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Πρόλογος 

Ο ρόλος και το έργο των εκπαιδευτικών είναι ένα θέμα που απασχολούσε 

και εξακολουθεί να απασχολεί την κοινωνία, κυρίως για τη συμβολή τους στην 

εκπαίδευση των μαθητών, όλων των σχολικών βαθμίδων, που αποτελεί και το 

μέλλον της κάθε χώρας. 

Η συμβολή των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση των μαθητών αποτέλεσε 

κίνητρο για πολλούς ερευνητές, να προβούν σε ενδιαφέρουσες έρευνες, από τις 

οποίες έχουν αναδειχτεί αξιόλογα επιστημονικά πορίσματα, των οποίων η διάχυση 

των αποτελεσμάτων έχει γίνει σε συνέδρια εντός της χώρας μας αλλά και στο 

εξωτερικό, καθώς επίσης και με δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνούς κύρους και 

όχι μόνον, που προάγουν την επιστήμη. 

Παράλληλα όμως πρέπει να επισημανθεί ότι για το ¨προφίλ των 

εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση¨ που αποτελεί και το αντικείμενο της ενασχόλησης 

μου στην παρούσα εργασία, έχουν καταγραφεί ελάχιστα, και ήταν ένας σημαντικός 

λόγος να ασχοληθώ ερευνητικά με το θέμα αυτό , ευελπιστώντας πως θα 

αναδειχθούν ενδιαφέροντα πορίσματα. 

Όπως είναι γνωστό, η εργασία αυτή για να ολοκληρωθεί αφού πρόκειται για 

έρευνα, προϋποθέτει και τη συμβολή και άλλων έμμεσα εμπλεκομένων προσώπων.   

Επιθυμώ λοιπόν, πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτρια κ. 

Ταρατόρη Ελένη,  για την βοήθεια που μου προσέφερε, τη χρήσιμη καθοδήγηση 

της αλλά και την πολύτιμη συμβολή της κατά την διάρκεια της υλοποίησης της 

Διπλωματικής Εργασίας, με τις συμβουλές της, την προσεκτική ανάγνωση αλλά και 

την ενθάρρυνση της για την  επίτευξη του στόχου μου, για το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. 
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Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της την κυρία Χρυσή Βιτσιλάκη 

(καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ Πανεπιστημίου Αιγαίου), τον κύριο Νικόλαο Ανδρεαδάκη  

(αναπληρωτής καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου) και τον κύριο 

Διονύση Γουβιά (αναπληρωτής καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου) για 

τις πολύτιμες επιστημονικές συμβουλές αλλά και για της παρατηρήσεις τους 

σχετικά με την εργασία μου, για ένα βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Σας ευχαριστώ. 
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Εισαγωγή 

 

Στη παρούσα Διπλωματική Εργασία γίνεται αναφορά στους εκπαιδευτικούς 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καιπαράλληλα εκτενής αναφορά  για το κάθε 

προφίλ που εκφράζει τον καθένα από αυτούς. Αναφέρονται ακόμη διάφορα αίτια 

και  λόγοι άγχους που επηρεάζουν τους ίδιους αλλά και τον κύκλο τους. 

 Υπάρχει ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς ως προς τον 

χαρακτήρα, την συμπεριφορά και την θέληση για το επάγγελμα τους, αλλά και την 

απόδοση τους κατά την διάρκεια του μαθήματος. Η σημασία του εκπαιδευτικού για 

τους μαθητές είναι τεράστια, εφόσον  επηρεάζει άμεσα τον σχηματισμό του 

χαρακτήρα τους και την ομαλή ένταξη τους στην σημερινή απαιτητική κοινωνία.  

Επίσης, παρουσιάζεται το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην κοινωνία. Πιο 

αναλυτικά, γίνεται αναφορά στον όρο «δάσκαλος» και σε κάποια από τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της καθημερινότητάς του, που τον βοηθούν να 

εγκλιματίσει τον μαθητή στη κοινωνία. Δίνεται έμφαση στην συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού διότι λειτουργεί ως πρότυπο στους μαθητές, καθώς και συμβάλλει 

στο έργο της κοινωνίας υποστηρίζοντας την ισότητα και την εξάλειψη του 

αναλφαβητισμού. 

Ακόμα, αναλύεται η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη κατά 

την διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας, ο σεβασμός του προς τους μαθητές του 

ως προς την διαφορετικότητα τους αλλά και η φιλική σχέση που δημιουργεί για την 

καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους. Επίσης, περιλαμβάνεται ο ρόλος της 

προετοιμασίας του μαθήματος του εκπαιδευτικού καθώς αποτελεί σημαντικό 

μέρος για την επιτυχία της διδασκαλίας, ως προς τη κατανόηση και την απόδοση 

των μαθητών.  

Επιπροσθέτως, αναφέρεται στο άγχος και τα διλήμματα με τα οποία συχνά 

έρχεται αντιμέτωπος ο εκπαιδευτικός εν ώρα εργασίας εντός του εκπαιδευτικού 

χώρου, αλλά και στα αίτια τα οποία τα προκαλούν.  Ακόμα, παρουσιάζεται ο 

τρόπος που επηρεάζει την προσωπική ζωή των εκπαιδευτικών αλλά και τη 

καθημερινότητα, καθώς και οι συνέπειες και επιπτώσεις των εκπαιδευτικών σε 

προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. 
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Κάθε εκπαιδευτικός έχει το δικό του προφίλ που χαρακτηρίζεται από κάποια 

στοιχεία συμπεριφοράς, όπως π.χ. τρόπος διδασκαλίας και τρόπος που 

αντιμετωπίζει τους μαθητές του. Ακόμα, ο χρόνος που αφιερώνει για να  

προετοιμάσει το μάθημα του αλλά και τον χρόνο που αφιερώνει για την επίλυση 

κάποιου προβλήματος μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Επίσης, ο τρόπος που 

επιλέγει να πραγματοποιήσει το μάθημα του αλλά και οι μέθοδοι που θα 

ακολουθήσει για την επίτευξη μεταλαμπάδευσης των γνώσεων του στους μαθητές. 

Αυτό εξαρτάται από την προσωπική ιδιοσυγκρασία του εκπαιδευτικού και την 

θέληση για τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Τέλος, παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα. Γίνεται 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων, προσπάθεια ερμηνείας τους και αναφέρονται οι 

μελλοντικές προοπτικές1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Για τη δομή της εργασίας χρησιμοποίησα τα δεδομένα της επιστημονικής της τεχνογραφίας 

Taratori-Tsalkatidou (20006), και Ταρατόρη-Τσαλκατίδου (20004).  



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος πρώτο 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

1. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού σήμερα 

 

Το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού είναι πολυδιάστατο, αλλά 

συγχρόνως είναι και το επάγγελμα το οποίο συμβάλλει στη διάπλαση των 

παιδιών και στην εν γένει θωράκιση τους. Ο εκπαιδευτικός είναι ένα από τα 

πρώτα πρόσωπα που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον απογαλακτισμό των 

νεαρών ατόμων από το σπίτι και στην ομαλή ένταξη τους στις απαιτήσεις και 

καταστάσεις που χαρακτηρίζουν ένα ευρύτερο σύνολο ανθρώπων  που 

αποτελούν και θα αποτελούν την κοινωνία. 

Τόσο ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας με σκοπό την πνευματική καλλιέργεια 

των ατόμων όσο και ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας με σκοπό την συγκρότηση 

και την δημιουργία ενός ισχυρού χαρακτήρα θα πρέπει να εναρμονίζονται και 

να πρεσβεύουν τις αρχές λειτουργίας, της σκέψης αλλά και τις αλλαγές τις 

φιλοδοξίες ενός εκπαιδευτικού.  

Σήμερα ο εκπαιδευτικός για να ανταπεξέλθει σωστά στο επάγγελμα του, 

θα πρέπει να διαδραματίσει διάφορους ρόλους όπως του «συμβούλου», του 

«δημοσίου υπαλλήλου», του «ελεγκτή» και διάφορους άλλους, αποτελώντας 

έτσι ένα πρότυπο και ορθό παράδειγμα στους μαθητές του αλλά και στην 

κοινωνία (Ταρατόρη, Χατζηδήμου, 2006). 

 

 

1.1. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην κοινωνία  

 

Στον 21ο  αιώνα, ανεξάρτητα από τα κοινωνικά γεγονότα και τις 

μεταναστεύσεις που επικρατούν, ο/η εκπαιδευτικός  οφείλει να παράγει το 

διδακτικό του έργο κάτω από διάφορες συνθήκες. Με τον τρόπο του, θα 

δημιουργήσει ένα κλίμα συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και αναγνώρισης ανάμεσα 

στον ίδιο  και τους μαθητές, χωρίς να επηρεάζεται από την διαφορά διάφορων 

μεταναστευτικών ομάδων (Λαμπάκη, www.neospaidagogos.gr ). 

Ο θεσμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας για να εντάσσει  το νέο άτομο στην 

κοινωνία στοχεύει σε ορισμένες κοινωνικές και αγωγικές λειτουργίες, έχοντας ως 

http://www.neospaidagogos.gr/
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χαρακτηριστικό τη εκπαίδευση του μαθητή και εγκλιματίζοντας τον στην κοινωνία. 

Αποτελούν βασικές λειτουργίες της εκπαίδευσης ως επίσημης  οριοθετημένης 

διαδικασίας, η διδασκαλία μέσω της οποίας πραγματοποιείται η μεταλαμπάδευση 

των γνώσεων και δεξιοτήτων, η κοινωνικοποίηση μέσω της οποίας θα καταφέρουν 

οι νέοι να εγκλιματιστούν στην σύγχρονη κοινωνία μας, και η επιλογή μέσω της 

οποίας οι νέοι μπορούν να επιλέξουν τον τίτλο σπουδών ο οποίος θα τους εκφράζει 

και στην συνέχεια θα μπορούν να βγουν στην αγορά εργασίας αντιπροσωπεύοντας 

αυτό που διάλεξαν και τους ενδιέφερε (Δερμιτζάκης & Ιωαννίδη, 2004). 

 «Ο όρος δάσκαλος, με την στενή του σημασία, σημαίνει σήμερα το άτομο 

που διδάσκει κυρίως σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου, δηλαδή στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, οπότε και ασκεί με πληρωμή το σπουδαίο και σύγχρονο επάγγελμα 

του». Επίσης, η κοινωνία αποτελείται από ένα σύνολο ατόμων  ανδρών, γυναικών 

και παιδιών που ζουν μαζί, έχοντας αρκετά κοινά στοιχεία όπως ο πολιτισμός αλλά 

και οι βασικές κοινωνικές απαιτήσεις (Χατζηδήμου, 2000). Ο εκπαιδευτικός είναι το 

σημαίνον πρόσωπο που θα καθοδηγήσει τους μαθητές να αποκτήσουν ορθή 

συμπεριφορά απέναντι στην κοινωνία, έχοντας αποκτήσει και την κατάλληλη  

Παιδεία2. Εξάλλου το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει έντονο το στοιχείο της 

κοινωνικής προσφοράς. 

Ο Χατζηδήμου (2000) υποστηρίζει ό,τι «γύρω από τον εκπαιδευτικό και την 

κοινωνία μπορεί να συναντήσει κανείς ποικίλες και πολλές φορές αντίθετες 

απόψεις αλλά στη διαπραγμάτευση του παρόντος θέματος δεν παίζουν και τόσο 

μεγάλο ρόλο οι αντιθέσεις αυτές».  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πολιτεία είναι πολλαπλός και ένας από 

αυτούς είναι και αμειβόμενος. Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, ο εργοδότης του 

εκπαιδευτικού είναι το κράτος, γι΄ αυτό τον λόγο θα μπορούσαμε να κατατάξουμε 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού σ’ αυτή την περίπτωση ότι βρίσκεται σε κυρίαρχη 

και επικρατέστερη θέση στην κοινωνία, διότι η εκπαίδευση και η μόρφωση της 

κοινωνίας εξαρτάται από τον ίδιο. 

  

2.Η έννοια «Παιδεία» συνεπάγεται γενικά με α. Την συμπεριφορά ενός ανθρώπου, και πιο συγκεκριμένα εάν κατέχει την 

μόρφωση σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο, β. Κατά πόσο το κράτος μπορεί να παρέχει στους πολίτες του ένα υψηλό 

επίπεδο μόρφωσης ή αντίθετα ένα χαμηλό (Αντωνίου, 1997).   



 15 

Στη περίπτωση του ιδιωτικού τομέα, η θέση του εκπαιδευτικού δεν 

βρίσκεται στην ίδια θέση με αυτή του δημοσίου, αλλά στην αντίθετη. Παρόλα αυτά, 

και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, μεγάλη σημασία έχει η ποιότητα της 

εκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριμένα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 

χειρότερη ή καλύτερη η εκπαίδευση των δύο τομέων, διότι αυτό εξαρτάται 

αποκλειστικά από την απόδοση και την διάθεση ενασχόλησης του εκπαιδευτικού. 

Στις μέρες μας, παρατηρείται ότι και στον ιδιωτικό όπως και τον δημόσιο 

τομέα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ασχολούνται μόνο με ένα εγχειρίδιο, αυτό 

ίσως οφείλεται στο ότι και η εκπαίδευση που είχαν δεχθεί οι ίδιοι στηριζόταν 

κυρίως στο ένα εγχειρίδιο. Ενώ οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί, οι εκπαιδευτικοί δεν 

ενημερώνονται περαιτέρω, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν και κάποιο επιπλέον. 

Αυτό είναι αποτέλεσμα της ανεπαρκής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών  

(Χατζηδήμου/ Ταρατόρη, 1992).  

Ο τρόπος παρέμβασης της κοινωνίας στο ρόλο του εκπαιδευτικού έχει ως 

αποτέλεσμα να περιορίζει τις πρωτοβουλίες του εκπαιδευτικού αλλά και τον τρόπο 

με τον οποίο διδάσκει. Αυτομάτως, αυτό κατατάσσει την κοινωνία στη θέση του 

συμβούλου καθώς και ο ίδιος αμείβεται από αυτήν, κατ’ αυτό τον τρόπο ο 

εκπαιδευτικός δεν βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να φέρει αντίρρηση στις 

απαιτήσεις της κοινωνίας, διότι ο λόγος που επιλέχθηκε είναι να φέρει εις πέρας το 

προαπαιτούμενο έργο (Χατζηδήμου, 2000). 

Όπως όλοι οι κοινωνικοί ρόλοι, έτσι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

δημιουργείται και λειτουργεί εντός των πλαισίων μιας δεδομένης κοινωνίας, η 

οποία τον εκπαιδεύει και τον προετοιμάζει ώστε να μπορεί στην συνέχεια να 

ανταποκριθεί σε αυτήν (Τσαρδάκης, 1992).  

Καθώς η κοινωνία επιθυμεί να εξαλείψει τον αναλφαβητισμό, 

προσφέροντας ισότητα στην εκπαίδευση αλλά και την μάθηση αναβαθμίζοντας 

έτσι το εκπαιδευτικό επίπεδο της χώρας, επεμβαίνει στα δικαιώματα του 

εκπαιδευτικού αλλά και στην διδασκαλία του για να επιτύχει τις βλέψεις της. Ο 

εκπαιδευτικός είναι το πρότυπο για τους μαθητές καθώς και μαθαίνουν από αυτόν, 

και για αυτό το λόγο οφείλει να αποτελεί το καλό παράδειγμα σε αυτούς αλλά και 

στην κοινωνία γενικότερα (Χατζηδήμου, 1980). 
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Ανεξαρτήτως κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται  ως πολυεδρικός, χωρίς να έχει σημασία η βαθμίδα 

του ή η ειδικότητα του. Την ίδια χρονική στιγμή, ο εκπαιδευτικός κατέχει και πρέπει 

να ανταπεξέλθει σε πολλούς ρόλους όπως ο ρόλος του καθηγητή, του 

διαμεσολαβητή αλλά και του συνεργάτη. Παράλληλα, οι μαθητές/τριες θα πρέπει 

να αναπτύξουν το κοινωνικό πνεύμα, την συνείδηση τους για το περιβάλλον καθώς 

και την αυτοδύναμη δράσης τους (Λαμπάκη, www.neospaodagogos.gr ). 

Ένας εκπαιδευτικός για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να είναι 

ευρηματικός, ενθουσιώδης και καινοτόμος. Ο ίδιος επιχειρεί να προσαρμόσει την 

διδασκαλία του όταν απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες με «ειδικές φυσικές» 

χρησιμοποιώντας «διαφοροποιημένη» ή «εξατομικευμένη διδασκαλία». Οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να σέβονται και να δέχονται πάντοτε την πολιτισμική 

ταυτότητα των μαθητών τους (Freire, 2006). 

Εν κατακλείδι, υπογραμμίζουμε ότι είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο 

τομέα ανήκει ο εκπαιδευτικός οφείλει να τηρεί κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά για να κατορθώσει να εντάσσει τον νέο στην κοινωνία. Δεν θα 

πρέπει να υπάρχει διάκριση στους μαθητές όσον αφορά την πολιτισμική τους 

ταυτότητα αλλά σεβασμός από τον δάσκαλο. Ως πρότυπο στην κοινωνία, ο 

εκπαιδευτικός βρίσκεται σε κυρίαρχη θέση, και οφείλει να αποτελεί ορθό 

παράδειγμα στους πολίτες, διότι η μόρφωση τους εξαρτάται από αυτόν. Η κοινωνία 

εμπλέκεται στην διδασκαλία του εκπαιδευτικού καθώς και επιλέγει τα σχολικά 

εγχειρίδια καθώς επιθυμεί την εξάλειψη του αναλφαβητισμού και την αναβάθμιση 

του κοινωνικού επιπέδου της χώρας. Ο εκπαιδευτικός είναι το αρμόδιο πρόσωπο 

που θα καθοδηγήσει τον μαθητή να χτίσει μία ορθή συμπεριφορά στην κοινωνία 

αποκτώντας Παιδεία και να τον εγκληματήσει σε αυτήν. 

 

 

1.2. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην τάξη 

 

Ο εκπαιδευτικός είναι το κυρίαρχο πρόσωπο μέσα στην τάξη. Η σωστή 

διαχείριση ενός συνόλου μαθητών εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος φέρει 

ευθύνη για την εκπαίδευση των μαθητών αλλά και για την συγκρότηση της 

http://www.neospaodagogos.gr/
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συμπεριφοράς τους. Βέβαια, ο εκπαιδευτικός κατά την διάρκεια των σπουδών του 

δεν είναι πλήρως προετοιμασμένος για όλες τις συμπεριφορές μαθητών που 

μπορεί να συναντήσει κατά την διάρκεια της διδακτικής πράξης, με αποτέλεσμα 

κάποιες φορές να μην γνωρίζει τον τρόπο διαχείρισης τους (Γεωργολοπούλου, 

www.srv-ipeir.pde.sch.gr). Όμως, «αυτό είναι καταστροφικό, εφόσον οι μεταβλητές 

της κατάστασης αφορούν τόσο την ψυχολογία του εκπαιδευτικού όσο και την 

κοινωνικότητά του γενικά» (Martinez,1998).  

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να προάγει το προσωπικό του στίγμα όσον αφορά 

τον χαρακτήρα του αλλά και τις εμπειρίες του, τα οποία έχουν διαμορφωθεί 

αρμονικά μέσα από τη χρόνια εκπαίδευση του ώστε να μπορέσει να 

μεταλαμπαδεύσει τα κίνητρα του για μόρφωση, μυώντας τον μαθητή σε ένα 

αναβαθμισμένο ποιοτικά τρόπο εκπαίδευσης. 

 Ο Kramsch επισημαίνει ό,τι «ο εκπαιδευτικός στην τάξη  οφείλει να σέβεται 

το επίπεδο γλωσσικής ικανότητας και κοινωνικής ωριµότητας των 

συμμετασχόντων, τη στάση των µελών της οµάδας, τους θεσµικούς περιορισµούς 

και τις απαιτήσεις του µαθήµατος». Σε καμία περίπτωση (ο εκπαιδευτικός) δεν θα 

πρέπει να αναφερθεί στην ανικανότητα κατανόησης μαθήματος κάποιου μαθητή, 

σε προσβολές, σε διαταγές αλλά θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός και κατανόηση σε 

οποιαδήποτε δυσκολία των μαθητών του (Γεωργοπούλου, www.srv-

ipeir.pde.sch.gr). 

 Στο προφίλ του εκπαιδευτικού θα πρέπει να κυριαρχεί η κατανόηση, ο 

σεβασμός και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στη σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή, 

δημιουργώντας σε ικανοποιητικό βαθμό επικοινωνία και φιλική σχέση, που 

συμβάλλει στον αυθεντικό στόχο της Παιδαγωγικής. Ακόμα, ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να έχει την ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών, έτσι ώστε αυτό να τον καθιστά 

ικανό να διαχειριστεί ένα σύνολο μαθητών. Επίσης, θα όφειλε να αποδέχεται κάθε 

είδους λάθος εν ώρα μαθήματος και να αποδίδει δικαιοσύνη και αισιοδοξία στους 

μαθητές, έτσι ώστε να ενθαρρύνονται κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους στο 

μάθημα, καθώς και θα συμπεριφέρεται σ’ όλους τους μαθητές με τον ίδιο τρόπο. 

