μάθησης.
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Ελληνικά σχολεία στη Γερμανία. Παρελθόν, 
παρόν και μέλλον
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ (επιμ.)
Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, 2011, 490 σ.

H παρούσα μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος Παιδεία Ομογενών ΙΙΙ, το οποίο χρη-
ματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματοποιήθηκε  από το 
Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών 
Μελετών (ΕΔΙΑΜΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Αποτυπώνει το θεσμικό και εκπαιδευτικο-πολιτικό πλαίσιο ίδρυσης και λει-
τουργίας των αμιγών Ελληνικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στη Γερμανία (εκείνων δηλαδή που βασίζονται σε ελλαδικά Προ-
γράμματα Σπουδών), τη δομή και την οργάνωση σε αυτά κατά το σχολικό έτος 
2006-2007, τις εισαγωγικές εξετάσεις των ομογενών στα ελληνικά ΑΕΙ και την 
πορεία φοίτησής τους στα ελληνικά πανεπιστήμια. Μέσω της ερμηνείας των 
ευρημάτων και της εξαγωγής συμπερασμάτων, η έρευνα αποσκοπεί στην αξιο-
λόγηση της συγκεκριμένης μορφής ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερι-
κό. Επιπρόσθετα διατυπώνονται γενικές αρχές και προτάσεις για τη βελτίωση 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης και για τη χάραξη μελλοντικής πολιτικής. 

Εκπαίδευση και συγκρότηση του κράτους. 
Η ανάδυση των εκπαιδευτικών συστημάτων 
στην Αγγλία και στις ΗΠΑ
Επιστημονική επιμέλεια: Π.Γ. Κιμουρτζής
Εισαγωγή-Μετάφραση: Π.Γ. Κιμουρτζής, Γ. Μανιώτη
Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, 483 σ. 

Με βασικά χαρακτηριστικά τη συγκριτική, ιστο-
ρική και κοινωνιολογική ματιά του συγγραφέα, το 
παρόν πόνημα του Andy Green κατέχει δικαιολο-
γημένα σημαντική θέση στο χώρο του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού στοχασμού. Γύρω από τη θεματική του βιβλίου, που είναι ο 
σχηματισμός των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης στην Ευρώπη και στη 
Βόρεια Αμερική κατά το 19ο αιώνα, αρθρώνεται μια σειρά ερωτημάτων ως 
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προς τις κοινωνικές καταβολές των εκπαιδευτικών συστημάτων, τα αίτια και 
τους τρόπους  ανομοιόμορφης ανάπτυξής τους σε διάφορες χώρες. Η πραγ-
μάτευση και ερμηνεία της διαφοροποιημένης αυτής εξέλιξης συντελείται με 
θεωρητικό άξονα τα κείμενα των Marx και Gramsci για την ηγεμονία και τη 
συγκρότηση του κράτους.

Ηδονές, προτιμήσεις και ανάγκες. Διακυβεύ-
ματα δικαιοσύνης και ισότητας
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΛΥΒΑΣ
Αθήνα, Εκδόσεις Πόλις, 2010, 518 σ.

Ως προς τι είναι σημαντικό να είναι ισότιμοι οι άν-
θρωποι; Στο βιβλίο πραγματοποιείται η κριτική πα-
ρουσίαση των προσεγγίσεων με τις οποίες σύγχρονοι 
φιλόσοφοι επιχειρούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώ-
τημα. Με δεδομένο ότι  το ιδεώδες της ισότητας συν-

δέεται με τη θεώρηση του ευ ζην, στο πρώτο μέρος ο συγγραφέας  εμβαθύνει 
στον τρόπο με τον οποίο οι εναλλακτικές θεωρήσεις περί αγαθού παρέχουν 
προτάσεις περί εξισωτικού διανεμητέου (equalizandum). Αποσαφηνίζει το εν-
νοιολογικό τοπίο του ηδονισμού, της θεωρίας της εκπλήρωσης επιθυμιών, των 
περισσότερο αντικειμενιστικών εκδοχών∙ διερευνά τη θεωρία των αναγκών και 
την ιδέα της ισότητας των ευκαιριών. Στο δεύτερο μέρος υποβάλλει σε κριτική 
και συγκριτική εξέταση την επιχειρηματολογία των βασικών εκπροσώπων του 
σύγχρονου εξισωτισμού (Rawls, Dworkin, Sen, Cohen, Arneson, Nussbaum). 
Τέλος, αναζητεί την αποκατάσταση της ιδέας της ευημερίας μέσω εκδοχών της 
που να ανταποκρίνονται στα αιτήματα της πολιτικής φιλοσοφίας. 

Παιδιά μεταναστών σε Ελλάδα και Κύπρο. 
Υποκειμενικότητα και Υποκειμενοποίηση ως 
αποτέλεσμα διαμεσολαβητικών διαδικασιών 
σε συνθήκες μετανάστευσης
ΔΕΣΠΩ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Πρόλογος: Παντελής Γεωργογιάννης
Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2011, 637 σ. 
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Στο πολυσέλιδο αυτό έργο της ερευνήτριας Δέσπως Κυπριανού αναδει-
κνύονται οι όψεις των συνεχώς αναδιαμορφούμενων υποκειμενικοτήτων 
των παιδιών με μεταναστευτική εμπειρία, μέσω των κοινωνικών διαμεσο-
λαβήσεων (οικογένεια, σχολείο, φιλικές σχέσεις, γλώσσα και διγλωσσία, 
αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση, έννοια του πολιτισμού, ετερότητα, έντα-
ξη, φύλο) και των υποκειμενοποιήσεων που άμεσα σχετίζονται με τους 
προηγούμενους παράγοντες. Ακόμη εντοπίζονται οι υποκειμενικές νοημα-
τοδοτήσεις των ατόμων όσον αφορά στην καταγωγή, στον εθνικό προσδι-
ορισμό, στην προσωπικότητα και στον αυτοπροσδιορισμό τους. Το πληρο-
φοριακό υλικό του βιβλίου ταξινομείται σε δύο μέρη: αρχικά  εξετάζεται 
το θεωρητικό υπόβαθρο του θέματος και στη συνέχεια παρουσιάζονται η 
μεθοδολογία, τα αποτελέσματα της έρευνας και η σύγκριση αποτελεσμά-
των σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Tο Δόγμα του Σοκ. Η άνοδος του καπιταλισμού 
της καταστροφής
NAOMI KLEIN
Αθήνα, Εκδόσεις Λιβάνη, 718 σ. 