Τέλος, ο δάσκαλος οφείλει να σέβεται τα δικαιώματα των παιδιών και να μην τα 

παραβιάζει. 

http://www.srv-ipeir.pde.sch.gr/
http://www.srv-ipeir.pde.sch.gr/
http://www.srv-ipeir.pde.sch.gr/
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Η αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού των μαθητών είναι πολύ σημαντική, 

διότι ο δάσκαλος δεν προσφέρει  μόνο μάθηση και γνώσεις αλλά συμβάλλει στην 

διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας των μαθητών.  

Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού πριν την διδακτική πράξη είναι πολύ 

σημαντική. Παρά τις γνώσεις που ήδη κατέχει, οφείλει να προετοιμάζεται πριν το 

μάθημα, διότι με αυτό τρόπο θα ενισχύσει και θα εμπλουτίσει περαιτέρω τις 

γνώσεις του και θα βρίσκεται σε εγρήγορση, αυτό θα επιτευχθεί μόνο με την 

συνεχή επιστημονική ενημέρωση. Επίσης, θεμελιώδη σημασία έχει η διάρκεια της 

διδακτικής ώρας, και η προετοιμασία του εκπαιδευτικού με το κατάλληλο υλικό για 

τη διεξαγωγή του μαθήματος, καθώς επίσης και η σωστή διαχείριση του διδακτικού 

χρόνου. 

Επίσης,  ο δάσκαλος μέσω της διδασκαλίας του, επιχειρεί να παροτρύνει τους 

μαθητές να ανοιχτούν στην δια βίου μάθηση και να αυτενεργούν κατά την 

διάρκεια του μαθήματος καθώς και να παίρνουν πρωτοβουλίες και να 

συμμετέχουν ενεργά στη διδασκαλία, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες μεθόδους και 

πρακτικές διδασκαλίας (Ξωχέλλης, 2005). 

Στο προφίλ του εκπαιδευτικού πρέπει να περιλαμβάνεται  η αγάπη του για 

τους μαθητές του, καθώς αυτό θα έχει επιτευχθεί μέσω της ικανότητας 

επικοινωνίας που έχει δημιουργήσει ανάμεσα στον ίδιο και στους μαθητές του. 

Βέβαια, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να περνάει στους μαθητευόμενους του θετικά 

μηνύματα και αισιοδοξία. Ακόμα, ο δάσκαλος οφείλει να προωθεί καινοτομίες στην 

τάξη όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας και να παίρνει  πρωτοβουλίες, έτσι ώστε 

να επικεντρώνει το ενδιαφέρον των μαθητών του. 

Καθοριστική σημασία έχει η ικανότητα του δασκάλου να μπορεί να 

εισχωρήσει στην πνευματική ιδιοσυγκρασία και ανιδιοτέλεια των μαθητών του. Η 

κατανόηση και ανοχή στις παρορμητικές πράξεις των παιδιών που αποτελούν 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας αποτελούν βαρόμετρο στην 

αξιολόγηση τόσο του χαρακτήρα του, όσο και του έργου του μέσα στην τάξη. 

Επίσης, ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρακινεί τους μαθητές ώστε να 

συμμετέχουν στις κατάλληλες δραστηριότητες, οι οποίες προωθούν την 

ενεργητική, αυθεντική, και τη συγκυριακή μάθηση, με αποτέλεσμα να 
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αναπτύσσονται όλες οι μορφές νοημοσύνης των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να συμμετέχει ενεργά το μεγαλύτερο ποσοστό του τμήματος.  

Στην εκπαίδευση υπάρχουν «θεσµικά εµπόδια όπως η σχετική έλλειψη 

κινήτρων για τους μαθητές, ο συντηρητισμός των θεσµών και των εκπαιδευτικών, ο 

µεγάλος αριθµός μαθητών ιδιαίτερα στα δηµόσια σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα τη µη ενεργό συμμετοχή των 

μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία» (Ανδρουλάκης, 1999). 

Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, όταν οι μαθητές επιτυγχάνουν το στόχο 

τους σε κάποιο διαγώνισμα ή έχουν απαντήσει σ΄ ένα ερώτημα του καθηγητή 

ορθά, τότε ο δάσκαλος οφείλει να επιβραβεύσει τους μαθητές. 

Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής αποτύχει και δεν κατορθώσει να 

απαντήσει σωστά σε κάποια από τις ερωτήσεις του δασκάλου του, σε καμία 

περίπτωση ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να ειρωνευτεί τον μαθητή και να τον 

αποθαρρύνει. Αντιθέτως, ο εκπαιδευτικός οφείλει να ενθαρρύνει τον μαθητή έτσι 

ώστε να συνεχίσει να συμμετέχει στο μάθημα αλλά και να καταλάβει ότι τα λάθη 

είναι απολύτως φυσιολογικά. Οι δάσκαλοι υπάρχουν μέσα στην αίθουσα 

διδασκαλίας για να βοηθήσουν τον μαθητή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις του. Οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μπουν στην θέση του «ενεργού ερευνητή» και να 

εφαρμόσουν την συμμετοχική και συλλογική έρευνα δράσης έτσι ώστε να 

εξετάσουν τον τρόπο διδασκαλίας του εκπαιδευτικού και όχι της απόδοσης του 

μαθητή (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). 

Σε αυτήν την περίπτωση, όταν ο δάσκαλος  εντοπίσει την δυσκολία και το 

λάθος  των μαθητών οφείλει να την σημειώσει έτσι ώστε να το επεξεργαστεί 

αργότερα και να το επεξηγήσει στους μαθητές. 

Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, τροχοπέδη στην επικοινωνία μεταξύ 

μαθητών και δασκάλου αποτελεί η έλλειψη σωματικής γλώσσας του σώματος. 

Επομένως, οι χειρονομίες του καθηγητή, οι γκριμάτσες, οι μορφασμοί, το βλέμμα 

και η σωματική στάση όπου αποτελεί την σωματική επικοινωνία μεταξύ δασκάλου 

και μαθητών θεωρούνται βαρόμετρο για μία ορθολογική εκπαιδευτική διαδικασία 

του προαναφερθέντος. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σημαντικό είναι ο τόνος της 

φωνής του εκπαιδευτικού να επικεντρώνει το ενδιαφέρον των μαθητών εφόσον 
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είναι χαρούμενος και απορρέει σταθερότητα. Ενώ, όταν ο δάσκαλος δεν έχει 

σταθερό τόνο φωνής απέναντι στους μαθητές του, τότε αυτό αποτελεί κίνητρο για 

να διαταράξουν την ησυχία της τάξης. 

Παρατηρείται ότι σε καθημερινή βάση κατά την διάρκεια του μαθήματος, ο 

μαθητής αναγκάζεται να έχει μία μη φυσιολογική συμπεριφορά καθώς και κάθεται 

ακινητοποιημένος και καθηλωμένος, λόγω της πειθαρχίας που υπάρχει μέσα στην 

αίθουσα. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αφυπνίσει την δημιουργική του 

συνείδηση καθώς και την ενεργή συμμετοχή του στο μάθημα, παρατηρείται πως 

αναπτύσσεται μία παιδαγωγική αντινομία (Ξωχέλλης, 1999). 

Ο εκπαιδευτικός  μέσα στην τάξη οφείλει να λειτουργεί ως θετικό πρότυπο 

για τους μαθητές του δίνοντας πάντοτε τον καλύτερό του εαυτό, και έχοντας πάντα 

την καλύτερη συμπεριφορά και αντιμετώπιση σε κάθε θέμα που προκύπτει. 

Επίσης, θα έπρεπε πάντα να λαμβάνει υπόψιν του, ότι τα μηνύματα που περνάει 

στους μαθητές είναι σωστά και παιδαγωγικά. Εάν αντιληφθεί ο διδάσκων ότι 

κάποιος μαθητής αγνοεί τους κανόνες συμπεριφοράς μέσα στην τάξη, όπως για 

παράδειγμα να διαταράξει την ησυχία του μαθήματος ή ακόμα να παρενοχλεί 

κάποιος μαθητής κάποιον συμμαθητή του, τότε ο ίδιος οφείλει να αντιμετωπίσει 

την κατάσταση με τον ανάλογο παιδαγωγικό τρόπο.  

Για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής ζωής των πολιτών, είτε είναι 

μαθητές είτε είναι εκπαιδευτικοί, τηρούνται κάποιοι άγραφοι κανόνες σε 

διάφορους χώρους όπως τον εργασιακό χώρο, το σπίτι κ.α. Έτσι και στην αίθουσα 

διδασκαλίας υπάρχουν οι κυρώσεις για τον μαθητή όταν δεν ακολουθεί σωστά 

τους κανόνες που έχει ορίσει ο δάσκαλος. Ο όρος «κύρωση» ενδόμυχα δηλώνει τον 

τρόπο συμπεριφοράς που αποφασίζει να επιλέξει ο μαθητής με βάση κάποιον 

κανόνα,  αν επιλέξει να αντιμετωπίζει σωστά τους κανόνες που ισχύουν μέσα στην 

αίθουσα η κύρωση θα είναι θετική, εάν όμως ο μαθητής παραβιάζει κάποιον από 

τους άγραφους κανόνες τότε η κύρωση θα είναι αρνητική (Κυρίδης, 1999). 

Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας θα 

πρέπει να τιμωρήσει κάποιον μαθητή του για κάποιον λόγο ανυπακοής ως προς 

τους κανόνες, οφείλει να χειριστεί ιδιαίτερα προσεκτικά την κατάσταση. Δεν θα 

πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει ειρωνεία ή υβριστικά σχόλια που 

θα κάνουν τον μαθητή να νιώσει προσβολή και ντροπή, διότι η ηλικία των μαθητών 
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της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη  και τα αποτελέσματα 

δεν θα είναι τα επιθυμητά.  

Συμπερασματικά, ο εκπαιδευτικός αποτελεί πρότυπο προς μίμηση για τους 

μαθητές καθώς και οφείλει να τους σέβεται και να τους αντιμετωπίζει με αγάπη και 

κατανόηση όπως αυτό αποτελεί στόχο της αυθεντικής Παιδαγωγικής. Μέσα στην 

αίθουσα διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός οφείλει να δημιουργήσει ένα ευχάριστο και 

ζεστό κλίμα για τους μαθητές  έτσι ώστε να καταφέρουν να συνεργαστούν μαζί του. 

Ο τόνος της φωνής του θα πρέπει να είναι σταθερός και χαρούμενος έτσι ώστε να 

κερδίσει την εμπιστοσύνη των μαθητών του. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα και να τους 

επιβραβεύει όταν οι απαντήσεις τους είναι ορθές. Ο δάσκαλος δεν πρέπει να 

αποθαρρύνει κάποιον μαθητή σε περίπτωση λάθους. Για την σωστή λειτουργία της 

τάξης θα πρέπει να οριστούν κάποιοι κανόνες στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς 

που θα ισχύουν εντός της αίθουσας διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, όπως 

επίσης και οι αντίστοιχες κυρώσεις σε περίπτωση υπακοής ή ανυπακοής. 

Επισημαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις, απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός για την 

πραγματοποίησή τους. 

 

 

2. Η αυτοαντίληψη του εκπαιδευτικού για το ρόλο του 

 

Η θέση που κατέχει ο εκπαιδευτικός στο χώρο που δραστηριοποιείται και το 

έργο που προσφέρει, αναμφίβολα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. 

Καθοριστικός παράγοντας είναι η ίδια η προσωπικότητα του, η αυτοπεποίθηση, η 

μόρφωση του, οι επιδόσεις του (βραβεία, αριστεία, διακρίσεις κ.α.), οι απόψεις των 

συναδέλφων του, των προϊσταμένων του, του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, η 

αποδοχή από τους μαθητές του, η ικανοποίηση του «διδάσκειν» και η εν γένει 

αύρα  που εκπέμπει στην κοινωνία. Όλα αυτά είναι καθοριστικά στοιχεία για την 

αυτοαντίληψη του εκπαιδευτικού για το ρόλο του. 

Στη σημερινή εποχή που η αφθονία των γνώσεων ρέει σε κάθε σπίτι, 

οδήγησαν τον εκπαιδευτικό να συνειδητοποιήσει πως έχει συρρικνωθεί ο 

μορφωτικός του ρόλος, και πολλές φορές να τον οδηγεί σε κρίση ταυτότητας. 
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Το κεφάλαιο αυτό απαρτίζεται από δύο υποκεφάλαια. Στο πρώτο 

ξεδιπλώνονται οι «προβληματισμοί και τα διλήμματα για το ρόλο τους» και στο 

δεύτερο ακολουθούν  «οι σχέσεις με τους προϊσταμένους και συναδέλφους τους.  

Πάντως, «η πραγμάτωση του ρόλου του εκπαιδευτικού είναι μια δυναμική 

διαδικασία, διαρκούς ερμηνείας και λήψης αποφάσεων» (Πεγιάδου, 2007). 

 

 

2.1.Προβληματισμοί και διλήμματα για το ρόλο του 

 

Στην εποχή μας, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αποτελεί έναν από τους 

πιο σημαντικούς παράγοντες για την επιμόρφωση των μαθητών. Γι΄ αυτόν τον λόγο 

το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πηγές 

άγχους στους ίδιους, οι οποίες δημιουργούνται από τις ιδιαιτερότητες του ρόλου 

τους. Η καθημερινότητα του εκπαιδευτικού και η ποιότητα ζωής του, επηρεάζεται 

από τα προβλήματα που δημιουργούνται στον χώρο εργασίας του και συχνά 

οδηγούνται σε επαγγελματική εξουθένωση. 

Κάποια από τα προβλήματα που συχνά δημιουργούν άγχος στους 

εκπαιδευτικούς είναι η μείωση παροχών και αποδοχών, το υψηλό ποσοστό 

ανεργίας  που επικρατεί στην χώρα και πιο συγκεκριμένα στον τομέα αυτό. 

Οι συνέπειες που προκαλεί το άγχος του εργατικού δυναμικού στον 

επαγγελματικό τομέα έχει αποδειχτεί ότι έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ωρών 

εργασίας, λόγω συχνών ασθενειών που συνδέονται με ψυχοσωματικές λειτουργίες 

ή καταστολή της άμυνας του οργανισμού που συνδέονται με το στρες, με συνέπεια 

να επιβαρύνεται η υπηρεσία του εργαζόμενου οικονομικά. Επίσης, το στρες μπορεί 

να οδηγήσει και σε καταστάσεις που να φέρουν το άτομο σε μόνιμη απώλεια της 

ικανότητας του να εργαστεί, καθώς και προκαλείται ζημιά στα εθνικά συστήματα 

υγείας λόγω κόστους και πρόωρης συνταξιοδότησης (Ganster & Rosen, 2013). 

Επιπλέον, άγχος προκαλούν οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών σε διάφορες 

περιοχές και νησιά της Ελλάδος. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί προβληματίζονται 

ιδιαίτερα με την περιοχή που θα μετατεθούν, διότι πιθανόν να είναι μακριά από τις 

οικογένειες τους και τον κοινωνικό τους κύκλο. Αυτό το γεγονός τους προκαλεί 

στρες και ανασφάλεια και πολλές φορές το μεταφέρουν στην προσωπική τους ζωή 
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και στην οικογένεια τους. Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται από το 

δημόσιο δυσκολεύονται να μετακομίσουν  σε άλλη περιοχή λόγω του οικονομικού 

θέματος, διότι ο μισθός δεν επαρκεί για τέτοιου είδους μεταφορές.  

Ο Sarafino (1999), αναφέρει ότι όταν ο εκπαιδευτικός θεωρήσει ότι 

βρίσκεται αντιμέτωπος σε μία κατάσταση όπου τα απαιτούμενα είναι μεγαλύτερα 

από αυτά που μπορεί να ανταποκριθεί, τότε ο οργανισμός του θα αντιδράσει. 

Ο όρος «βιομηχανικό στρες» χρησιμοποιείται και για τους εκπαιδευτικούς 

που βιώνουν αυτήν την κατάσταση στην εργασία τους και έχουν στρες για το ρόλο 

τους (Παππά, http://www.pi-schools.gr ). 

Επίσης, σύμφωνα με την Παππά αναφέρεται στα λόγια των Kloska & 

Raemasut (1985), τα βασικότερα αίτια δημιουργίας άγχους των εκπαιδευτικών 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος τους, είναι όταν οι μαθητές δεν έχουν πλέον 

ερεθίσματα και κίνητρα να ανταποκριθούν στο μάθημα, όταν η πίεση του χρόνου 

αφήνει άλυτα προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά, όταν οι μαθητές δεν 

έχουν αυτοσυγκράτηση, ακόμα και όταν η υλικοτεχνική υποδομή δεν επαρκεί.  

 Συνήθως, το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών προκαλεί ανεπιθύμητα 

αποτελέσματα. Ανεπιθύμητο αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι η επιθετικότητα 

απέναντι στους μαθητές και τον κοινωνικό περίγυρο, αλλά και η σύγχυση κατά την 

διάρκεια του ωραρίου. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί αγχώνονται με την ασταθή 

συμπεριφορά κάποιου ατίθασου μαθητή, το άγχος αυτό ασυνείδητα μπορούν να το 

μεταφέρουν και στην προσωπική τους ζωή.  

 Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν στρες και 

άγχος στους εκπαιδευτικούς, όπως η ανικανότητα του δασκάλου να αντιμετωπίσει 

μία κατάσταση ή απαίτηση του επαγγέλματος του διότι οι συνθήκες εργασίας δεν 

τον βοηθούν. Ακόμα, στρες θα μπορούσε να δημιουργήσει μία νέα ή άγνωστη 

απαίτηση για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό που δε γνωρίζει τον τρόπο αντιμετώπισης 

της. Τα προβλήματα που περιβάλλουν την προσωπική ζωή του εκπαιδευτικού θα 

ήταν ένας σημαντικός παράγοντας άγχους για τον ίδιο κατά το ωράριο εργασίας 

του, αλλά και τα προβλήματα εντός εργασίας που μπορεί να δημιουργηθούν 

(Παππά, http://www.pi-schools.gr ). 

Ο  εκπαιδευτικός επίσης μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καλείται να 

αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε όταν κατά 

http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/
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την διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος, οφείλει συνεχώς να παίρνει γρήγορες 

αποφάσεις και να είναι πάντοτε προετοιμασμένος να απαντήσει σε όλες τις 

ερωτήσεις των μαθητών. Ακόμα, πρέπει να είναι ικανός να διαχειριστεί 

οποιαδήποτε συμπεριφορά, εσωτερική σύγκρουση, ματαιώσεις, αντιφάσεις και 

διλημματικές καταστάσεις που πιθανόν θα προκύψουν. Ο διδάσκων είναι το 

πρόσωπο που θα αποφασίσει για τη στάση του απέναντι στους μαθητές, το 

ψυχολογικό κλίμα που θα δημιουργήσει μέσα στην τάξη, το επίπεδο ομιλίας μεταξύ 

του ίδιου και των μαθητών του, την βαρύτητα που θα δώσει στους αδύναμους 

μαθητές του τμήματος και τον τρόπο που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών 

του (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 19991). 

Κάποια από τα συμπεράσματα που θα μπορούσαμε να βγάλουμε από 

διάφορες έρευνες στην Ελλάδα είναι ότι ενώ οι έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν θετική 

σκέψη στα προγράμματα επιμόρφωσης (Παπαναούμ, 2003 & Ταρατόρη -  

Τσαλκατίδου, 2000), οι ίδιοι δεν πιστεύουν πως είναι τα κατάλληλα που μπορούν 

να ανταποκριθούν στις «πραγματικές» απαιτήσεις τους, λόγω της δεδομένης 

ποιότητας επιμόρφωσης (Ταρατόρη – Τσαλκατίδου, 2000). 

Συνοψίζοντας, αρκετοί είναι οι παράγοντες που αγχώνουν τους 

εκπαιδευτικούς και συμβάλλουν στις δυσάρεστες συνέπειες για την υγεία τους. Το 

γεγονός ότι ο δάσκαλος είναι σημαντικός παράγοντας για την μόρφωση των 

μαθητών, αποτελεί κυρίαρχη πηγή άγχους για τους ίδιους. Ακόμα, η μείωση των 

αποδοχών προβληματίζει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς έχοντας ως συνέπεια 

δυσάρεστα αποτελέσματα για την υγεία τους, που θα προκαλέσουν την πρόωρη 

συνταξιοδότηση τους και την απώλεια ωρών από το ωράριο εργασίας. Βασική πηγή 

άγχους αποτελεί το θέμα των μεταθέσεων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, 

όπου με αυτόν τον τρόπο οι δάσκαλοι αναγκάζονται να αποχωριστούν την 

οικογένεια τους και τον κοινωνικό τους κύκλο. 