Η συγγραφέας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο 
οι κυβερνήσεις, σε περιόδους φυσικών ή τεχνητών  
κρίσεων και καταστροφών, χρησιμοποιούν τεχνι-
κές σοκ παρόμοιες με αυτές που εφαρμόζονται κα-
τά τη διάρκεια ανακρίσεων των  κρατουμένων από 
τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, προκειμένου 

να επιβάλουν στους λαούς ανήθικες οικονομικές πολιτικές. Mε τρόπο απλό 
κι εύληπτο, με ύφος γοητευτικά σαρωτικό, η Ναόμι Κλάιν στηλιτεύει τη 
νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του οικονο-
μολόγου Μίλτον Φρίντμαν τον εμπνευστή του νεοφιλελεύθερου συστήμα-
τος. Αξιοποιεί το πολυσχιδές υλικό των ευρημάτων της δημοσιογραφικής 
της έρευνας για να διατρέξει την ιστορία της ελεύθερης αγοράς και για να 
καταδείξει τις στρατηγικές συστηματικής αποδυνάμωσης του κοινωνικού 
κράτους.
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Ο φόβος των μαζών
ΕΤΙΕΝΝΕ BALIBAR
Αθήνα, Εκδόσεις Πλέθρον, 2010, 126 σ.

Το σύντομο αυτό βιβλίο του Ετιέν Μπαλιμπάρ στοι-
χειοθετεί ένα ακόμη κομβικό σημείο της συνεισφοράς 
του στις προοπτικές της μεταμαρξιστικής διανόησης, 
με την έννοια του εμπλουτισμού της μαρξιστικής σκέ-
ψης και της διάνοιξης νέων οριζόντων. Αποτελείται 
από δύο εκτενή άρθρα χωρίς φαινομενικά άμεση σχέ-
ση αλλά με κοινή θεματική και φιλοσοφική αφετηρία. 

Στο πρώτο άρθρο οι μάζες επισημαίνονται ως ρητό αντικείμενο της σπινοζικής 
έρευνας και ανατέμνεται το ζήτημα της διαλεκτικής του φόβου που σχηματοποι-
εί την ακόλουθη αμφιθυμία: οι μάζες προξενούν φόβο, ενώ ταυτόχρονα διακατέ-
χονται από αυτόν. Στο δεύτερο άρθρο η μαρξιστική παράδοση συνδέεται με την 
προβληματική του Φουκώ και εκφράζεται η άποψη πως η επίθεση του Φουκώ 
στο μόρφωμα του φροϋδομαρξισμού δεν συνεπάγεται συνολική απόρριψή του, 
αλλά δημιουργική οικειοποίηση επιμέρους μαρξιστικών διατυπώσεων. 

Σύγχρονη πόλη
PATRICK JOYCE
Αθήνα, Εκδόσεις Πλέθρον, 2010, 334 σ.

Χρησιμοποιώντας ιστορικό υλικό που γεωγραφικά 
εκτείνεται από το Λονδίνο και το Μάντσεστερ ως 
την αποικιακή Ινδία και το σύγχρονο Λος Άντζελες, 
το βιβλίο πραγματεύεται την ιστορία της πόλης στο 
πλαίσιο του φιλελεύθερου κράτους. Καταδεικνύ-
ονται οι τρόποι προσδιορισμού των υποδομών της 
σύγχρονης ζωής από απρόσωπες μορφές κοινωνικής 

διοίκησης και ελέγχου, οι οποίες διαμορφώνουν τόσο τα πολιτισμικά χαρα-
κτηριστικά όσο και τα ερείσματα της αντίστασης. Ο συγγραφέας αξιοποιεί και 
αναπτύσσει Φουκωικές προσεγγίσεις στην ιστοριογραφία, όπως την αναλυτική 
της κυβερνητικότητας, βάσει της οποίας εννοιολογείται η ελευθερία και η σχέ-
ση της με την εξουσία. Εντάσσοντας το στοχασμό του στις μεταμοντέρνες προ-
σεγγίσεις της κοινωνικής ιστορίας, αντιλαμβάνεται τη δημιουργία της ελευθε-
ρίας ως κεντρική διάσταση των σύγχρονων στρατηγικών διακυβέρνησης.
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Τα κίνητρα στην εκπαίδευση
D.H. SCHUNK, P.R. PINTRICH, J.L.MEECE
Ν. ΜΑΚΡΗΣ-Δ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ (επιμ.)
Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, 2010, 839 σ. 

Εκκινώντας από τις τρέχουσες ερμηνείες της αν-
θρώπινης συμπεριφοράς, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
το άτομο ως ενεργό δράστη στην οικοδόμηση της 
γνώσης παρά ως παθητικό αποδέκτη των πληρο-
φοριών, η παραδοχή ότι τα κίνητρα συνιστούν μια 
ιδιαίτερα σημαντική διάσταση της συμπεριφοράς 

αποκαλύπτεται σε όλες τις πτυχές της μάθησης και της διδασκαλίας. Η απου-
σία κινήτρων αποτρέπει την πραγμάτωση των εκπαιδευτικών και μαθησιακών 
στόχων. Στόχος του βιβλίου είναι η ενδελεχής παρουσίαση των βασικών θε-
ωριών για τα κίνητρα, των σχετικών αρχών και των ερευνητικών δεδομένων, 
ώστε οι αναγνώστες να κατανοήσουν τις πολύπλοκες διαδικασίες κινητοποίη-
σης. Στα πρώτα επτά κεφάλαια περιγράφονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις οι 
οποίες δίνουν έμφαση στο ρόλο των γνωστικών διεργασιών, των πεποιθήσε-
ων, των συγκινήσεων και των προσωπικών αξιών στα κίνητρα: πρόκειται για 
τη θεωρία προσδοκίας-αξίας, τους αιτιολογικούς προσδιορισμούς, την κοινω-
νική γνώση, τους στόχους και τους προσανατολισμούς των στόχων, το ενδι-
αφέρον και το θυμικό, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά κίνητρα. Τα τελευταία 
τρία κεφάλαια επικεντρώνονται στο ρόλο των κοινωνικών και πολιτισμικών 
παραγόντων που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τη διαμόρφωση κινήτρων, 
στο ρόλο των εκπαιδευτικών, του σχολείου και των γονέων. 

Η απραγματοποίητη δημοκρατία
STUART HALL, MICHAEL HARDT-ANTONIO 
NEGRI, ERNESTO LACLAU, MANUEL DE LAN-
DA, CHANTAL MOUFFE, IMMANUEL WALLER-
STEIN, SLAVOJ ZIZEK
Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, 2010, 162 σ. 

Στον μικρό αυτόν τόμο ανθολογούνται επιλεγμένες 
εισηγήσεις από το φόρουμ «Απραγματοποίητη Δημο-
κρατία» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διε-
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θνούς έκθεσης σύγχρονης τέχνης Ντοκουμέντα 11, στο Κάσελ της Γερμανίας, 
το 2001. Η αποτίμηση των δυνατοτήτων και του απραγματοποίητου δυναμικού 
της δημοκρατίας συντελείται υπό το πρίσμα της αξιολόγησης των ιστορικών 
πραγματικοτήτων του υπερεθνικού παγκόσμιου καπιταλισμού. Καθώς η  δημο-
κρατική πολιτική δημόσια σφαίρα συρρικνώνεται, διατυπώνεται από τους συγ-
γραφείς το αίτημα της διερεύνησης εναλλακτικών μορφών δημοκρατίας, συμ-
βατών με τη μετασχηματιστική δυναμική των σύγχρονων πολιτισμικών μορ-
φωμάτων, ενώ το χάσμα ανάμεσα σε οποιαδήποτε πραγματικά υλοποιούμενο 
σύστημα δημοκρατίας και στο χαρακτήρα της ως καθολικής ρυθμιστικής ιδέας 
προσδιορίζεται ως συστατικό της στοιχείο. Εκ φύσεως ανοιχτή και μη ολοκλη-
ρώσιμη, η δημοκρατική διαδικασία μπορεί να αντιπαρατεθεί στις υφιστάμενες 
δομές ισχύος και να λειτουργήσει ως μοχλός για την εκπόρθησή τους.

Επινοώντας την Ευρώπη. Ιδέα – ταυτότητα 
– πραγματικότητα
GERARD DELANTY
Αθήνα, Εκδόσεις Ασίνη, 2010, 247 σ. 

Στο παρόν βιβλίο, που συνιστά κριτική παρέμβαση 
στη διεξαγωγή συζήτησης για το νόημα της Ευρώ-
πης, ο Gérard Delanty συστηματοποιεί ανομοιογε-
νές υλικό από μια πληθώρα ιστορικών, κοινωνικών 
και πολιτικών μελετών για να αναλύσει τα προβλή-
ματα ευρωπαϊκής ταυτότητας στον ευρύτερο χώρο 
του ιστορικού παρελθόντος, για να αποδομήσει 

εποικοδομητικά την ιστορική ενότητα και το μύθο της Ευρώπης ως οικου-
μενικού και ενοποιητικού σχεδίου. Για τον συγγραφέα, η πολιτική σημασία 
της έννοιας «Ευρώπη» ως συλλογικής συνείδησης ορίζεται χρονολογικά 
στα τέλη του 15ου αιώνα. Περισσότερο προϊόν διαμαχών και διαιρέσεων 
παρά συναίνεσης και ειρήνης, η ευρωπαϊκή ιδέα υπήρξε μέσο κατασκευής 
ταυτότητας και άσκησης εξουσίας, συχνά επιβλήθηκε μέσω βίαιων ομογε-
νοποιήσεων και επινοήθηκε στη βάση του αποκλεισμού, της βίας, του εξο-
στρακισμού του Άλλου.
Έπειτα από πενήντα και πλέον χρόνια οικονομικής ενοποίησης, η πολιτική 
και κοινωνική ενότητα της Ευρώπης παραμένει ζητούμενο. Αποδεικνύεται η 
αδυναμία της συλλογικής ταυτότητας να ξεπεράσει εθνικές και φυγόκεντρες 
ταυτότητες, καθώς στην κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη επανεμφανί-
στηκαν ο εθνικισμός, ο ρατσισμός κι ο αντισημιτισμός. Σε μια πολυπολιτι-
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σμική Ευρώπη των λαών, και όχι μόνο των κεφαλαίων, η μεταεθνική ιδιότη-
τα του πολίτη θα πρέπει να απαγκιστρωθεί από την έννοια της εθνικότητας. 
Τονίζεται η ανάγκη θεμελίωσης νέων αρχών ευρωπαϊκής νομιμότητας, όπου 
η θεσμοποίηση της πολιτισμικής πολυμορφίας θα επιτρέπει στις μειονότητες 
να αυτοπροσδιορίζονται χωρίς να υποχρεώνονται να αφομοιωθούν από τον 
κυρίαρχο πολιτισμό. 

Φιλοσοφία της Παιδείας: λόγοι, όψεις, 
διαδρομές
ΕΛΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ (επιμέλεια, μετάφραση, 
εισαγωγή)
Αθήνα, Εκδόσεις Πεδίο, 2010, 438 σ.

Η ίδια η εκπαίδευση δημιουργεί την ανάγκη φιλοσο-
φίας. Μέσα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα δι-
ατυπώνονται αντικρουόμενες απόψεις για τα μέσα, 
τους στόχους, το νόημα, τους προσανατολισμούς 
της εκπαίδευσης, αφού ηθικές πεποιθήσεις, πολιτι-

κές κι αισθητικές προτιμήσεις, μεταφυσικά ερωτήματα κι επιστημολογικές 
αρχές συνδέονται αναπόφευκτα με τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Αντίστροφα,  
η φιλοσοφία συνυφαίνεται διαχρονικά με την παιδεία, εφόσον μία από τις 
ενασχολήσεις της φιλοσοφίας είναι το να παρακολουθεί το «γίγνεσθαι» του 
ανθρώπου και να τον τοποθετεί σε σχέση με τις αξίες και με τις πολιτισμικές 
παραδόσεις. Ο φιλοσοφικός στοχασμός έρχεται να διαδραματίσει επικουρικό 
και συμβουλευτικό ρόλο στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών επιλογών. 
Εντούτοις, συχνά το επιστημονικό πεδίο της φιλοσοφίας της παιδείας χαρα-
κτηρίζεται ασαφές, ιδιόρρυθμο, μη επαρκώς προσδιορισμένο. Η συνεισφορά 
του τόμου έγκειται στο σχηματισμό ενός ερευνητικού πλαισίου, κατάλληλου 
για την επεξεργασία ερωτημάτων αναφορικά με το παραπάνω ζήτημα. Στα 
άρθρα που απαρτίζουν τον τόμο αποκρυσταλλώνονται προβληματισμοί επι-
στημόνων από διάφορες χώρες, ταυτοποιείται το εν λόγω αντικείμενο σε επι-
στημολογικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, επισημαίνονται οι κεντρικές θεματικές 
του, τα συστατικά της ιδιομορφίας του,  η χρησιμότητα και η κοινωνική του 
επιρροή. Αναδεικνύονται οι διαφορετικοί τρόποι ύπαρξης της φιλοσοφίας της 
παιδείας, ανάλογα με την αντίληψη για τον ορισμό και το ρόλο της φιλοσοφί-
ας, την ιστορία της εκπαίδευσης κάθε χώρας και την επιστημονική και ερευ-
νητική φυσιογνωμία κάθε φιλοσόφου της παιδείας.
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Ιστορία κοινωνικής πολιτικής
ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ (επιμ.)
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ 
ΑΡΑΜΠΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΡΟΥΖΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ-
ΝΑ ΚΡΑΛΛΗ, ΝΙΚΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ
Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, 2010, 531σ.