 

2.2. Οι σχέσεις με τους προϊσταμένους και τους συναδέλφους του 

 

Η έννοια της συναδελφικότητας στον εκπαιδευτικό τομέα σημαίνει η ύπαρξη 

καλής συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, καθώς και θα μπορούσε να 
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χαρακτηριστεί από τον αμοιβαίο σεβασμό και την ανάπτυξη κάποιων συζητήσεων 

ως προς το κομμάτι της διδασκαλίας και γενικότερα σε διάφορα θέματα μάθησης, 

σ΄ ένα καλό και φιλικό κλίμα. Η συναδελφικότητα αναπτύσσεται από τα άτομα τα 

οποία ανήκουν σε μία στενή κοινωνική ομάδα εργασίας και μεταξύ τους έχουν 

αναπτύξει εύκολη επικοινωνία, εμπιστοσύνη και αρμονική συνεργασία (Κούλα, 

2011). 

Σύμφωνα με την Κούλα (2011), «με θεωρητικές μελέτες και εμπειρικές έρευνες 

αναδύθηκε η συμβολή των καλών διαπροσωπικών σχέσεων, που διαμορφώνονται 

στον εργασιακό χώρο, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη 

βελτίωση  της ποιότητας της εργασίας».  

Ο όρος συναδελφικότητα και οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των 

εκπαιδευτικών  διαφέρουν, και έχουν διαφορετική σημασία. Οι διαπροσωπικές 

σχέσεις βασίζονται πάνω στην συμπάθεια και στην ευπροσηγορία που θα 

δημιουργηθούν αλλά και θα αναπτυχθούν ανάμεσα σε ορισμένα άτομα. Στην 

έννοια συναδελφικότητα, τα εργαζόμενα άτομα λειτουργούν στο πλαίσιο της καλής 

συνεργασίας. Η έκταση της συναδελφικότητας ξεφεύγει από τα περιορισμένα όρια 

του επαγγέλματος στον κοινωνικό χώρο, και με αυτό τον τρόπο τα άτομα του 

συλλόγου διδασκόντων μπορούν να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις 

λειτουργώντας όπως και οι μαθητές  (Barth, 1990). 

Κατά την διάρκεια του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί  απομονώνονται από τους 

συναδέλφους τους μέσα στην αίθουσα με συνέπεια να δημιουργείται στους ίδιους 

το αίσθημα  της ανασφάλειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναζητούν την άποψη 

και την εμπειρία των υπολοίπων συναδέλφων τους ακόμα και κάποιες συμβουλές 

από τον ίδιο τον διευθυντή (Γιαννοπούλου, 2011). 

Καθημερινά, σε μία σχολική μονάδα αναπτύσσονται διαπροσωπικές σχέσεις 

μεταξύ διευθυντών και εκπαιδευτικών, σχέσεις που στηρίζονται πάνω σε 

καθιερωμένους κανόνες αλλά και από την αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται από 

το συγχρωτισμό τους. Μέσω της καθημερινής επικοινωνίας δημιουργείται 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, ακόμα και αν 

αυτό δε γίνεται αντιληπτό από τους ίδιους, καθώς ανταλλάσσουν συζητήσεις 

βασιζόμενες στις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις τους αλλά και για θέματα που 
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απασχολούν το σχολείο. Δηλαδή «η σχολική κουλτούρα κα το σχολικό κλίμα 

επηρεάζουν αυτές τις σχέσεις και επηρεάζονται από αυτές» (Κούλα, 2011).  

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και διευθυντή σύμφωνα με την 

Κούλα (2011), «μέσα από την αναζήτηση του αποτελεσματικού ύφους ηγεσίας 

διαπίστωσαν ότι το πιο αποτελεσματικό ύφος ηγεσίας που υιοθετεί ο διευθυντής  

για τον τομέα του έργου – καθήκοντος δεν ευνοεί  πάντα την δημιουργία καλών 

σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς» (Donald, 1977). Σελ32 

Η σχέση εκπαιδευτικού και διευθυντή πρέπει να περιβάλλεται από καλή 

συνεργασία και αποτελεσματικότητα. Καθώς οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε καθημερινή βάση, αναπτύσσουν και καλύτερες 

διαπροσωπικές σχέσεις.  Ευκολότερη γίνεται η αποδοχή των διευθυντών από τους 

εκπαιδευτικούς, όταν τους διακρίνουν για τις καλές διοικητικές τους ικανότητες, 

την προσωπικότητα τους, αλλά και από το επίπεδο γνώσεων που κατέχουν, 

ταυτόχρονα αναπτύσσονται καλές σχέσεις μεταξύ τους (Κούλα, 2011).  

Ο εκπαιδευτικός περιμένει από τον διευθυντή μία καλή συμπεριφορά και 

αντιμετώπιση, χαρίζοντας του  υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την σχολική 

μονάδα και κατανόηση. Το καλό εργασιακό κλίμα είναι πολύ σημαντικό για την 

σωστή απόδοση του προσωπικού στο σχολικό περιβάλλον. 

 

 

 

3. Εκπαιδευτικά προφίλ 

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι 

πολυδιάστατος. Τόσο το πνευματικό όσο και τα ερεθίσματα που έχει δεχτεί ως 

άνθρωπος συγκροτούν την μοναδικότητα αλλά και τον τρόπο που θα διεξαχθεί το 

μάθημα. Από εδώ γίνεται κατανοητό το πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι το 

μάθημα ανάλογα με το πρόσωπο του διδάσκοντα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αντιληπτός ο βαθμός δυσκολίας για ένα 

πετυχημένο και συγκροτημένο προφίλ το οποίο θα πρέπει να περιορίζονται μόνο 

στον τρόπο μεταλαμπάδευσης γνώσεων, πάντα όμως με κοινό γνώμονα την 

εκφραστικότητα, τη μόρφωση αλλά και την ανιδιοτέλεια του χαρακτήρα με βάση τη 
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θέληση και την όρεξη για εργασία και όχι με κριτήρια τα οποία καθορίζονται πάντα 

στο βωμό του χρήματος. 

Κατά καιρούς στον τομέα της Παιδαγωγικής έχουν παρατηρηθεί διάφορα 

εκπαιδευτικά προφίλ, το καθένα από αυτά απεικονίζει τα χαρακτηριστικά του κάθε 

εκπαιδευτικού. Όλοι οι διδάσκοντες αποτελούν μέρος του κοινωνικού συνόλου και 

οφείλουν να είναι κοντά στον μαθητή, ανεξάρτητα από την κοινωνική και 

ψυχολογική ιδιοσυγκρασία η οποία τους χαρακτηρίζει.  Ο τρόπος προσέγγισης των 

μαθητών μπορεί να στιγματιστεί εν μέρη από τη σφραγίδα του χαρακτήρα του κάθε 

εκπαιδευτικού στα πλαίσια της γενικής νομιμότητας αλλά και κοινωνικής αποδοχής 

εφάμιλλης ενός εκπαιδευτικού προτύπου το οποίο θα αποτελεί παράδειγμα προς 

μίμηση. 

 

 

3.1. Ο Δημόσιος Υπάλληλος 

 

Στην κατηγορία των εκπαιδευτικών δημοσίων υπαλλήλων εντάσσονται οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε δημόσια θέση και ο εργοδότης τους είναι το 

κράτος. Οι απόψεις διίστανται όσον αφορά την άποψη του κοινού, αρκετοί είναι 

εκείνοι που θεωρούν τους δασκάλους του δημοσίου τομέα συνώνυμο με την 

ανευθυνότητα,  την τεμπελιά και τη ραθυμία. 

Οι εκπαιδευτικοί του δημοσίου είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν μόνον 

αυτό που καθορίζει το επίσημο πρόγραμμα δηλαδή το ωρολόγιο, το αναλυτικό 

αλλά και να λειτουργούν σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα . Οι ίδιοι δεν 

έχουν το δικαίωμα πρωτοβουλίας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος, 

όσον αφορά το σχολικό εγχειρίδιο είναι συγκεκριμένο σε κάθε τάξη και δεν μπορεί 

να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο, πέρα από αυτό που ορίζει το Υπουργείο 

Παιδείας. Κάποιες φορές, νιώθουν την ανάγκη να επέμβουν και να κάνουν κάποιες 

αλλαγές στο διδακτικό υλικό, όμως αυτό είναι αδύνατο. 

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών του δημοσίου σύμφωνα με τον 

Νόμο 2517/97 είναι απαραβίαστο και ορίζει 24 ώρες για όσους έχουν 10 χρόνια 

υπηρεσίας, 23 ώρες για όσους έχουν 10-15 χρόνια υπηρεσίας, 22 ώρες από 15-20 
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χρόνια υπηρεσίας και 21 ώρες από 20 χρόνια και περισσότερα. Το ανώτατο όριο 

των ωρών είναι 30. 

 Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, έχουν την ελευθερία να 

μεταδώσουν όπως οι ίδιοι θέλουν το μάθημα της ημέρας χωρίς να υπάρχει κάποιος 

έλεγχος την ίδια χρονική στιγμή. Ο τρόπος διδασκαλίας εξαρτάται από  τον ίδιο τον 

δάσκαλο όπως και τη διάθεση του. Μπορεί να γίνει η διεξαγωγή του μαθήματος με 

όποιον τρόπο επιθυμεί ο ίδιος ο δάσκαλος, για παράδειγμα μπορεί σ’ ένα μάθημα 

να διδάξει στους μαθητές μία σελίδα από το βιβλίο ή αν ο ίδιος κρίνει μπορεί και 

περισσότερες. Κατά την διάρκεια του μαθήματος μπορεί να μην ασχολείται 

καθόλου με τους μαθητές του χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό από τους ανωτέρους 

του, αυτό εξαρτάται από τον χαρακτήρα του δασκάλου και το φιλότιμό του. Ακόμα, 

μπορεί να πηγαίνει καθημερινά στο σχολείο χωρίς να έχει προετοιμαστεί και 

οργανωθεί κατάλληλα για το μάθημα χωρίς αυτό να τον αγχώνει εφόσον δεν 

υπάρχει συστηματικός καθημερινός έλεγχος. 

 Σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, τα ουσιαστικά προσόντα των 

υπαλλήλων αξιολογούνται βάσει συστήματος, το οποίο δεν διέπεται από τις αρχές 

αμεροληψίας, της επαγγελματικής ικανότητας του υπαλλήλου και της 

αποδοτικότητας του.  

Στην διαδικασία αξιολόγησης ισχύουν πέντε βασικά κριτήρια με 

διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας, τα οποία θα προσμετρήσουν στο τελικό 

βαθμό αξιολόγησης που θα προκύψει. Όπως το κλίμα του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος, η οργάνωση της σχολικής τάξης και οι διαπροσωπικές σχέσεις του 

εκπαιδευτικού με το κοινού του όπου ο συντελεστής βαρύτητας είναι 0,75. 

Μικρότερο συντελεστή βαρύτητας 0,50 έχει ο σχεδιασμός του μαθήματος καθώς 

και οι στόχοι και περιεχόμενο, ο προγραμματισμός και η προετοιμασία της 

διδασκαλίας αλλά και η αντίληψη των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών για 

τη σωστή διαμόρφωση του σχεδιασμού της διδασκαλίας με τα σωστά διδακτικά 

μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. Ακόμα, με συντελεστή βαρύτητας 1,25, έχει η 

διεξαγωγή διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών όπως και η εμπέδωση της 

νέας γνώσης των μαθητών αλλά και της αξιολόγησής τους. Επιπλέον, η υπηρεσιακή 

συνέπεια και επάρκεια, οι σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς 

των μαθητών  με συντελεστή βαρύτητας 1,50 αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
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αξιολόγηση των εκπαιδευτικών  καθώς και η συμμετοχή τους στη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας. Τέλος, τα τυπικά προσόντα που αποτελούν η επαγγελματική και 

επιστημονική ανάπτυξή,  με συντελεστή βαρύτητας 1. 

Σύμφωνα με τις στατιστικές μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών 

συμφωνούν με την διαδικασία της αξιολόγησης και μικρότερο είναι το ποσοστό 

που διαφωνεί μ’ αυτήν, αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός πως την ημέρα 

αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί αγχώνονται και πιέζονται όταν αισθάνονται τον 

έλεγχο. Αρκετοί είναι εκείνοι, εκτός του εκπαιδευτικού κλάδου, που θεωρούν ότι 

είναι ελλιπής η αξιολόγηση, πιστεύοντας πως γίνεται με λανθασμένο τρόπο και έχει 

ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει βελτίωση ποιότητας στον εκπαιδευτικό τομέα. 

Πιο συγκεκριμένα, αυτό το προφίλ περιλαμβάνει από την μία πλευρά, τους 

καθηγητές που θέλουν να ασχοληθούν ιδιαίτερα με το επάγγελμα και να κάνουν 

ορθή μετάδοση των γνώσεων τους στους μαθητές με καλοπροαίρετη διάθεση αλλά 

και αγάπη για τη δουλειά τους. Ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τους μαθητές και 

θέλουν να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις του με εύκολο και κατανοητό τρόπο, με 

λογική ποσότητα εργασιών για το σπίτι. Οι ίδιοι κρατάνε ατομική καρτέλα για κάθε 

μαθητή ξεχωριστά και σημειώνουν την προσωπική απόδοση του καθενός 

συστηματικά  και σε καθημερινή βάση, με αυτόν τον τρόπο στο τέλος του τριμήνου 

οι δάσκαλοι θα μπορούν να έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για την απόδοση του 

κάθε μαθητή ξεχωριστά. 

Από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνει  τους δασκάλους  που θεωρούν πως το 

επάγγελμα τους καταλαμβάνει μία μόνιμη θέση στο δημόσιο, χωρίς ιδιαίτερο 

έλεγχο από τους ανωτέρους τους. Με αυτό τον τρόπο, παρατηρείται πως δεν 

υπάρχει αγάπη και θέληση για το επάγγελμα παρά μόνον συμφέροντα. Όπως για 

παράδειγμα η σιγουριά και ασφάλεια της επαγγελματικής τους αποκατάστασης, ο 

σταθερός μηνιαίος μισθός, το ακαδημαϊκό ωράριο αλλά και οι πολύμηνες 

διακοπές. Αυτό τους οδηγεί σε πνευματικό εφησυχασμό γεγονός που έχει 

αντίκτυπο τόσο στην απόδοση των μαθητών όσο και στο ίδιο το έργο του με 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό την έλλειψη ενδιαφέροντος αλλά και πνευματικού 

υπόβαθρου κατάλληλου να δώσει τα απαραίτητα κίνητρα και εφόδια για τη σωστή 

βελτίωση και αξιολόγηση του κοινού. Δεν  θεωρούν πως είναι απαραίτητο να 

υπάρχει κάποια καρτέλα με την καθημερινή απόδοση του κάθε μαθητή ξεχωριστά, 
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αλλά ότι το τεστ εξαμήνου επαρκεί έτσι ώστε να βαθμολογήσουν τους μαθητές, 

αναιρώντας τους βασικούς παράγοντες όπως το άγχος και το στρες που 

συμβάλλουν στην κακή απόδοση των μαθητών την ημέρα του διαγωνίσματος 

αξιολόγησης. 

Ένα μεγάλο ζήτημα για τους εκπαιδευτικούς είναι η μετάθεση σε σχολεία σε 

διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Συχνά θεωρείται πρόβλημα γι’ αυτούς διότι πρέπει 

να μετακομίσουν και να απομακρυνθούν από τις οικογένειες τους, καθώς επίσης 

δεν καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Ακόμα, χρειάζονται χρόνο 

προσαρμογής από το παλιό στο νέο σχολείο όσον αφορά τους κανόνες, καθώς και 

στην νέα περιοχή που έχουν μετατεθεί. Πολλές φορές  αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 

δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών καθώς αντιμετωπίζουν αυτή τη δυσκολία. Αρκετές 

είναι οι περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν να ενώσουν την 

προσωπική τους ζωή με την επαγγελματική καθώς επιλέγουν έναν γάμο με 

ανθρώπους του ίδιου επαγγέλματος, έτσι ώστε να έχουν το δικαίωμα 

συνυπηρέτησης σε περίπτωση μετάθεσης.  Δεν είναι εύκολο γι’ αυτούς να 

διαχωρίσουν την προσωπική τους ζωή από την ζωή του δημοσίου υπαλλήλου. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για έναν εκπαιδευτικό του δημοσίου τομέα είναι  

η εχεμύθεια του. Κάθε δημόσια σχολική μονάδα κάνει συνελεύσεις όταν κρίνεται 

απαραίτητο, κατά την διάρκεια των συνελεύσεων θα ειπωθούν διάφορα θέματα 

και προβληματισμοί τα οποία δεν πρέπει να εξωτερικευτούν και να μαθευτούν σε 

μαθητές ή σε γονείς. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει να 

κατέχουν οι διδάσκοντες του δημοσίου.   

 Συνοψίζοντας, ο εκπαιδευτικός του δημοσίου τομέα οφείλει να ακολουθεί 

τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, τους σχολικούς κανόνες και να χαρακτηρίζεται 

από εχεμύθεια. Ακόμα, οφείλει να χρησιμοποιεί το σχολικό εγχειρίδιο, και να το 

διδάσκει  στους μαθητές με όποιο τρόπο θέλει ο ίδιος, χωρίς να υπάρχει έλεγχος 

την δεδομένη χρονική στιγμή. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του δημοσίου αξιολογούνται 

με βάση τα πέντε βασικά κριτήρια με διαφορετικούς συντελεστές τα οποία έχουν 

προαναφερθεί.    
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3.2. Ο εκπαιδευτικός ερευνητής 

 

Ακόμα ένα προφίλ που απεικονίζει κάποιους από τους εκπαιδευτικούς, 

είναι το προφίλ του εκπαιδευτικού ως «ερευνητής». Για να καταφέρει κάποιος 

εκπαιδευτικός να μπει στο ρόλο του ερευνητή, οφείλει να αποδράσει από την 

παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, η οποία βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

και περιέχει συγκεκριμένη ύλη, και να μπει να σε νέο ρόλο εκπαιδευτικού που ως 

τώρα είχαν αναλάβει οι εξωτερικοί φορείς. Ο πιο σημαντικός ρόλος είναι του 

εκπαιδευτικού ερευνητή διότι ξεφεύγει και μεταρρυθμίζει την παραδοσιακή 

εκπαιδευτική πολιτική. Μέσω αυτής της διδακτικής διαδικασίας έχει την ικανότητα 

ο εκπαιδευτικός να αναλύσει και να επεξεργαστεί σε βάθος τις πρακτικές δυσκολίες 

που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία καθημερινά. Επίσης, με αυτήν την 

διαδικασία οι μαθητές εμπλέκονται στην διαδικασία «ανάπτυξης πολιτικών» η 

οποία συμβάλει στην μετέπειτα πορεία τους (Κωνσταντινίδης, www.pek.org). 

Όπως αναφέρουν οι Δερμιτζάκης και Ιωαννίδη (2004), «ο εκπαιδευτικός 

ερευνητής με την ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας θα πρέπει να 

διευκολύνει το διδακτικό έργο, να προάγει τη σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας με 

την κοινωνική πραγματικότητα και γενικά να προβαίνει σε ενέργειες σύνδεσης της 

εκπαίδευσης με τον ευρύτερο κοινωνικό».  

Ένας ορθός τρόπος για να διευκρινίσει κάποιος εάν η πρακτική του είναι 

όπως ο ίδιος επιθυμεί είναι η έρευνα δράσης, εάν δεν είναι ικανοποιημένος  με τις 

αποδόσεις, μπορεί να την βελτιώσει. Πιο συγκεκριμένα, ο ερευνητής μέσω της 

«έρευνας δράσης» επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην πρακτική του ανακαλύπτοντας 

και συμπεραίνοντας εάν αυτή είναι αποτελεσματική ή δεν έχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. 

Την δεκαετία του 70’, ο εμπνευστής αυτού του κινήματος Lawrence House 

συνέδεσε την έρευνα δράσης με το  κίνημα του εκπαιδευτικού ερευνητή. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα τη τοποθέτηση του εκπαιδευτικού ερευνητή στο επίκεντρο της 

ερευνητικής διαδικασίας, στη συνέχεια επιχειρεί να κατανοήσει και να εξηγήσει την 

πρακτική του, αλλά και ποιες είναι εκείνες οι αντιλήψεις και ποιες οι συνήθειες που 

τον καθορίζουν αλλά και ποια είναι η πρακτική που τον δεσμεύουν. Σημαντικό και 

http://www.pek.org/
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απαραίτητο κρίνεται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να μελετήσουν την δουλειά τους 

αναπτύσσοντας κριτική και την δημιουργική τους ικανότητα, έτσι ώστε να 

συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην βελτίωση της εκπαίδευσης, έχοντας ως 

βασική αρχή να μοιράζονται μεταξύ τους την πρακτική που ακολούθησε ο κάθε 

εκπαιδευτικός ερευνητής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλωδίωση της 

εκπαιδευτικής έρευνας με την επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση του 

εκπαιδευτικού.  

Οι παιδαγωγοί της πράξης οφείλουν να ερευνούν  την διαμόρφωση των 

κοινωνικό-οικολογικών μαθησιακών καταστάσεων, τον τρόπο επιρροής των 

εκπαιδευτικών στις μαθησιακές διαδικασίες και  τέλος τον τρόπο εκμάθησης των 

μαθητών- συνανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο έχουν υπό έλεγχο τη δράση τους 

συνεχώς αλλά και συλλογίζονται νέες ιδέες (Κοντάκος, 2008). 