Στις μέρες μας η κοινωνική πολιτική διανύει μια καθοριστική περίοδο, με βα-
σικά πεδία εφαρμογής την εργασία και το ασφαλιστικό ζήτημα, τα νέα με-
ταναστευτικά ρεύματα, την καταστροφή του περιβάλλοντος. Μέσα από το 
συγκερασμό διαφορετικών ενδιαφερόντων, προοπτικών και μεθοδολογιών, το 
συλλογικό αυτό έργο φιλοδοξεί να παρουσιάσει σφαιρικά την εξελικτική πο-
ρεία και τις πολλαπλές μορφές κοινωνικής φροντίδας σε μια πανοραμική περι-
ήγηση, από την αρχαία Μεσοποταμία ως τη μεταπολίτευση στην Ελλάδα, από 
τις πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχειας στην Αναγέννηση ως τη θεμελίωση, 
την άνθηση και την κρίση του σύγχρονου κράτους πρόνοιας. Στο επίμετρο 
επιχειρείται η διασύνδεση της ιστορικής εξέλιξης της κοινωνικής πολιτικής με 
πολιτικές θεωρίες της νεοτερικότητας.

Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών 
στην Ελλάδα.
Εργασία, εκπαίδευση, ταυτότητες
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ Β. ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΥ (επιμ.)
Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική, 2011, 269 σ.

Η αιφνίδια μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής 
μεταναστών τοποθετείται χρονικά στις αρχές της δε-
καετίας του 1990, ωστόσο οι νομοθετικές προσπάθει-

ες νομιμοποίησης των πληθυσμών αυτών δεν καρποφόρησαν ουσιαστικά, λόγω 
κενών και αντιφάσεων. Από την άλλη, οι στρατηγικές για κοινή μεταναστευτική 
πολιτική στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξαν μάλλον ατελέσφο-
ρες, λόγω των διαφορετικών όρων συγκρότησης των εθνικών κρατών. 
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Το θέμα του συλλογικού αυτού τόμου εδράζεται στις διαδικασίες κοινωνικής 
ενσωμάτωσης των μεταναστών στην Ελλάδα.  Η καταγραφή και η ερμηνεία 
των πτυχών του μεταναστευτικού φαινομένου επικεντρώνεται στους ακόλου-
θους άξονες: εργασία, εκπαίδευση, ταυτότητες, με βάση το πρωτογενές υλικό 
που συγκέντρωσαν οι συγγραφείς στις έρευνές τους. Συγκεκριμένα, ασκείται 
κριτική στην κοινωνική και πολιτική χρήση του όρου «ενσωμάτωση», συν-
δέεται η οικονομική κρίση με την αγορά εργασίας και με τη μετανάστευση, 
τονίζεται η ανάγκη υιοθέτησης μέτρων πολιτικής με τα οποία θα επιδιώκεται 
η νομιμοποίηση της εργασίας των μεταναστών. Επίσης γίνεται αναφορά στη 
διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης ενηλίκων και στις πολιτικές συνε-
χιζόμενης επαγελματικής κατάρτισης για την άρση του κοινωνικού αποκλει-
σμού, περιγράφονται οι τρόποι αντίληψης και βίωσης της εθνοτικής ταυτότη-
τας των μεταναστών, διερευνώνται οι πρακτικές απόκρυψης της ταυτότητας 
των Αλβανών μεταναστών και οι μορφές προσαρμογής τους στον αστικό χώ-
ρο της Θεσσαλονίκης.

Η Αυτοεκτίμηση. Θεωρία και αξιολόγηση
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ
Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2011, 368 σ. 

Όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας στην εισαγω-
γή του βιβλίου, «η αυτοεκτίμηση των ανθρώπων 
δεν προέρχεται από μια νοητή συναρμολόγηση 
των γεγονότων της ζωής, γιατί προηγείται αυτών 
και τα χρωματίζει σαν ένα ημιδιάφανο φίλτρο, 
μέσα από το οποίο τα επεξεργαζόμαστε». Στο 
βιβλίο αναλύεται διεξοδικά η σχέση της αυτο-

εκτίμησης με άλλες ψυχολογικές και κοινωνικές μεταβλητές, μέσα στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων και με 
ταυτόχρονη διερεύνηση του θέματος από φιλοσοφική, ψυχαναλυτική και 
κοινωνιολογική σκοπιά. Επιπλέον προσδιορίζεται η αλληλεξάρτηση τη αυ-
τοεκτίμησης με την κακοποίηση, το διαζύγιο, την εφηβεία, τη σχολική επί-
δοση και περιλαμβάνεται η Ελληνική Κλίμακα Μέτρησης Αυτοεκτίμησης, 
σε μια προσπάθεια να ενθαρρυνθεί έμπρακτα η διάθεση αυτο-αξιολόγησης 
του αναγνώστη.
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Το Φύλο της Κοινωνικής Πολιτικής
ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2007, 263 σ.

Το βιβλίο πραγματεύεται την έμφυλη συγκρότηση 
της κοινωνικής πολιτικής, εξετάζοντας την έννοια 
του φύλου υπό διττό πρίσμα: αφενός ως κοινωνικής 
κατηγορίας βάσει της οποίας σχηματίζονται διακρι-
τές κοινωνικές ομάδες (γυναίκες και άντρες) με άνι-
ση συμμετοχή στις φάσεις ανάπτυξης της κοινωνι-
κής πολιτικής, αφετέρου ως συστήματος κοινωνικών 
σχέσεων με το οποίο προσδίδονται διαφορετικές 

πολιτισμικές αξίες σε συμπεριφορές, επαγγέλματα, επιστήμες, καθήκοντα και 
δεξιότητες, παγιώνοντας ένα διπολικό πλέγμα έμφυλης ιεραρχίας. Η προβλη-
ματική της συγγραφέως αναπτύσσεται σε πεδία όπως η οικογένεια, η οργά-
νωση φροντίδας και οικιακής εργασίας, η εργασία και η κοινωνική ασφάλιση, 
η άσκηση βίας, η οικονομική μετανάστευση, σε καθένα από τα οποία γίνεται 
αναφορά στις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις και σε αντίστοιχες δι-
εθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές καθώς και νομοθετικές ρυθμίσεις. Η 
προσέγγιση  των παραπάνω πεδίων αναδεικνύει τον αμφίδρομο χαρακτήρα της 
σχέσης των δημόσιων παρεμβάσεων και κρατικών σχεδιασμών με τα ισχύοντα 
(και επιθυμητά) πρότυπα φύλου, ενώ παράλληλα θίγονται πτυχές όπως η επι-
λογή κριτηρίων σχετικών με το φύλο προκειμένου για την κατάταξη και την 
τυπολογία των καθεστώτων ευημερίας, οι υποστηρικτικές δομές καταπολέμη-
σης της βίας, ο ρόλος της γυναίκας μετανάστη ως έμφυλου ενεργού υποκειμέ-
νου, οι ελληνικές ιδιαιτερότητες του φύλου της κοινωνικής πολιτικής.

Η ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα. Πολιτι-
κές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πο-
λιτιστικές εκφράσεις
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ Β., ΟΛΥΜΠΙΤΟΥ Ε., ΠΑΠΑ-
ΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. (επιμ.)
Αθήνα, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2010, 470 σ.

Στο συλλογικό αυτόν τόμο, ο οποίος αποτελεί προϊόν 
συνεργασίας  των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής 
Ιστορίας με το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς», συ-
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γκεντρώνονται επεξεργασμένες ανακοινώσεις του συνεδρίου με θέμα «Η ελ-
ληνική νεολαία στον 20ό αιώνα», που διοργανώθηκε το Μάρτιο του 2008 στο 
αμφιθέατρο του Παντείου από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Τα 
κείμενα που περιλαμβάνονται ταξινομούνται στους ακόλουθους θεματικούς 
άξονες: 1) Μορφές πολιτικής στράτευσης: Τα πρόσωπα και οι οργανώσεις, 2) 
Φοιτητικό κίνημα: Διαδρομές, ιστοριογραφία, λογοτεχνικές αναπαραστάσεις, 
3) Η νεολαία στην κοινωνία: Από τον αγροτικό κόσμο στα σύγχρονα κοινωνι-
κά κινήματα, 4) Αθλητισμός: Νεολαία και σώμα, 5) Νέες γυναίκες και πολιτι-
κή. Η διαχείριση του τεκμηριωτικού υλικού στις παραπάνω ενότητες οικοδομεί 
προϋποθέσεις για την αναγωγή της νεότητας σε πεδίο ιστορικής παρατήρησης 
και την πραγμάτωση γόνιμου προβληματισμού. Οι διαδρομές των πολιτικών 
νεολαιών, αλλά και ευρύτερα η πολιτισμική δράση και συμπεριφορά της νέας 
γενιάς χαρτογραφούνται μέσα από τη συμμετοχή τους στο συχνά νευραλγικό 
τοπίο των ζυμώσεων της μεταπολεμικής Ελλάδας, με στόχο την ιστορική ερ-
μηνεία και κατανόηση χωρίς προκαθορισμό από μεθοδολογικά στερεότυπα ή 
«θεωρητικές προτεραιότητες της πολιτικής και διανοητικές συγκυρίας». 

Τα παιδιά ως φιλόσοφοι. Μάθηση μέσω έρευνας 
και διαλόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
JOANNA HAYNES
Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2009, 268σ.

Η συγγραφέας αξιοποιεί υλικό που αντλήθηκε από 
τη διεξαγωγή ερευνών σε δημοτικό σχολείο της Αγ-
γλίας προκειμένου να υποστηρίξει την άποψη ότι, ως 
εξελίξιμη κριτική στάση και ζωντανή δραστηριότη-
τα, η φιλοσοφία είναι δυνατό να αφορά παιδιά από 4 
έως 12 ετών. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. 

Το πρώτο μέρος περιέχει στιγμιότυπα συζητήσεων μέσα στη σχολική τάξη 
ανάμεσα στη συγγραφέα και στους μαθητές, καθώς και συμβουλές των παιδι-
ών προς τους δασκάλους∙ τονίζεται η ανάγκη αναθεώρησης των προσδοκιών 
για το στοχασμό των παιδιών και της πρόνοιας για τα δικαιώματα συμμετοχής 
τους. Στο δεύτερο μέρος σκιαγραφούνται το περίγραμμα και οι δυνατότητες 
ενός  θεματικού πλαισίου στοχαστικής συνομιλίας, η διαδικασία της φιλοσο-
φικής έρευνας και η σχέση της με τις διδακτικές αξίες, η καλλιέργεια της λογι-
κότητας, η ανάδυση κι εφαρμογή της έννοιας των πολιτικών δικαιωμάτων κα-
τά την προφορική ερευνητική εργασία. Στο τρίτο μέρος ανιχνεύονται οι όροι 
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προσεκτικής ακρόασης κι αυτοσυγκέντρωσης και οι τρόποι βελτίωσης των 
συνθηκών του φιλοσοφικού διαλόγου. Το τέταρτο μέρος εξετάζει τη δυναμική 
της συμβολής κι ενσωμάτωσης της φιλοσοφίας στο αναλυτικό πρόγραμμα, τις 
γενικότερες θετικές επιδράσεις της στη γνωστική ικανότητα, στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση, στην αυτοέκφραση, στην αυτοεκτίμηση, στην επικοινωνία. 
Δεδομένου ότι η εξάσκηση των στοχαστικών δεξιοτήτων κάνει την εμφάνισή 
της στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες των σχολείων 
όλου του κόσμου, η παρούσα μελέτη απευθύνεται κυρίως σε λειτουργούς της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή της φιλοσο-
φίας στην τάξη τους. 

Πολιτισμικός υβριδισμός
PETER BURKE
Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2010, 128σ.