Το  συγκεκριμένο προφίλ του εκπαιδευτικού ερευνά διάφορες πτυχές που 

περιβάλλουν  τον μαθητή και τις συνθήκες μάθησης του. Ο ίδιος επιχειρεί να  

συλλογιστεί νέες και αποτελεσματικές ιδέες για την καλύτερη απόδοση των 

μαθητών του, απορροφώντας την προσοχή τους και το ενδιαφέρον τους.    

Για να ασκήσει κάποιος εκπαιδευτικός ορθά το επάγγελμα του οφείλει να 

γνωρίζει τον τρόπο διαχείρισης κάποιων πολύπλοκων παιδαγωγικών συνθηκών, και 

να προσφέρει νέες ιδέες και καινοτομία  στην εκπαιδευτική πολιτική του. Η έκβαση 

των ερευνών πράξης που θα αναλάβει ο εκπαιδευτικός θα αποτελέσει την ποιότητα 

συνεργασίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. Μέσω της εξερεύνησης 

και της δοκιμής αρκετοί παιδαγωγοί κατάφεραν να συλλογιστούν καινοτόμες και 

νέες «παιδαγωγικές ιδέες» (Κοντάκος, 2008). 

Για να καταφέρει ο εκπαιδευτικός να εισάγει καινοτομίες στις μεθόδους 

διδασκαλίας και στην εκπαίδευση, θα πρέπει με τον δικό του τρόπο να 

χρησιμοποιήσει αυτή τη στρατηγική έρευνας έτσι ώστε να υπάρχει μία συνεχής και 

καθημερινή βελτίωση στην πρακτική του, η οποία θα συμβάλει και οφελήσει τους 

μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εξαλείψουν την διαφορετικότητα των 

μαθητών σε διάφορους τομείς όπως η φυλετική, η εθνική, η θρησκευτική και η 

ακαδημαϊκή αγκαλιάζοντας τον μαθητή και στηρίζοντας τον, αυτό θα επιτευχθεί 

ερευνώντας τη δική τους πρακτική. Οι δάσκαλοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν 

πλήρη αντίληψη του εργασιακού περιβάλλοντος δίνοντας τη δυνατότητα στους 
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μαθητές να πρωταγωνιστούν σε αυτό αξιοποιώντας τη φωνή τους, τη σκέψη τους 

και την κριτική ικανότητα τους μέσα από τις εμπειρίες και τα βιώματα των ίδιων 

αλλά και των εκπαιδευτικών καταλύοντας με αυτόν τον τρόπο τα παραδοσιακά 

εκπαιδευτικά σύνορα τα οποία προϋπήρχαν στην εκπαίδευση. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την αρμονική συνύπαρξη και έκθεση ιδεών, σκέψεων, απόψεων προς 

όφελος τόσο των μαθητών όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών (Κωνσταντινίδης, 

www.pek.org ). 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μπουν στον ρόλο του «ενεργού ερευνητή» 

χρησιμοποιώντας την συλλογική αλλά και συμμετοχική έρευνα δράσης μελετώντας 

τις κινήσεις του  παραγωγού και σε καμία περίπτωση του καταναλωτή (Κατσαρού & 

Τσάφος, 2003).  

 Συμπερασματικά, ο εκπαιδευτικός ερευνητής επιχειρεί να προσθέσει το 

προσωπικό του στίγμα στη βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης,  

προσπαθώντας να εξηγήσει μέσω της διδασκαλίας του την πρακτική του, αλλά και 

ποιες είναι ο αντιλήψεις και οι συνήθειες που τον δεσμεύουν. Ερευνά διάφορες 

πτυχές που περιβάλλουν τις συνθήκες μάθησης αλλά και τον μαθητή. Είναι πολύ 

σημαντικό οι εκπαιδευτικοί ερευνητές να μελετήσουν την δουλεία τους και κάνουν 

την κριτική τους  πάνω σε αυτήν. Στην συνέχεια οφείλουν να την μοιραστούν με 

άλλους εκπαιδευτικούς ερευνητές και να βγάλουν τα πορίσματα τους. Με αυτή τη 

διαδικασία συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην εξέλιξη της εκπαίδευσης.  

 

 

3.3. Ο στοχαζόμενος εκπαιδευτικός 

 

 Η συστηματική εκπαίδευση, η καθημερινή μάθηση και κάποιες φορές η 

πρακτική άσκηση του εκπαιδευτικού συμβάλουν στον διαρκή στοχασμό και 

αναστοχασμό  του σε σημαντικό επίπεδο. Η εκπαίδευση απειλείται στην ιδέα ότι 

υπάρχουν πιθανότητες να επικρατήσει διδακτικός φορμαλισμός, παρότι η πρακτική 

άσκηση αφυπνύει και συμβάλει στην προετοιμασία των νέων εκπαιδευτικών 

(Λιακοπούλου, www.actionresearch.gr).  

Στις δεκαετίες του 70’ και 80’ μια ακολούθησε μία διαφορετική επιστημονική 

πρόταση που καθιστά τον εκπαιδευτικό ως ερευνητή και στοχαζόμενο 

http://www.pek.org/
http://www.actionresearch.gr/
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επαγγελματία. Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, υιοθετείται αυτή η 

πρόταση, στα πλαίσια της εκπαίδευσης, για την επαγγελματική βελτίωση και την 

ανάπτυξη των διδασκόντων. Σε αυτήν την περίπτωση ο εκπαιδευτικός μετατρέπει 

τον ρόλο του σε ενεργό και παρεμβαίνει προσπαθώντας να κατανοήσει και να 

ερμηνεύσει την πρακτική του. Καθώς ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός λειτουργεί σε 

ένα «σύνθετο πλέγμα συνεργασιών» με άλλους εκπαιδευτικούς επιχειρεί να 

διερευνήσει και να επεξηγήσει την θεωρία της διδασκαλίας του είτε μόνος του είτε 

συλλογικά και να αναδείξει τους επιστημονικούς, τους εναλλακτικούς και τους 

εκπαιδευτικούς λόγους που εξελίσσονται ανά χρονικά διαστήματα και αποτελούν 

την  «ευρύτερη εκπαιδευτική θεωρία» (Αυγητίδου, 2014). 

Οι στοχαζόμενοι εκπαιδευτικοί επιχειρούν να κάνουν τον συνδυασμό της 

εμπειρίας με τον στοχασμό, αποδεικνύοντας  ότι η μάθηση είναι αποτέλεσμα από 

τον στοχασμό στην εμπειρία και όχι μόνον από την ίδια την εμπειρία. Κατά την 

διδακτική πράξη, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές επιλέγουν ένα ζήτημα που 

αποτελεί πρόβλημα για την κοινωνία και επικεντρώνονται σε αυτό εντοπίζοντας και 

αναλύοντας τα θετικά και τα αρνητικά. Στην συνέχεια επιχειρούν να βρουν πιθανές 

λύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα αναμειγνύοντας έτσι την στοχαστική θεώρηση. 

Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές μέσω της πρακτικής τους άσκησης μπαίνουν στην 

διαδικασία στοχασμού και στην συνέχεια ενισχύουν τις γνώσεις τους για την 

μάθηση και στην διδασκαλία (Rocco, 2010). 

Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι στα καθημερινά προβλήματα και σε 

καθημερινές απρόβλεπτες καταστάσεις κρίνεται αναγκαία η συμβολή του 

στοχασμού στην διδακτική διαδικασία, δηλαδή όπου οι «τεχνικές» και οι 

«επιστημονικές γνώσεις» δεν μπορούν να επιλύσουν το ζήτημα που έχει τεθεί 

(VanManen, 1995). 

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, ο στοχαζόμενος εκπαιδευτικός στηρίζει το 

μάθημα του σε απλές ερωτήσεις, «πού ήμουν, πού είμαι τώρα, πού πηγαίνω και 

για ποιο λόγο;». Με αυτές τις ερωτήσεις ο εκπαιδευτικός συλλογίζεται και 

κατανοεί σε βάθος σε ατομικό επίπεδο τί ήδη γνωρίζει ο ίδιος αλλά και τί οφείλει 

να βελτιώσει ώστε να γίνεται πιο κατανοητός στο δικό του γνωστικό αντικείμενο 

στο επίπεδο συμφραζομένων. Ακόμα, όσον αφορά στη βελτίωση του σχεσιακού 

επιπέδου οφείλει να προσαρμόσει τις νέες πληροφορίες στο πλαίσιο των δικών 
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του εμπειριών αλλά και σε αναπτυξιακό επίπεδο να κάνει επιλογές επιπλέον 

μάθησης. 

Η στοχαστική πρακτική δημιουργεί ένα κλίμα ευχάριστο και φιλικό, καθώς 

αναπτύσσει καλύτερο επίπεδο στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού 

μαθητή. Αυτό πραγματοποιείται μέσω των διαλόγων, των συζητήσεων και την 

αφήγηση εμπειριών χρησιμοποιώντας διερευνητικές μεθόδους, καθώς και οι 

εκπαιδευτικοί ικανοποιούνται σε επαγγελματικό επίπεδο και αισθάνονται πως με 

τη μέθοδος τους έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. 

Εν κατακλείδι, ο στοχαζόμενος εκπαιδευτικός επιχειρεί  να συμβάλει στην 

βελτίωση της σχολικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας μέσω της διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών. Συστηματικά, επιχειρεί να αναλύσει και να κατανοήσει την 

πρακτική της διδασκαλίας του αλλά και τις αντιλήψεις οι οποίες τον έχουν 

δεσμεύσει. Μέσω του μαθήματος του, παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους να 

εντοπίσουν τα αρνητικά και θετικά κάποιου καθημερινού προβλήματος και στην 

συνέχεια να το επιλύσουν, βάζοντας τους υποσυνείδητα να συνδυάσουν την 

εμπειρία και τον στοχασμό. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύεται ότι  η μάθηση 

προέρχεται από τον στοχασμό στην εμπειρία και όχι από την ίδια την εμπειρία. 

Κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης διαμορφώνεται ένα εποικοδομητικό 

κλίμα ανάμεσα στους διδάσκοντες και τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί συνήθως 

μένουν ευχαριστημένοι από την απόδοση και την συμμετοχή των μαθητών τους, 

εφόσον αυτό είναι αποτέλεσμα της μεθόδου τους. 

 

 

3.4. Ο καινοτόμος εκπαιδευτικός 

 

Με τον όρο «καινοτομία» εννοούμε τον τρόπο με το οποίο λαμβάνονται οι 

αποφάσεις σε κάποιο οργανισμό και τα μέλη που τον αποτελούν συμφωνούν να 

υιοθετήσουν ένα πρόγραμμα, μία αγορά ή κάποιο σύστημα που να είναι καινούριο 

για τον οργανισμό που παρευρίσκονται. Επίσης, είναι η διαδικασία μεταρρύθμισης 

και αλλαγών στοιχείων του συγκεκριμένου οργανισμού, η οποία μπορεί να 

επιτευχθεί μόνον με την πρωτοβουλία των στελεχών του. Οι μεταρρυθμιστικές 

αποφάσεις έχουν στόχο την βελτίωση και του οργανισμού αλλά και την 
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καταπολέμηση κάποιων αρνητικών καταστάσεων που τον επηρεάζουν άμεσα λόγω 

τον χαρακτηριστικών του (Χατζηπαναγιώτου, http://eclass.uoa.gr ). 

Σύμφωνα με τους Ταρατόρη-Τσαλκατίδου 2006και Χατζηδήμου/Ταρατόρη 

2001, πολλές επιστημονικές εργασίες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

διάφορες από τις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι δε 

συμβαδίζουν με τα ζητούμενα της Σύγχρονης Παιδαγωγικής. Καθώς οι παιδαγωγοί 

προσπάθησαν για να ενημερωθούν περισσότερο στον τομέα της εκπαιδευτικής 

καινοτομίας τα αποτέλεσμα τα δεν ήταν τα επιθυμητά και αναμενόμενα. 

Για έναν εκπαιδευτικό η καινοτομία παίζει καθοριστικό ρόλο για την πορεία 

του και την εξέλιξη του στον τομέα της διδασκαλίας. Μέσω της υιοθέτησης της 

καινοτομίας ο δάσκαλος μπορεί να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική του πρακτική 

αλλά και να αποκτήσει «κριτική  στάση», με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ξεφύγει 

από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.  Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός γίνεται 

ενεργητικός  και διαμορφώνει το μάθημα του, και μέσω αυτού αναλύει και 

μαθαίνει περισσότερα πάνω στο δικό του γνωστικό αντικείμενο (Χατζηπαναγιώτου, 

http://eclass.uoa.gr ). 

Ο καινοτόμος εκπαιδευτικός εισάγει μία νέα διδακτική μέθοδο στους 

μαθητές του, πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στην τάξη έχουν οι μαθητές.  

Ξεφεύγοντας έτσι από τον δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας στο συνεργατικό 

μάθημα. Με αυτό το τρόπο ο δάσκαλος συμμετέχει ο ίδιος αλλά και αποδέχεται 

την συμμετοχή των μαθητών του την ώρα διδασκαλίας. Ο καινοτόμος δάσκαλος 

ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την συνεχή και συστηματική συμμετοχή των μαθητών 

του και με αυτόν τον τρόπο ξεφεύγει από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και 

αλλάζει την διδακτική του προσέγγιση, δηλαδή το διδακτικό τρίγωνο 

εκπαιδευτικός, μαθητής, μάθημα και δημιουργεί το διδακτικό πολύγωνο που είναι 

συμμαθητές, εργασία, πολυμέσα, επιστήμες. Με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να 

δημιουργήσει έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή και 

επιτρέπει στους μαθητές να παίρνουν πρωτοβουλίες σχετικά με το μάθημα σε 

λογικά πλαίσια. Ο καινοτόμος δάσκαλος αφιερώνει περισσότερο χρόνο για 

προετοιμάσει το μάθημα,  ψάχνοντας και ανακαλύπτοντας συνεχώς νέους τρόπους 

διδασκαλίας έτσι ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών του με ευχάριστο 

τρόπο, και να τους κάνει να είναι πιο δημιουργικοί. 

http://eclass.uoa.gr/
http://eclass.uoa.gr/
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Ο δάσκαλος θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή πνευματική εγρήγορση, με 

άψογη  κατάρτιση ιδεών αλλά  και με αναπτυγμένες μεθόδους μεταλαμπάδευσης 

γνώσεων ώστε να υπάρχει σωστή επικοινωνία αυτού και κοινού που θα έχει ως 

στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συμβαδίζει 

με τις απαιτήσεις τις εποχής , με τον τρόπο λειτουργίας και σκέψης ώστε να είναι 

ελκυστικός ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να μεταδώσει τα πιστεύω και τις 

γνώσεις του. Το μάθημα το οποίο ξεφεύγει από τα στενά όρια της αίθουσας και 

από τη λογική του σχολείου (ως αυτό υφίσταται σαν ένα κτήριο με αίθουσες) θα 

μπορέσει να αποτελέσει τη βάση για ένα διαφορετικό ενδιαφέρον των μαθητών  

όπου τα αποτελέσματα θα είναι εμφανή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

Απαραίτητη  προϋπόθεση για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό είναι ο 

συνδυασμός των αναγκών και των συνθηκών του σήμερα με τις γνώσεις και τις 

εμπειρίες ετών3 που τον διακρίνουν στον συγκεκριμένο χώρο. Η διαρκής 

ενημέρωση αλλά και οι εξελίξεις στην τεχνολογία είναι βασικά εφόδια στην 

εξυπηρέτηση των σκοπών ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού. 

Βασικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται στη διδακτική πράξη με 

σκοπό τη διευκόλυνση της διδακτικής διαδικασίας αποτελούν α. 

Παιδοκεντρικότητα, β. Η εργασία κατά ομάδες, γ. Η σύνδεση του σχολείου με τη 

ζωή της καθημερινότητας δ. Η καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων, ε. Η 

διαθεματικότητα  (project), όλα τα παραπάνω αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς 

εκπαίδευσης.  

Οι παραπάνω αρχές στηρίζονται σε ψυχολογικά και επιστημονικά 

πορίσματα αποτελώντας ευεργετικές  πνευματικές δυνάμεις για το μαθητή 

δημιουργώντας συστηματικά ερεθίσματα με σκοπό την επιτυχία της  διδασκαλίας. 

Έτσι οι συγκεκριμένες διδακτικές αρχές αποτελούν δείκτες προσανατολισμού για 

τον καινοτόμο εκπαιδευτικό και συνεισφέρουν την αποδοτικότερη προσφορά του 

στο μάθημα. 

Η μέθοδος project: αποτελεί έναν τρόπο έρευνας, είναι ένα σχέδιο 

εργασίας, η οποία δεν περιβάλλεται από αυστηρά όρια καθώς και κατά την  

 

3.Η εμπειρία από μόνη της, χωρίς επιστημονική κατάρτιση δεν είναι αρκετή για έναν καινοτόμο 

εκπαιδευτικό (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου 19991). 
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εφαρμογή της μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις που θα 

προκύψουν, να τροποποιηθεί το πλάνο εφαρμογής και να βελτιωθεί (Ταρατόρη, 

2014-15). Σημαντικό ρόλο παίζουν οι ανάγκες αλλά και οι προδιαθέσεις αυτών που 

συμμετέχουν καθώς αποτελεί έναν τρόπο μάθησης στον οποίο πρωταγωνιστεί το 

ενδιαφέρον των ίδιων των μαθητών ανάλογα με το πεδίο που έχουν επιλέξει να 

ασχοληθούν. 

Τα κυριότερα κίνητρα στη μέθοδο project είναι η ενίσχυση της 

πρωτοβουλίας των μαθητών συνδέοντας την πνευματική με την χειρωνακτική 

εργασία, η καλλιέργεια  ομαδικού πνεύματος καθώς και οι εργασίες γίνονται ανά 

ομάδες γεγονός που συμβάλλει στην καλλιέργεια διαλόγου, στη δεκτικότητα 

διαφορετικών απόψεων αλλά και στο σεβασμό του διαφορετικού η  ενσωμάτωση 

διαφορετικών ηλικιών σε ομάδες σε κοινή δράση προάγει παραγωγικές 

δραστηριότητες και εισάγει την καθημερινότητα και τις ανάγκες της στους θεσμούς 

μόρφωσης προτεραιότητας αγωγή και εκπαίδευση μέσα από βιώματα. 

Σε αυτή τη μέθοδο συμμετέχουν σε μία ομάδα πολλοί μαθητές οι οποίοι 

αυτονομούνται από τον εκπαιδευτικό με αποτέλεσμα να προάγεται κατ’ αυτόν τον 

τρόπο την κοινωνικότητα, τη συναδελφικότητα αλλά και την αλληλεγγύη μεταξύ 

των μαθητών. Για να γίνει η εφαρμογή αυτής της μεθόδου πρέπει εφόσον έχει 

επιλεγεί το θέμα που θα επεξεργαστούν, να επιλεγεί ένας συντονιστής της ομάδας. 

Ο μαθητής-συντονιστής της ομάδας καταφέρνει να επικοινωνήσει με όλους τους 

εμπλεκόμενους της, αποκτώντας την ικανότητα συνεργασίας και την σύσφιξη 

σχέσεων (Ταρατόρη, 2014-15).  

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου συμβάλλει στη βελτίωση των 

δυνατοτήτων  του κοινού (μαθητών) αλλά και στην αναδιοργάνωση των 

προγραμμάτων διδασκαλίας, του ωραρίου με το οποίο λειτουργεί το σχολείο και 

κατά κύριο λόγο συνοδεύει την αλλαγή νοοτροπίας του ίδιου του εκπαιδευτικού. 

Συσχέτιση  των διδακτικών αρχών με την εφαρμογή  της μεθόδου στο 

project είναι η Παιδοκεντρικότητα όπου ορίζεται η διαμόρφωση του μαθήματος 

ώστε να αποτελεί τον καθρέφτη στις ικανότητες και στα ψυχολογικά δεδομένα των 

μαθητών σε συνδυασμό με την κάλυψη  των αναγκών αλλά και τα ενδιαφέροντα 

τους. Προσδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη  θέση του μαθητή αλλά και στη 

δραστηριότητα του καθώς αυτός συμμετέχει ενεργά στη διδασκαλία 
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αναλαμβάνοντας το αίσθημα ενεργητικής ευθύνης ως προς τον περίγυρο του 

καθώς θεωρείται  ένα άτομο το οποίο σκέφτεται, δραστηριοποιείται και ενεργεί με 

βάση την πνευματική διαύγεια με την οποία γαλουχείται κάτω από τις συνθήκες 

εργασίας που πρέπει να διεκπεραιώσει. 

Το κέντρο λοιπόν σε όλη την εργασία είναι ο μαθητής, ο ρόλος  του 

εκπαιδευτικού διαφοροποιείται καθώς περνάει στο περιθώριο, και αρκείται στο 

ρόλο του συμβούλου και καθοδηγητή παρεμβαίνοντας στο έργο των μαθητών 

όποτε κρίνει αυτός ότι χρειάζεται η βοήθεια του. Συνοψίζοντας, η αρχή της 

παιδοκεντρικότητας  στη μεθοδολογία project κατέχει κυρίαρχη θέση. Ο μαθητής 

πρωταγωνιστεί καθώς αυτός είναι το άτομο που καθορίζει το θέμα αλλά και 

ανάλογα με ενδιαφέροντα τους οι μαθητές πρωταγωνιστούν στο σχηματισμό των 

ομάδων. Στη συλλογή πληροφοριών οι μαθητές μπορούν να συγκεντρώνουν όποιες 

πληροφορίες επιθυμούν και να τις συνθέσουν με τον τρόπο τον οποίο θέλουν. 