Η ίδια η πορεία που διέγραψε το σύντομο αυτό 
δοκίμιο, από την οριοθέτησή του στο πλαίσιο μιας 
διάλεξης ως την επέκταση, τον εμπλουτισμό και 
τη μετάφρασή του σε διάφορες γλώσσες, την πρό-
σληψή του από αναγνώστες με διαφορετικές κα-
ταβολές και προσλαμβάνουσες, αποτυπώνει την 
ουσία της θεματικής του. Ο Peter Byrke περιδια-
βαίνει με άνεση έναν εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό 

από πολιτισμικές γωνιές της υφηλίου, συνθέτει ένα γοητευτικό μωσαϊκό 
από παραδείγματα και φαινόμενα ανάμειξης και ανταλλαγής, εστιάζοντας 
το ενδιαφέρον του σε θεωρίες, πρακτικές, γεγονότα, νοοτροπίες και αξίες, 
άλλοτε και τώρα. Χωρίς να τάσσεται υπέρ ή κατά των συνεπειών της παγκο-
σμιοποίησης, μέσα από διεπιστημονική οπτική αποτιμά την ποικιλομορφία 
των αντικειμένων που έχουν υβριδοποιηθεί, των όρων και των θεωριών που 
έχουν επινοηθεί για το σχολιασμό της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης. Ακό-
μη, αξιολογεί τις καταστάσεις στις οποίες λαμβάνουν χώρα οι συναντήσεις, 
τις πιθανές αντιδράσεις σε ανοίκεια ζητήματα του πολιτισμού, τις πιθανές 
εκβάσεις της μακροπρόθεσμης υβριδοποίησης.
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Γέφυρες μεταξύ νεωτερικής και μετανεωτερι-
κής θεωρίας
ΝΙΚΟΣ Π. ΜΟΥΖΕΛΗΣ
Αθήνα, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2010, 419σ.

Είναι γνωστό πως η αντιπαράθεση της νεωτερικής/
ολιστικής με τη μετα- ή ύστερο-νεωτερική/αντι-ου-
σιοκρατική κοινωνιολογική θεωρία εγγράφεται στα 
συμφραζόμενα της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποί-
ησης. Ο συγγραφέας θεωρεί εφικτή την κατάρριψη 
των στεγανών και την ενίσχυση της επικοινωνίας 

των δύο αυτών σχολών σκέψης, μεταξύ των οποίων διαπιστώνονται άλλωστε 
ισχυρές ομοιότητες και διασυνδέσεις. Διερευνώντας τη σχετικότητα της προ-
βληματικής φορέας δράσης-σύστημα, φρονεί ότι είναι δυνατή η αναδιαμόρ-
φωση και αποτελεσματική χρήση των κλασικών εννοιολογικών εργαλείων 
και προτείνει την άρθρωση ενός νέου ολιστικού πλαισίου, το οποίο γεφυρώνει 
τις αναδυόμενες διαφορές.

Ληστές 
ERIC HOBSBAWM
Αθήνα, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2010, 263σ.

Η πρώτη εμφάνιση του βιβλίου στα 1969 σηματο-
δότησε την αρχή της ανάπτυξης των σύγχρονων 
σπουδών της ληστρικής ιστορίας, της ιστορίας 
των νοοτροπιών και της λαϊκής διαμαρτυρίας. 
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του συγγραφέα στον 
πρόλογο, έναυσμα για την αρχική σύνθεση του 
έργου στάθηκαν οι επίμονα επαναλαμβανόμενοι 
μύθοι σε διάφορες ευρωπαϊκές περιοχές, κατά 
τους οποίους ορισμένοι τύποι ληστών αποδίδουν 

δικαιοσύνη και αναδιανέμουν τον πλούτο σε όλο τον πλανήτη. Πραγματοποι-
ώντας ένα οδοιπορικό από τα Βαλκάνια και τον Ιταλικό Νότο στο Περού και 
το Μεξικό, από την Ανδαλουσία στην Ινδία και την Κίνα, η παρούσα επαυξη-
μένη και αναθεωρημένη έκδοση (που συνοδεύεται από πλούσιο ασπρόμαυρο 
φωτογραφικό υλικό και κατατοπιστική βιβλιογραφία) εντάσσει τη ληστεία στο 
πολιτικό πλαίσιο των δομών και στρατηγικών μέσα στο οποίο επενεργεί. Προ-
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σφέρει στον αναγνώστη μια ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητας του 
εξεγερμένου παράνομου, υπερασπιστή (κατά την κοινή γνώμη) της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, αγωνιστή μιας πρωτόγονης αντίστασης, με κατορθώματα που πέ-
ρασαν στη σφαίρα της ιστορίας και του μύθου, ενώ παράλληλα σχολιάζεται η 
επιβίωση του κλασικού μοντέλου της κοινωνικής ληστείας στην εποχή των ανα-
πτυγμένων καπιταλιστικών οικονομιών και στο σύγχρονο βιομηχανικό κόσμο. 

Η επινόηση της ετερότητας. «Ταυτότητες» και 
«διαφορές» στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2010, 157σ.

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας διερευνά το λόγο 
περί ταυτοτήτων και περί του δικαιώματος στη δια-
φορετικότητα στο δημόσιο λόγο, προβάλλοντας το 
επιχείρημα ότι το ζήτημα αυτό που προέκυψε ως 
«δικαίωμα στη διαφορά», έχει σε σημαντικό βαθμό 
μεταλλαχθεί στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες 

κοινωνίες, υπονομεύοντας επικίνδυνα συλλογικές κατακτήσεις, αποδυναμώ-
νοντας τις σταθερές εθνικές ταυτότητες και συμβάλλοντας στην αποσάθρωση 
του κοινωνικού κράτους. Διαπιστώνει δηλαδή μέσα από την ανάλυσή του ότι 
το «δικαίωμα στη διαφορά» φαίνεται να αποσυνδέεται από την κοινωνική δι-
καιοσύνη, καθώς η καταξίωση της ελεύθερης επιλογής αποδεσμεύεται από τις 
ανάγκες όλων, δίχως εξαίρεση, των αδικημένων.

Ηθική εκπαίδευση. Διλήμματα και προοπτικές
ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ ΖΕΜΠΥ-
ΛΑΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ (επιμέλεια)
Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική, 2010, 360 σ.

Πρόκειται για έναν συλλογικό τόμο που στόχο έχει 
να συμβάλει στον εμπλουτισμό της συζήτησης πάνω 
σε ζητήματα ηθικής αγωγής στην εκπαίδευση. Στον 
τόμο επισημαίνονται οι έντονες προκλήσεις και οι 
νέες προοπτικές που διανοίγονται από τα σύγχρονα 
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ηθικά διλήμματα, καθώς επίσης και συγκλίσεις και αποκλίσεις γύρω από τη 
ζεύξη της ηθικής με την εκπαίδευση. Η έξαρση της βίας, οι κοινωνικές διακρί-
σεις αλλά και οι πολιτικές εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο – θεωρούν οι συγ-
γραφείς του τόμου – επιβάλλουν να εστιάσουμε την προσοχή μας στην ηθική 
κρίση της εποχής και τις επιπτώσεις της στο χώρο της εκπαίδευσης.

Η ηγεμονία της αγγλικής γλώσσας
DONALDO MACEDO, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΟΥΝΑΡΗ
Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2010, 351 σ.

Το βιβλίο επικεντρώνεται στη σύγχρονη «ηγεμο-
νία» της αγγλικής γλώσσας και τη συνδέει με ζητή-
ματα γλωσσικών πολιτικών και εκπαίδευσης. Υπο-
στηρίζει ότι η επικρατούσα τάση στην εκπαίδευση 
εκθλίβει τις διαφορές κοινωνικής τάξης, φύλου, 
φυλής και άλλων δεικτών ανισότητας και με αυτόν 

τον τρόπο οδηγεί στη δημιουργία βαθύτερων ανισοτήτων. Το βιβλίο συνδέει 
πρακτικά ζητήματα γλώσσας, εκπαίδευσης και εξουσίας με την ηγεμονία, το 
ρατσισμό, την αποικιοκρατία και το νεοφιλελευθερισμό. Παράλληλα προτεί-
νει τρόπους με τους οποίους μπορεί να αμφισβητηθεί η αέναη εξάπλωση της 
χρήσης της αγγλικής γλώσσας.

Όταν η εργασία γίνεται ασθένεια. Το στρες 
των εκπαιδευτικών. Μια κοινωνιολογική με-
λέτη περίπτωσης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ
Αθήνα, Πεδίο, 2010, 155 σ. 

Οι συνθήκες αβεβαιότητας στον εργασιακό χώρο, 
η ορατή και αόρατη βία των εργασιακών σχέσεων, 
ο κατακερματισμένος χρόνος εργασίας, η απώλεια 
δικαιωμάτων κλπ, είναι μερικοί από τους λόγους 
για τους οποίους, κατά το βιβλίο αυτό, πολλοί ευ-

ρωπαίοι εργαζόμενοι υποφέρουν ψυχικά και σωματικά στην εργασία τους. 
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Η συγγραφέας χωρίζει το έργο σε δύο μέρη και παρουσιάζει στο μεν πρώτο 
ορισμένες θεωρητικές προσεγγίσεις για το εργασιακό στρες, ενώ στο δεύ-
τερο εξειδικεύει τη μελέτη της στους εκπαιδευτικούς. Ειδικά για το ζήτημα 
του στρες των εκπαιδευτικών, διερευνά πλήθος πτυχών και παραγόντων που 
συμβάλλουν στην έξαρσή του, όπως είναι για παράδειγμα η κρίση ταυτό-
τητας του εκπαιδευτικού, η «αδιαφορία» των μαθητών, η οργάνωση και οι 
συνθήκες εργασίας στο σχολείο, κλπ. 
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Οδηγίες για τις αποστελλόμενες
προς δημοσίευση εργασίες

Υποβολή εργασιών

Το περιοδικό δέχεται εργασίες οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί αυτοτελώς, 
εν όλω ή εν μέρει σε άλλο περιοδικό ή υποβληθεί προς δημοσίευση σε άλλο 
έντυπο και η έκταση των οποίων δεν υπερβαίνει (συμπεριλαμβανομένης της 
βιβλιογραφίας, των σημειώσεων κλπ) τις πέντε χιλιάδες (5.000) λέξεις. Οι ερ-
γασίες υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (.doc, .rtf ή .odt) μέσω e-mail 
(ως συνημμένο αρχείο) στη διεύθυνση dmatth@primedu.uoa.gr ή ταχυδρομι-
κά (σε CD-ROM ή άλλο φορητό μέσω αποθήκευσης) στη διεύθυνση: Ιππο-
κράτους 20, 10680 Αθήνα (υπόψη κ. Δ. Ματθαίου).

Τεχνικά χαρακτηριστικά εργασιών

Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανωνυμία κατά την προώθηση της εργασίας 
στους κριτές, τα στοιχεία του/των συγγραφέα/ων (ονοματεπώνυμο, επιστημο-
νική- επαγγελματική ιδιότητα, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τη-
λέφωνο εργασίας και οικίας καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα ολίγων 
γραμμών) γράφονται σε ξεχωριστή σελίδα. Σε ξεχωριστή σελίδα υποβάλλεται 
επίσης εκτεταμένη περίληψη στα αγγλικά (500-750 λέξεις) και σύντομη περί-
ληψη στα ελληνικά (150 λέξεις). Το κείμενο θα πρέπει να έχει μορφοποιηθεί 
ως εξής: Times New Roman 12’’, διάστιχο 1,5 και με εύλογα περιθώρια και 
στις τέσσερις πλευρές της σελίδας.
Πίνακες, διαγράμματα και σχήματα πρέπει να παρουσιάζονται σε ξεχωριστή 
σελίδα στο τέλος του κειμένου και να δηλώνεται η ακριβής θέση στην οποία 
πρέπει να τοποθετηθούν εντός του κειμένου.
Οι σημειώσεις παρατίθενται στο τέλος του κειμένου (endnotes) και όχι ως υπο-
σημειώσεις (footnotes).
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές παρατίθενται εντός παρενθέσεως στο κείμενο 
περιλαμβάνοντας κατά σειράν το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος έκδο-
σης, και (όπου απαιτείται αριθμός σελίδας) άνω και κάτω τελεία, και τον αριθ-
μός της σελίδας π.χ. (King 1984) ή (King 1984:12). Στο τέλος της εργασίας, 
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και μετά τις σημειώσεις, ακολουθεί ο πίνακας της βιβλιογραφίας στο πρότυπο 
του παραδείγματος που ακολουθεί:

Βιβλία

– Hans, N. (1958). Comparative Education: A Study of Educational Factors 
and Traditions. London: Routledge and Kegan Paul

Άρθρα σε βιβλία 
– Hayhoe, R and Zhong, W. (1995). Universities and Science in China: New 

Visibility in the World Community. Στο Albert H. Yee (ed.), East Asian 
Higher Education (σσ. 122-134). Oxford: Pergamon

Άρθρα σε περιοδικά
– Kazamias, A. M. (1970). Woozles and Wizzles in the Methodology of 

Comparative Education. Comparative Education Review 14(3), 255-261.