Επίσης είναι εργασία κατά ομάδες: Η δημιουργία μικρών ομάδων 

ικανοποιεί  την τάση των ανθρώπων να αισθάνονται ότι ανήκει σε ένα ευρύτερο 

σύνολο με σκοπό την ικανοποίηση  των αναγκών τους, κάτι το οποίο τους  βοηθά  

στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας τους. Για την επίτευξη  σωστής συνεργασίας και 

όχι απλά μιας ομαδοποίησης  των μαθητών είναι αναγκαίο να συνυπάρχουν  

παράγοντες όπως συλλογική  ευθύνη (συλλογική εργασία) και εναλλαγή ρόλων. Οι 

αντιπαραθέσεις και οι διαφορετικές απόψεις αυξάνουν το ενδιαφέρον των 

μαθητών δημιουργώντας ένα ζωηρό πνεύμα έτοιμο να συνθέσει τις 

αντικρουόμενες   απόψεις με σκοπό τη διατύπωση λύσεων για το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. 

 Η συνεργασία των μαθητών και οι ομαδικές εργασίες αποτελούν κυρίαρχο 

συστατικό στη μεθοδολογία project. Αυτό επιτυγχάνεται με το διαχωρισμό των 

ατόμων σε ομάδες, τη λήψη του θέματος και στη συνέχεια τη συλλογική εργασία με 

σκοπό την πραγματοποίηση της. Συγκεντρώνουν τις πληροφορίες και στη συνέχεια 

τις αναλύουν και τις συνθέτουν όλοι μαζί. Χωρίζουν θέμα που έχει αναλάβει η 

ομάδα σε μικρές υποενότητες τις οποίες αναλαμβάνει ο καθένας με τον τρόπο του, 

ώστε να τοποθετήσει με αίσθημα ευθύνης ως προς τους υπόλοιπους το λιθαράκι 

του για τη σωστή διαπεράττωση της εργασίας που έχει αναλάβει η ίδια η ομάδα 

στην οποία ανήκει. Έτσι κατ’ αυτό τον τρόπο ανταλλάσσουν απόψεις, επικοινωνούν 
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μεταξύ τους και ενεργοποιούνται καθώς μαθαίνουν στη λογική της συλλογικής 

ευθύνης μέσα από την ατομική.  

Σύμφωνα με τους Ταρατόρη και Χατζηδήμου, «η καθιέρωση της συζήτησης 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργεί ως ηθμός, μέσα από τον οποίο 

φιλτράρονται ζημιογόνα στοιχεία του λόγου, προωθεί την επικοινωνία και την 

αλληλεπίδραση, και κυρίως βοηθά τη γλωσσική ανάπτυξη του μαθητή». 

Η σύνδεση του σχολείου με τη ζωή αποτελεί βασική αρχή της σύγχρονης 

παιδαγωγικής, αλλά και η σύνδεσή της με τα βασικά κίνητρα ενός καινοτόμου 

εκπαιδευτικού, είναι η σύνδεση του σχολείου με τη κοινωνία και τις πραγματικές 

ανάγκες της μέσα από τις οποίες καθορίζεται και γαλουχείται το παιδί εκτός 

σχολικού χώρου. Αυτό προκύπτει εύκολα αν αναλογιστεί κανείς ότι το σχολείο για 

να βοηθήσει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, πρέπει να γνωρίσει τα 

προβλήματα  που υπάρχουν στην καθημερινότητα τους. Κατά συνέπεια αυτή η 

άρρηκτη σύνδεση μεταξύ σχολείου και ζωής φέρνει επανάσταση στην όλη 

διαδικασία  της εκπαίδευσης. Πλέον το σχολείο και κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα 

σήμερα δεν έχει ουδέτερο ρόλο ο οποίος πολλές φορές χαρακτηριζόταν 

απομακρυσμένος και κομμένος από την πραγματικότητα αλλά αποτελεί πρότυπο 

της εύρυθμης λειτουργίας και ένταξης  του παιδιού στην κοινωνία  του σήμερα και 

του αύριο. Ο νέος τρόπος διδασκαλίας μετατρέπει τους μαθητές σε δυναμικούς και 

ενεργητικούς.  

Στοιχεία της καθημερινής ζωής προσεγγίζονται με τρόπο εφάμιλλο  από τον 

μαθητή συμπληρώνοντας  την αγωγή του σε συνδυασμό με την εκπαίδευση του. 

Έτσι αυτόματα η διδασκαλία από τον ποσοτικό χαρακτήρα που κατέχει όσον αφορά 

την ύλη αποκτά έναν ποιοτικό χαρακτήρα με κινητήριους μοχλούς την έρευνα, την 

εμπειρία και τα σύγχρονα βιώματα της καθημερινότητας. Το χάσμα μεταξύ 

σχολείου και κοινωνίας μικραίνει και ο εκπαιδευτικός πλέον αποκτά έναν 

πολυδιάστατο χαρακτήρα προσφέροντας μαζί με τις γνώσεις του, εμπειρίες αλλά 

και πρακτικές οι οποίες αποτελούν αρωγούς για τη σωστή κατάρτιση των στοιχείων 

εκείνων που θα ολοκληρώσουν και θα εντάξουν τους νέους στην κοινωνία. 

Τα κίνητρα δραστηριότητας που δίνονται στο νέο αντικατοπτρίζουν τη ζωή 

πέρα από το χώρο απομόνωσης στο σχολείο με αποτέλεσμα να αλλάζει και ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού να μην περιορίζεται μόνο στην απλή προσαρμογή του ατόμου 
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στους κανόνες της κοινωνίας αλλά να δημιουργεί δυναμικές προσωπικότητες με 

δυναμικό πνεύμα, με δυνατότητες προοπτικής. 

Όπως γίνεται λοιπόν αντιληπτό η σύνδεση του σχολείου με τη ζωή αποτελεί 

βασικό ακρογωνιαίο λίθο της μεθοδολογίας project.  Η σύνδεση επιτυγχάνεται 

τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Κάθε γεγονός συνδέεται με την κοινωνική του 

διάσπαση. Αυτό όμως το οποίο είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό και το οποίο δίνει 

κοινωνικό χαρακτήρα στη διδακτική προσέγγιση είναι η μεταφορά της ίδιας της 

ζωής στο χώρο του σχολείου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να έρχονται σε 

επαφή με την κοινωνία με τα ίδια τα γεγονότα αλλά και τα πρόσωπα που έχουν 

μελετηθεί σε θεωρητικό επίπεδο. Έτσι ερευνούν από κοντά, βολιδοσκοπούν τις 

καταστάσεις με βάση τα προσωπικά κίνητρα μάθησης και εξετάζουν με τρόπο 

διαφορετικό, με τρόπο που αντιστοιχεί στο πραγματικό προσωπικό ενδιαφέρον. 

Κατ’ αυτό το τρόπο  η διδασκαλία αποκτά ένα ρεαλιστικό χαρακτήρα 

δελεαστικό ως προς τον μαθητή για την εξερεύνησή του. Η μεθοδολογία project 

γίνεται φανερό ότι προσπαθεί να παρουσιάσει τη ζωή αλλά και τα γεγονότα της 

αλλά και να προσπαθεί να παρέμβει και να τη βελτίωση. 

Επιπροσθέτως, η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων εκπαιδευτικού και 

μαθητών όσο και των μαθητών μεταξύ τους: O σύγχρονος τρόπος εκπαίδευσης 

φέρνει αλλαγές στις σχέσεις μεταξύ των προσώπων σε σχέση με αυτές που ίσχυαν 

στο παρελθόν στο παραδοσιακό τρόπο. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν ο  εκπαιδευτικός 

χαρακτηριζόταν από μία αυταρχικότητα, ήταν απομακρυσμένος από τους μαθητές 

και απαιτούσε το σεβασμό με διάφορους τρόπους. Σκοπός η απομνημόνευση της 

διδάσκουσας ύλης, η αυστηρότητα η επιβολή ποινών ακόμα και σωματικών, η 

επίπληξη και η δημιουργία κλίματος απόλυτης ησυχίας και σωφρονισμού μέσα 

στην τάξη. Έτσι το χάσμα μεταξύ εκπαιδευτικού μαθητή γινόταν ολοένα και 

μεγαλύτερο  αφήνοντας πολλές φορές το νέο παγερά αδιάφορο ως προς τη γνώση 

δημιουργώντας του ένα αίσθημα εκφοβισμού. 

Οι ελεύθερες συζητήσεις μεταξύ των προσώπων, το δημοκρατικό κλίμα, η 

δυνατότητα έκφρασης λόγου χωρίς φόβο, η αποφυγή κάθε είδους τιμωρίας, η 

ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η ενθάρρυνση της δραστηριότητας, της φαντασίας και 

του στοχασμού γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή 

δημιουργώντας ένα αίσθημα ισοτιμίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Έτσι ο 
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μαθητής αυτονομείται και οδηγείται στην ανεξαρτησία του μέσα από την οποία 

ωριμάζει το αίσθημα ευθύνης και αντίληψης των υποχρεώσεων του.  

Απαραίτητη προϋπόθεση στην αλλαγή αυτή διαδραματίζει ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού ο οποίος θα πρέπει να προσαρμοστεί και να αναγνωρίσει ένα 

διαφορετικό ρόλο σε σχέση με αυτόν που κατείχε τόσα χρόνια στο παρελθόν. Ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι βοηθητικός, συμβουλευτικός, 

καθοδηγητικός, ένας ρόλος ο οποίος θα επιβεβαιώνει την ισοτιμία μεταξύ του ίδιου 

και των μαθητών, κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η διαμόρφωση ώριμων 

ανθρώπων, συνεργάσιμων με κριτικό πνεύμα οι οποίοι θα ερευνούν μόνοι τους τη 

μόρφωση και τη γνώση πάνω σε οποιοδήποτε εξειδικευμένο θέμα. Έτσι η 

ψυχολογία του ίδιου του μαθητή βελτιώνεται αισθητά γνωρίζοντας πως δεν είναι 

μόνος του σε οποιαδήποτε προσπάθεια απόκτησης γνώσεων κάτι το οποίο έρχεται 

σε αρμονία με το αίσθημα ευθύνης που τον διακατέχει δημιουργώντας έτσι ένα 

άριστο κλίμα τροφοδοσίας γνώσεων, αυτοπεποίθησης και αγάπης για μάθηση. 

 Στην παραδοσιακή μορφή εκπαίδευσης επικρατούσε η σχέση πομπού και 

δέκτη στην οποία παρεμποδιζόταν η ανεξαρτησία του παιδιού μέσω του 

επιτακτικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού. Στη μεθοδολογία project προτείνεται 

μια διαδικασία αλληλεπίδρασης στην οποία συμμετέχουν όλα τα πρόσωπα με τον 

ίδιο τρόπο, έτσι επικρατεί μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. 

Τα μέλη των ομάδων καταθέτουν τις σκέψεις τους, τις απόψεις τους, τα 

επιχειρήματα τους σε μία ισότιμη σχέση με τον εκπαιδευτικό, ο οποίος με τη σειρά 

του καταθέτει τις δικές του σκέψεις και απόψεις ως προς καταναγκαστική 

εφαρμογή.  

Με τη μεθοδολογία αυτή γίνεται κατανοητός ο σκοπός της ο οποίος είναι η 

ανταλλαγή ιδεών και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και 

μαθητή, παρά η απλή μορφή μετάδοσης γνώσεων διότι πλέον είναι καθολικά 

αποδεκτό ότι η επικοινωνία παράγει γνώσεις. Κατά τη μεθοδολογία αυτή ο 

εκπαιδευτικός δεν είναι αυταρχικός και ο πομπός των γνώσεων, τον χαρακτηρίζει η 

ισοτιμία του με τους μαθητές και φυσικά δεν επιβάλει τις γνώσεις του αλλά αφήνει 

τους ίδιους να κάνουν προσεγγίσεις. Αποκτά ένα συντονιστικό ρόλο καθώς καθώς 

αποτελεί τον καθοδηγητή αλλά και συνεργάτη τους, δίνοντας συμβουλές μόνο εκεί 

που χρειάζονται, λύνοντας τους απορίες, δημιουργώντας τους στοχαστικούς 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjIuMKmz8TRAhXBcBoKHcdSBD8QFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wordreference.com%2Fgren%2F%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258B%25CF%2580%25CF%258C%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25B7&usg=AFQjCNHx04nt24ZmwFopkxcahvlAiBnWvA&sig2=h96psJKuwGsYkq_3dCRnOQ&bvm=bv.144224172,d.bGs
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προβληματισμούς μέσα σε ένα κλίμα δημιουργικότητας και ασφάλειας, μέσα σε 

ένα κλίμα δημοκρατικό στο οποίο αναπτύσσονται με σωστό τρόπο όλες εκείνες οι 

αρχές συνεργασίας, αντίληψης, σεβασμού οι οποίες είναι βασικές για τη σωστή και 

δημιουργική ενσωμάτωση του νέου στην κοινωνία του σήμερα. Δίνεται η 

δυνατότητα στους μαθητές να συνεργάζονται και να δουλεύουν όπως οι ίδιοι το 

επιθυμούν αλλά τους δημιουργείται και το αίσθημα ευθύνης καθώς θα πρέπει να 

παραδώσουν σε συγκεκριμένο χρονικό όριο την εργασία. 

Η διαφορετική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών στη συγκεκριμένη 

μεθοδολογία φαίνεται στο γεγονός ότι τα παιδιά εκφράζονται ελεύθερα χωρίς 

φόβο και άγχος όσο και στο στάδιο πραγματοποίησης της εργασίας όπου η τάξη 

μοιάζει με τις ομάδες ως μια μηχανή παραγωγής γνώσεων, αντιλήψεων και 

σχέσεων μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού ο οποίος έχει δώσει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στους ίδιους τους μαθητές. 

Ακόμα, όσον αφορά την διαθεματικότητα: Η διαθεματική προσέγγιση 

αποτελεί μορφή διδασκαλίας σύμφωνα με την οποία καταλύονται τα καθιερωμένα 

όρια διδακτικών αντικειμένων τα οποία αποτελούν παρελθόν. Το περιεχόμενο των 

μαθημάτων ανασυγκροτείται και προσαρμόζεται έχοντας ως κυρίως θέμα ζητήματα 

τα οποία αποτελούν πρωταρχική σημασία για τους μαθητές. Έτσι παρατηρείται 

ενοποιημένη ύλη παραμερίζοντας την απόλυτη ανεξαρτησία την οποία προσέδιδε 

κάθε μάθημα με αποτέλεσμα τη σφαιρική γνώση. 

Η απόκτηση της γνώσης η οποία πλέον στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη 

διερευνητική εργασία και στα βιώματα (μεθοδολογία, project). Κατά αυτό τον 

τρόπο αποφεύγεται η διάκριση ρόλων δασκάλου και μαθητή, εννοείται η άσκηση 

των μαθητών η οποία εκφράζεται μέσα από την έρευνα, την ελευθερία έκφρασης 

και αναπτύσσεται μέσα σε εποικοδομητικά πλαίσια η συνύπαρξη των μαθητών σε 

μικρές ομάδες οι οποίες αποτελούν μικρογραφία της κοινωνικής πραγματικότητας. 

Σε υψηλότερο επίπεδο μάθησης αποσκοπεί η διαθεματικότητα καθώς και 

εμπεριέχει διαδικασίες γενίκευσης και σύνθεσης (Ματσαγγούρας, 1999).  

Σύμφωνα λοιπόν με τις νέες συνθήκες εκπαίδευσης αλλά και τις 

καινοτομικές αντιλήψεις που επικρατούν στη σύγχρονη παιδαγωγική το παιδί θα 

πρέπει να λειτουργεί και να μαθαίνει τις γνώσεις που το παρέχονται συνολικά 

χωρίς διακρίσεις πάνω στα αντικείμενα τα οποία παρέχονται από διαφορετικές 
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γνωστικές περιοχές μέσα από διαφορετικές γνωστικές μέσα από τα διαφορετικά 

μαθήματα. Θα πρέπει να λειτουργεί με ενιαίο τρόπο σκέψης αλλά και με αντίληψη 

συνδετικής μορφής δημιουργώντας ένα παζλ γνώσεων και πληροφοριών 

ανεξαρτήτου προελεύσεως, ανεξαρτήτου μαθήματος με απώτερο σκοπό την πλήρη 

ολοκληρωμένη και πνευματική κατάρτισης και κριτικής σκέψης. 

Μέσα από την μεθοδολογία project η διαθεματική προσέγγιση αποκτά 

ζωτικής σημασίας ρόλο προσφέροντας στους μαθητές όλα εκείνα τα στοιχεία που 

χρειάζονται με στόχο την ατομική αλλά ταυτόχρονα και ομαδική πνευματική 

εξέλιξη τους. Σε όλα τα στάδια της μεθοδολογίας όπως είναι η συζήτηση, ο 

σχεδιασμός της εργασίας, η έρευνα αλλά και η παρουσίαση, οι μαθητές μπορούν 

να συζητούν και να ερευνούν το θέμα συνδυάζοντας γνώσεις και εμπειρίες από 

οποιαδήποτε πηγή πληροφόρησης γίνεται να συνδεθεί με το συγκεκριμένο θέμα. 

 

 

 

3.5. Ο κριτικός εκπαιδευτικός 

 

Ο McLauren (2010), υποστηρίζει ότι «Η κριτική Παιδαγωγική συμβαδίζει με 

την ευαισθησία του εβραϊκού συμβόλου tikkun, το οποίο σημαίνει «να θεραπεύεις, 

να διορθώνεις και να μετασχηματίζεις τον κόσμο, όλα τα υπόλοιπα είναι 

ερμηνευτικά σχόλια». 

Η κριτική Παιδαγωγική υποστηρίζει κάποιες πρωτοποριακές απόψεις και 

κάποιες επαναστατικές των «συντακτών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας», που 

υποστηρίζουν πως πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στην κοινωνία (McLauren, 

2010). 

Επίσης, σύμφωνα με τον McLauren (2006), «H Kριτική Παιδαγωγική σήμερα 

χαρακτηρίζεται από πολλές αντιφάσεις. Δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο αναφοράς, 

μέσω του οποίου μπορεί κάποιος να συλλάβει την οικονομική, πολιτική και 

κοινωνική ζωή. Eίναι ανάγκη αυτό το πλαίσιο να προσδιορισθεί». 

Καθώς, η Κριτική των Παιδαγωγική αρνείται την κοινωνική τάξη πραγμάτων, 

αποσκοπεί στην σταδιακή εξομάλυνση του χαρακτήρα τους και στον κοινωνικό 
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μετασχηματισμό. Βασικός στόχος της είναι ο μετασχηματισμός της κοινωνίας αλλά 

και η μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος (Γρόλλιος, 2010).  

Η κριτική Παιδαγωγική έχοντας ξεκινήσει να καταθέτει μία ολοκληρωτική 

θεωρία, να περιεργάζεται τη σχολική εκπαίδευση αλλά και ταυτοχρόνως να κάνει 

χρήση των νέων βημάτων που πραγματοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής 

θεωρίας αναπτύσσοντας έτσι και δημιουργώντας νέες μεθοδολογίες αλλά και 

καινούριες κατηγορίες για έρευνες. Ενώ η κριτική Παιδαγωγική είναι αντίθετη με 

ένα ομόφωνο σύνολο απόψεων, η ένωση των θεωρητικών βρίσκεται στον κοινό 

τους στόχο, δηλαδή να εξαλείψουν μετασχηματίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες 

και αδικίες αλλά και να μετατρέψουν τους ανίσχυρους και αδύναμους σε ισχυρούς. 

Μέσα από τον χώρο της εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας το 

συγκεκριμένο κίνημα το οποίο απαρτίζεται από μία μικρή μειοψηφία (McLauren, 

2010). 

Αποτελεί βασικό στοιχείο της Κριτικής Παιδαγωγικής η άποψη όσον αφορά 

τον τρόπο προσέγγισης της εκπαίδευσης που οφείλει να γίνεται σχεσιακά με τις 

υπόλοιπες κοινωνικές πτυχές, την οικονομική, την πολιτική και την πολιτισμική, 

όπου σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις της.  