Κείμενα στο διαδίκτυο
– Williams, J. (2009). Is Online Learning a Solution for Crash-Strapped 

California Schools? Newstechworld.com, 14/06/09. http://www.
technewsworld.com/story/Is_Online_Learning_a_Solution_for_Crash-
Strapped_California_Schools_67316.html?wlc=1246358289. Προσπελά-
στηκε στις 15 Ιουνίου 2009.

Κρίση των εργασιών

Η Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση εφαρμόζει για την επι-
λογή των εργασιών που θα δημοσιευτούν το «τυφλό σύστημα κριτών». Αμέ-
σως μετά την υποβολή τους, οι υποβαλλόμενες προς δημοσίευση εργασίες 
από τη Συντακτική Επιτροπή σε δύο κριτές, ειδικούς στο αντικείμενο της 
εργασίας. Σε περίπτωση θετικής κρίσης και από τους δύο κριτές, ειδικούς 
στο αντικείμενο της εργασίας. Σε περίπτωση θετικής κρίσης και από τους 
δύο κριτές, οι εργασίες δημοσιεύονται σε χρόνο ο οποίος εξαρτάται από τον 
προγραμματισμό της Συντακτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση μεταξύ τους δι-
αφωνίας, η Συντακτική Επιτροπή αποφασίζει για τον αν η εργασία θα παρα-
πεμφθεί προς διόρθωση από το συγγραφέα, κατά τις υποδείξεις των κριτών. 
Υπό την προϋπόθεση ότι οι διορθώσεις ικανοποιούν τη Συντακτική Επιτρο-
πή, αποφασίζεται η δημοσίευση της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, οι συγ-
γραφείς ενημερώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα για την τύχη της ερ-
γασίας τους.
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Υπογραμμίζεται ότι:

1. Η έγκριση ενός άρθρου από τη Συντακτική Επιτροπή δεν υποδηλώνει σε κα-
μία περίπτωση την αποδοχή εκ μέρους της των απόψεων του συγγραφέα.

2. Τα ονόματα των κριτών δεν είναι ανακοινώσιμα στους συγγραφείς.
3. Τα κείμενα των εργασιών δεν επιστρέφονται.
4. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική αναδημοσίευση 

και αναπαραγωγή κειμένων που δημοσιεύονται στο περιοδικό, χωρίς γρα-
πτή άδεια των επιστημονικών υπευθύνων και του εκδότη. Τα εκδοτικά δι-
καιώματα (copyright) των δημοσιευμένων άρθρων, σχολίων κ.α., συμπερι-
λαμβανομένων των περιλήψεων, ανήκουν στην ΕΛΕΣΔΕ και στον εκδότη 
του περιοδικού.
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Notes for Contributors

Submission procedure

Comparative and International Education Review publishes papers which 
have not been published, in part or in full, in other journals or publications. 
This policy also applies to material submitted elsewhere while the contribution 
to Comparative and International Education Review is under consideration. 
The entire typescript, including text, tables, notes and references, should not 
exceed 5000 words. Contributors are requested to submit their manuscript in 
.doc, .rtf or .odt format via e-mail (dmatth@primedu.uoa.gr) of by post to 
ESPAIDEPE, 20 Ippokratous Street, 10680 Athens, Greece (to the attention of 
Prof. Dimitris M. Mattheou).

Manuscript format  

To ensure the authors’ anonymity, their identification (name, affiliation, postal 
and e-mail address, phone number –office and residence– and a short CV) are 
provided on a separate sheet. An abstract (of about 100 words) of the paper 
should also be submitted on a separate sheet. 
The typescript should be printed on one side of the sheets (size: A4, spacing: 
1.5 lines, with ample right and left-hand margins as well as ample spaces from 
the top and bottom of the page). 
Tables, charts, graphs and figures should be presented on separate sheets at the 
end of the manuscript and not included as part of the text. Their exact position 
within the text should be indicated in the typescript.
Notes, if any, should be backnotes, not footnotes.
References, when cited in the text, should be indicated in parentheses by 
giving the author’s name and the year of publication and, if the page number is 
needed, a colon followed by the page number. Example: (King 1984) or (King 
1984:12). The references should be listed in full at the end of the paper in the 
following standard form:

For books:

– Hans, N. (1958). Comparative Education: A Study of Educational Factors 
and Traditions. London: Routledge and Kegan Paul
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For chapters within books
– Hayhoe, R and Zhong, W. (1995). Universities and Science in China: New 

Visibility in the World Community. Στο Albert H. Yee (ed.), East Asian 
Higher Education (σσ. 122-134). Oxford: Pergamon

For articles: 
– Kazamias, A. M. (1970). Woozles and Wizzles in the Methodology of 

Comparative Education. Comparative Education Review 14(3), 255-261.

For online documents: 
– Williams, J. (2009). Is Online Learning a Solution for Crash-Strapped 

California Schools? Newstechworld.com, 14/06/09. http://www.
technewsworld.com/story/Is_Online_Learning_a_Solution_for_Crash-
Strapped_California_Schools_67316.html?wlc=1246358289. Προσπελά-
στηκε στις 15 Ιουνίου 2009.

Peer-review of papers

Comparative and International Education Review applies “blind peer-
review”. All contributions that are selected for peer-review are sent by the 
Editorial Board to two referees who specialize in the subject of the papers. 
Once approved by both referees, the publication date of the papers depends on 
the planning of the Editorial Board. In the event of disagreement between the 
referees, the Editorial Board reserves the right to decide whether the paper will 
be returned to the author for correction, as indicated by the referees. The paper 
is published, provided that the corrections meet the standards of the Editorial 
Board. In all cases, authors are informed of the referees’ report in due time.

Please note the following:

1. Approval of a paper by the Editorial Board by no means implies acceptance 
of the author’s views on the part of the Editorial Board.

2. The referees’ names are not to be announced to the authors / It is the 
journal’s policy to keep the referees’ names confidential.

3. Typescripts are not returned to their authors.
4. No part of the publication may be reproduced or transmitted in any form 

or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or 
otherwise without the written permission of the Editor. The copyright 
holder of published articles, commentary, etc, including the abstracts, is 
ELESDE and the Editor.
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Για να εγγραφείτε συνδρομητές στο Περιοδικό Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική 
Επιθεώρηση συμπληρώστε το παρόν και στείλτε το στη διεύθυνση:
Εκδόσεις Παπαζήση, Νικηταρά 2, 106 78 Αθήνα. 
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Οδός:
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