Αυτός ο τρόπος προσέγγισης παροτρύνει τους μαθητές να 

ευαισθητοποιηθούν και να κατανοήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό την κοινωνική 

διάσταση των φαινομένων αλλά και τα προετοιμάζει κατάλληλα ώστε να 

κατορθώσουν την κοινωνική αλλαγή. Η κοινωνικοπολιτική δράση και η παραγωγή 

κριτικής γνώσης οφείλουν να κατακτιούνται στο κατάλληλο μέρος, δηλαδή τα 

σχολεία. Οι μαθητές μέσω των σχολείων θα πρέπει να μετατραπούν σε ενεργοί 

φορείς του κοινωνικού μετασχηματισμού αλλά και της κρητικής ιδιότητας του 

αναμενόμενου πολίτη (McLauren, 2010). Οι μαθητές βλέπουν τον εκπαιδευτικό σαν 

κριτή και παντογνώστη. Σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι 

υπολείπονται των προσδοκιών των μαθητών και ότι διακυβεύουν τη συνολική 

εικόνα τους, μέσα από το έργο του σχολικού-επαγγελματικού συμβούλου. Είναι 

πιθανή ακόμη και η αδυναμία να εγχειρούν το ενδιαφέρον των μαθητών τους. Γι΄ 

αυτό είναι απαραίτητη και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, για να 

μοιραστούν τον προβληματισμό τους (Πεγιάδου, 2007).  
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Η κοινωνία δεν μπορεί να αλλαχθεί από τα σχολεία, όμως μπορεί μέσω 

αυτών να δημιουργήσει μία φωνή αντίστασης που θα παραχωρούν παιδαγωγικά 

πρότυπα για την δημιουργία καινοτόμων μορφών μάθησης και κοινωνικών 

σχέσεων. Οι μορφές αυτές θα μπορούν να φανούν χρήσιμες σε άλλες πτυχές, που 

εμπλέκονται στην προσπάθεια της δημιουργίας νέας ηθικής και κοινωνικής 

δικαιοσύνης (Giroux, 2010). 

Οι θεωρητικοί της κριτικής Παιδαγωγικής υποστηρίζουν την άποψη ότι ο 

ρόλος του σχολείου είναι να γνωστοποιήσει στον μαθητή τον ρόλο που 

διαδραματίζει το σχολείο στην σύνδεση της γνώσης με την εξουσία, και με αυτόν 

τον τρόπο στοχεύει στην δημιουργία κριτικών και ενεργών πολιτών. Συγκεκριμένα, 

οι κριτικοί Θεωρητικοί εξηγούν την χρησιμότητα του σχολείου που λειτουργεί ως 

μηχανισμός ταξινόμησης με τους οποίους κάποιες ομάδες μαθητών ενθαρρύνονται 

στη βάση φυλής, κοινωνικού φύλου αλλά και ως φορείς της κοινωνικής και 

προσωπικής τους ενδυνάμωσης (McLauren, 2010). 

Η εστίαση της Κριτικής Παιδαγωγικής βασίζεται πάνω σε ποιοτικές όψεις 

της σχολικής ζωής εφόσον θεωρεί τα σχολεία ως δημόσιους χώρους μέσα στα 

οποία πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, καθώς και θα στα 

οποία θα μπορούσε να καλλιεργηθεί αντίσταση και αντί-ηγεμονικός αγώνας 

(Giroux, 2010). 

Για να αποκτηθεί και να αυξηθεί η κριτική κοινωνική συνείδηση των 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων προς δικό τους όφελος, η κριτική Παιδαγωγική 

οφείλει να κατανοήσει τις αιτίες και τις ιδεολογίες. Επίσης, η «ενεργεία» συνείδηση 

αποτελείται από διάφορα εμπόδια  καθώς και αυτό είναι αποτέλεσμα διάφορων 

και διαφορετικών παραγόντων  αντιπαράθεσης της εμπειρικής πραγματικότητας 

και «υποβάλουν για πραγμάτωση από τη δυνάμει συνείδηση». Η κριτική 

Παιδαγωγική στοχεύει στον κοινωνικό μετασχηματισμό, όπως και στην προσωπική 

απελευθέρωση του ατόμου  που πραγματοποιείται μέσω της κριτικής 

συνειδητοποίησης (Φρέιρε, 1997). 

Ο στόχος της κριτικής Παιδαγωγικής δεν αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσης 

του μαθητή, αλλά στην δημιουργία κριτικής συνείδησης και ανάπτυξης της 

πολιτικής τους συνειδητοποίησης, έτσι ώστε να καταφέρουν οι ίδιοι τον 

μετασχηματισμό σε σοσιαλιστική κατεύθυνση (Θεριανός, 2010). 
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Επιπροσθέτως, οι κριτικοί παιδαγωγοί θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει 

μία στρατευμένη πολιτική στη θεωρία και στην αξιολόγηση στη σχολική 

εκπαίδευση. Πιο συγκριμένα, θα πρέπει μέσω της εκπαίδευσης και της μάθησης να 

παροτρύνεται ο μαθητής στον αγώνα για μία καλύτερη ποιότητα ζωής που δεν θα 

στηρίζεται πάνω στην εκμετάλλευση αλλά στην κοινωνική δικαιοσύνη (McLauren, 

2010). 

Επίσης, οι κριτικοί εκπαιδευτικοί δεν αντιμετωπίζουν τους εκπαιδευόμενους 

ως «άδεια δοχεία» που πρέπει να γεμίσουν με γνώση, αλλά ως μαθητευόμενους 

που έχουν τις δικές τους απόψεις βιώνοντας σε συγκεκριμένες συνθήκες, τους 

αντιμετωπίζουν ως φορείς δράσης. Ο εκπαιδευτικός μέσω του διαλόγου, οφείλει 

να εντοπίσει μαζί με τους μαθητευόμενους του τις συνθήκες και τις απόψεις  τους 

και να τις μετατρέψει σε παραγωγικά θέματα και παραγωγικές λέξεις που θα 

αποτελέσουν τα θεμέλια για την δημιουργία ενός κριτικού διαλόγου ο οποίος 

αποτελεί βασικό στοιχείο της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, που θα έχει ως 

αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι μέσω αυτού, να συνειδητοποιήσουν τις 

οικονομικές αλλά και κοινωνικές δυνάμεις που μετασχηματίζουν την ζωή τους 

καθώς παράλληλα και θα μορφώνονται (Mc Lauren, 2010).  

Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, όταν οι μαθητές καταφέρουν να 

αναπτύξουν την κοινωνική τους συνείδηση πάνω σε κάποιο θέμα, τότε θα έχουν 

την ικανότητα να αναμειγνύονται όχι μόνον εκφράζοντας την άποψη τους αλλά και 

με τις πράξεις τους πάνω σε ποικίλα θέματα όπως είναι τα κοινωνικά και τα 

πολιτικά. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα βρίσκονται σε θέση να εκφράσουν 

αντίθετη άποψη ή να φέρουν αντίρρηση  στις κυρίαρχες κοινωνικές δομές που 

ευθύνονται για την ανισότητα των κοινωνικών τάξεων.  

Σύμφωνα με τον McLauren (2006), «Eίναι ανάγκη η Kριτική Παιδαγωγική να 

προσεγγίσει κριτικά τη σύγχρονη θεματική της αστικής παιδαγωγικής, δίνοντας 

μέσα από την κριτική «κρίσιμα σημεία» που θα τροφοδοτήσουν την κριτική σκέψη» 

(ΜcLauren, 2006). 

Επιπλέον, η Κριτική Παιδαγωγική προτείνει μία εναλλακτική διαδικασία 

μεταξύ  δασκάλου και μαθητή, δημιουργώντας μία «διανοητική ανταλλαγή». Με 

αυτόν τον τρόπο επανατοποθετείται το ζήτημα αντίληψης του κόσμου, όπως και 

της γνώσης, της δύναμης και των αντιθέσεων όπου και αποσκοπεί στο να 
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κατανοήσει ο μαθητής το επίπεδο κατανόησης της κοινωνίας κυρίως από την μεριά 

της πολιτικής άποψης (McLauren, 2006). 

 Κατά την διάρκεια της διδακτικής πράξης, όσο ο εκπαιδευτικός τόσο και οι 

εκπαιδευόμενοι είναι εξίσου υπεύθυνοι για την μαθησιακή διαδικασία, στην οποία 

επεξεργάζονται και δημιουργούνται όλα τα αναμιγνυόμενα μέρη. Όλοι φέρουμε  

ευθύνη για τον τρόπο τον οποίο ζούμε και λειτουργούμε μέσα στην κοινωνία και το 

σύστημα  της (McLauren, 2010). 

Καθημερινά, ο κριτικός εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να επιλέγει 

διάφορα θέματα προς συζήτηση, διερεύνηση και επεξεργασία με τους μαθητές ως 

σύνολο, που απασχολούν την κοινωνία και αποτελούν πρόβλημα για αυτήν. Με 

αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να παίρνουν 

μέρος στα θέματα αυτά και να τοποθετούν την άποψη τους αναπτύσσοντας την 

κριτική τους συνείδηση. Ο κριτικός παιδαγωγός θεωρεί πως σε κάθε ζήτημα 

υπάρχουν πολλές όψεις που συχνά ενώνονται με διάφορα συμφέροντα όπως τη 

φυλή, το κοινωνικό φύλο και τις κοινωνικές τάξεις (McLauren, 2010). 

 Σύμφωνα με τον Τσάφο «Οι κριτικοί εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η 

εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να είναι απελευθερωτική δηλαδή να στοχεύει 

στην προσωπική και κοινωνική ενδυνάμωση των μαθητών, στον κοινωνικό 

μετασχηματισμό, στη διαμόρφωση κριτικής συνείδησης και τη χειραφέτηση» 

(Τσάφος, 2014).  

Συμπερασματικά, από το θεωρητικό πλαίσιο διαπιστώνουμε, σύμφωνα με 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία ότι προέκυψαν πολλά εκπαιδευτικά προφίλ,  όπως 

του Δημοσίου Υπαλλήλου, του Εκπαιδευτικού Ερευνητή, του Στοχαζόμενου 

Εκπαιδευτικού, του Καινοτόμου Εκπαιδευτικού και Κριτικού Εκπαιδευτικού. 
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1.Αφετηρία, στόχος, υποθέσεις  και μεθοδολογία της έρευνας 

 

1.1. Αφετηρία  

 

 Ο εκπαιδευτικός είναι το σημαίνον πρόσωπο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, που καθημερινά έχει να διαχειριστεί στην τάξη τους μαθητές του, με 

δεδομένο ότι κάθε μαθητής έχει το δικό του χαρακτήρα, με τις όποιες απαιτήσεις 

συνεπάγεται αυτό. 

Τα προφίλ του εκπαιδευτικού συμβαδίζουν με τα μέτρα της εποχής του, με 

τα μηνύματα που προλαμβάνει από τους μαθητές του, από την κοινωνία στην 

οποία ζει και την εν γένει πολιτεία. 

 Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με τον εκπαιδευτικό που διαχειρίζεται την 

τάξη, συχνά εναλλάσσονται ο εκπαιδευτικός (π.χ. γυμναστής, καλλιτεχνικών, 

πληροφορικής κλπ. ), όπου ο καθένας από αυτούς, έχει διαφορετικό προφίλ. 

 Από προσωπικό ενδιαφέρον  ανέτρεξα σε βιβλιογραφικές πηγές 

(μονογραφίες, άρθρα κλπ.) με ερευνητικό αντικείμενο ¨το προφίλ των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης¨, και διαπίστωσα ότι δεν υπάρχουν 

αρκετές εμπειρικές έρευνες που να αναφέρονται στο αντικείμενο αυτό. 

Ευελπιστώντας λοιπόν, πως θα αναδειχθούν ενδιαφέροντα στοιχεία για το θέμα 

αυτό, αποφάσισα να ασχοληθώ ερευνητικά. 

 Αφετηρία λοιπόν της έρευνάς μου αποτέλεσε το προσωπικό μου 

ενδιαφέρον, καθώς και η συζήτηση που ακολούθησε με την επιβλέπουσα μου 

καθηγήτρια κ. Ελένη Ταρατόρη –Τσαλκατίδου. 

  

1.2. Στόχος- Υποθέσεις 

 Στόχος της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ξάνθης (Θράκη) για το 

προφίλ των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως είναι γνωστό 

υπάρχει ποικιλομορφία στα προφίλ των εκπαιδευτικών (Πρωτοβάθμιας, 
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Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) ανάλογα με τις απαιτήσεις των 

καιρών, θα αναδειχθούν ποια είναι αυτά και ποιο είναι το κυρίαρχο προφίλ στους 

εκπαιδευτικούς του δείγματος. 

 Κεντρική υπόθεση της έρευνας αποτελεί αυτό που και από άλλες σχετικές 

με το θέμα μας έρευνες έχει αναδειχθεί ¨οι διαφοροποιήσεις των υποκειμένων του 

δείγματος¨ ως όρος το φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, μορφωτικό επίπεδο, 

ικανοποίηση από το επάγγελμα κ.α.(Ταρατόρη-Τσαλκατίδου(2000), Boote (2006), 

Ξωχέλλης (2006), Χατζηδήμου (2014). 

 Επιμέρους Υποθέσεις της έρευνας, όπως διαπιστώσαμε από τη μελέτη της 

υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας, αποτελούν οι ακόλουθες: 

1. Από την πλευρά της προετοιμασίας της διδασκαλίας υπάρχει 

διαφοροποίηση, διότι θεωρούμε ότι σήμερα υπάρχει  αφθονία υλικού, 

εποπτικών μέσων και συγγραμμάτων μοντέλων διδασκαλίας, χρήσης 

εποπτικού υλικού κλπ. 

2. Από την πλευρά της μόρφωσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, για να 

ανταποκριθούν στις αυξημένες και αυξανόμενες απαιτήσεις, έχουν σήμερα 

πάρα πολλές δυνατότητες επιμορφώσεων και για επαγγελματική εξέλιξη. 

3. Από την πλευρά της συνεργασίας και σχέσεων (με συναδέλφους, 

προϊσταμένους, γονείς κλπ.) και 

4. Από την πλευρά της επαγγελματικής ικανοποίησης (ωράριο, αμοιβή, 

απαιτήσεις κ.α.) πρέπει να είναι ευχαριστημένοι, γιατί περνούν τη μισή με 

παιδιά γιατί η συναναστροφή με αυτά ξεκουράζει και ξεχνάς τα δικά σου 

καθημερινά προβλήματα (Ταρατόρη, 2006). 

 

1.3.Μεθοδολογία της έρευνας 

3.1. Μέθοδος, Ερευνητικό Εργαλείο και Δείγμα 

Στη συγκεκριμένη έρευνα το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 

κατά την διεξαγωγή της είναι το ερωτηματολόγιο.  Η επιλογή αυτή βασίστηκε στο 

σύντομο χρονοδιάγραμμα που ορίστηκε με μικρό κόστος, η ανάλυση και 
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επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSSχωρίς 

ιδιαίτερες δυσκολίες και είναι η πλέον κατάλληλη για την διερεύνηση των 

απόψεων και των στάσεων (Χατζηδήμου, 2007). 

Ως Μέθοδο για την συλλογή δεδομένων της έρευνας μας επιλέξαμε την 

μέθοδο επισκόπησης πεδίου, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο της για τη 

συγκέντρωση του υλικού το ανώνυμο γραπτό ερωτηματολόγιο. Η επιλογή αυτή 

έγινε διότι για τη συγκεκριμένη μέθοδο το ερωτηματολόγιο είναι καταλληλότερο 

εργαλείο, και τα αποτελέσματα από την έρευνα είναι ασφαλέστερα (Στραβάκου 

2003, Κουγιουρούκη 2003, Κελπανίδης 1999, Χατζηδήμου 2000). Με την ανωνυμία 

του ερωτηματολογίου οι απαντήσεις είναι ειλικρινείς και καθιστούν τη συλλογή 

των προϊόντων που θα προκύψουν ότι θα συμβάλουν θετικά στην έρευνα μας. 

Το δείγμα της έρευνας μας αποτέλεσαν 15 Δημοτικά Σχολεία του Νομού 

Ξάνθης. Συνοδευόμενα από ενημερωτική επιστολή διανεμήθηκαν 65 

ερωτηματολόγια και επεστράφησαν ολοκληρωμένα 51. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε το Γενάρη 2017. 

 

3.2. Θεματικές Ενότητες του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο που συντάξαμε αποτελείται από 17 κλειστές ερωτήσεις. 

Οι 7 από αυτές αφορούν προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευτικών  (φύλο, ηλικία, 

σπουδές, επιμόρφωση, συμμετοχή σε προγράμματα, ξένες γλώσσες, χρόνια 

προϋπηρεσίας δηλαδή στοιχεία ρου βιογραφικού τους. Οι υπόλοιπες 10 ερωτήσεις 

κατανεμήθηκαν σε θεματικές ενότητες ως εξής: 

Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά στην προετοιμασία της διδασκαλίας, τα 

μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται και ποιες διδακτικές μεθόδους 

χρησιμοποιούν (ερωτήσεις 8, 9, 10). 

Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά στην συμπλήρωση κενών όταν έχουν 

μένει πίσω στα μαθήματα (ερώτηση 11). 

Η τρίτη Θεματική ενότητα αφορά στην επαγγελματική ικανοποίηση (12, 13, 

14) από το επάγγελμα, ωράριο και οι οικονομικές απολαβές. 
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Η τέταρτη θεματική ενότητα αφορά στη συνεργασία τους με διάφορα 

στελέχη εκπαίδευσης (15, 16) και τέλος, η πέμπτη θεματική  (ερώτηση 17) 

απευθύνεται στην αυτοαντίληψη των εκπαιδευτικών για το ρόλο τους αφού 

καλούνται να κατατάξουν τον εαυτό τους σε κάποιο προφίλ. 

 

3.3 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

 Τα 5 ερωτηματολόγια που συγκεντρώσαμε, προήλθαν από 6 σχολεία της 

πόλης Ξάνθης και τα επεξεργαστήκαμε χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό 

του S.P.S.S. (version 14). Συγκεκριμένα: 

Α. Στην αρχή παρουσιάζεται η ταυτότητα των υποκειμένων που συμμετείχαν στην 

έρευνα, όπως αυτής εκτιμάται από τις αντίστοιχες μεταβλητές των πρώτων (7) 

βασικών στοιχείων του ερωτηματολογίου (φύλο, ηλικία, σπουδές, επιμορφώσεις, 

συμμετοχή σε προγράμματα, ξένες γλώσσες, και χρόνια προϋπηρεσίας). 

Β. Επακόλουθα με κάθε μια μεταβλητή από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (8-

17) ανά θεματική ενότητα, έτσι όπως αυτές προσδιορίστηκαν παραπάνω, 

παρατίθεται η κατανομή συχνότητας και διερευνάται η ύπαρξη ή μη συσχέτισης, αν 

είναι στατιστικά σημαντική ή όχι, από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι συσχετίσεις 

αυτές γίνονται με την μέθοδο των διασταυρωμένων πινάκων (crosstabulation) και ο 

έλεγχος Στατιστικής Σημαντικότητας γίνεται με κριτήριο το χ2. Όσον αφορά το 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας γίνεται μ ε κριτήριο χ2. Ως στατιστικά 

σημαντικές χαρακτηρίζονται οι σχέσεις που είναι σε επίπεδο μικρότερο του 0,05 

(δηλαδή pS 0,05) και ως πολύ σημαντικές σε επίπεδο μικρότερο του 0,01 (δηλαδή 

ps0,01) (Χατζηδήμου-Ταρατόρη 1992, Μαυράκης 2005, Πεγιάδου 2007).  
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2.Ανάλυση των δεδομένων – Πορίσματα της έρευνας 

2.1.Ανάλυση συχνοτήτων των ατομικών χαρακτηριστικών των  υποκειμένων του 

δείγματος της έρευνας 

 

 Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας, 

δίνονται τα εξής αποτελέσματα: 

 Toσύνολο των υποκειμένων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 

που δόθηκε είναι πενήντα ένα, εκ των το 37,3% είναι άνδρες και το 62,70% είναι 

γυναίκες (πίν. 1), το 27,5% δηλώνουν ότι η ηλικία τους είναι 24-35, το 29,4% 

δηλώνουν ότι η ηλικία τους είναι 36-45, το 35,3% είναι στις ηλικίες 46-55, ενώ το 

7,8% δηλώνουν ότι είναι άνω των 56 ετών (πίν.2).Και σε άλλες έρευνες έχει 

αναδειχθεί ότι οι γυναίκες που υπηρετούν ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση είναι περισσότερες από τους άνδρες (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, (2000).  

 

 

Πίν. 1: Φύλο(ερώτηση 1) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Άνδρας 19 37,3 37,3 37,3 

Γυναίκα 32 62,7 62,7 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Πίν. 2: Ηλικία (ερώτηση 2) 
 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

24-35 14 27,5 27,5 27,5 

36-45 15 29,4 29,4 56,9 

46-55 18 35,3 35,3 92,2 

≥56 4 7,8 7,8 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Όσον αφορά την ηλικία των εκπαιδευτικών του δείγματος οι περισσότεροι 

εξ’ αυτών είναι 46-55 ετών (πίν. 2) δηλαδή εκπαιδευτικοί με μεγάλη διδακτική 

εμπειρία. 

 Επίσης, το 91,7% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στηνέρευνα όσον 

αφορά την ειδικότητα τους δηλώνουν δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

ενώ μόλις το 8,3% του ποσοστού δηλώνουν ότι ανήκουν στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση ως καθηγητές (πίν. 3).  Το ποσοστό των εκπαιδευτικών του πίν. 3 που 

δηλώνει η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι δάσκαλοι, ήταν 

αναμενόμενο, διότι η έρευνα γίνεται στη Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι 

καθηγητές ελάχιστοι, αφού διδάσκουν μόνο μαθήματα ειδικότητας. 

 

Πίν. 3: Ειδικότητα  (ερώτηση 3) 
 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Δάσκαλος/α 44 86,3 91,7 91,7 

Καθηγητής/τρια 4 7,8 8,3 100,0 

Σύνολο 48 94,1 100,0  

Δεν απάντησαν 3 5,9   

Σύνολο 51 100,0   
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Πίν. 4: Επιπρόσθετες σπουδές 
 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Ναι 15 29,4 29,4 29,4 

Όχι 36 70,6 70,6 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 
 

 
 
 

Το αποτέλεσμα αυτό είναι  γιατί αναδεικνύει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 

τους εκπαιδευτικούς για την αναβάθμιση τους και για να φρεσκάρουν τις γνώσεις 

τους. Όσον αφορά τον πίν.4 ανέδειξε ότι είναι αξιόλογο το ποσοστό των 

εκπαιδευτικών που έχουν επιπρόσθετες σπουδές. Αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί 

διότι σήμερα παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθούν μεταπτυχιακά 

προγράμματα (προσφέρουν όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και σε κάποιες 

σχολές εντελώς δωρεάν3. Ακόμα, όταν ερωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί για 

επιπρόσθετες σπουδές το ποσοστό 29,4% απαντά θετικά, ενώ το 70,6% του 

ποσοστού απαντά αρνητικά (πίν. 4).  

 
 

3.Η αναφορά έγινε για το παράδειγμα στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ. 
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Σχετικά με το ερώτημα ύπαρξης δεύτερου πτυχίου το 9,8% του ποσοστού 

των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι το κατέχει,  ενώ το 

90,2% ότι δεν το κατέχει (πίν. 5). Επίσης,  το ποσοστό 2,0% απάντησε ότι κατέχει 

πτυχίο διδασκαλείου ενώ το 98,0% ότι δεν το κατέχει (πίν. 6), και στους δύο 

πίνακες παρατηρείται μία τεράστια απόκλιση μεταξύ των θετικών και αρνητικών 

απαντήσεων. Από τον πίν.5 γίνεται φανερό ότι η συντριπτική πλειοψηφία του 

δείγματος δεν έχει δεύτερο πτυχίο (προφανώς δεν είναι υποχρεωτικό). Είναι 

μάλλον της λογικής πως το  δεύτερο πτυχίο δεν τους αναβαθμίζει, γι’ αυτό  

επιλέγουν επιπρόσθετες σπουδές (π.χ. μεταπτυχιακά) βλ.πίν.3. 

 

Πίν. 5: Δεύτερο πτυχίο  

 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Ναι 5 9,8 9,8 9,8 

Όχι 46 90,2 90,2 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Πίν. 6: Διδασκαλείο 
 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Ναι 1 2,0 2,0 2,0 

Όχι 50 98,0 98,0 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 
 

 
 

Οι απαντήσεις στο ερώτημα του πίν.6, αν έχει φοιτήσει σε διδασκαλείο ήταν 

αναμενόμενη, αφού δεν τους αναβαθμίζει. Επιλέγουν επιπρόσθετες σπουδές (βλ. 

πίνακα 4). Όσον αφορά την ύπαρξη του μεταπτυχιακού των εκπαιδευτικών που 

ερωτήθηκαν το 17,6% δήλωσε ότι το κατέχει, ενώ το 82,4% ότι δεν το κατέχει (πίν. 

7). Σχετικά με το ερώτημα ύπαρξης διδακτορικού, παρατηρείται μία σημαντική 

απόκλιση στις δηλώσεις των υποκειμένων διότι το 2,0% δηλώνει ότι είναι κάτοχοι 

του διδακτορικού διπλώματος  και το 98,0% δηλώνει ότι δεν είναι κάτοχοι (πίν. 8). 

 Είναι ενθαρρυντικό ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που 

κατέχει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, με δεδομένο πως ήταν πολύ λίγα τα 

πανεπιστημιακά τμήματα που λειτουργούσαν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Θράκη και συγκεκριμένα στο Παιδαγωγικό τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτούργησε Μεταπτυχιακό το 2005, δωρεάν. 
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Πίν. 7: Μεταπτυχιακό 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Ναι 9 17,6 17,6 17,6 

Όχι 42 82,4 82,4 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Πίν. 8 : Διδακτορικό 
 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Ναι 1 2,0 2,0 2,0 

Όχι 50 98,0 98,0 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 
 

 
 

 

 

 
Πρέπει να επισημανθεί ότι η απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος, είναι 

δύσκολη, απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία και είναι σημαντικό πως υπήρξε 

έστω και ένας εκπαιδευτικός να κατέχει τέτοιον τίτλο. Στο ερώτημα της επιπλέον 

επιμόρφωσης ένα μεγάλο ποσοστό 94,1% δήλωσε θετικά, ενώ το 5,9% δήλωσε 

αρνητικά (πίν. 9).Ο πίν.9 αναδεικνύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών  του δείγματος έχει επιμορφωθεί, αλλά και κάποιες επιμορφώσεις 

ήταν υποχρεωτικές. Πιο συγκριμένα, το 66,7% δήλωσε ότι συμμετείχε στην 

επιπλέον επιμόρφωση  ΠΕΚ, ενώ το 5,9% δεν συμμετείχε (πίν. 10). Το 2,0% δηλώνει 

ότι συμμετείχε  σε επιμορφώσεις των ΣΕΛΔΕ ή ΣΕΛΜΕ, ενώ το 98,0% ότι δεν 

συμμετείχε (πίν. 11). 

 

 



 62 

Πίν. 9: Επιμόρφωση (ερώτηση 4) 
 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Ναι 48 94,1 94,1 94,1 

Όχι 3 5,9 5,9 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Πίν. 10: ΠΕΚ 
 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Ναι 34 66,7 66,7 66,7 

Όχι 17 33,3 33,3 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 
 

 
 

 
 

 

Οι πίν.10,11,12,13 και 14 μας ενημερώνουν για το ποσοστό των 

εκπαιδευτικών, ποια επιμόρφωση έχει παρακολουθήσει (ΠΕΚ,ΣΕΛΔΕ ή ΣΕΛΜΕ, 

ενδοσχολική, επιμόρφωση σε ΤΠΕ ή οπουδήποτε αλλού). 
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Πίν. 11: ΣΕΛΔΕ ή ΣΕΛΜΕ  
 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Ναι 1 2,0 2,0 2,0 

Όχι 50 98,0 98,0 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Στο ερώτημα της συμμετοχής των ερωτηθέντων σε ενδοσχολική 

επιμόρφωση, το 41,2% δηλώνουν ότι συμμετείχαν, ενώ το 58,8% ότι δεν 

συμμετείχαν (πίν. 12).  Όσον αφορά στην επιμόρφωση ΤΠΕ, το 74,5% του ποσοστού 

που ερωτήθηκε δήλωσε ότι συμμετείχε, ενώ το 25,5% δεν συμμετείχε (πίν. 13). 

Επιπλέον, το 7,8% δήλωσε ότι έχει συμμετάσχει σε κάποια άλλη επιμόρφωση και το 

92,2% δήλωσε ότι δεν έχει συμμετάσχει σε άλλη επιμόρφωση (πίν. 14).  

 

Πίν. 12: Ενδοσχολική επιμόρφωση 

 Συχνότητα Ποσοστό ΈγκυροΠοσοστό Σωρευτικήσυχνότητ
α 

Ναι 21 41,2 41,2 41,2 

Όχι 30 58,8 58,8 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Πίν. 13: Επιμόρφωσησε ΤΠΕ  
 

 Συχνότητα Ποσοστό ΈγκυροΠοσοστό Σωρευτικήσυχνότητ
α 

Ναι 38 74,5 74,5 74,5 

Όχι 13 25,5 25,5 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

 
Πίν. 14: Άλλη επιμόρφωση 
 

 Συχνότητα Ποσοστό ΈγκυροΠοσοστό Σωρευτικήσυχνότητ
α 

Ναι 4 7,8 7,8 7,8 

Όχι 47 92,2 92,2 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Σχετικά με τα επιπλέον προγράμματα που έχουν ασχοληθεί τα υποκείμενα 

της έρευνας το 70,6% δηλώνει ότι έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, 

ενώ το 29,4% ότι δεν έχει συμμετάσχει (πίν. 15). Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς 

έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα, όπως ¨Αγωγή Υγείας¨ (πίν.15) με ποσοστό 

πολύ σημαντικό, που δηλώνει και την ευαισθησία των εκπαιδευτικών να θέλουν να 

ενημερωθούν ώστε να μπορούν να βοηθήσουν κάποιο τυχαίο γεγονός που ίσως 

προκύψει στο σχολείο. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Θεατρικής Παιδείας ήταν 

μικρή. Το 17,6% των υποκειμένων δήλωσε ότι συμμετείχε σε προγράμματα 

Θεατρικής Παιδείας, ενώ το 82,4% ότι δεν συμμετείχε σε αυτό (πίν. 16). 

 

Πίν. 15: Συμμετοχή σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (ερώτηση 5) 
 

 Συχνότητα Ποσοστό ΈγκυροΠοσοστό Σωρευτικήσυχνότητ
α 

Ναι 36 70,6 70,6 70,6 

Όχι 15 29,4 29,4 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Πίν. 16: Συμμετοχή σε πρόγραμμα Θεατρικής Παιδείας 
 

 Συχνότητα Ποσοστό ΈγκυροΠοσοστό Σωρευτικήσυχνότητ
α 

Ναι 9 17,6 17,6 17,6 

Όχι 42 82,4 82,4 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 
 

 
 

 
Αντίθετα, η συμμετοχή στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(πίν.17) ήταν πολλή μεγάλη. Ξεπέρασε όλα τα προγράμματα που προσφέρθηκαν 

για την Εκπαίδευση των δασκάλων. Αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί γιατί έγιναν 

πολλές προσπάθειες από πολλούς φορείς για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού 

συνόλου.  Το ποσοστό των υποκειμένων που δήλωσε ότι συμμετείχε σε πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανέρχεται στο 74,5% και το ποσοστό που δήλωσε 

πως δεν συμμετείχε είναι 25,5,% (πίν17). Ενώ, το 41,2% των υποκειμένων δήλωσε 

ότι συμμετείχε σε πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων και το 58,8% δήλωσε ότι 

δεν συμμετείχε σε αυτό (πίν. 18). Τέλος, η συμμετοχή σε Προγράμματα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων ήταν καλή, αλλά θα περίμενε κανείς να δραστηριοποιηθούν 

περισσότερο οι εκπαιδευτικοί και να ενθαρρύνουν στη συνέχεια και τους μαθητές 

τους για δραστηριοποίηση (πίν.18). 
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Πίν. 17: Συμμετοχή σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
 

 Συχνότητα Ποσοστό ΈγκυροΠοσοστό Σωρευτικήσυχνότητ
α 

Ναι 38 74,5 74,5 74,5 

Όχι 13 25,5 25,5 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

 
Πίν. 18: Συμμετοχή σε πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων 
 

 Συχνότητα Ποσοστό ΈγκυροΠοσοστό Σωρευτικήσυχνότητ
α 

Ναι 21 41,2 41,2 41,2 

Όχι 30 58,8 58,8 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Στην ερώτηση αν γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι γνωρίζουν (πίν.19) με ποσοστό πολύ 

σημαντικό. Το 73,9%, ενώ το ποσοστό που γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες είναι 26,1% 

(πίν. 19). Πιο συγκεκριμένα, το 58,7% δηλώνει πως γνωρίζει αγγλικά, το 10,9% 

δηλώνει ότι γνωρίζει γαλλικά και το 4,3 δηλώνει ότι γνωρίζει γερμανικά.  

 

Πίν. 19: Αριθμός ξένων γλωσσών (ερώτηση 6) 
 

 Συχνότητα Ποσοστό ΈγκυροΠοσοστό Σωρευτικήσυχνότητ
α 

Μία ξένη 

γλώσσα 
34 66,7 73,9 73,9 

Δύοξένες 

γλώσσες 
12 23,5 26,1 100,0 

Σύνολο 46 90,2 100,0  

Δεν 

απάντησαν 
5 9,8 

  

Σύνολο 51 100,0   
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Πίν. 20: Ξένεςγλώσσες 
 

 Συχνότητα Ποσοστό ΈγκυροΠοσοστό Σωρευτικήσυχνότητ
α 

Αγγλικά 27 52,9 58,7 58,7 

Γαλλικά 5 9,8 10,9 69,6 

Γερμανικά 2 3,9 4,3 73,9 

 

Αγγλικά και 

Γαλλικά ή 

Γερμανικά 

11 21,6 23,9 97,8 

Γαλλικά και 

Γερμανικά 
1 2,0 2,2 100,0 

Σύνολο 46 90,2 100,0  

Δεν 

απάντησαν 
5 9,8 

  

Σύνολο 51 100,0   
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Η ξένη γλώσσα που γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί με μεγάλο ποσοστό είναι η 

Αγγλική γλώσσα. Με μικρό ποσοστό δηλώνουν κάποιοι εκπαιδευτικοί ότι 

γνωρίζουν Γαλλικά, και με ακόμη μικρότερο ποσοστό κάποιοι άλλοι δηλώνουν τη 

Γερμανική γλώσσα. Υπάρχει και ένα καλό ποσοστό εκπαιδευτικών  που δηλώνει ότι 

γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες. Το ποσοστό που δήλωσε ότι γνωρίζει δύο γλώσσες 

αγγλικά και γαλλικά ή γερμανικά είναι 23,9% και τέλος το ποσοστό που δήλωσε ότι 

γνωρίζει γαλλικά και γερμανικά είναι μικρότερο 2.2% (πίν. 20). 

 Όσον αφορά στα χρόνια προϋπηρεσίας (πίν.21) οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί έχουν από 8-15 και ακολουθούν με κάποια διαφορά αυτοί που έχουν 

πάνω από 16-25 χρόνια προϋπηρεσίας. Το μικρότερο ποσοστό είναι αυτών που 

έχουν 1-7 χρόνια προϋπηρεσίας.   

Συμπερασματικά, από την ανάλυση συχνοτήτων των ατομικών 

χαρακτηριστικών των υποκειμένων που συμμετείχαν στην έρευνα, αναδείχθηκαν 

τα ακόλουθα: 

Τα περισσότερα υποκείμενα της έρευνας ήταν γυναίκες, κάτι που 

επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τη στερεοτυπική αντίληψη ότι το επάγγελμα της 

δασκάλας είναι μια καλή επιλογή, ένα αξιοπρεπές επάγγελμα, μία ευχάριστη 

ενασχόληση, γυναικεία υπόθεση (Ξωχέλλης 2006). 

 

Πίν. 21: Χρόνια υπηρεσίας (ερώτηση 7) 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

1-7 3 5,9 5,9 5,9 

8-15 23 45,1 45,1 51,0 

16-25 16 31,4 31,4 82,4 

≥26 9 17,6 17,6 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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2.2. Ανάλυση συχνοτήτων των απαντήσεων σε σχέση με τις θεματικές  
ενότητες του αντικειμένου της έρευνας 
 
 
 Σε αυτή την υποενότητα ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της ενασχόλησης 
των υποκειμένων της συγκεκριμένης έρευνας. Το 2,0% δηλώνουν ότι κατά την 
προετοιμασία της διδασκαλίας του λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες των 
μαθητών λίγο, το 34,0% δηλώνουν ότι τις λαμβάνουν υπόψη τους λίγο 
περισσότερο, ενώ το 64,0% δηλώνουν ότι τις λαμβάνουν υπόψη τους πάρα πολύ 
(πίν. 22). 
 
Πίν. 22: Σε ποιον βαθμό λαμβάνετε υπόψη κατά την προετοιμασία της 
διδασκαλίας σας τις ανάγκες των μαθητών σας; (ερώτηση 8) 
 

 Συχνότητα Ποσοστό ΈγκυροΠοσοστό Σωρευτικήσυχνότητ
α 

Λίγο 1 2,0 2,0 2,0 

Πολύ 17 33,3 34,0 36,0 

Πάρα πολύ 32 62,7 64,0 100,0 

Σύνολο 50 98,0 100,0  

Δεν 

απάντησαν 
1 2,0 

  

Σύνολο 51 100,0   
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 Τα υποκείμενα ερωτήθηκαν σχετικά με τα μέσα διδασκαλίας που 

χρησιμοποιούν, έτσι το 13,7% από αυτά απαντούν ότι προτιμούν την παραδοσιακή 

διδασκαλία, το 11,8% δηλώνουν ότι έχουν προτίμηση στις νέες τεχνολογίες, ενώ η 

πλειοψηφία που είναι το 74,5% δηλώνουν ότι προτιμούν το συνδυασμό και των 

δύο αυτών μέσων (πίν. 23). 

 
Πίν. 23: Ποια μέσα διδασκαλίας χρησιμοποιείτε περισσότερο; (ερώτηση 9) 

 Συχνότητ
α 

Ποσοστ
ό 

ΈγκυροΠοσοστ
ό 

Σωρευτικήσυχνότητ
α 

Παραδοσιακά 7 13,7 13,7 13,7 

ΝέεςΤεχνολογίε

ς 
6 11,8 11,8 25,5 

Συνδυασμό 

τωνδύο 
38 74,5 74,5 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Σχετικά με την  εναλλακτική Διδακτική φαίνεται να την προτιμά μόνον το 

29,4% των υποκειμένων της έρευνας, ενώ το 70,6% να μην την προτιμά (πίν. 24). 

Όσον αφορά την μετωπική Διδασκαλία το 23,5% δηλώνουν ότι την προτιμούν σε 

σχέση με το 76,5% που δηλώνουν το αντίθετο (πίν. 25).  

 

Πίν. 24: Εναλλακτική Διδακτική (ερώτηση 10) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Ναι 15 29,4 29,4 29,4 

Όχι 36 70,6 70,6 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Πίν. 25:Μετωπική διδασκαλία 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Ναι 12 23,5 23,5 23,5 

Όχι 39 76,5 76,5 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Σχετικά με την επιλογή της ομαδικής διδασκαλίας η ποσοτική διαφορά δεν 

είναι μεγάλη, το 54,9% των υποκειμένων δηλώνουν ότι την προτιμούν, ενώ το 

45,1% ότι δεν το προτιμούν (πίν.26). Στην συνεργασία ανά δύο μαθητές δεν 

υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των ποσοστών, διότι το 45,1% δηλώνουν ότι το 

επιλέγουν ενώ το 54,9% δεν το επιλέγουν (πίν.27).Όσον αφορά την μέθοδο 

projectτο 41,2% δηλώνουν ότι το επιλέγουν ενώ το 58,8% του ποσοστού των 

υποκειμένων δεν το επιλέγει (πίν. 28). 

 

Πίν. 26: Ομαδική διδασκαλία 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Ναι 28 54,9 54,9 54,9 

Όχι 23 45,1 45,1 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Πίν. 27: Συνεργασία ανά δύο μαθητών 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Ναι 23 45,1 45,1 45,1 

Όχι 28 54,9 54,9 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

 
 
Πίν. 28: Μέθοδος project 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Ναι 21 41,2 41,2 41,2 

Όχι 30 58,8 58,8 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα ερωτήθηκαν για τον τρόπο 

που επιλέγουν να αναπληρώσουν τα κενά του μαθήματος, το μικρότερο ποσοστό 

που αποτελείται από 2,0% δηλώνουν ότι επιλέγουν την παράλειψη του κεφαλαίου, 

το 41,2% επιλέγουν να κάνουν μία περιληπτική διδασκαλία, το 43,1% δηλώνουν ότι 

επιλέγουν μόνο τα σημαντικά κεφάλαια και το 13,7% δηλώνουν ότι συνεχίζουν 

κανονικά μέχρι να προλάβουν να ολοκληρώσουν το μάθημα (πίν. 29).  

 

Πίν. 29: Με ποιον τρόπο αναπληρώνετε τα κενά, όταν διαπιστώνετε πως έχετε 
μείνει πίσω σε κάποιο μάθημα; (ερώτηση 11) 
 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Παράλειψηκεφαλαίων 1 2,0 2,0 2,0 

Περιληπτική διδασκαλία 

περισσότερων του ενός 

κεφαλαίων, τα οποία έχουν 

μικρό βαθμό δυσκολίας 

21 41,2 41,2 43,1 

Επιλογήτωνσημαντικότερων 

κεφαλαίων 
22 43,1 43,1 86,3 

Συνεχίζω κανονικά μέχρι να 

προλάβω να τελειώσω 
7 13,7 13,7 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Σχετικά με την ικανοποίηση των υποκειμένων από το επάγγελμα τους,οι 

δηλώσεις διίστανται διότι το 20,0% δηλώνουν ότι είναι λίγο, το 48,0% δηλώνουν ότι 

είναι πολύ ικανοποιημένοι, ενώ αρκετά ικανοποιημένοι δηλώνουν το 32,0% (πίν. 

30). Όταν ερωτήθηκαν για την ικανοποίηση του ωραρίου εργασίας τους, το 11,8% 

δηλώνουν ότι είναι λίγο ικανοποιημένοι, το 49,0% δηλώνουν ότι είναι πολύ 

ικανοποιημένοι και το 39,0% δηλώνουν ότι είναι αρκετά (πίν.31).Eπίσης, σχετικά με 

την ικανοποίηση των οικονομικών απολαβών το 29,4% δηλώνουν καθόλου 

ικανοποιημένοι, το 56,9% δηλώνουν λίγο ικανοποιημένοι, το 9,8% δηλώνουν πολύ 

ικανοποιημένοι και το πιο μικρό ποσοστό των υποκειμένων που αποτελεί το 3,9% 

είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο (πίν. 32). 

 

Πίν. 30 : Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το επάγγελμά σας;  (ερώτηση 12) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Λίγο 10 19,6 20,0 20,0 

Πολύ 24 47,1 48,0 68,0 

Πάρα πολύ 16 31,4 32,0 100,0 

Σύνολο 50 98,0 100,0  

Δεν απάντησαν 1 2,0   

Σύνολο 51 100,0   
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Πίν. 31: Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το ωράριο εργασίας σας;  (ερώτηση 13) 

 Συχνότητα Ποσοστό ΈγκυροΠοσοστό Σωρευτικήσυχνότητ
α 

Λίγο 6 11,8 11,8 11,8 

Πολύ 25 49,0 49,0 60,8 

Πάρα πολύ 20 39,2 39,2 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  

 

 
 

 
  



 83 

Πίν. 32: Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις οικονομικές σας απολαβές;  (ερώτηση 
14) 

 Συχνότητα Ποσοστό ΈγκυροΠοσοστό Σωρευτικήσυχνότητ
α 

Καθόλου 15 29,4 29,4 29,4 

Λίγο 29 56,9 56,9 86,3 

Πολύ 5 9,8 9,8 96,1 

Πάρα πολύ 2 3,9 3,9 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Σχετικά με την συνεργασία των υποκειμένων με τον διευθυντή εκπαίδευσης 

μέγιστο ποσοστό 51,1% δηλώνουν ότι δεν συνεργάζονται καθόλου, το 27,7% 

δηλώνουν ότι έχουν μία μικρή συνεργασία , το 12,8% δηλώνουν ότι συνεργάζονται 

πολύ και το 8,5% δηλώνουν ότι έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την συνεργασία 

μεταξύ τους (πίν.33).Στην συνεργασία μεταξύ των υποκειμένων με τον σχολικό 

σύμβουλο, όταν ερωτήθηκαν δήλωσαν το 12,2 % ότι δεν συνεργάζονται καθόλου, 

το 32,7% δηλώνουν ότι έχουν μία μικρή συνεργασία, το 44,9% δήλωσαν ότι 

συνεργάζονται πολύ ενώ το 10,2% ότι συνεργάζονται πάρα πολύ μεταξύ τους (πίν. 

34). Στην ερώτηση για συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου το μικρότερο 

ποσοστό που αποτελεί το 2,2% δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία συνεργασία μεταξύ 

τους, το 13,0% έχουν πολύ μικρή συνεργασία, το 34,8% δηλώνουν πολύ 

ικανοποιημένοι με την συνεργασία μεταξύ τους και το 50% που αποτελεί το 

μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνουν πάρα πολύ ικανοποιημένοι (πίν.35). 

 

Πίν. 33: Συνεργασία με τον διευθυντή εκπαίδευσης (ερώτηση 15) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Καθόλου 24 47,1 51,1 51,1 

Λίγο 13 25,5 27,7 78,7 

Πολύ 6 11,8 12,8 91,5 

Πάρα πολύ 4 7,8 8,5 100,0 

Σύνολο 47 92,2 100,0  

Δεν απάντησαν 4 7,8   

Σύνολο 51 100,0   
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Πίν. 34: Συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο  

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Καθόλου 6 11,8 12,2 12,2 

Λίγο 16 31,4 32,7 44,9 

Πολύ 22 43,1 44,9 89,8 

Πάρα πολύ 5 9,8 10,2 100,0 

Σύνολο 49 96,1 100,0  

Δεν απάντησαν 2 3,9   

Σύνολο 51 100,0   
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Πίν. 35: Συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου   

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Καθόλου 1 2,0 2,2 2,2 

Λίγο 6 11,8 13,0 15,2 

Πολύ 16 31,4 34,8 50,0 

Πάρα πολύ 23 45,1 50,0 100,0 

Σύνολο 46 90,2 100,0  

Δεν απάντησαν 5 9,8   

Σύνολο 51 100,0   
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Επιπλέον, τα υποκείμενα ερωτήθηκαν για την συνεργασία με τους 

συναδέλφους τους, το 4,1% που αποτελεί το μικρότερο ποσοστό ότι υπάρχει πολύ 

μικρή συνεργασία, το 26,5% δηλώνουν ότι έχει αναπτυχθεί πολύ συνεργασία 

μεταξύ τους και το 69,4% ότι έχουν αναπτύξει μεγάλη συνεργασία ανάμεσα τους 

(πίν. 36).Tέλος, στο ερώτημα ανάπτυξης συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών 

τα υποκείμενα δηλώνουν ότι 4,1% δεν έχουν καθόλου συνεργασία, το 57,1% έχουν 

λίγη συνεργασία με τους γονείς, το 22,4% έχουν αναπτύξει πολύ συνεργασία και το 

16,3% έχουν αναπτύξει πάρα πολύ καλή συνεργασία (πίν. 37).  

 

Πίν.36: Συνεργασία με συναδέλφους 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Λίγο 2 3,9 4,1 4,1 

Πολύ 13 25,5 26,5 30,6 

Πάρα πολύ 34 66,7 69,4 100,0 

Σύνολο 49 96,1 100,0  

Δεν απάντησαν 2 3,9   

Σύνολο 51 100,0   
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Πίν. 37: Συνεργασία με γονείς 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Καθόλου 2 3,9 4,1 4,1 

Λίγο 28 54,9 57,1 61,2 

Πολύ 11 21,6 22,4 83,7 

Πάρα πολύ 8 15,7 16,3 100,0 

Σύνολο 49 96,1 100,0  

Δεν απάντησαν 2 3,9   

Σύνολο 51 100,0   
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Σχετικά, με τις σχέσεις που έχουν αναπτύξει τα υποκείμενα με τον 

διευθυντή της εκπαίδευσης το 39,2% δηλώνει ότι οι σχέσεις ανάμεσα τους είναι 

αδιάφορες, το 39,2 % δηλώνουν ότι είναι τυπικές, το μικρότερο ποσοστό που 

αποτελεί το 3,9% δηλώνουν ότι έχουν φιλικές σχέσεις και το 17,6% δηλώνουν ότι 

έχουν συνεργατικές σχέσεις μεταξύ τους (πίν. 38). Όσον αφορά τις σχέσεις που 

έχουν αναπτύξει με τον σχολικό σύμβουλο το 7,8% δηλώνουν αδιάφορες σχέσεις, 

το 37,3% δηλώνουν ότι έχουν τυπικές σχέσεις, το 15,7% δηλώνουν ότι έχουν 

φιλικές σχέσεις και το 39,2% δηλώνουν ότι έχουν συνεργατικές σχέσεις μεταξύ τους 

(πίν. 39). 

 
Πίν. 38: Σχέσεις με διευθυντή εκπαίδευσης (ερώτηση 16) 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Αδιάφορες 20 39,2 39,2 39,2 

Τυπικές 20 39,2 39,2 78,4 

Φιλικές 2 3,9 3,9 82,4 

Συνεργατικές 9 17,6 17,6 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Πίν. 39: Σχέσεις με σχολικό σύμβουλο  

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Αδιάφορες 4 7,8 7,8 7,8 

Τυπικές 19 37,3 37,3 45,1 

Φιλικές 8 15,7 15,7 60,8 

Συνεργατικές 20 39,2 39,2 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0  
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 Επίσης, όσον αφορά τις σχέσεις των υποκειμένων με τον διευθυντή του 

σχολείου που εργάζονται δηλώνουν ότι το 2,1% έχουν αδιάφορες σχέσεις, το 8,5% 

έχουν δηλώσει ότι επικρατούν οι τυπικές σχέσεις, το 25,5% δηλώνουν ότι 

διατηρούν φιλικές σχέσεις και το μεγαλύτερο ποσοστό 63,8% δηλώνουν 

συνεργατικές σχέσεις (πίν. 40).Στις σχέσεις με τους συναδέλφους των υποκειμένων 

το 49% δηλώνουν ότι η σχέσεις τους είναι φιλικές ενώ το 51% δηλώνουν ότι έχουν 

αναπτύξει συνεργατικές σχέσεις μεταξύ τους (πίν. 41). 

 
Πίν. 40 : Σχέσεις με διευθυντή σχολείου  

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Αδιάφορες 1 2,0 2,1 2,1 

Τυπικές 4 7,8 8,5 10,6 

Φιλικές 12 23,5 25,5 36,2 

Συνεργατικές 30 58,8 63,8 100,0 

Σύνολο 47 92,2 100,0  

Δεν απάντησαν 4 7,8   

Σύνολο 51 100,0   
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Πίν. 41: Σχέσεις με συναδέλφους   

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Φιλικές 24 47,1 49,0 49,0 

Συνεργατικές 25 49,0 51,0 100,0 

Σύνολο 49 96,1 100,0  

Δεν απάντησαν 2 3,9   

Σύνολο 51 100,0   
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 Σχετικά με τις σχέσεις των υποκειμένων με τους γονείς των μαθητών το 8,5% 

δηλώνουν ότι τους είναι αδιάφορες, το 59,6% που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό 

δηλώνουν ότι έχουν αναπτύξει τυπικές σχέσεις, το 8,5% δηλώνουν ότι έχουν 

φιλικές και το 23,4% δηλώνουν συνεργατικές σχέσεις μεταξύ τους (πίν. 42). 

 

Πίν. 42:Σχέσεις με γονείς  

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Αδιάφορες 4 7,8 8,5 8,5 

Τυπικές 28 54,9 59,6 68,1 

Φιλικές 4 7,8 8,5 76,6 

Συνεργατικές 11 21,6 23,4 100,0 

Σύνολο 47 92,2 100,0  

Δεν απάντησαν 4 7,8   

Σύνολο 51 100,0   
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 Σχετικά με τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών τα υποκείμενα κλήθηκαν να 

εντάξουν τον εαυτό τους σε ένα από αυτά, το 12,2% δηλώνουν ότι εντάσσουν τον 

εαυτό τους στο προφίλ του δημόσιου υπαλλήλου, το 36,7% δηλώνουν ότι 

εντάσσονται στο προφίλ του στοχαζόμενου εκπαιδευτικού, το 16,3% δηλώνουν ότι 

εντάσσονται στον ερευνητή εκπαιδευτικό, το 14,3% δηλώνουν ότι εντάσσονται στον 

οργανωτή καινοτόμων διαδικασιών μάθησης και τέλος το 20,4% δηλώνουν ότι 

εντάσσονται στον κριτικό εκπαιδευτικό (πίν. 43). 

 

Πίν. 43: Σε ποιο προφίλ εκπαιδευτικού εντάσσετε τον εαυτό σας; 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Σωρευτική 
συχνότητα 

Δημόσιος υπάλληλος 6 11,8 12,2 12,2 

Στοχαζόμενος 

εκπαιδευτικός 
18 35,3 36,7 49,0 

Ερευνητήςεκπαιδευτικός 8 15,7 16,3 65,3 

Οργανωτής 

καινοτόμωνδιαδικασιών 

μάθησης 
7 13,7 14,3 79,6 

Κριτικόςεκπαιδευτικός 10 19,6 20,4 100,0 

Σύνολο 49 96,1 100,0  

Δεν απάντησαν 2 3,9   

Σύνολο 51 100,0   
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3.Συζήτηση των πορισμάτων από την ανάλυση των δεδομένων και 

συμπεράσματα της έρευνας  

  

 Στο δεύτερο πλαίσιο της έρευνας, συμπεραίνουμε ότι το ποσοστό των 

γυναικών είναι μεγαλύτερο από των ανδρών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε 

μία τόσο απαιτητική κοινωνία οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν να είναι οπλισμένοι 

με τα απαραίτητα εφόδια έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 

ανάγκες της θέσης του εκπαιδευτικού, έτσι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε 

συνεχή προσπάθεια της προσωπικής τους εξέλιξης σε επαγγελματικό επίπεδο, 

ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις του 

εκπαιδευτικού συστήματος.  

Ένα σημαντικό ποσοστό επιλέγει να κάνει επιπρόσθετες σπουδές, με τη 

συμμετοχή τους στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και κάποιοι 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν την απόκτηση ενός δεύτερου πτυχίου. Η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών θεωρεί απαραίτητο να γνωρίζει ξένες γλώσσες καθώς και 

αυτές συμβάλλουν θετικά στον εμπλουτισμό του βιογραφικό τους. Σημαντικό 

ποσοστό των εκπαιδευτικών φαίνεται να συμμετέχει σε προγράμματα Αγωγής 

Υγείας. Ενώ, δεν φαίνεται  να επιχειρούν την απόκτηση κάποιου διδακτορικού 

διπλώματος. 

 Για την ορθή λειτουργία του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, η 

πλειοψηφία των διδασκόντων φαίνεται να έχουν αναπτύξει μία καλή 

συνεργατική σχέση με τον διευθυντή τους, έτσι ώστε να βελτιώνονται και να 

εξελίσσονται σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Δεν φαίνεται να 

επιδιώκουν το ίδιο και με τους συναδέλφους τους και με τους γονείς των 

μαθητών. 
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Επίλογος 

 

 Στο θεωρητικό πλαίσιο της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας έγινε 

έρευνα του θέματος ‘Το προφίλ του εκπαιδευτικού στην Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση’. Αποτελεί ένα θέμα που δεν είχε ερευνηθεί ιδιαίτερα σε άλλες 

μεταπτυχιακές εργασίες και έρευνες.  

Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκε ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην κοινωνία, 

όπου είναι ο υπεύθυνος για την διδασκαλία και την εκπαίδευση των μαθητών του, 

είτε ανήκει στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. Αλλά και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού στην τάξη, που πρέπει να περιβάλλεται από σεβασμό, κατανόηση 

και εμπιστοσύνη, καθώς και να δημιουργεί την αρμονία μεταξύ των μαθητών στην 

αίθουσα κρατώντας φιλικό κλίμα και αντιμετωπίζοντας τα πιθανά προβλήματα με 

ώριμη σκέψη. 

Ακόμα, επεξηγήθηκε το θέμα της αυτοαντίληψης του εκπαιδευτικού για το 

ρόλο του όπως και οι προβληματισμοί και τα διλήμματα πάνω σε αυτόν, τα οποία 

εξαρτώνται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Ένα επιπλέον σημαντικό 

ζήτημα που διερευνήθηκε είναι η σχέση του εκπαιδευτικού με τους προϊσταμένους 

του και τους συναδέλφους του, όσον αφορά την καλή ή κακή συνεργασία που θα 

αναπτυχθεί ανάμεσα τους αλλά και οι διαπροσωπικές σχέσεις. 

Έπειτα, ιδιαίτερη  σημασία δίνεται στα εκπαιδευτικά προφίλ.  Όπως το 

προφίλ του Δημοσίου Υπαλλήλου το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία των 

εκπαιδευτικών που οφείλουν να ακολουθούν τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Το 

προφίλ του εκπαιδευτικού Ερευνητή, όπου ο ίδιος  αναλύει και επεξεργάζεται 

βαθύτερα τις πρακτικές δυσκολίες καθώς ξεφεύγει από τον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας. Ακόμα, το προφίλ του στοχαζόμενου εκπαιδευτικού που βασίζει την 

εκπαίδευση του ο διδάσκον, σε ένα ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία και 

δημιουργεί πρόβλημα σε αυτήν και στη συνέχεια στοχάζεται μαζί με τους μαθητές 

του για να αναλύσουν και να συζητήσουν τα θετικά και τα αρνητικά του θέματος. 

Έπειτα, γίνεται αναφορά στο προφίλ του καινοτόμου εκπαιδευτικού, ο 

οποίος αναζητά και προετοιμάζει συνεχώς αναβαθμισμένους τρόπους διδασκαλίας 

έτσι ώστε να μην ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης, εμπλέκοντας 

την καινοτομία αποτελώντας μία νέα διδακτική μέθοδο για τους μαθητές, όπου δεν 
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είναι πλέον δασκαλοκεντρική αλλά επικεντρώνεται στις ανάγκες των μαθητών. Ενώ, 

όσον αφορά το τελευταίο προφίλ του Κριτικού εκπαιδευτικού, παρατηρείται η 

ανάγκη του ίδιου του διδάσκοντα για τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Τέλος, το 

προφίλ που φαίνεται να επιλέγουν και να επικρατεί σύμφωνα με την έρευνα είναι 

εκείνο του Καινοτόμου εκπαιδευτικού. 
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Παράρτημα 
 

      Ερωτηματολόγιο 
 
Σημειώστε με Χ την επιλογή σας. 

 
1. Φύλο 

 1. Άνδρας 

 2. Γυναίκα 
 
2. Ηλικία 

 1. 24-35 ετών 

 2. 36-45 ετών 

 3. 46-55 ετών 

 4. άνω των 56 ετών 
 

3. Σπουδές 

 1α. Δάσκαλος     

 1β. Καθηγητής 

 2. Δεύτερο πτυχίο 

 3. Πτυχίο διδασκαλείου 

 4. Μεταπτυχιακό 

 5. Διδακτορικό 

 6. Κάτι άλλο; Τί; 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Επιμορφώσεις σε: 

 1. ΠΕΚ 

 2. ΣΕΛΔΕ ή ΣΕΛΜΕ 

 3. ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ 

 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 5. ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

 6. ΚΑΜΙΑ 
5. Έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα 

 1. Αγωγής Υγείας 

 2. Θεατρικής Παιδείας 

 3. Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης 

 4. Σχολικών Δραστηριοτήτων 

  5. Κάτι άλλο; Τί; 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Ξένες γλώσσες  

 1. Αγγλικά 

 2. Γαλλικά 

 3. Γερμανικά 
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7. Χρόνια Υπηρεσίας  

 1. 1-7 χρόνια 

 2. 8-15 χρόνια 

 3. 16-25 χρόνια 

  4. Άνω των 26 χρονών 
 
8. Λαμβάνετε υπόψην κατά την προετοιμασία της διδασκαλίας σας τις αναγκαιότητες 

των μαθητών σας; 

 1. Πάρα πολύ  

 2. Πολύ 

 3. Λίγο 

 4. Καθόλου 
 
9. Ποία μέσα διδασκαλίας χρησιμοποιείτε περισσότερο; 

 1. Παραδοσιακά 

 2. Νέες τεχνολογίες 

 3. Συνδυασμός και των δύο 
 
 
10. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε στην διδασκαλία σας 

 1. Εναλλακτική Διδακτική 

 2. Μετωπική Διδασκαλία 

 3. Ομαδική Διδασκαλία 

 4. Συνεργασία ανά δύο μαθητών 

 5. Μέθοδο project 

 6. Κάτι άλλο; Τί; 
.................................................................................................................................. 

11. Όταν διαπιστώνετε πως έχετε μείνει πίσω σε κάποιο μάθημα, με ποιόν τρόπο 
αναπληρώνετε τα κενά; 

 

 1. Με απάλειψη κεφαλαίων 

 2. Διδάσκοντας περιληπτικά περισσότερα του ενός κεφαλαία, που έχουν μικρό βαθμό 
δυσκολίας 

 3. Με επιλογή των σημαντικότερων  κεφαλαίων 

 4. Συνεχίζω κανονικά μέχρι να προλάβω να τελειώσω 
 
12. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το επάγγελμα σας;  

 1.  Πάρα πολύ  

 2. Πολύ 

 3. Λίγο 

 4. Καθόλου 
 
13. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το ωράριο εργασίας; 

 1.Πάρα πολύ 
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 2. Πολύ 

 3. Λίγο 

 4. Καθόλου 
 
14. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις οικονομικές σας απολαβές; 

 1.Πάρα πολύ 

  2. Πολύ 

 3. Λίγο 

 4. Καθόλου 
 
15. Με ποιόν από τους παρακάτω συνεργάζεστε; Σημειώστε με Χ την επιλογή σας. 

Πάρα πολύ Πολύ Λίγο Καθόλου 

 1.Διευθυντής 
εκπαίδευσης 

    

 2.Σχολικός 
Σύμβουλος 

    

 3.Διευθυντής 
Σχολείου 

    

 4.Συνάδελφος     

 5.Γονείς     

 
16.Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας με τα ακόλουθα στελέχη εκπαίδευσης; 
Σημειώστε με Χ την επιλογή σας 

Συνεργατικές  Φιλικές Τυπικές Αδιάφορες 

 1.Διευθυντής 
εκπαίδευσης 

    

 2.Σχολικός 
Σύμβουλος 

    

 3.Διευθυντής 
Σχολείου 

    

 4.Συνάδελφος     

 5.Γονείς     

 
17. Σε ποιό προφίλ εκπαιδευτικό εντάσσετε τον εαυτό σας; 

 1. Δημόσιος Υπάλληλος 

  2. Στοχαζόμενος εκπαιδευτικός  

  3. Ερευνητής Εκπαιδευτικός 

  4. Οργανωτής καινοτόμων διαδικασιών μάθησης 

  5. Κριτικός εκπαιδευτικός 

 

 


